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العاصمة تتصدر..




       




       

 
 


   
        





    

 
 
    





»الصحة العالمية«: مليونا وفاة 
محتملة بكورونا


الصفدي يدعو إلى تبني ميثاق المملكة 

المقترح على الجمعية العامة




   


    
 

   

 



  

    
   






   

  





   
   

    

   
    
    




 وزير ا0وقاف: ال تلتفتوا إلى ا+شاعات 
وا0خبار الزائفة 
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٦١٠ إصابات بكورونا نصفها في عمان 

 خبير أوبئة: العمل بالحجر المنزلي للحاالت الخفيفة 

 فرق الرصد »تتعهد« بالحماية من كورونا 

 ٣٤٪ نسبة انتشار السكري عند البالغين 

 مطعوم اAنفلونزا الثالثي ب ٥٫٥ دينار 
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Oseltamivir




       
       
   






   بلدية شيحان تعلق أعمالها Aصابة
أحد موظفيها  بكورونا



      



  

       
      
      
      
    
  

     

 محاضرة تبحث سجال التعليم عن بعد
بين التقليدي والمستقبل 


        


     

         

     
    

 
 






       
       
        

        




         
      

        
       




     
      
     


      







        



        


       
   
        



   





       
      

      






 ٢١٥٦ إصابة محلية في ٤ أيام: الرهان على وعي المواطن لخفضها 


       
    


     

      



     
       



      





      
  
       



     

      
 


     



     
   


     

      








         
  



       
       
       



   



       

        


      
       
      


      

       




      

    



    
       
    



الصفدي: اUردن سيبقى ملتزمV بالعمل متعدد اUطراف
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 ٤٠٨ ماليين دينار إجمالي ا�قساط التأمينية المكتتبة 
لنهاية آب الماضي 




     

    
    







   
   
    
     

    


   
     
    
    

    

   
    


 

    
     
    
 

    
   



    
    
     


     
    
    

     
    
     



     
    

    
   




    

     


    
 
     
     

     
    


 
    
   

     
 
     
    

     

    
     





     

    
   


   
    

     
   
    
     




    



  
      
    
  




     

    

   
     


   
     
   
     
    
     


    



     
    
     
    


     
    
     


     



     

   
     
    


     




مؤشر بورصة عمان يفقد نقطة والتداول ٢١ مليون دينار


        



      
       






       
      



       
       




       
    

        
        




      
       
         
       


      
      
      
      
       
 
       
     
      
      



» كلمنتينا« تطلق منصة لتوظيف الكفاءات 

» المدن والقرى« يختتم ورش عمل حول 
إعداد الخطط االستثمارية 

 Fاقتصادي Fبريطانيا تطلق برنامج 
لحماية الوظائف 
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M o h a m e d  g a i t h @ y a h o o  c o m

        
        
        
        
         
       
        
       
       
       

   

    
 

       
      
      


   


        

       
 
        

   
        


        




       
       
        
        
       

       

       
       

    




       
   



       

    


 
       

 
        
       

    




     
         
      

     
       

 
        



  

        

 
      

 
          
      

      

 

   
      


       
      

      
      
       
       
      

       

      
        
      
  
      
       

       
       
       

   


     






         


   
         
         

       
         
        






           



          
        



 
    



        
         




 







       



       




A b w e n i 7 @ y a h o o  c o m





      


  
         
       
       



          
         
        
       
      
         
          
        

 

        
        
       
 



        
 
        

 
        


  

        




  



         
        




S a i f a l r a w a s h d e h 0 @ g m a i l  c o m
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 »إال أنت.. القدس« للقصص وخريس.. صرخة من قلب المسرح 

 افتتاح ثاني مركز تدريب للفنون بالمحافظات في الزرقاء 

 أطروحة دكتوراة تعاين الوطن والحب في نصوص البراري 
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عباس يطالب بمؤتمر دولي من أجل »عملية سالم حقيقية«

 معارك مأرب تهدد النازحين بهروب جديد 
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ماذا تعرف عن مدينة البتراء
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 فك الحجز عن ُمستحقات الجزيرة
.. وإصابات قبل لقاء الوحدات 

 رئيس نادي شباب العقبة يطالب بالوقوف
خلف الفريق الكروي 




     
     

    
    




    
     
 


    



    

      



    

 
  
     



     


  



   




     

    
    
  



     
 
     

    
  



   
    

    



   

   


  


    


     





     
    

    
    




    
   
     
     
    


     


  

    
    
     
     


  

    
   
     

 
    


    

    




   
   





    
   
    




    


     

    



 



     
    
    









 عمان وحرثا في قمة »نسوي اليد« اليوم 

 النجار والفايز وحبش أبطال 
سباق الكارتينج الثاني 
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 قصي ومرح يتصدران تصفيات منتخبات الفئات الُعمرية 

بـ الريشة 

 أنشطة توعوية لمديريات الشباب في الجنوب 

 صفقة تبادلية قريبة بين برشلونة ويوفنتوس 




    



  



     
    





      
     
      

   


 



    




     

    
      





     
    





    
 





    

    



      

     




    


 
     
     


      
     


      

 

     

     



     
     
    
    


     


   



     



     











 
     

   
    
  
      

   

     
    







      
    
     
       
      
      






     


 



     
   











     

        






    
       


       
        

  
 


        
          
  


















 




راكان السعايدة




c e @ a l r a i . c o m
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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
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محمد حسن التل

جهاد الشرع






    

    

     




   





    


  
  
     
    

   

 



      
     
    




 


     


     



     
       

     







        
 


        

  

 
        
 


          
   








         


        


         




        









          
        


    




         



         

        


      

        


     



       


        



        






بوتين يعرض على واشنطن تبادل »ضمانات 
بعدم التدخل« في االنتخابات
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