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قادة للملك: ندعم أمن ا�ردن
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 قيود كورونا تنغّص روحانية وطقوس رمضان 
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 ٨٢ وفاة بـ»كورونا«.. و١١٫٧٪ الفحوصات ا�يجابيّة 


     
     
     
      

      
    


   


       
      
     
 


      

      
 

      


       
     
      
     
 


     


   


 
    
    
     
    
     
    



 عوجان: كورونا كشفت نقصا ببرامج 
صحية ومجتمعية 


 »التربية«: تطوير التعلم عن بعد مستمر 



     
     


   

   


  
     

    







     
   

  



    

    
     







 
  

     


 
   
    
 

 
     
    

  
     
  
  
     
   
   
     


         
 


    

   
    
   

    




    

  
 
 
 

     

      
    
   


 

     
      
     
    
 


  

 الحجر الطوعي مسافة أمان تعكس الوعي المجتمعي 
بالوقاية من »كورونا« 
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 إسبانيا وبريطانيا وأوكرانيا والهند تهنئ بالمئوية وتؤكد دعم 
أمن ا$ردن واستقراره 

» الخارجية النيابية« تبحث توطيد العالقات مع الصين 
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 ١٧٠٠ طلب للتشغيل في مشاريع مؤقتة 
لآلثار بالطفيلة 

 إطالق الدورة الثانية من »الزمالة 
البرلمانية« 

 وزير ا7شغال يبحث احتياجات عجلون 
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 توصية نيابية بتحسين أوضاع »شراء الخدمات« بالتلفزيون 
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 لقاء »الخصاونة بمجلس ا7مة«: ا7داء السياسي 
المطلوب وقت ا7زمات 
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 الخاليلة: العناية بالمساجد عالمة على ا�يمان 
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 مئة عام من تجذر الهوية الوطنية تروي حكايات التراث 


 انتهاء توزيع طرود الغذاء ضمن »االستثمار 

بالمجترات الصغيرة« 

 تكية أم علي تطلق حملتها الرمضانية 
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 رمضان يحل للمرة الثانية في ظل الجائحة

   العراقيون يستقبلون رمضان بغصة وجيوب فارغة 
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ما الفرق بين طاعة الوالدين وبر الوالدين؛ وهل يجب أن 
أطيع والدي في كل شيء خصوص% رفض الخاطب الكفؤ؟

      

           
                       
                     
                          
                        
                   


   
  
      
     
     

      


      
    
 

    






      

                       
     

      
      

    

    
   



تعذر اقامة الصلوات في المساجد...
ضرورة لحفظ النفس
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في (٢) رمضان عام (٧٠٢) وقعت معركة شقحب ، أو 
وردوهم  المغول ،  أمام  المسلمون  ثبت  ر،  فَّ Oلصــ ا (مرج 

عن ديار المسلمين.

د. سناء جميل  الحنيطي

 جامعة العلوم االسالمية  
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 وجدان.. تطوع الطبيعة بأشغال يدوية مميزة 
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 طالبتان توثقان ا*نجازات ا&ردنية بفيلم وثائقي 
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 العايد: العَلم رمزٌ وطنيّ يحمل معاني الكبرياء واالعتزاز 

 »النقاد ا/ردنيين« تحتفي بمرور ٥٥ عام' على انطالق مجلة 
»أفكار« 
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 كتاب يعاين »الدراما االجتماعية والمرأة في الواقع االفتراضي« 
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 الوحدات يبحث عن »النصر« في السعودية 

 »التايكواندو« يختتم معسكره الداخلي ويغادر إلى تركيا.. غد� 

 منتخب المالكمة يدخل أجواء منافسات بطولة العالم 
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 ريال مدريد يخشى »ريمونتادا« ليفربول .. السيتي يسعى لفك عقدة ربع النهائي 
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 ستيفن كوري.. أفضل مسجل في تاريخ ستايت 
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 أليجري يطالب بالتخلص من رونالدو 

 إنسحاب ميدفيديف من تنسية مونتي كارلو 
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 ١٠٠ يوم على ا�ولمبياد.. الجائحة تواصل الضغط 

 إعادة انتخاب بيريز رئيس# لريال مدريد 



 

   





   

   
   
      


 





    
    



     
    



    




     
    






  
   
    





    
     
    



    






    






   
     




  


   





 



    

     

 




   




    





   
    

   



    
     
 
 
      



  

 
      







    
    

     


     

 
  


    
   

     



    

   


     

   



  
    

  

     




   

   
    


   


  
   
    


 


     
    

     

  

     

    
     




 
 






 






 برشلونة يدخل بقوة في صفقة أجويرو 

 أستون فيال يكشف مدة غياب تريزيجيه 

 تقارير: الهالل يدخل بمفاوضات 
مع نجم ميالن 
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   حظر تجول في مينيابوليس بعد مقتل شاب 
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 العسعس: الحكومة تعمل على تعزيز النشاط 

في سوق عمان 
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انخفاض أ سعار السلع ١٢٪ مقارنة 
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   المناطق الحرة والتنموية: مئوية الدولة 
عززت بناء الدولة العصرية 

 المواصفات تحصل على اعتراف بمنح  
»شهادات حالل« 
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 ٥٫٣ مليون دينار التداول ا�جمالي بالسوق المالي بانخفاض نسبته ٠٫٤٧٪ 


           
             


          
           

    
            
             
                  

              
             
            
           
           


              
              

      
            
         

           
         
             

              
          

          

 
          
         
           
        
           
         

 
                
          
       
           
          

       

 المناطق الحرة والتنموية: مئوية الدولة عززت
بناء الدولة العصرية 



 العسعس: الحكومة تعمل على تعزيز النشاط في سوق عمان 
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محافظ عجلون يؤكد على االلتزام باعالن 
االسعار ومنع االحتكار
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 القضاة: وجود مخزون استراتيجي من السلع االساسية 
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 المواصفات تحصل على اعتراف بمنح 
»شهادات حالل« 

 الملكية:حريصون على التعاون مع وكالء 
السياحة والسفر ا7ردنيين 

 عزايزة: نسعى لتعزيز النقل المباشر
مع سلطنة عُمان 

» خدمات ا7عيان« تقر معدل الطيران المدني 
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 دراسة حول خريطة الشركات الناشئة ا7ردنية 

 تقرير حالة البالد (٢٠٢٠) اضاءة كاشفة على مختلف التحديات 



    

    

 

 






    
    
     





 
 

 
     
 
     
    
 
     

 
    


      
   
    

    



   
  


   
   






     
    
    

    

    
     


 


 
    







      
       

          

    

       
     

    

      
       

      
       
         

       
       
       
       

 
        



      
        
        



       

        

 
       



 
         
  
       

 
     
        
        
  
       
       
        

      



        
       
       
         



      
      
       
      

       
       
        
       


     
       
       

      
        
         

         

         
     
 
       

       
    
        
   

       
        
       
         
          
        

    
        
         

 

     

      
       

     

 قرى ا7طفال تطلق حملتها لشهر رمضان 
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عماد عبدالرحمن



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

جهاد الشرع

 


 أوبك تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط 

 قناة السويس تطالب إيفر غيفن بـ ٩٠٠ مليون دوالر تعويض 
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