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كورونا.. الصدمة ا�كبر للسياحة
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»التوجيهي«.. ارتياح �سئلة ا�نجليزي
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برلمان الكويت يثمن مواقف الملك 
تجاه فلسطين


ال إصابات كورونا محلية و٦شفاء
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 كورونا تذهب بما حققه القطاع السياحي من تعافي 
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» بوابة الكرك السياحية« مشروع بأثر اقتصادي منتظر 

       

    

     

      
      


   
     

      



 

     

    
     
     




    
     
     
    






     
   

    

  

    

    

     


     


    

    



     


     

    

     
    
    




    

    


  


     

    
   




   
    
     





    
     
   
 



    
      




     

   


     


     
    

     
     
    


     
    
    
 
       

   

   



   
      


   
   
   

    

    


    


    

    

   






   
 






    
  


   
  

     



    
      



    
     
  
    

    
     

    


     

    


    
    
    
       
    


    

   


    
  
    
    
     


      
     

     
    
     












    

     
   
      
 

     





    
    

     
      
 
    


    


    
    
    

    
    





     


    



      



   
  
    

    
    
    
     




    
     
   
   




      
     

    

    



    


     
   


   


    
    



     




     
     
     
    
    





   

      
     



     



 





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



 لجنة من المختصين تجتمع اليوم لقياس امتحان االنجليزي 
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 برنامج لتعزيز المهارات االساسية 
ضمن التعليم عن بعد 
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 إغالق مصنع تعرضت فيه العامالت لالختناق 



  



   



  
    

    
     

 


  
     
     


     
    
     
     

     







  






    


 





إ عالن جوائز مسابقة الملكة علياء للمسؤولية 
االجتماعية الثالثاء 
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 تسليم ٣٠ إمام; وواعظ; المكرمة الملكية 
للمقبلين على الزواج 
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   منتدى التعاون العربي الصيني..غدا 
 

    

 
    
 
     


     
      

      


    


    


   




      


     
    


      






    
    

    





 ٣ سنوات أشغال لمحاسب اختلس ٣٠٢٢ دينارا 
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» كنائس ا�ردن« يستنكر الخطوات 
ا�سرائيلية ا�حادية 

 برلمان الكويت يثمن مواقف الملك تجاه 
القضية الفلسطينية 

 بصيرا.. أطفال بال متنفسات ترفيهية 
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 توزيع ٥٠٠ أسوارة إلكترونية للحجر المنزلي 

 اجتماعات اللجنة ا�ردنية التونسية 
مرهونة بالوضع الوبائي 



» البونيكام«.. نموذج زراعي ناجح في البادية 
الشمالية 
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   اجتماع حكومي مطوّل لمراجعة ا�ولويات 
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  طقوس ما قبل العزل 





       
      
       


     
       
 




       

      


 

     
      
      
     

   


 

 
 
 



       
      
    

        


      
     



   
 
       



  
       

      
      



        

  



     

     
 
      
      



        


        







 
        
      




     









      
       
    

      
       
   





        
      







    














 تحوّالت اقتصادية »عميقة« 
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 هل تكسر تداعيات كورونا ثقافة العيب؟ 

 ٦ آالف يشاركون بمعسكرات الحسين للشباب 

 تنفيذ برنامجين تدريبيين لقيادات مهنية شابة 

 

       
     
      


   
      
     

      





     
     


   
     

    
   
       



     
    
 


     
   


      
   



      
    
     
     






     
      

     
       

      



    
      


      
       
    





     
     

      

      


   
     


   


     





      


      
     

   




     

 



     




      


 البريزات: االهتمام بالمدن 
الشبابية والعمل الريادي 



    
   
    
    

     
  


   

      
  

 
    
      
     

 

    
     

   

 

 انطالق التحكيم النهائي لمسابقة 
»شبابنا عزوتنا« 
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 مجدولين أبو الرب: الكتابة في ظل الحدث ينقصها النضج 

 »شاهد على الفقر«.. رصد أنثروبولوجي لظواهر مجتمعية 
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 فيلم »الرجل الخفي«.. صيغة عصرية لرواية كالسيكية 
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راكان السعايدة
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q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m
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   منع البازارات يهدد بتالشي ا�عمال الريادية 

 


      


       

      
     





   




     
   
      




   




    
 
      

       

 














     

     
   

    
  
   
    
     
      



     
   

      


  

  
    
  

      

     
     


     


  



    
    
     
     

  
    

     
     








         
       
   
   
  

        












       







   
       
ZOOM









        





   خبراء: التأجيل المدروس �قساط القروض 
يدعم التعافي االقتصادي 
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 خبراء أميركيون يشيدون 
بإجراءات الحكومة 

و»المركزي ا�ردني« 
لمواجهة آثار كورونا الماليّة 
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 منع البازارات يهدد بتالشي االعمال الريادية 
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 صناعة »ا�ردن وعمان« تبحثان معيقات إنتاج ا�ثاث  
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توزيع الكهرباء تعيد التيار لقرية رم بعد احتراق المحول
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 خبراء: التأجيل المدروس �قساط القروض 

يدعم التعافي االقتصادي 

٩٥٪ من الشركات راضية عن أداء الحكومة الصحي
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 انخفاض صادرات الزرقاء الصناعية 
٦٪ في النصف ا�ول من العام 

 المناطق الحرة والتنموية 
تدعو جمعية جيبا لالستثمار فيها 
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ـ ٣٥٫٨ دينار   الذهب ينخفض ٢٠ قرش� للغرام وعيار ٢١  ب

 مطالب بتشكيل مجلس أعلى ل*من الغذائي بالمملكة 
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اتفاقية لتدريب خريجي قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
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 خبراء أميركيون يشيدون بإجراءات الحكومة 

و»المركزي ا$ردني« لمواجهة آثار كورونا الماليّة 
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 شراكة بين أورانج ا$ردن و»أڤايا« لتوفير 
 »Avaya Spaces« حلول العمل عن بُعد
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» تجارة عمان« و»الضمان« يبحثان تحديات 
القطاع التجاري والخدمي 
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» اياتا« تدعو لتطبيق بدائل للحجر الصحي 
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 بوادر انفراج في قضية الوحدات..

ولكن هل يجيز القانون؟ 



    
     
      
     


 
 
      
     

    
      


      
    

  
      
     
     
    
     

 
     
      
      



 
      
    




      
    
   

      

    


    
    




     
      
     


  
      
    
     

  



 افتتاح الموسم الصيفي لنادي مدينة ا%مير هاشم 

 تواصل فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 
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 الرياضي يعود لـ »سلة الرجال« 
عبر الدوري المدمج 

 اختتام بطولة الشهيد المعايطة 
بخماسي الكرة 




     
  



    
      
   

     
      



     


    
      


      


       
     





     
  







      
     




     
     



    


      
    
   



 







 تقدم جديد لالعبي »التايكواندو« في التصنيف الدولي 

 اتحاد اليد يؤكد أهمية مشروع الواعدين 



      


      



     






 
      

     
     
    


      
      
     
      


      
      

     



      




      
   
  
     
      



 »كرة معان« يختتم معسكره.. وشباب العقبة يواصل تدريباته 
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 اتحادا كرة القدم وا�عالم الرياضي يعقدان جلسة عمل موسعة 







       
     
     
      


      
     
      

      
     
      





      
     
      

     




    

       
       

      


    


     
      
     




      
       
     

     


      
     


      
      
        
     

      
 
     




    
    
     
      
   


      



    
      





 العراق وسوريا على موعد ودي في أربيل 
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 انتصاران لـ ليستر ومانشستر.. يوفنتوس يُكرم »الجار«.. وبيلباو يستضيف الريال 
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 بوتاس يتفوّق على هاميلتون.. وينطلقان مع� 

 كرة اليد ا"ماراتية تستعد للعودة 

 بطل الريشة الصيني يعلن اعتزاله 
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 بوفون ا0كثر مشاركة في الدوري 
ا"يطالي 

 حالتا كورونا في ا"سماعيلي المصري 

 كاستييخو يغيب عن ميالن ل6صابة 

 باروش يعلن اعتزاله كرة القدم 
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 كيف تتغير شخصياتنا مع التقدم في العمر؟ 
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 نشاط ا(طفال الرياضي وسيلة صحية وغاية تربوية 

 




   






   




  

    
    




   




     

    




   



   
   
   
 
    

 
     





    

    

    


   


   
   
   



    


   

   



   
    
   
    



    
    
 

  






   
    



    
   








A b d e l h a d i 1 8 @ y a h o o  c o m

منسف بالكاسة!











  
    
     





     
   

  


    



       
      




      




       


     

















      





      

     






    





      
























     
     










      






       

     




    




 طفولة مرة 




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






     
      




     


      



       


     





  


      


     
      


     




     
      
    


     
     



      




  

     






    
     


























































































































































































































 




































































    
 





         

      


        








































 – – – – –
 – – – – – –

 – – –






 – 





















 –




 

 – – – – –
 – – – – –

 –  –    –







































































































































































































































































































































 




راكان السعايدة



جهاد الشرع c e @ a l r a i . c o m

        

f a c e b o o k . c o m / a l r a i n e w s p a p e r
t w i t t e r . c o m / a l r a i

E - m a i l : a l r a i @ j p f . c o m . j o

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

 


   الجارد: منطقة اليورو تواجه ضغطا نزولي� 
على ا%سعار 

   كورونا تؤجج المخاوف من ضعف النشاط 
االقتصادي بأميركا 
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