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»التعليم«.. بين االنقطاع والعودة 
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٣ ماليين مسجل على منصة اللقاح 




   

    
  


     
     

   


   





     
 



عليمات: وضعنا المائي صعب جد#



  

   

    
   
    
    

    
    

  

   

 
   
   



   


 


    






    
 





   

  
  



 


   
    

    
   
     

  

    

   

    

 
     
      
   


 









   
  

  
  


  

   
 
   


   



  
   







   
     




      
        
     
      
        


   











٥٣٪ من مصابي 
كورونا لديهم 

اضطرابات نفسية





المبادرات الملكية.. رؤية هاشمية
?حداث تنمية اقتصادية مستدامة
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 المبادرات الملكية.. رؤية هاشمية �حداث تنمية اقتصادية مستدامة 
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 العودة »للتعليم المباشر«.. بين آثار االنقطاع وضرورة تهيئة البيئة  التعليمية





 مطالب باستكمال أعمال طريق كثربا - العراق 



 مزارعون يطالبون بإعالن الطفيلة منطقة جفاف 


 البيئة تتسلم مختبر= متنقال لمراقبة نوعية الهواء المحيط 
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   الهواري: توجه لدمج بعض المراكز الصحية 
وتطوير آلية توزيع ا�دوية 


 عليمات: الوضع المائي صعب جدا 

في المملكة 
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 خبراء: على المعنيين استحداث طرق جديدة 
لتسريع وتيرة التطعيم 
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 عنف ضد المرأة بنكهة القتل 
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 العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية 
في جرش والمفرق 
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 عبيدا" يؤكد أهمية الفوز.. وبوسنجو يعترف بأفضلية النشامى 




     
     
    



 
      
     



     
      


      





      

       


      
   
       
      
   





      
   
      
    
       
      


     
      
      
      

      
      



      
  
      
       
   




     

      

      



      
       
      
  



      
       
      

       
  



     
    
   



       
     





      





 


      
     
      
   



 

 فوزان لـ عمان وكفرسوم في »يد الشباب« 

 حكم »الريشة« النوباني ممثًال ل,ردن 
والعرب في ا5ولمبياد 

  



    

     


      
      



       





     

       

  

 
    
     

 
      

      
 

     
    



      
      

     



     
      

   
      
     







 قرعة كأس آسيا لكرة السلة تُسحب قبل ا5ولمبياد 
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 تواصل بطولة الراحل 
نضال لطفي التنس ية

 افتتاح المسبح الصيفي لنادي »ا�مير محمد «

 



     



  



    



    



      



     
      

 

   
     
     

    

   

   

     

    
     
    

 

      
  
    

 

 


   


 
     
  
    

 





 »شباب معان« يستضيف برنامج  
»الرياضة لمنع التطرف العنيف« 
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 قرادة يخطف ذهبية وزنه 
في »دولية فزاع ل8ثقال« 








 







     

 
    



     
     
     
   
      

 
      
     







 الفايز بطل سباق ١٢٠ كلم.. والعوضي يتزعم 
الـ ١٠٠ كلم 
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 الرياضة.. وسيلة للتخلص من ا�ثار النفسية لمتعافي كورونا 



 الرجاء البيضاوي ضيف) ثقيالً على بيراميدز 


 
     
     
     
      


      

   


     
      









     
     
     
     







     
      


     
     
      
 


 
       

 




  




 

 
    


     



      
     



  




     






     
      
 

      





      








    
      


     




      




    









        



 








      
       




     



 


      













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



 إيطاليا  أمام طموحات ويلز.. وتركيا تواجه سويسرا 


      
 
   
      



       

      

  


      
      





       
       
       
      
     



     
   
      
      



    
      

      






   
       
      
      






      
     

       
      



      
      
     



     
       



 

     


      
  

      
       


      


      
        

      
  
       




       


        
       
       
  
     
      
       
      
     

 
     

        
       
      
      

      
      





      

      


     

      
 



       
 
  

     
      
     


     
      



 
 
      


      
 




      
      


 

 
     

 
     
      



     

      
      
     





      
     

 
       
      



       


     
     








   





      
       
      


      
      
      
       
      



"      


    



      
     
      
       




 




       
      

 


     

      
       



      
       
      


      

 



  



      
      
      
       


     














beINMax
beINMax


beINMax


beIN

beIN









 






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


د. خالد الشقران

د.ماهر المدادحة
جهاد الشرع

 


   

       



–        
        



   
       
        



         
       







 
        

         
 
        
 

 






       





q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m
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منع تصدير المواد الغذائية ا�ساسية
يربك الصناعيين
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 الضريبة: ال توجه لزيادة ضريبة الدخل والمبيعات 
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اتفاقية لتحسين كفاءة عمليات ضمان القروض 
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   الضريبة: ال توجه لزيادة ضريبة الدخل والمبيعات 
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منع تصدير المواد الغذائية ا#ساسية يربك الصناعيين

 وزير النقل يشيد بأداء »الجسر العربي« وتجاوزها تبعات كورونا 
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وزيرة الصناعة تدعو القطاع الخاص للمحافظة

على استقرار ا#سعار
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 تراجع معدالت السياحة ينقل مبيعات الساعات 
الفاخرة إلى مواقع ا$نترنت 
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