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الخصاونة: االرتقاء بقطاع النقل أولوية 

اتفاق أردني سوري على إعادة التشغيل 
الكامل لحدود جابر



 
     
 
     
 
     


  
     
    

 
  




   

    


 




الرفاعي: ال بديل عن حياة حزبية برامجية


أغلبية ا6ردنيين مع »القائمة الوطنية«
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–
 شكاوى من انقطاع وضعف ضخ المياه 

في مناطق بالعاصمة 

 إربد: ٣٠٥ مرضى يعانون حساسية 
مفرطة تلقوا اللقاح 


 ٥٨٣ زائرا لمقامات الصحابة في العيد 

 طائرة عسكرية تنقذ ٣ أشخاص في الطفيلة 
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 أبو قديس: اFيادي الهاشمية رعت اAرث التاريخي في القدس 




 مرضى كورونا في »عمان الميداني« غالبيتهم لم يتلقوا 
جرعتي اللقاح 
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 الغرق.. مأساة تتربص بأطفال اFغوار الشمالية 
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٨ وفيات  بـ»كورونا« وارتفاع نسبة اAصابات  



w w w . a l r a i . c o m
 



 الخصاونة: الباص السريع سيخفف ا�زمات المرورية عند استكمال مرحلتيه 






      
 


        
 

 

   
       
       




  

        


 
      








      
      
       
     
     



  



        
     


       




      





      


     
      



 

      



  
        
       


       
        
      







 الشواربة: تشغيل الباص إنجاز وطني لحل المشاكل المرورية 
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 بعد طول ا7نتظار.. تحقق حلم ا�ردنيين 
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 الخصاونة: ضرورة تكريس نهج حمالت النظافة العامة 


 البترا.. إشغال متدنٍّ للفنادق ومطالب بجهد 

أكبر لتنشيط السياحة 

 تنفيذ حملة للنظافة في اشتفينا والسوس 
ومحمية الغزالن 


    
     
    




 
     
   



    
    
     
    





    






     
    






     
    
    
    
    
   

    


    


 

     




   
    










    
    

    




   








    

   
     
     
    


    



    
   
  

     



  
  
    






    
    

    

    
   








   





    



    





   


   



  
    


    




    
   



  

  

   
   


    


    
    
   



    



   






    

    


    
   
    
    


    

     
    
    
     
    



    
    
   
    
     
    

 
   
     


   

   
   


    


    

    


   
    

    

 




   
    
    
  




  



    


    
 
    

   
     
    
    
    
    

 
 


    
    






 اDمير مرعد: االستراتيجية الوطنية للتأهيل 

خطوة نحو حوكمة الخدمات 




   
  
  




   
 
  


   
  

 



 


    
   
   

  
   





  
  


   


   


  
   
 

 
   








   




  

   
 
   


     
    
   
  


    



    

   

     




   







  
   
 
   
  


    
   
   

    
   



 
   
  
   
   








 إدراج السلط على قائمة التراث العالمي 

 الداخلية: برك مائية غير آمنة داخل 
المزارع الخاصة 
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 الرفاعي: ال بديل عن حياة حزبية برامجية 

 العودات يبحث مع سفيري ُعمان وكازاخستان تعزيز 
العالقات البرلمانية 















    
     






       
    






    



   
     


      


    
   






    

    


  
       




      
 

  

     


     


   

     
    



   

     
      






      


    
     






     



 








  
 



    




     





     
    



     
      
     
    

     

      
    

    
      
       
      
   
     

     
   

     

    
   
    

  


      

 
   

      

    



    
    







     
     
    
     
      
     
     
 

 المسلماني: زيارة الملك أعادت قضايا 
المنطقة لصدارة أولويات ا5دارة ا4ميركية 

 استطالع: ٧٥٪ من ا4ردنيين مع القائمة 
الوطنية في »النواب« 
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 نفق »جيشنا في مئة عام «..قصة فخر لتطور قواتنا المسلحة 
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»رايتس ووتش« تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب


   بايدن يعلن انتهاء المهمة القتالية في العراق 
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S a i f a l r a w a s h d e h 0 @ g m a i l  c o m
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 الشباب يعانون أزمات نفسية.. فما الحل؟! 

      
      
       


      
       
     
   


       
     
       



      


    



 
    


       
    
       
          


      
      




       
     



      

      


       




      

       
       








      
    
      

      


       




     
      


       

       








 

     




      



      
      



     




        
      
        



   القضاة تتحدى ذاتها بصناعة مشغوالت يدوية 
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» تماسك« حلقة وصل بين المجتمع المحلي 
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ان السينمائي الدولي« يستضيف مهرجان الفيلم  » عمَّ
الفرنسي - العربي 

   إبراهيم خليل يعاين ألفاظ ا$لوان ودالالتها عند العرب 

 قعوار عضو في لجنة تحكيم مهرجان تيرانا 

» أفكار«.. الثورة الرقمية والمستقبل 
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 »صقور ا�ردن« ومصر.. عبق الذكريات 




     
      


     



  






     





 

    
      



     
     

   
      




     


  
     
      

      
      

     



     








     
    
     

       


       
     
     


     
    
      





     





      
      
      



      

     
 









     
      





      



       
      

     



































       


        



       
      




      



       
      









 بطوالت »واف« تستعد للعودة وسط مشاركات مكثفة 
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 »شباب العقبة« ينفذ معسكر أنماط 
الحياة الصحية 




    


     
    

  

    




    
       

     

     


     


    



     

     
  
     


     
  
 
   


      






     



     




     



      








 خطوة واحدة تفصل عشيش عن تحقيق ميدالية 



      
     



     
    
   



       
     




     
 


 

      
      
 
     



    
 



  



   



      

 












 


      
 




     








       
     




      
     
     
     


      
     







        


        
       

   
        
       
 


       


        


        
      
       
      


    





 وفد منتخب التايكواندو 
يعود إلى عمان اليوم 









 ميداليات ا4ولمبياد.. قيمة مادية متفاوتة 
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 منصات التتويج تنتظر العرب.. واليابان تتصدر القائمة 
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 تقارير: يونايتد يخطف صخرة دفاع الريال 

 الدحيل القطري يتعاقد مع نجم توتنهام 

 استبعاد المالكم المغربي بعال 






    






     
     

    


    

     
  


     
    








 





   

     

   

    
    
  


    




    

 
    

    








    
    

    

    
    

 

      
    

 

      
    

  
   
   

     

 
   


    
    

     
   
     


    

   







 
     




    

 

     
   
    

    




     

     


    

 



    


     
    




   
     



     
    


    



    


    
    



    










 »كاف« يفرض عقوبات 
على ا5هلي المصري 

 رئيس يوفنتوس يؤكد 
استمرار كيلليني 

 منتخب مصر ينهي استعداداته
 للقاء أستراليا 
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 ٦٩٫٤ مليون دينار المنح الخارجية  


 ٢٤٫٩ مليون دقيقة عبر الهاتف الثابت




 
   
    

   
    
    

  

    

  


   
    


    
    


   
   

    
   

 





  



    





 


   
   
   
    
   


    
   
    

   
   
   



   

   
 

    




 وزير النقل: ٢٢ مليون دينار لتأهيل مطار ماركا 
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 »تجارة ا�ردن« تطرح قضايا القطاع أمام وزيرة الصناعة  

» ا�ردنية« تبدأ بتشغيل مشروع للطاقة الشمسية 
بحجم ١٦ ميجا واط  



 الكايد: تنفيذ برامج ومشاريع لدعم القطاع الصناعي 


     


    
    
    



     


     
     

    




   
    


    
    
    






   

    
    



  
    
    



     
    
    
     






     

   

     

    

   



     
   


     
    
     
   


    


     
     

     
    


     
    

   
 


   

   

     

   
 


     
    
    



     
    

 

    





     



     







    
  
    


  
    

     

   
    
    


 


     
    





    
    
     
     

   

 

    

     
     
   


    

    


   
     
    




    
     



    

 


 
    


     
     
    

   


    
     
 



    
   
    
     
   





   

   
     

     


    

      
    




     
    

    


     
    




   
    
    

    




     
     




 ٦٩٫٤ مليون دينار المنح الخارجية خالل 

ا�ربعة شهور ا�ولى 

 ٨ر٧٠٥ مليون دينار عجز الميزان التجاري 
للمملكة مع منطقة التجارة الحرة العربية 


 ٢٤٫٩ مليون دقيقة محلية مستخدمة

عبر الهاتف الثابت بالربع ا�خير لـ ٢٠٢٠  

 صندوق المرأة و»خطوات« يوقعان اتفاًقا 
لدعم رياديات تأثرن بالجائحة 
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 ٦٫٣ مليون دينار التداول وانخفاض المؤشر العام ٠٫٦٥٪ 
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 السالم: ٢٤ مليون دينار صافي أرباح »كابيتال« النصفية 


 ورشة عمل لبحث معالجة وإعادة تدوير مخلفات الفوسفوجيبسوم 

إحالة عطاء نقل النفط الخام العراقي على شركة برج الحياة 
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