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عودة مقلقة لكورونا




      


       

  

 
      

        
        
       
        
        
      

       



 
 


     
 

     
   






توتر ومواجهات في بيروت




    
    



    




    







     





أولياء أمور يطالبون المعلمين بتغليب 

المصلحة العامة




  


   
    
   
   



   

   


  

 
   









   

   

    
   
    









      
     












































 









  



 

 »الخدمة المدنية« 
يطلق مؤشرات

العرض والطلب 







      
       


      
      
        
 



    










الحكومة: المعلم يحظى بأعلى 
درجات االهتمام والرعاية
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 أولياء أمور يطالبون المعلمين بتغليب المصلحة العامة 

 ترقب قلق العالن نتائج التوجيهي 



»الخدمة المدنية« يطلق مؤشرات العرض والطلب
على البدائل المتاحة لسوق العمل
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   الداخلية والتربية يناقشان إجراءات العام 
الدراسي المقبل 




     
 
     

  
 
    

      

  
     
   
       
    

 
      
     


      



    
      

     
     
    
  
       

     
     

 

      
       

      
       
  
     
      

    

   

       






     
       

     





      





    


       


      


      
      
  
     
 

  



      


       
$

      
      





     




     
 
         
       
       
       
       
       
      

       





    




        



       






     



      
         




 صاالت أفراح ترى بتجاوزات مزارع مبرر( لفتحها 
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   شويكة تدعو لتطوير وتنويع المنتج السياحي 
في الجنوب 

   ا(ميرة الرا ترعى فعاليات لدعم أطفال 
مرضى 



    
     




    


     



    

    



     
     

      





     


       
    
      
      
     

      



 
     
 
     
      

     
    




     
     


     





       
     



  
    







     
      



   برنامجا »أردننا جنة« وسافر جوا بلدك يحّسنان 
ا7قبال المحلي على المحميات 
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» الصيادلة«: ال انقطاع (ي صنف 
دوائي..وجميعها  باالسواق 
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   شكوى من اصطفاف التاكسي بساحة العين في السلط 
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 حراك على نار هادئة تهيئة لالنتخابات النيابية
في الكرك 


   
   




    
    
   
      

    


 






     


     
    

    
     
   

    
     


    

  

    

    
    

      

     
    
    




    


    



     

     
    
    

    
    

  

 حديث االنتخابات يتصدر مواقع التواصل
في البترا 




    

    



     
 

     


    
    



   



     
    








    










    
 

    


    


    




دعوات الستحداث »تعليمات وقوانين« 

6يجاد فرص للشباب

 عام على وفاة العالوين 

 إدانة مصادرة إسرائيل >جزاء
من الحرم ا6براهيمي 
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مواجهات محتدمة في بيروت



وضع وبائي حرج
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 شباب ينفذون برنامج تعليم رقمي بـ»الحزازير« 

 

       
     


     

       
    


     
      
     
      


      



     



      
 






     
       


     

    
     
     



      

 



       



      



     
     
       
    
      


      



     
      
     



 
    
      
      

       

    


        
  
    
    


 
  



 



       

 



 

    


     


     


       
      
       
 




     
     
      
      






      


       

      



     
 





 بريزات: منهاج وطني للتنمية الشاملة للشباب 


      
    
  
    
 
      
      
     

   
   




    


    
     
     
    




      
       
    
    



       
      



     
     




 
    
      
     
      



      
      
     



   
     






      
     
      
    
     


     

       

 
      
     




 »٨٠٠« شاب يشاركون بمعسكر ا+من بالكرك 




     
     
    
     
      

 
    




      

    
     
     

 
     

    
   

   
      
      

    

      


    
  
     


      


     

      


  

 اتفاقية لتأهيل شباب إربد لسوق العمل 



     



      



    

    
   





     
    






     





     
    






      
     



       

     



    
     
     
    
       
     


     


 


       






 اختتام معسكرات العمل التطوعي والكشافة بعجلون 
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 معرض »إنترنت ا�شياء« في دارة الفنون..  عالم آخر ممكن  

 »شيرلي«.. سيرة ذاتية درامية من واقع الحياة 
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الطويسي: المجالت الثقافية منابر للمبدعين ا�ردنيين 
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 نقيب الصرافين: ارتفاع أسعار الذهب 
يزيد الثقة بالدينار ويدعم االحتياطات 
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 نقابة الصاغة: الذهب سعره عالمي 
وتنزيالته مضللة 
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 »إنتاج«: كورونا أثرت سلب0 على التدفقات 

النقدية للشركات 
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   إجراءات احترازية للمخابز تحسب0 لموجة 
كورونا ثانية 
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 نقابة الصاغة: الذهب سعره عالمي
وتنزيالته مضللة 

 تخفيض أسعار بيع ا)راضي في مدينتي الحسن 
والحسين الصناعيتين 

 حظر »تيك توك« و»ويتشات« ليس حيوي1 ل0من ا)ميركي 
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» إنتاج«: كورونا أثرت سلبا على التدفقات 

النقدية للشركات 

  مكاتب استقدام العامالت 
تخشى االنهيار 

 تمديد مهلة الراغبين باالشتراك 
االختياري التكميلي 



     
     

 




 $      
      



      





    

   




     
     



      



    
      
     

  
      
   











       


–$   – 
     
    


       
    


      


      
       
     




  
  
    


     
     


 
      
 
      







    

 
      





     
     


   
 
    
      
       
        

  
        
     
      
       
       


     

      
      


     
     
    

      
       
     

     
      

    


      
 

      
   
  

      
       

 




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



» االستراتيجيات« يطلق تقرير فضاء المنتجات وتوصيات الستهداف 
صناعات محددة   



      
    
       
       
     
       

      
     
       

      
     




      
      
 

       
    
 
      


      


    



      
   

       
        


       
       
      


 
      
   


  
      

      

  
      
        


     
    
     
      
       
      
       
        
     
      
      
      


       

  

      
      

      
      
     
      
     





     





 

      
  

       
      


    
 







       
      

     
  


       




       


     

    


     
      
      




 
     
      

       

       

      










 









 اتحاد عمال ا&ردن يتضامن 
مع ا&شقاء اللبنانيين 


      

      






    
      


     
 
       
       




 نقيب الصرافين: ارتفاع أسعار الذهب يزيد الثقة 
بالدينار ويدعم االحتياطات 
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 البنك العربي وماكدونالدز يوقعان اتفاقية 
خدمة الدفع عبر تطبيق »عربي موبي كاش« 
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 ا�دمان االلكتروني بين الفرضية والواقع 
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أساليب تمايز التدريس للطلبة 
الموهوبين وعوامل النجاح
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 أبو بكر يقود سلة الوحدات 

 بطولة المرحوم راضي بـ التنس .. الجمعة 

 اعتماد رابطة محبي الوحدات 
في ا&مارات رسمي$ 



       



     
      




     



      






     












      



     
  

     
       





 مقترح كويتي بتأجيل جولتين من التصفيات 
المشتركة 

 مليح ُيكمل عقد الُمتأهلين لـ قبل نهائي 
»طائرة ا;ولى« 

 دوري المحترفين لكرة القدم 
يتواصل اليوم 



    
     





    
      
     


    


      
     

      


    
      
     
    
     
      
 
     

  



 اختتام معسكر ا;من والسالمة الوطنية 
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 أندية كرة اليد تباشر قيد الالعبين 

 »ا"سيوي« يعتمد ملعب البصرة الدولي 
في التصفيات المزدوجة 




 العمايرة يشكر جماهير كرة القدم ا*ردنية 

 خبر سار لجماهير ا*هلي والزمالك ! 
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 يوفنتوس ُيقيل ساري بعد الخروج 
من دوري ا�بطال 





   
     



     
      
      
     
      



   
 
      


      


     






    
    

     



       




       





     

       
  



   


     


     
     

      



    



  

      
     





 رحلة ريال مدريد تنتهي.. ويوفنتوس يعجز عن التأهل 



       
      
      






      
     
    

     





        

     


   


    


      
      


      






    


     


       



       



       
     
      
      
       
       


       
       
     


      
       



    
      










   

      






      



  
       


      
       
     
      
      



       
       
       




       

      


      


      

     



      

      
      




      

       
      




       
      


      
      
        



   









      
      





        
       
 




       
      


        


     
      
      
       




       

     


    

      



      
     




 



 مدرب سان جيرمان يتعرض ل,صابة 
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 ماجيك ونتس يحسمان البطاقتين ا�خيرتين 
في المنطقة الشرقية 



      
     
      


    





 
      



      


      







   


   
      
      
       
       


   
     
        












     



    

      


      
    

       











 

       


  



      
       
      



     

      


      







      
     
      



      
    




     
     
      
      


     
      

    



      

     
     
    



     
       
       


     
  
      



 سيلفا يحلم بالتتويج بـ دوري »ا�بطال« 


        
      

       



    
      
      






     
      
     

       
     
   



      
       
       
    




       
 



     
  
     
      
     


     









  
     

      




       




      
       
      


 
      
       

    
       


        
      
       


       




       



      

     

     


      

       
      


 
      
      

       


      
        
      


       
       
      




      
      
       

      



      







 فان بيرسي ينضم لطاقم فينورد الفني 

 جانباولو مدرب. لـ تورينو 



      




      
      
      
      
     
        




     








     








     

      



     














 




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
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