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»قمة أثينا« تؤكد على حل الدولتين



































الرفاعي: هدفنا البرلمان الحزبي البرامجي


    
   

   

    


   
    
  
    

    
   




    

     
    


    





     
     
 
      
$ 
     











     
    

























   
  
  
   
  

   
  

  

   


 
  






  






  

   


  

  

  
  
  
  

  








      
    
     
    

       


    
     $

      
      
     




  

    


    
     






    
 








الفّراية: تشغيل مركز حدود جابر .. ا$حد 
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 الملك يؤكد عمق العالقات التاريخية مع اليونان 



     
   
     

    
  


     

     
    
      

     
     
      

     
    

      
 

     
     
    
    
     
    
 



      
    
 

   
     


 



 


     
     
     


    


 

     

    
     

  
    
    

   




   

 جاللته يبحث مع الرئيس القبرصي أزمات 
المنطقة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها 




     



      


     



     








 الملك يبحث مع رئيس الوزراء اليوناني سبل تطوير التعاون الثنائي 




    




    

    


     

    
     




     


     
    

 


   


    


 

    
    

 

 الحنيفات: رؤية ا?ردن للنظام الغذائي ارتكزت 
على توجيهات جاللة الملك 



 وعود بتقديم ٢ مليار يورو لدعم مشاريع بيئية في ا?ردن 

 محاضرة وتكريم للزميل الخواجا في اتحاد الكتاب 

 تمديد التعاون بين »الصحة« و»الطبية ا?ميركية« لمدة ٥ سنوات 
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 الملك والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني يعقدون قمة 
ثالثية في أثينا 



 القمة ا+ردنية القبرصية اليونانية تؤكد على تعزيز الشراكة الفاعلة 
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   كريشان: اكتشفنا ثغرات في القانون النافذ 





  


    
   
    

   

 


      
     
     

    



      

    
     
    


   
     
    






    
    
  






    
    



     
     

    
   
     
     

    


   
     


     
      



     
      

    

 




    
     

   
    
   



     
    

    



    
   
    

     

    



    
    

    
     
    

     
     



   
    

    

    
 




» مجلس النقباء« إجراء انتخابات النقابات 

تبدأ الشهر المقبل 
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 التعايش المشترك في السلط ساهم في ادراجها 
قائمة التراث العالمي 
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   الكاثوليكي يهنئ بإدراج »مدينة التسامح«
على الئحة التراث العالمي 

   جهود مكثفة Cنهاء التحقيق بـ»قضية« 
مستشفى الجاردنز..اليوم 
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 الملكة رانيا: زيادة نسب نجاح المشاريع أشعرني 
بالعزيمة وا%رادة الموجودة عند أهل المنطقة 


     

      
     


 

     
      



   
    
 
     
 

     



     



     

  

     
     


   
     

     

      


      
     

 
     




 

      
      

       
       


     

  
      
     
      
      
       



   
     
      
     

  

      
     
 

      




      

      
    

     

   


     
   









         
        


      













 

 










        





       
       













  
        

         


   
      
         
      

      
        


        



 خبراء تربويون يدعون التخاذ قرارات حازمة بشأن عودة 
التعليم الوجاهي 
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   الرفاعي لـ»نواب المستقلة«: نسعى
إلى برلمان حزبي برامجي 

   مؤاب تشارك بـ »حملة بهمتنا نحمي بيئتنا« 


 أعمال حفر غير شرعية لكهف أثري 

في جرش 

   »الوطني للعناية بصحة المرأة« يناقش سبل 
إدامة العمل وتطويره 
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 هل تختلف إجراءات التعامل مع الموجة الثالثة 
لكورونا عن سابقاتها؟ 





 الخطيب: نسبة التطعيم في المؤسسات التعليمية 
بلغت ٨٦٪ 



 لقاح اOطفال.. اOوبئة تطمئن وأطباء متخوفون 
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 ٢١ وفاة بـ كورونا و١٠٥٥إصابة 
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A h m a d  h  a l h u s b a n @ g m a i l  c o m
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 وفد منتخب التايكواندو يعود متألق� بـ فضية »طوكيو« 




 »صقور ا(ردن« يحلق نحو الدور قبل النهائي 
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 بشارات يصل طوكيو للمشاركة 
في »فروسية ا(ولمبياد« 

 الوحدات إلى نهائي كأس ا(ردن للكرة الطائرة 




     
       
     

   


   

     
 
     
      





     





     






      


     


     
    


      

     
      
      




     
  
     































 
"








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



 فليب: إسعاد الجماهير با�داء والنتائج أبرز اهدافي 











    


    
 




     
    

     

    

  



    
     




     



 



    
    
     







     
     
   




       


    


    

    

    




   
     
    







     
    
    


   
     
    



     


    


      
 
    
     

 


     
     



     


    


 


     


     



    


    
     

   



      
     
 
     


    




    



    
   





 دوري المحترفين.. فصل يمتاز با%ثارة رغم التذبذب 



 السلط والكتة وساكب والراية إلى المربع الذهبي 




     



    

     

    
    

    


 
  
    


    
    






    



 »العسكري« يُحدد موعد بطولتي التايكواندو والطائرة 

 »عمان« يحتفل بلقب »كرة الناشئات« 
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 الخاليلة: أضرار كبيرة لحقت بمدرجات ستاد عمان 
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 انطالق معسكر العمل التطوعي 
لـ »شباب الشراة« 
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 التحدي يغلف تحضيرات الرالي الوطني الثالث 
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 مصر تالقي البرازيل في ربع نهائي »القدم«.. وخروج فرنسا وألمانيا 
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 العين ا�ماراتي يتعاقد مع التونسي مرياح 

 ريال مدريد يُعلن إصابة أالبا بـ كورونا 










    

   
   




    
    
  





    
    

 
    
     
   












    

    

    




    
    
    
    



    


     



     






     


    
    


     
     

    
    
    
   



    
 
    



    
   







 أوباما شريك( لـ »أن بي آيه« إفريقيا 
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 بدء تطبيق التصريح المسبق عن البضائع المستوردة 
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زواتي: بدء تطبيق تعرفة الكهرباء 
الجديدة بداية العام المقبل
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 الحكومة تناقش اولويات عملها مع القطاع الخاص  



استعدادات في اسواق الرمثا الستقبال البضائع السورية
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 الحكومة تناقش أولويات عملها مع القطاع الخاص 



 الجمارك تبدأ بتطبيق التصريح المسبق عن البضائع المستوردة 

 وزير العمل يلتقي وفد4 عراقي3 لبحث التعاون المشترك 



استعدادات في أسواق الرمثا الستقبال البضائع السورية

 ٨١ر٠٪ ارتفاع معدل التضخم في النصف ا?ول من العام 
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 ٧٫٤ مليون دينار التداول وارتفاع المؤشر العام ٠٫٢١٪ 






        

       



        


        



      
      


        


       



        








       
    






زواتي: تطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة
بداية العام المقبل

 ٣١ مليون دينار صافي أرباح البنك ا7سالمي للنصف ا2ول 
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 ا2وراق المالية توقع اتفاقية تعاون مع 
ا2وروبي 7عادة ا7عمار والتنمية 

 إعالن الشركات المستفيدة من حوافز 
برنامج نمو ا2ردن 
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