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مالحقة المصاب غير الملتزم
































       
       
         
       


 
    




       
     




       
        



        








        
        










الموت يخّيم..
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 رئيس الوزراء للقطاع الصحي: أنتم أبطال تعملون 
بوازع ايمانكم بالمسؤولية الوطنية 



 الرزاز: الحفاظ على مستوى عال من السالمة العامة 
خالل التعقيم 

 مواطنو معان يطلبون السماح 6طباء القطاع الخاص بفتح عياداتهم 



 ارتفاع اBصابات يشكل ضغط; على النظام الصحي 
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 ا6شغال تستأنف العمل بمشاريع حيوية 

 إجراءات لتسهيل صيانة اHبار الخاصة 

 النيابة العامة تالحق كل مصاب 
ال يلتزم بالحجر 

 تعميم دليل العمل عن بعد 



    
     
  



    
     
    
   

      







     

   
    
     
     





     





     
    





     
    
     



    
   

     
    
    
 


  



   
    

   
   



 


   

     
 
 





    
     
      


      
    






    
     
    
     



    
    


    




     






    



     


     

    
      
   




    



 القضاة: ال تجعل حربنا ضد 
»السرطان« تنتهي بسببك..خليك بالبيت 
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 الصفدي وعريقات يبحثان التنسيق 
لمواجهة كورونا 

   القوات المسلحة تتسلم آليات عسكرية
من قطر 




      

       

     



      

    

     


   
       

     




     
      
    


     
       
     
      

  
     


  
    
 


     
      





     



     



     
  





      

       
 
     

    



      
     
     
     





 العضايلة: إجراءات قانونية بحق المتهرب 
من العزل أو الحجر 




 ١٢ حالة شفاء و٤ إصابات جديدة وحجر لمخالطي 
مصاب في شركة 





 العميد الفراية: فرق االستقصاء تواصل عملها ونتائج 
مبشرة لعينات الجنوب 

 أزمة غير مسبوقة تواجه القطاع السياحي 

إغالق مصنعين في مدينة الحسن
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 »ا�نشاءات« يطالب الحكومة السماح بالعودة التدريجية للعمل 

 تأجيل أقساط تمويالت المستفيدين من صندوق
االئتمان العسكري 

 ارتفاع أسعار النفط قبيل بيانات المخزونات ا4ميركية 
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ضبط ٤ باعة متجولين والتحفظ

على بضائعهم في المحافظة

أصحاب مخابز يجددون مطالب السماح
لهم بإنتاج الحلويات
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 المناطق الحرة تؤكد جاهزيتها لتحفيز 
االقتصاد الوطني 

» MEPS« تدعم القوات المسلحة بـ ١٠٠ 
الف دينار لشراء لوازم صحية 
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 فاين تؤسس صندوق إغاثة بمليون دوالر 
للشرق ا4وسط وشمال أفريقيا 
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 بنك ا�سكان يطلق برنامج� تمويلي� لدعم الشركات 
الصغيرة والمتوسطة 

 كريم تتعاون مع منصة »نوى« للتبرع لوزارة الصحة 



الكباريتي: ٦٧ مليون دينار المساهمة في صندوق همة وطن
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Mass Global Investment

      


        

kabs
       


    equity
     




الجبور: تحسن في أداء شبكات االتصاالت 

الخلوية يثبت جاهزية البنية التحتية

 مذكرة تفاهم بين الخدمات الطبية الملكية 
وجمعية همتنا الخيرية 
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a g a w e e d 2 0 0 7 @ y a h o o  c o m




         
    
    
         
  


  
 

       
          


         
        
      
         


      

 


  



       
 
  
         

  
         


  


       
         
 

 
        
  

  


        




         
    
       
 

    
 
      
       
 

 
        
         


       



       


         
    



        









        
        


  
          






          
 
           
        







          



   



         
        
        
       
       

        
     
       
       
        
       








         





            


        




        
         
      





  

 



        









        

       
          



 
      


    
       
       
      




        
        
       

       
       

         



         

    

        
         
         
       

  
       
        

        




g m a i l  c o m @e n a s f a h m i   




I m a d  m a k a h l e h @ g m a i l  c o m


         





        


         


      




          






   
        
          

        



       


  
          
 

    






       
          



         

 

         





   


       
  
        
      
       

        
       

       




        
       
          

        
       

       
    
        
 
       
      
       
       
      
 



      




        
      
        
        
       



        


       
        
        
   







      





      
        



        
     
       


 
       



      
        
    
        
      



        
       

       




         
 



        
     
   

        



      
       
      


        


        



       
        


   

         












        
       
  
        




      
 
       






       
      


        
       

        
        

      
       
      


        
        



   
        














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



الموت يخّيم ..


     
    
     
   
     
   





    
    

 
    
     


 
 
     





     
    
   



 

 
       

      



     









  
     
     


    
    
 




      
     




    




   



    
    

     
    



    
      



 
     
      


 
     

      




     
    

    


     
     





    
    
    


     





 

 
    
  



      


     


     


    

    
    
     





       
 


         
        
      
 



        


 
    
        
       
         
       
        

 

 
 
        



     

    
        

 
        
       





        
      
       
        


      
     
      
     
      
         



 






       

  

     

     

    

     

   
     



   
      
 

        

   
      


  

      
    


       
      
       


    
      


      
     


  
       
       
       

       








       
       
        





      
       
       





       
       


       
      
      
       

 


       
        


        



      
        


   
        



          
     
       






        
   
 
      









  الطواقم الطبية مهددة بـ »عواقب نفسية« 
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  العالم يغرق في سيناريو كارثي..
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  خبايا الخصم المجهول..
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» أدب ا�وبئة«: أعمال أدبية وفنية استشرفت المستقبل وتنبأت بالحاضر 

» جوانب أخرى للحقيقة الواحدة«.. ارتكاز على التفكير االستراتيجي 
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D r  a m e r  a l a w a r t a n i @ g m a i l  c o m
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 المبادرات الرياديّة تطفو با�نسانيّة على سطح الجائحة 
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إطالق التجربة الثانية للقاح فيروس كورونا 
بالواليات المتحدة








 s l e m a n  w a l e d @ y a h o o  c o m
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 فنانون يحاربون »كورونا« با�غاني! 
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قرأت لك
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 التدريب ركن أساسي في التطوير واختيار ربابنته 
يخضع �ُسس ومعايير 

 كرة القدم بعد »كورونا«.. هل سيتغير شيء؟ 



     
    
     
     

 
      

     
     
      
    






    
    
    
       
      

     
 




    
    



  





    
     
     
    


      
 
     

 
     

  
     
     
      

 
     
     



     



     


    








  


      
     
 

     
    

     
     



     
   


    






   
     

     


     
    
     
    

    

    
    



    

    







     
    

 


    


    

 


     







    
    



     
  

 
    


   
     

 
   
   
    

    
  


     


  

    
    
    
     


     
     
 



أكاديمية أيلة للجولف تنفذ برنامج, 
تدريبي, عن ُبعد

 بايرن ميونيخ يجدد عقد مولر 

 رئيس نادي الرمثا يتبرع بـ ١٠٠٠ 
طرد غذائي 
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أيمن المجالي




راكان السعايدة




جهاد الشرع c e @ a l r a i . c o m
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