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العودة للمدارس مرهونة بالوضع الوبائي
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الملك يفتتح أول مستشفى ميداني 
عسكري لمصابي كورونا في الزرقاء



الخصاونة: إعادة الزيادة للموظفين
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شروط إنجاح الخريطة الزراعية: التمويل والتدريب والتسويق

      
     

    
    
     

      
 
     
 



     

     


    
    
 
     
    

     





     
      

     


     
    

  
      



     
       



 
    


     
    
     
     
      
  
      

     






      
  


   




     

     
     
     

      
     

     



     


















      
     
     



      


     


 
    
     
     
    




     
      
    
     






الملك يفتتح أول مستشفى ميداني عسكري 
لمصابي كورونا في الزرقاء
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رئيس الوزراء: إعادة الزيادة للجهاز الحكومي 
والجيش وعالوة المعلمين




    




    



    




 
 
    


   

     





     
    
    







    

     
    

     






   



    
     


     

    

     





   
    
     


      



   



     
 



    
    
     

     
    
   



    
   
    
    

     




     


    




     
     
      


    
    
  





    
   


   
   
   


     


      
     
    



   
    
    
    
    

    

    
    
     
     


    



     
    
   
      


   

    





   
    
    

   
    


    



 ا#ردن يرفض أي تغيير في المسجد ا#قصى 

 عودة الطلبة للمدارس مرهونة بالوضع الوبائي 

 ترحيب بإعادة الزيادات وعالوة المعلمين 

 تسليم بطاقات الجلوس للتوجيهي التكميلي 
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 العايد: كورونا أظهرت الدور 
التوعوي ل�عالم 



      

     


      
   
      


       
     

 




       
     


      
      

 
        

       

     
      
       



 
  
     



  
     





      
       
    


       
     


       






 مبادرة تمكّن مرضى سرطان من العالج 

 تسعيرة فحص كورونا من ٢٥ - ٣٠ دينار )
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 استثناء ا6ردنيين المسافرين للصين 
من تحليل ا6جسام المضادة 



      
    



      
    
     

    













٧٨ وفاة و٤٦٠ إصابة في العناية الحثيثة 


       



      
        
 
       
       
       



 

  


 
  


        
     


        
       
       
 
 

        
 
      
  

 #

       
     
       
       
        




 الخوف من اHصابة يؤثر على منحنى كورونا 
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 خبراء: كورونا يكشف تحديات الوافدين 






 



      




      
    
        
      






      
     

  
     
      

      

   



      

      

      
     
     



       

       


       
      

       
   
        
       



        
       
     
       


       
        
    
 
      
      




     
       
     



 إغالقات متزايدة للفنادق في البترا و١٤٠٠ يفقدون وظائفهم 
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   جودة زيت الزيتون افضل منذ ٣٠ عاما ً  
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ن مختصين من مناقشة     الواقع االفتراضي ُيمكِّ
»الحوكمة المائية العابرة للحدود« 
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 الرئيس ارميني يغادر المملكة 

 مشروع للتسمية والترقيم في الرمثا 

 ٣ ماليين تعويض لبلدية مؤتة 
عن مشاريع البنية التحتية 

 مطالب بحماية العمالة الوافدة
زمن كورونا 
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 كتلة هوائية باردة.. اليوم 

 هيئة إدارية مؤقتة التحاد الجمعيات الخيرية 

 إخالء سبيل نائب &سباب صحية 

 المعايطة: قلق حكومي من تراجع تمثيل 
المرأة في »النواب« 




    
     

     
     


     
     


     



     
      



    


     
     
     


     






     

  
    

    



     
     



     



     




      







     



       




     













    
     
      
     
    
 

    

 
      
  
     
     
    
      
    

    

 

      
     
      
       
      
    
      

     
     



    


     
     
     
    

    

 

 عطاء لتصريف مياه ا&مطار 
في إسكان طالل 



   
     
      



      




      
     



       

      
    
     
    







     


      



        

     
    
      



     

   
     
    



 ا&مير الحسن: التضامن يحقق البقاء 
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 ١٦٨٥ حالة عنف أسري أول ثالثة شهور
من كورونا 

 طريق جحفية - ديريوسف مصيدة للسائقين 
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ا�ميركيون يخالفون التحذيرات لالحتفال بعيد الشكر

»ليسبوس اليونانية«.. مأساة المهاجرين مع اقتراب الشتاء
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f a w a z y a n @ h o t m a i l  c o  u k
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 اختتام اسبوع الريادة العالمي بنسخته ١٢ 
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 شباب سيخوضون االنتخابات البلدية والالمركزية بالكرك 
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 حزبيون: توعية الشباب توصلنا للمنعة واالزدهار 
 

    
   




    
    




$
   
    
   



     

   



   
     
    
   



     


    


    


     


    
   
    
   
   
  


    
    


    
     
   
    
  
   








    
  



    
   
    


     
     
    

    
   
   
    
    
    
      




   

    
    




    

    
    



    
  
    


   

 
  




   


   
    
   
    






  


 
       
   
   
   
   
   








       
        



 

  
        




 



     




       
   
       
      






 

 




         
       
      

       
        


     
         
        
   
      


        


       
         


       
        
        



       




 










 




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
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 بايدن يختار فريقه ويؤكد: أميركا »جاهزة لقيادة العالم« 
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 ال حصر �ضرار القطاع التجاري بكورونا 

 عمّان ضمن أفضل وجهات السفر عالمي� 
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   ترجيح رفع طفيف �سعار المحروقات 
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 موجودات »صندوق الضمان«
تتجاوز ١١ مليار دينار 
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 ترجيح رفع طفيف �سعار المحروقات  



ال حصر �ضرار القطاع التجاري بكورونا 
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٢ر٣٧ دينار سعر غرام الذهب عيار ٢١ محليا

 عمان ضمن أفضل وجهات السفر عالميا 
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 مفوضية الالجئين: التعليم في المخيمات  
مستمر عن بعد 




      
    




     

 

    
      
     
  


     

      
      


    

       
      

PCR
      
   


       
  PCR 


 
        
  PCR 
    

      
  
  PCR 



     
     
     

 
 
     


 
    

     






 موجودات »صندوق الضمان« تتجاوز ١١ مليار دينار 

 مؤشر بورصة عمان يرتفع والتداول ٤ ماليين دينار 
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 نظام خاص يستثني بعض العاملين 
من الشمول بتأمين الشيخوخة 
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 ا�رثوذكسي وكفريوبا.. أول المغادرين 


     

     
    


    
     




     
    








    

    



     

    
    




–

     





     




    





     

   

    
   

    


      
   
    
     
   



    

     
     




     


     
    



     







   



 



 إيقاف دوري أندية البولينج حتى إشعار آخر 


    
     
 
    



    
   
 



      
    
    
    


     
 

    
   

   
 


     
     

    


   

    
 



     



    
    
     
    
    
    

 
    
    
     
     
    
     
    
    

 

 
    
   


     
    

     
    


     
    
     
    


     


     


     


    


     
     
    



     
     




     
    

     





 تأجيل تصفية التايكواندو إلى إشعار آخر 



     
  
     







    



      

       
    

     

    


     


     


       
     



 انطالق المؤتمر الدولي الثاني لرياضة 
المرأة افتراضي9 اليوم 
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 ماضي: نقتدي بالرؤية الملكية لجعل العقبة نقطة جذب عالمية 






 صالح يعلق على اتهامه بالتحايل 
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 قمة ا�هلي والزمالك أفريقي� خلف أبواب موصدة 

 إعالن مرشحي جائزة »جلوب سوكر«
 �فضل العب ٢٠٢٠ 

 هل يقيل سان جيرمان توخيل حال الخروج 
من »ا�بطال« 

 السعودية تستضيف أول سباق ليلي في »فورموال إي« 




    


    



    


     


    
    

    

   

     



     
   
    




     







 
    
   


      
 

    






     








    



     


 
    










 

   

   
   




   
   
    






    
















    


   
    

    


  






     
     

     

   
    


     




      




  




    


     
 
   




    
     
    




    

     






   

    




   




     
     


    
     
     









 ميالن يعلن مدة غياب إبراهيموفيتش 
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 السالح.. ثقافة المقاومة في ا�غنية العربية 
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