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إجراءات مشددة للحد من كورونا





بدء استقبال طلبات االستفادة من »استدامة«


   
   
    


    
   





   
    

    
    







    





الصفدي: المعالجة االقتصادية ليست بديًال 
عن »حل الدولتين« 

 


  
    
   



  
   


    
    

 



  
   
   
   


 



    

     

 


  






   
      
   
      
    
 
     






































   


   




  


  
  



  

  








     

     


 













      
      
   


 

      
      


     





   الجمعية العلمية الملكية تفحص سد الوالة 



    

  

   

    



  


  

   

    

     

    
   

  
    
  
   




     
 
     



     
      
    
      


      
       
     
     



        
  
      


       
    

      




السفير البوسني لـ$: 
ندعم »حل الدولتين«
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وكورونا زادت التحديات
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 ١٠ أعوام على اللجوء السوري.. وكورونا زادت التحديات 



        

    
       
      







      


      
     
       

     


      
  

       






      
      
      


     






    
     
    

       






      
  
     
     
      






    
     
      
 


     




       


      
      



   
    

     

      

      




 $ 

     


      



      


      


        
       
        
 














 الصفدي: نتطلع للعمل مع واشنطن �يجاد أفق 
حقيقي للسالم 

 


      
      
      

      




    

      


   

       


       

     
     

  

     
      



      
    





      







      
     




     
  
    
     




      
    
     



 الصليب ا6حمر.. أنشطة إنسانية ومساع 
لحصر كورونا في المملكة 
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 »كورونا«.. مرحلة التشديد والرقابة 
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إ دخال ٢٣٨ حالة كورونا للمستشفيات.. 
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 »الضمان« توضح قرار تعليق تأمين 
الشيخوخة عن المؤمن عليهم 

 مجلس الوزراء يبحث حل مشكلة لـ »الوالة« 


 حملة وطنية تحذر من إغالق الحضانات 
وتؤكد أولوية اللقاح للمعلمات 



      

      
   





      
      
        
        
      
 


       
 
       
 



      

      

     
       


      


        





      
    
   
      

      


       


      
    
        
       


      
      

      

 
      

      

     
       
      




     
       


    


       





     
   

     






      
     
 
 


     




     



      
   

     







    

      
   



      

     


     

 





 توصية نيابية بدراسة حاالت عمال المياومة بـ»ا:مانة« 


    


    
     



    
    
    



   


     
     

 

    


    



     






    
    
    
 


  
    


 




     



    
     



    
      
     
    
     
     


      

      
     
     




     
   

     



      
     

    



  

    
  
       
   
     
    


     


  

    
    




    




    
    
  
  
 
    
    


    

   
     







    
     
    

     
     
      


 
$



     
     
    
     



     
   

    



    
     
      

   
     
     
    
     

    



  
     


    
    
    

   
     
     
     
    
     
     



     
     
     
    







 
   
     
    



    

    

     
    

       
    



  
    
     





 السفير البوسني لـ»$«: ندعم جهود ا:ردن في حل القضية الفلسطينية 








 خبراء يطالبون بتوجيه التمويل صوب مشاريع 
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 وزير العدل: النهوض بحقوق ا	نسان وفقا 
للثوابت الوطنية 

» مالية ا(عيان« تثمن استمرارية التعليم عن بُعد 

   »ا(ردني للتصميم والتطوير« يشارك
بـ »ايدكس« ٢٠٢١ 
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   بناء أطول جدار استنادي في الطفيلة ينهي معاناة الوسط التجاري 
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 تدشين المرحلة الثانية من »دفء وسالم« 
لمساعدة ١٧٥٨ أسرة 
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   المتطرفون من أتباع ترمب ينشطون على مواقع بديلة 



االحتالل يجرف أراضي في أبو ديس لصالح 
مستوطنة »كيدار«
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 تونسيون يدفنون أحباء لم يتمكنوا من توديعهم بسبب كورونا 
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 تلقيح نواب خارج الخطة الحكومية يثير 
جدال في لبنان 
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 التعليم المنزلي يزدهر في الواليات المتحدة 

 إسبانيا تحيي ذكرى االنقالب الفاشل دون كارلوس 
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 إلياذة الشاعر»محمود عبده فريحات« عن تاريخنا العربي 
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 ا�غنية الكويتية.. إضافة نوعية للغناء العربي 
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 المنتخب العُماني يؤكد مالقاة النشامى في دبي 
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 الوحدات يتجاوز سحاب في »الدرع«.. ومباراتان اليوم 
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 الفيصلي يبتعد بصدارة دوري ا�ندية  بالبولينج 

 فوزان لمنتخب المالكمة في بطولة أوكرانيا 



     
    
    





    


    


  



 
 

   

     

 


     
    
     


    
 
    


    
 



    
     




    
 
 


    
     
    


    
 
 


    
 
    


    
 




    
 

    
    
    


    

    

    
   
     







   

    
    
 



   
   
    

     
      
    
   
 



     
   
    
   


      


     






    



     




    
   


     
   
   
  
      



 

 

 تأجيل تصفية منتخب التايكواندو 
ل-وزان العالمية 



    


   

 

    
 
      
     


   
   


 
     
    
     

     

    

    
     
      
    
    
     






 »تصنيفية التنس« وبطولة فرق الناشئين 
الشهر القادم 
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 الريال يعول على خبرته أمام أتاالنتا.. والسيتي يركز اهتمامه قاري� 







     
      
      


     
  

      


    

     
      
      
   








     
  
 

   
       
   


      

       





       



   

      
       
  

   
 

 


  




       
  

      


       




      


      
       
      


      
  
     
    

       


     
      

 
 

      












      














    




     
     
       
     


 
  


     
      


       
      

      



 


  
 

      


      
  



      

        


      
       


    


     
    
      
       

       

 
      






   
     


       
     
      




   

      
       


      
     


 

 
      


     


      
     


     
       
      
       
     


       
      
       

    










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

 انتكاسة جديدة لـ كوتينيو.. سترلينج يكشف أسباب انتصارات السيتي 
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 ا�هلي يعّقد مجموعته ا�فريقية بسقطة 
موسيماني ا�ولى 
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 بيبي رينا يسعى للوصول إلى ١٠٠٠ مباراة 
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 ليكرز يتابع مسلسل خسائره في دوري السلة ا�ميركي 
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 سامباولي يستقيل من تدريب أتلتيكو مينيرو 

 أزمة في أهلي جدة بعد الخسارة 
أمام الشباب 
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 خروج المرابطين.. المغرب يواجه تونس في بطولة 
إفريقيا للشباب 




       
      
       

 
       


 
    

     

  

     

 
     
      
     
      

     


      
     

      
       
       

       

     


     
      

      
      

     
     
      
     
      

 
    

      
    
      
     
    
     



     
        
      

       



      


 
      


  
     
     

 



 بتصريح غاضب.. سواريز يوضح تركه برشولونة  







    

     

      




         



       

       

       
      
     
      




 »يويفا« يلغي نهائيات بطولة أوروبا 
تحت ١٩ عام1 



 

     



  


     
     
   
 








      
      




 كومان: برشلونة يواجه صعوبة 
في »قتل« المباريات 
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 علي والكسبي يبحثان في بغداد العالقات 
االقتصادية بين البلدين 




   
   
   


   
  
  




   




    




  


   




  




  






 المعايطة: ميناء العقبة يستقبل ١٦٠٠ سفينة 
خالل ٢٠٢٠ 
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أهالي عين البيضاء يطالبون بمحطة للوقود

   الطباع: المنطقة العربية واعدة لالستثمارات الهندية 
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   المعايطة: ميناء العقبة يستقبل ١٦٠٠ سفينة
خالل ٢٠٢٠ 

 أهالي عين البيضاء يطالبون مصفاة البترول
بإنشاء محطة للوقود  

 خبراء: الذكاء االصطناعي تمكين للقدرات
والقيادات الشابة 

 مذكرة تفاهم بين صندوق ا>مان وجامعة
ا>ميرة »سمية«  
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 الخيطان: نسعى لتسهيل حركة التنقل عبر 
الحدود البرية 

 ٩ر٣٦ دينار سعر غرام الذهب
  Hعيار ٢١ محلي



      
     
   
      


     
    
      


  
      

      

 

      
      
      


      
     


 

     



     
      







     




    
       
  



 















 إطالق الروزنامة الزراعية التأشيرية 
لالستيراد 






    
      



     

      
    


     



     



    


     
     

       






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


 علي تبحث في بغداد إقامة المدينة االقتصادية 



ا(ردن والعراق يشهدان تطور� في العالقات االقتصادية

 الكسبي يبحث في بغداد سبل تعزيز التعاون بمجال ا,نشاءات 
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 المطاعم تناشد بعدم فرض حظر الجمعة 
      



   
      


     
      
    


    
      


       
      



      
      



الطباع: المنطقة العربية واعدة لالستثمارات الهندية

 مذكرة تفاهم لدعم بيئة ريادة ا'عمال  

 وزير االقتصاد الرقمي يطّلع على خدمات شركة »اس تي اس« 
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 »االستراتيجيات« يؤكد أهمية الحوار مع البرلمان
حول تنمية االقتصاد 



    
     
    



  
 

     
      
      
     


       



     
     
     
       
      
      


   




      
     


     

      





  
       
     
      








      
    
  
   
   



    





      
     

      


 

      
       
     
       
       
        

 
       
      
     


       

















    



     

 
–    
       
       

      
      


   
     
  
   

    
       


       
      
         





 






     


  

    



       

      
      

 


       
     
     
 




     
     
     










     



      




     

      


 
      
  
     


        
       
      





        




       
      


   
      
       


     
     



      




       
    


      

       



     
     


 





 مصنعون: كورونا تعمق تحديات قطاع 
مستحضرات التجميل 
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 »المركزي ا�ميركي« يحافظ على معدالت إقراض منخفضة 
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 ٦٫٧ مليون دينار التداول في سوق عمان وارتفاع أسهم ٣٢ شركة 
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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

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


   جلسة نقاشية لمسودة منهاج بناء الشباب 

   مشروع يخفف تأثير »كورونا« على المطاعم 

» متالزمة التغيير« مبادرة لدعم متالزمة داون 
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 »كرم العاللي«.. دراما ريفية عن صراع الخير والشر 

 المشروع الوطني للقراءة.. احتفال بالمنجز الثقافي ا�ردني 



     




       
 



     
     



      


  
    

     


      
      

       

      


      
      
     


      
       
 
      
      
  
       
    


     
       

       
     




      




        
       
       
      


        



      






      


      
    









      


       



       

       

     
      
      
      
       

     
      

       




       

      
     
      




      
    

      
 

   

       
      


      
    


  

 
      
   








    


    

      
      




     








    
      






       
      

      



     


       
      
  
      




     


      



      





       
     
  
     

     



       
       
     




    
        




 قراءة في مجموعة »حرائق حلم« للقاصة انتصار عباس 



       
     





    
     



      


     
     
     
       
       




     
      
      

     


     


 

      

      
       
 
 







       
      
    
     
    
 



      
    











      
      
      

      



   
 
      
       
      
      









       
  
      


       


 

      
       










      
      
       



  
        
       




      

    



       


        





        




     
      
   

      
    








       



  
        

















 



       
     

 

     

   
    





      
      
   

  
       
        
       
      

   

        

       

   









 




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






�على  � ارتفاع أسعار النفط عالمي
مستوى في ١٣ شهر' 

 اتفاقية »توأمة« بين »صناعة ا�ردن« 
والصناعات العراقية 
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