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ولي العهد: ا�قبال على المطاعيم 
لتسريع فتح السياحة









        


        

       
      






�امتحانات التوجيهي تبدأ غد



   
    

    
 


   
    
    
     
     

    


    
   
   
    
     
   




الصيغة ا1ولية لـ»االنتخاب« منتصف آب


٢٫٥٨٪ فحوصات كورونا ا�يجابية 
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» التوجيهي« ينطلق غدا..والثقافة ا�سالمية أول االختبارات 

   الروابدة: ا(ردن له الدور ا(برز في القضية الفلسطينية 



 الحمود: قصور مجتمعي بالمشاركة الفاعلة حول مسودات القوانين 

   اتفاقية بين ا(مانة و»المواصفات والمقاييس« 
�جراء فحوصات المطابقة 
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 بلعاوي: جرعة واحدة من اللقاحات غير كافية 
للتحصين خصوصا مع المتحورات 



 الحياري: ٢٪ من مرضى كورونا بالمملكة أصيبوا 
بالسكري بعد التعافي 



 خبراء: ا1طفال ليسوا أولوية في حملة لقاحات كورونا 



 ولي العهد يؤكد أهمية ا6قبال على المطاعيم 
لتسريع فتح القطاع السياحي 
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 مبادرة »حقق« تحتفل بميالد ولي العهد 




   

    

    


   


    
  

 

   

   
    

   





    

   
    
   
    
   
   




   
    


   

     
   
    





 
 





مكرمة ملكية 6نشاء مدينة رياضية 
في السلط

 مستشفى الجامعة ُيطلق برنامج الزمالة 
في العناية الحثيثة 

 إصدار تقارير خاصة عن سلوان والشيخ 
جراح ولفتا 
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إ فتتاح مؤتمر الملك المؤسس بجامعة الحسين 

   عجلون: ا$شغال تباشر بتعبيد الطرق المؤدية للمحمية 

   ممثل »كونراد أديناور« يزور »$« 
ويبحث أوجه التعاون 

و عملية نوعية لتغيير مفصل لمريضة 
بمستشفى ا7يمان 
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   النقل السياحي: جائحة كورونا أثقلت كاهلنا 

   الكرازنة: ٢ مليون و٢٥٠ ألف دينار ذمم مالية 
لبلدية جرش على المواطنين 

   ١٫٩ مليون لتنفيذ عطاء مدرسة ذكور أم حماط  

   ا$ردن يشارك بالحملة العربية لتوعية االطفال 
بمخاطر االنترنت 
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 المصابون با�لبينو يفتقرون للرعاية الرسمية 
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A h m a d  h  a l h u s b a n @ g m a i l  c o m




      
      


       
     

      
 
        


      
   


       



       
       
       
       
       
       
       
       
  


     
      



     
        
       



       
       
      
    
     
        
      
  
        




d f a i s a l 7 7 @ h o t m a i l  c o m
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 اضطراب التشوه  الجسمي.. إدمان إخفاء العيوب! 




     
    

    
  



     




     
    



    
     
     
    







    



    

      



     
    

   


    

      

     
   

   


   

     
     




      
    

    
     
     
    

    

     


    




    
     
    




   


    
     

     


      
   

     
      
      
     

     
   

      
     
    




    
    
    
     
    










     



    
     
     
     
  






    
 
      
   

     
      


   
      
     




      
   
      
      
     
     
    
    


 
   
     
     
    
   

     





 مشروع يجسد ا&رث  التاريخي والحضاري لجبل 
نيبو بصورة جاذبة 
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 هل الطفح الجلدي عالمة على ا&صابة 
بفيروس كورونا؟ 




      
     



     
      








      


      





     




 
      
 
 
       

 


      
      
     
       

 
      
        


      

        


      
  



      

         
        






         


   
      

 


  

     
     
     




   



    












     
      
      


 



     


     

       


   



     


   





A b d e l h a d i 1 8 @ y a h o o  c o m

النوم
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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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   جائحة كورونا تزيد عمالة ا�طفال 
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» صناع التغيير«.. لبناء إنسان شمولي ونهضوي 
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   مبادرة شبابية لكسر حاجز الخوف عند الفتيات 























     


     


       
     


      

      

     



      

      

      

     



   
     

       



 
    





   
      

   
 
 


       
     


       
  



   تكريم مدارس الكرك المشاركة 
بـ»تحدي ا�عمال« 
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 متحدثون: »دفاتر الوّراق« تعيدنا إلى صلة الرواية 
بالمدينة المعاصرة 

   ملتقى الشارقة يكرّم أربعة أدباء أردنيين في عمّان 

   اتفاقية لتجديد مشروع »السينما للجميع« 

» بال سقف« لزهير ماجد.. 
شهادة شاهد 
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 الدويري: خطة إعداد المنتخب لكأس آسيا 
يجب أن تكون طويلة المدى 

NBA

 بدء أعمال برنامج حماية الطفل 
لمديرية شباب الكرك 
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 »أولمبياد طوكيو« تشهد أكبر عدد 

لمشاركة أردنية 

 العبو »كرة الجزيرة« يعودون للتدريبات 



  
  
   





  


    
    
    







   
   
    
   


  





  










   
  







   



   
  



   




    





   

   

  



   


   






 


  

    








 عيسى والحجاج وطربش يتأهلون 
إلى بارالمبيك طوكيو 
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 هل استثمرت ا�ندية فترة توقف دوري المحترفين؟ 


   

    

    
    

   


    
    
   
    

   
   


     
 



    
   
    
    


    

     
    
   
    
  


   
    
   


 

    
    

    

    


     




   


     





     
     
      
    
    

  



    




    


    



    
     
     









     
     
     



    

     
    
    
     
 
 

 
    
     
     

     
     


    
    
     
     
   






 »وادا« غير قلقة من ارتفاع معدل 
الغش إبان الجائحة 




    
    
   




    





   


    


    
 
    
  

    






   
    
   

   



     
    

  
     





 

    
 

    

    
 


   
    


   
    

   


    
    
   

 
     

    

 
   









    

   


     
    



     
  





   
    
   
  
    
      





 سان جيرمان يفاضل بين كين وصالح 
بسبب مبابي 
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beINMax
beINMax
beINMax
beINMax


beIN

Max
beINMax

 معان يخسر أمام الفيصلي ودي; بالكرة 
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 خطر الخروج يداهم البرتغال.. ألمانيا تبحث عن »نقطة« 
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 البرازيل ترصد فوز� ثالث�.. والبيرو للحاق بها 


   
       
      






      


  
      


      


 

     


    

      
      
      


 





      

      



   



     
     
      


     

    










      

       



  
      
      








   



      

    
       


     








      


    

       
      



      
      


    






      





       
      
      
       


       
     
      




 


     
       
     



      


      
   


     















 






c e @ a l r a i . c o m
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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





     
      


      


    
    







 
     
    

    
     


     


      
     
     
      




 



 


 
    


     


    
    


    



    


    
    



      


     
  
   
    





    

        
      




         
       
       

         
         
       




 

  
       






         
 
      

        
        

         
        




       











 


       
      

       

 


      
        



        
        




       
     


       
  
        
       








     
    




       



     



         






 



    









 

شهيد على يد مستوطنين واقتحام ل�قصى 
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 عمان..»أزمة إسكانية« تلوح في ا�فق 
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 ٢٦٫٣ مليار دينار التسهيالت االئتمانية 
الممنوحة من البنوك 

 طرح إصدار جديد للطوابع التذكارية 
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مخامرة: توقعات بانتعاش البورصة بعد 

النتائج النصفية وفتح القطاعات
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    Holography  
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العواملة:  توقع ارتفاع أسعار الشقق من ٢٠-٣٠٪  

 الخصاونة يلتقي رئيس مجلس إدارة بنك الصادرات 
والواردات الكوري 



 ٢٦٫٣ مليار دينار التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك 
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 »االستراتيجيات« يدعو إلى إعادة  النظر في الضرائب والجمارك 
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 »تجارة اGردن« تحذر من موجة ارتفاع 
بأسعار السلع 

 I٧ر٣٦ سعر غرام الذهب عيار ٢١ محلي 
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ان بعد النتائج  مخامرة: توقعات بانتعاش بورصة عمَّ
النصفية وفتح القطاعات




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












 





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

 


 البتكوين دون ٣٠ ألف دوالر للمرة 
ا(ولى منذ خمسة أشهر 
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