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كورونا.. انتشار عشوائي ومرحلة صعبة
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خبراء: الحمالت ا�منية دعامة 
السلم المجتمعي
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 خبراء و»أولياء أمور« يطالبون بعودة التعليم  المدرسي المباشر

 عامالت: العمل عن بعد يمكننا من متابعة أطفالنا 



 الطراونة: ال نية 1عالن إفالس صندوق تقاعد ا(طباء 
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 الخصاونة: القرارات مدروسة حماية للصحة 
والقطاعات االقتصادية 






 العايد: االلتزام بسبل الوقاية خطّ الدفاع ا#وّل ضدّ الوباء 
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 تعطيل الحضانات حتى نهايه العام
ودوام امهات االطفال عن بعد 


 وزير الصحة يتوقع زيادة االصابات

#كثر من ٣ آالف يوميا 
 







 االمتحانات النهائية في الجامعات 

والفصلية عن بعد 




   

   


   
    
 
    
  

 
    
 
  
   


    
    
   
  
   
  


 

 




 
 
  
   






    
   
    
   
  
    
     






   

   
   
   



    
   

   
   
    


 
   


   


 



   


 

 
   
  







 
   
    
  



  
  
 

   
    

   
   
    
   

   
   
   
   
   
   
    
   
   


     
  

 
    
   
 

   
     


    
 
  

 




   
   
  
  


    

  
 
   
  


  


  


  
  
   



   

  



 

   
    
   


  
    


  
   

















 ٣٣٣ إصابة كورونا للكوادر الطبية منذ بداية الجائحة 
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   والد الفتى صالح يزور ابنه
في المستشفى 

   ضبط ١٢ مروج� لمخدرات 
في الزرقاء وإربد 

   ضبط اعتداء على الديسي بالمراقبة 
الجوية 

   دوار في جرش يتحول لمصيدة 
للمركبات 
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 التوسط ل7تاوات جريمة تحتاج لعقوبات رادعة 

لم المجتمعي   خبراء: الحمالت ا;منية دعامة السِّ

 مواطنون يطالبون باستمرار الحملة على »أصحاب السوابق« 
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 المترشحون في الطفيلة.. دعوات فردية بعيدة
عن البرامج االنتخابية 

 حزبيون يدعون لاللتزام بتعليمات السالمة 
لتالفي حظر طويل ا)مد 

 الدعاية االنتخابية في البترا تستند للمحتوى الرقمي 
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 المستقلة لالنتخاب تتعامل مع ٤٠٠ مخالفة 

 »حقوق ا8نسان« يقرر رصد االنتخابات 

 مطالبة بفتح العيادة البيطرية
في الكورة 

 القبض على ١٠٣ أشخاص منهم ٨ خطرين 

 ربع االسر تلقت دعمF من »المعونة« 

 أطباء: نعمل في »الصحة« اختصاصيين 
وخارجها عامين 






 
  
      
     

    
     


     
    
     
    


  
      

    










    

    




     
     
      


 
    
      
     
        
    

  




    
    

    
     

     
      
     
    

  


     


     
    
    
     

    
     
     

  
    
    


    
     
     

     

   
     

  
 
    
    

     

  



      

     


       


 
     


  
    






 





      






 



       
    
      
     
        
      

 


     
    
     
    
     

     
     

    
       
    
     

    

    
    
      
    
     





 E m a i l   s h a b a b  a l r a i  c o m
a l r a i a l s h a b a b i @ a l r a i  c o m
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 التجارب المحبِطة تولّد عزوف� انتخابي� شبابي� 

 


     

 
    
    

      
   


    

      
     



  

 

      
       
      


       
      
       



     
       

 
   
   


      
      



 



      
     

  
      
    


 
      


     

 
    

      

   
       
      

   

  



 

 

     



 



     


     
      
    

 
      
   

   



     

      


     


       
     






     
     
 
      

 
       
     


      
     


      




   


   
     

      

  
     
    
     


   

     
     

  


     
      




 
     
      
        


     
      
      
    

     

  

      

      
      

  
 
    

    

    

   



     

 
 
    

    

     
       

  
  
 

      



      
     
       

     

  
       
  
 

  

 االتحاد اللوثري يقدم الدعم النفسي ل!طفال 


  

    


      
  
     




   
     
     

     




  




   










      







» صوتي قراري« 
مشروع تمكين النساء بالجنوب 
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إيطاليا على خط المواجهة
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 االنتخابات االميركية .. إرث العنصرية حاضر
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A h m a d  h @ y u  e d u  j o


           
          

         
          
      
         
         
 
         
      
          
       




          
         

      

   
         
         

        


 
  
        

         

 


        
        

         
        
      
          
      





       



       

      
      
       
       
      


     

      
     





      
       



      
      

      

   
         




         
       



 
        
       
     

        

      


       

        




D r  f a d i k a r e e m @ y a h o o  c o m






        
       
          
  
         
        


       

         

 
        
          

 
          

 
       

     

      


    
    

     
         
         

  


     
  

          
       

     
         
         


 
         

  
        
         



     
 
       
   
        
     
         
   





     
        
  

       

 






         
         
       


  
    
  
  
       
      
     
        



     

     

       



       
       

   
     





R o y a l 4 3 0 @ h o t m a i l  c o m



      
         
   


        
       


            

  

 
       
        
       
 
         
        
  
   






 
        
          

         

        

      
   




       

        
       
        








I b r a h i m  z 1 9 6 5 @ g m a i l  c o m



      

        
       



        
 


     

        
      

      
    


        
    
      




  
       
       




      
    

      




  –  



      


   


       
      
       
    






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

 مجمع اللغة العربية يواصل استقبال المشاركات في مسابقاته 
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 الزعبي: كورونا ستترك أثرها في المنَتج ا$دبي 
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 أجاثا كريستي.. عرّابة روايات التحري والغموض 
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 »ال رايات بيضاء« لجمال القيسي.. نصوص غارقة في الوعي 
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 الدعم النفسي.. طريقنا للتغلب على آثار كورونا 

 معايير نظرية الذكاءات المتعددة 
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A b d e l h a d i 1 8 @ y a h o o  c o m
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 .. حسابات قديمة 



      

      


      
 
     

      

     

     
       




      

  



      




      
      
      
     


       



      
      

     
   


   
      
     

       


      

 
       



      
       



 

 نادي الحسين يعزز صفوفه 
بثالثة العبين جدد 



      
    

 



      
     
    



      
      
       





     
      
      
     




    

     


      



    
   
 





 »السلط« يطالب اتحاد اليد بتغليب
المصلحة العامة 

 تأجيل بطولة ا1ندية 1لعاب القوى 
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 انطالق برنامج تطوير قدرات الشباب في القويرة 


      
     

 
     


     
        


      

     
     




      



      





 الدعاية ا*نتخابية للمرشحين.. وغياب المشهد الرياضي! 
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 هيئة الرواد تنعى فقيدها عصام الفقير 
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 أربعة لقاءات في دوري ا�ندية بـ البولينج اليوم 

 نهضة بركان طرف' في نهائي كأس االتحاد االفريقي 



      
    
  



    





    
 



 


  
    
     



     
     
    




   
    

    

    
 


    
    
    
   

     


    


   
    

    
    


   

     


    
     




   

     
     
   
    




    

    
    





     
    
     


    

    
    
   
     

   

    
   
     

  
  

   



    
     

      

    
 

    
   
    
    
    
    


 

     






  

    
   



    
    









 ليديا الصفدي.. سبّاحة من ذهب 

 تأهب حيال هجمات سيبرانية 
ضد »طوكيو ٢٠٢٠« 
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 بايرن ميونيخ يبدأ الدفاع عن لقبه أمام أتلتيكو 
ومهمة سهلة لـ ريال مدريد.. وليفربول يواجه أياكس 

 القضاء ا0سباني يرفض إقامة مباريات الدوري 
ا0ثنين والجمعة 
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 »يويفا« يدرس شكالً جديد9 لدوري ا8بطال 
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راكان السعايدة
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   خبراء: المحاسبة والشفافية واصالح االقتصادي 
عناوين لزيادة المساعدات للمملكة 
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 العراق يدرس إعفاء سلع أردنية
من الرسوم الجمركية 
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   إطالق رؤية »صنع في ا6ردن« 
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 خبراء: المحاسبة والشفافية واصالح االقتصادي 
عناوين لزيادة المساعدات للمملكة 

 أبو علي: التوسع في خدمات الضريبة االلكترونية 
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 مذكرة بين »رجال ا3عمال العرب« 
وجامعة ا3عمال والتكنولوجيا في جدة 

 برامج المترشحين لالنتخابات النيابية تركز 
على ا3ولويات االقتصادية بزمن كورونا 
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 مؤشر بورصة عمان يتراجع إلى أدنى مستوى منذ آب 



       



        














        
        

        






        

       








       



        



        
       
       








 إطالق رؤية »صنع في ا$ردن ٢٠٢٥«
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 البورصة تدعو الشركات لتزويدها 
بالبيانات الربعية 

 حريق في المصفاة أثناء تفريغ 
أحد خزانات زيت الوقود 
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 العراق يدرس إعفاء سلع أردنية من الرسوم الجمركية 
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راكان السعايدة



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

محمد حسن التل

جهاد الشرع








إجراءات قضائية أوروبية بحق قبرص 
ومالطا حول برنامج التجنيس
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