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ولي العهد: االستثمار بقدرات الشباب 
لتحقيق التنمية الشاملة















رئيس ا"ركان: مستمرون

في مساندة القطاعات


        
    
       

       
       


        
     
      
        


     
        
        
    
       



تفويض قطامين بصالحيات 
االستثمار 







        


        





    

    
   

    







































  


  






   




  

  
  
  




    
       


  
 





 

 

       
     



      
      
       
      



      

     









مبدعة في الزراعة.. تروي اتصال 

الملك بها مهنئ> ومحفز; على العطاء



انخفاض فحوصات كورونا ا@يجابية
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   بحث االستعدادات لتكميلية »التوجيهي« 

   »العمليات الخاصة« توزع أجهزة تعليم لوحي 

   منع الجمعيات من التنقل بين المحافظات 
لجمع التبرعات 

 مشروع حديقة بيئية بكلفة ٨٤ ألف دينار 
في مؤاب 
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   للتعليم عن بعد آثار على مهارات وسلوكيات 
ذوي ا?عاقة 



   
     
    
     
    
   


  

    
    
  
   
    
   




     

    

 
    
      
   







    



    
    

  

    
   
    


     

  


   

    



    

  
   
    



     

   

   

     
    
     

     
    


   
      
    




 

    


    


    




   
 


   


   

    
    



    


   

   

   


   
   
    

 

    
  
   

 

 أساليب غش جديدة تتالءم مع »التعلم عن بعد« 
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Examnet  
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 ولي العهد: االستثمار بقدرات الشباب 
لتحقيق التنمية الشاملة 


 رئيس ا'ركان: مستمرون في مساندة القطاعات 
لدفع عجلة التنمية 



       



       
      
 




       

    



       



       



     




  






      
     
      
   
    

     
     

     
    
      

      


   
    


     
     
      

  

      

      
   
      
    
      

  



       

     


 

     



      


       

    




      
     
     


       

      



       
       
        




 
     


      

      

      


   


    
         
       











       
      



  
      





      

      
       



       
      


      
      


 
      
        

      


      

    






 كورونا تحوّل صاحبات مدارس ورياض االطفال إلى غارمات 



 مبدعة في الزراعة.. تروي اتصال
الملك بها مهنئA ومحفز@ على العطاء 





       
    
     



      


$






      



      
      
  

     

      



     

     
      



     



     



      


       
       
    



      




     

     
      



  
      

      







    






 السفير الروماني: ا'ردن عامل ثابت للتوازن 
واالعتدال في المنطقة 
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 وزير الصحة: معركتنا مع كورونا مستمرة والكمامة والتباعد سالحنا 

   تجميع العينات وعدم االلتزام با$جراءات الصحية 
يرفع إصابات »كورونا« في الشمال 
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ا$مارات تحاكي التحوالت االستراتيجية   
في عيدها الوطني 
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   سعيدان يتفقد ا�وضاع المائية 
في المفرق والزرقاء 

 بلدية إربد تبدأ بانتاج السماد العضوي 
من محطة تدوير النفايات 

   مطالب باستحداث معصرة للزيتون 
في المزار الجنوبي 



    

   
   


   
    



   
    
    


    

    
 



   
    






  
   
   






   




    
   


  
    


    
   


  





   
    

   





   
  
   
  

   
  
    













 
   


    

    

  
    
   
     



     
    




     





    
    
   

  





    





     


    



   
    


 



   




    
     


    
   
 

    


    
 

    


   




    




  
     




   
    
     










  
    







 تخفيض ا�جور أضعف القدرة الشرائية 
فأغلقت قطاعات أعمالها 
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القبض على ٣ مطلوبين خطيرين

 كشف قضية قتل بالخطأ ُقيدت 
F انتحار
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 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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   أهل الخير.. مبادرة تدعم ا
سر العفيفة 

» قراري«.. مبادرة لتعظيم تمكين الشباب 

» عونك«.. للحد من العنف ضد المرأة 
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المسجد ا�قصى يشهد ٢٣ اقتحاماً في شهر


     
     
     
      

     
       


    
      


     


     
     


     
   



      

     
      
    
      

      





      

      
      

     






      


    
     
  




   


      
    
 


     
     


      








       
     






      

      
      
     


     
  






       

     




 
   



 الوباء تحدّ ل#طباء الجدد شمال سوريا 



 
      
     



 


      



        
    



       
      
      
     

 
       
     
 




      
     
      


      

 
 


     

   
     
  

  

      



 
 




      


      
     
      
  
     

 

       
      
    



       
        
       



 




      
      
      














  



     
      
    
    


     
      


    
       
   
    




      
     
    




      
  
     


  

     
      


      
   











 أذربيجان ترفع علمها في التشين 



    
       
  
       

       

      
     
       
       



      



Tender announcement number 43/2020
Group Training for Social Enterprises1 

under the MedUp project in Jordan
November 2020, Jordan

The Jordanian Hashemite Fund for Human Development announces 
its desire to launch a tender for contracting trainers or social 
enterprise supporting organizations (SESO’s) for the purpose of 
training social enterprises within the MedUp project! Thus, the 
qualified trainers and qualified organizations who want to enter 
into the tender should refer to the website of Jordanian Hashemite 
Fund for Human Development https://www.johud.org.jo/page/
Tender/30020 in order to get a free bid.
The deadline for accepting offers is Tuesday 8/12/2020 at 3:00 pm. 

closed offers must submitted to Alhashmi Al shmali Abu Jsar st.

* The tender advertising fees are on the bidder, regardless of how 
often it is published.

Tender announcement number 46/2020
Individual Training for Social Enterprises2 under the 

MedUp project in Jordan
November 2020, Jordan

The Jordanian Hashemite Fund for Human Development announces 
its desire to launch a tender for contracting trainers or social 
enterprise supporting organizations (SESO’s) for the purpose of 
training social enterprises within the MedUp project! Thus, the 
qualified trainers and qualified organizations who want to enter 
into the tender should refer to the website of Jordanian Hashemite 
Fund for Human Development https://www.johud.org.jo/page/
Tender/30020  in order to get a free bid.
The deadline for accepting offers is Tuesday 8/12/2020 at 3:00 pm. 
closed offers must submitted to Alhashmi Al shmali Abu Jsar st.

* The tender advertising fees are on the bidder, regardless of how 
often it is published.
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y a c o u b s h a e r @ h o t m a i l  c o m





 









         
         
      
       


      




         
        



         
         

   
      
        







         
        



      
      


       
      
 

       


        
       



  


     
        
      








        

   
        
      
      


      
    
        



   


       

      
 


      
  
     
      
  
     




l a i t h @ l a w y e r  c o m
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 الهور: أدب ا�طفال ضرورة للتنمية الثقافية 
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 غرايبة: الثقافة مرتبطة بالسلوك والتفاعل االجتماعي 
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 اختتام مؤتمر الرواية ا�ردنية السادس في »اليرموك« 
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 لـــو كــان العنف رجالً... 

         

D r  A m e r  A w a r t a n i @ G m a i l  C o m

  
        
      
       
       
     
    
 
      

        
       

 
       
  

 
    
    
       
   
    

  

     
     


       
        
      
  
      
       
 

     


      
      
      
     
     

      
   
    
      
         
  
  
     

       
    
 
   


       
 


      
 
      
     
     
      


 
       


        
 
   

     
    
      

      
  

    
 


       
        
    
     
      
   

    
    

 

       
       
    

    
  
      
       
    

    
      
  
  
      


       
 
        
 
 
   
      
    
    

     

     
      
        
     


 
 
      

 
     

      
        
 
      
 


       
   

 
        
     
      
        
        
       
     
       
        

 

    
     

         

   
 

 
     
     
      
 
      
        


 

      
    
      
    
     
      
     
      

    
     

    
     


    
     


    
 
     
   
       
      

  

اختبار دم يمكنك اكتشاف مرض 
الزهايمر قبل ا%صابة بـ ٤ أعوام
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 ما العالقة بين الزنك وعالج كورونا؟ 
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 .. شرارة االنطالق 




   


    
      




     
     
       
      




      
     
      
     

 

 


       
 

    

    
     















    
       
  
      

     







      

    

     

      



       
     
     

     





     



     

     

       
      





  


     
      
     



    




     
    

      



 

 إدارة السلط تطالب فريق الكرة عدم التأثر 
با&خطاء التحكيمية 



      
    
    

   
      
        

    
  

     
      

    
     
         
      

       
 

   
    
     
     
       

     

 الجولة التاسعة لـ »كرة المحترفات« اليوم 



    
     



   
     

    

     
    

     
     


     



    
    
      
    
     
    



    

    
    


     


     
  
    
     

    





  
    




 »النشامى« يتقدم للمركز ٩٥ عالمي0 

 مؤاب بطل »كروية المزار الجنوبي« 
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 الجليل يعتلي صدارة »كرة ا
ولى« بفوزه 
على اليرموك 



 ا
رثوذكسي يستضيف المفرق وحماده 
يواجه ا
قصى 



 ثمانية فرق تتنافس على الصعود إلى »ريشة ا
ولى« 



     

     

   


     
    


   
 





   


  
    
 
    
 


      
     



     


     
      







     


    

    


 
     
     


     
    
    
 
    




     

     
    


  
 
     


 





     
 



   
     

     







    
   



   

    





   


 







    
    
      


 
     


 
   


    

  


     



   

   
     
    
   





 
   


     




  
   
     





    





 
    



  
   

   



     
    
    
    
    







 اللحام مدرب7 لـ »كرة الحسين« 
خلف7 للحسنات 

 أندية السلة تطالب بتأجيل 
دوري الناشئات 

 اختتام الجولة الثالثة لبرنامج مهاراتي 
في القويرة 





     




     
      
       



 

     
     





     





     





     
    
      


    
   


       




    
  






  



     
     














     

      




        






     


     

     



     
     


     


      
    

   




     
      

   






    


     












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

 ا�هلي المصري يتحضر لمونديال ا�ندية 

 باخ في طريقة لوالية جديدة لـ »ا�ولمبية الدولية« 

 عمالق السلة ا�سترالي بوجوت يعلق حذائه 










     


 

     

   
 
      



      
     











    

   
    



    
 

      







  



    



   






    
    



     


    



 

     

    

    


    


    



     


    
     




    
     


    

    



    

  




    
    
     



    

      
    
     



    
    





    

     
  


     
    



    
    
    



    



    
    



     
    
     
    
    




    
    
    


    


     
    

    
  
 







     



  
    




     
    
     




     




   


     












 الكشف عن رسالة مارادونا ا�خيرة 
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 راموس يعلن شروطه للتمديد.. ومبابي يخرج 
من حسابات ريال مدريد! 

 مسؤول روسي: ٣ سيناريوهات $مم أوروبا ٢٠٢٠ 

 صالح وميسي ورونالدو في تشكيلة »يويفا« المثالية 



   

   




   
    

     





  
    


     



   
    
   








   


     



     



     




     
 


    


    

  

    




 
     
    

    
     
     













    

    





    
     



    
     
  




     








     
 UEFA 
    


    
    
    

 
  

     

     
     

    
   


   


 

   
     

  
    
    



    

     

     
  



   
     

 
 
   
      
    
 

    
     




    

   




   

     

     



   

    





    

   
    
     

 
    
     


    

     
    
   
    

   
    
    
   



   





   
   
    

   





 برشلونة بدون ميسي أمام فيرينتسفاروش 
في ا$بطال 

 سواريز يقترب من العودة إلى المالعب 

 فرابار أول حكمة ساحة 
في دوري ا$بطال 









    
    





    
     
  


    
      
    








 


  
    
   



    

  



      
     



     
    
     





    

    
      

     
 

 
 


      


  
     
     

    
     

     
     
    

    















 




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

 


        

        


  

        

        




        


        
       

         


  
        

        
BB


        





        

 


BB
       








q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m









 
   
    
     
    







 



  


 
    





 
     




     



     
     
    


    

     

    
    







          
           
 
   
            




 
      
       



  
       
        
         


          
       
            
 
   
 


     

       


           
 



  
   


 
 
     







مضطرب نفسي" يصدم مشاة في ألمانيا
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  فائدة متواضعة من أسبوع التنزيالت 
للمحالت التجارية
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  مشروع النقل الكبير بين عمان والزرقاء.. 
المماطلة تؤخر إنجازه
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 صناعيون يدعون إلى استثمار قدرات 
الصناعة المحلية 
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ممثلو القطاعات يدعون إلى استثمار قدرات الصناعة المحلية 


     
  
     
     



    



      

  
     


   




     
     
     


      
      


  

     
     
  



     
    



     
      





   


     
     
 
     



    




 





     

     


   
    
   











    


 
     



     

     
     













 
      



     





    
  
     
 
    


     
     
     

    


     
    
    

 
    




     



    

     




      
     
    
    




      

      

      
    

     
   



     





    
      
     
      

   
  



مشروع النقل الكبير بين عمان والزرقاء.. 
عقود من المماطلة تؤخر إنجازه 



    

       

$       
        
   
      



$   
       
       


 
     
   
       
       

       


      
       
  
       

    
      
       
       
       
       
     


      

       


      


     
       
      
      


     
      

     
       
          

     

     
        

  
        
       
       
        

     
      
       

       

  

       



  
        

  
         

      
       
   
       

 
       
       
    

      


        

    
        
    

 
       

 
        


        

  
       
      
 
      

  

        

        
    

 


تمويل ٣٩ مشروع4 إنتاجي4 جديد2 

للمتقاعدين العسكريين  

منظمات دولية تعزز الحماية االجتماعية 
والوظائف الالئقة ل=ردنيين والالجئين
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 مؤشر بورصة عمان يتراجع والتداول ٦ ماليين دينار 



         








 
          

     
       




        







      











       




        
        



        




       

     


        
       
       



   
        
       
       



بدء شمول السائقين وا$دالء السياحيين بالضمان 
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إطالق دراسة »خريطة الشركات الناشئة« 
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 الحاج توفيق: شح السيولة 
وكثرة االلتزامات ترهقان التجّار 

 بروتوكول تعاون بين »المستثمرين بقطاع 
اDسكان« و»العاملين في البناء« 

فائدة متواضعة من أسبوع التنزيالت للمحالت التجارية
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راكان السعايدة
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محمد حسن التل

جهاد الشرع

 


فايزر تسعى للحصول على ترخيص 
أوروبي للقاحها ضد كوفيد-١٩
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