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الحكومة: التوسع بدعم عمال المياومة

مصدر: الحج قائم بأعداد محدودة

  تعرفة أثمان المياه الجديدة مطلع تموز





   
   
    












    
   

     








    
   
    







  $   
 
   
   
   
   


   
   


   
  



    


   






     

    
   




   $ 


   
      
    





    
    



   








$














































 







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







        


   $      
       
 




        


       
      



      
      
        
      
        



       
        
 

        


         

   





    



        
        


         
        

         
           









       





      




  


       
       
       

        




        
       







      






   اتفاقيات لتأسيس ٦ مراكز لدعم عمل الشباب 
في القطاع الزراعي 




 خصومات على الرواتب وتهديد بالفصل تلحق بـ »الصيادلة« 





       
     



  
   

      
      
       
    
      
     






   
      
       
      
        


      
     



     

      

      



      
      
       

  
       

     
    
     




       

      
   

   
      

      


       

      
      

      
    

 
       



  

 
      



  
 
      

   
       
      
      

      
    

  

      
      


 


      
     




      
      


     
     





      
     
      

  


      
      
    

     

  
        


      
     

   

     
     
      
      
     
       

      
      

     



 



       
      

   
      

      
    

 
 

    
     
 
    

 


      
       
 
       
      
      
        
      
       
       


       
        
 

   
        

   
      

      
       
      

    
 
       
       
      
     

 
    
        
       

   
        
       
       
  

  
       

      
        
       

   

  
      
           


     
  
  
      
 

    

 تجاهل التباعد وارتداء الكمامات والقفازات بعد تخفيف إجراءات الحظر 


      
      
     

 

     
     

     

 



      



     
       
      
      


     
      
      
     


     

      
     

       
     

 
      
       
      

    
 

 



      



      
       
     

       

 

     
       





   


     
  

      
  
      

  

       








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

 ال سيناريوهات لـ »ا�عيان«: الدستور ينص على 
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 هل يرحل قانون أمانة عمان إلى عهدة
مجلس النواب المقبل؟ 

 مباحثات أردنية يونانية قبرصية تركز
على التعاون الثالثي ومكافحة كورونا 



     
   
    


 


     
       


   



  




     


     

  
    



    



  
     
    
    
   
    
   


    







    


   
    

      
   
     
     
     

 






    


 

     
    



    
    

 



     
    
   



   





   
   
    







      
     

    




    

    




    
 
     
    


 

   
   
    



    


    


    


    




    

   




     
    



 التحقيق بمخالفات برسوم بيع عقار
وتقدير وتهرب ضريبي 

 شركات الحج والعمرة: نواجه أزمة وجود 

 الحكومة تقرر التوسع بدعم عمال المياومة 
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 االختبارات النهائية لطلبة المدارس.. اليوم 




      



      



 
        
      



     
      




     
  

  
  
       



     
       

     
  
   



      
      

      
     


     
      
      
        
 


      
      
 

    



     





   




       

     
       


     









 صالة الجمعة تسقط
في المساجد عن النساء وكبار 

السن والمرضى والِصبية 
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 استطالع يوصي بتقييم تجربة العمل عن بعد
وتطويرها بشكل مؤسسي 




     

     
    


    
    


 
    
     

    
 




       

      

    




      


      
    
       





   
       
      
        
     
     
      


      
     

         




     



      

      
     
   

       
       




     
 
   
    
       


 
     

   



     

     


     
       
    







     






 مطالبة بإعادة تشغيل الحضانات 


 انتهاء تأهيل الطريق الصحراوي في آب 

 مصادرة كمامات غير مجازة 

» الصحة« تتسلم معدات طبية
الحتواء كورونا 

 بدء محاكمة شاب بتهمتي االلتحاق 
بجماعات إرهابية والترويج لها 
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 شرطيون أميركيون يركعون على ركبة 
واحدة دعما لالحتجاجات 
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 كيف نحمي أبناءنا من تداعيات »كورونا« 



       


      








      
     



       
        





 

       
      
      
     
        
      

       
      
     
     

  
  
      
      
  
        


     


 
       
       

 

       
     
     
       
       


 
   
       
  

    
       
      


    

 
    

     

      
     
     

      

   
      
       

      
      



    
      
        
      

    

  


      

      

   

  
       
     


     

    
       

     


  
      

      
       

       
     


     


        
      

 

 

   

    
 
    
      
       
   

  

      

      
        

 
   
      
       

 

 أفكار ريادية بمسابقة »التحديات ا�سبوعية« الثالثة 
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 قطاع ا�عمال بأوقات ا�زمات »المرونة والتكيّف« 
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 نبيل عبد الكريم: تداعيات »كورونا« ستنعكس 
في ا�عمال ا�دبية 

 »القوافي« ا)ماراتية تحاور الشاعر مقدادي 

 من معجم كورونا.. أجعلْ من بيتك مالذ- أو حصن( 
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 توجه الستئناف تصفيات مونديال ٢٠٢٢ .. تشرين ا�ول 



    
 
      



 
     



     


     
     
      

      


      

     



     
     
     




    
  
     
     

   
     






     
 

    
      



    
    


     
     
   

     
      
 

 
    
      
     


    





 »اليد« يؤكد جاهزيته لتطبيق الشروط الدولية للعودة 

 فريق العقبة للدراجات الهوائية يشكر »أيلة« على الدعم 



     
    



     



     
     
     


     
      
    


    
    


     
    

    

    
    
     


     
    
   




     
     



     
     

     


     
     

      
    





     
      




  
 
        
      


 
    
     
  

     
 
 

   










     
       
      
     


     


      

 






 
 


     
        

 



     


       
     

       



      
      



        






 







Aqabike















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



 البريزات: خطط العودة جاهزة.. ودعم ا�ندية
ضمن ا�مكانات المتاحة 
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 محمود يستعيد رئاسة نادي الكرمل 

 إلغاء بطولة العالم للراليات في فنلندا 
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 أسئلة عودة الدوري ا�نجليزي تنتظر ا�جابات اليوم 
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» كورونا« يلغي الموسم الكروي في العراق 

 أول مباراة »استئناف« في إسبانيا تبدأ 
من الشوط الثاني! 
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 بورجوس مساعد سيميوني يترك أتلتيكو مدريد 

 معسكر تدريبي لمنتخب قطر الكروي 

 رابطة دوري السلة ا*ميركي تسعى 'نهاء 
الموسم باكر- 





    

    


     

   
    


   


   
      
     



     



    
    
    


   
    




    




    
      
    
   
     



 

     
  



      





     





     

     
    



    
     
    


    

    

     

    


  
    
   

     

     

  
     


    
   

 

     


   
   



    
    



    
    

     







    

    


      

 
    





     


    



    




    




     



    
    


  
  
    
   

    


     

    



   
   



  



      
     
     




     






    

    







 سون: أمضيت ٣ أسابيع قاسية 
في الخدمة العسكرية 

 ال عقوبات بحق العبي ألمانيا الذين 
تضامنوا مع فلويد 

 ليون يفعل خيار شراء عقد 
المهاجم  إيكامبي 
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 اقتصاديون يطالبون بإجراءات سريعة 
لتخفيف تبعات »كورونا« 
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الحاج توفيق يطالب الحكومة بالوساطة 
بين المالكين والمستأجرين

اجتماع »أوبك« القادم يحسم جدل
أسعار النفط عالمي5
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 ٥١٫٥٪ االستثمار غير ا:ردني في قطاع 
الصناعة بأيار 
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 مطالبات بإدراج قطاع »تكنولوجيا المعلومات« 
ضمن قائمة القطاعات ا�كثر تضرر�  

 متحدثون اقتصاديون: »كورونا« أثرت على جميع 
القطاعات االقتصادية 
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 الحاج توفيق يطالب الحكومة بالوساطة 
بين المالكين والمستأجرين 
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 تجديد انتخاب الذنيبات رئيس; 
لمجلس إدارة الفوسفات 

 ٥٧ مليون دوالر صادرات اربد الشهر الماضي 

 البوتاس تحذر من صفحات مشبوهة تنشر 
إعالنات توظيف وهمية 



      
    
     
     
      


    
     
       


     
    
   


      
     

     



 
     



       

     
    


      
       
       
       

    


      


     
    




     
      




     
      


      




    
       

     

      




   
      
      
       



    

     
     
     
      

   


       
 
      
      
       






 
     

   
      


 
       
     
 
     




     
 

     
    



      
     
     
    






 صناعيون: تخفيض تكاليف اPنتاج وضبط 
االستيراد حاجة ملحة لتطوير الصناعة 
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 انزالق جديد لمؤشر بورصة عمان والتداول ٤ ماليين دينار 


       
        
         


       
         







  






 








       

       

       




       

     
       

        

       
       




      






       
     
       


       


        

        
      
         
      
       
         
        



 البورصة تدعو الشركات الُمدرجة 
لتزويدها بالبيانات المالية لـ ٢٠١٩ 
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 اقتصاديون يطالبون بإجراءات سريعة 
لتخفيف تبعات »كورونا« 

اجتماع »اوبك« القادم يحسم جدل أسعار النفط عالميا 
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 ارتفاع أسعار بطاقات الشحن عبر 
»أي فواتيركم« بعد الخصم التشجيعي 
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 التعايش مع كورونا.. هل أضحى ضرورة ملحة؟ 

أطراف صناعية تستطيع الرؤية لمساعدة 
المستخدم على السير بشكل آمن
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انخفاض أسعار النفط الخام
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