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٤  أشخاص قيد الحجز 

االحترازي من »الكورونا«




 




       
        
  
       
        





الرزاز: أنجزنا ٩٢٪ من التزاماتنا





















الملك: مصلحة المواطن أولوية











 




























        



         
        
        










      

      
     
      
     

  




     
      
     





»معان« تتطلع لجهد تنموي فاعل
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 الملك: ال نريد التحدث بنفس المشاكل بعد سنة  أو انجاز ٢٠٪ بعد عشر سنوات 
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 الملك: فخور بعزيمة وهمّة الشباب وقدرتهم على ا�نجاز 

   
 
         
        



         


         

     
     



     
      
       



          
 




        



       


         









 



        




       



         




          
    



















 الملك يطلق مشاريع زراعية في المدورة 
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 الملك يدعو لتنفيذ المخطط الشمولي لوادي رم وتطوير صناعة ا�فالم 

        

      


       
      
     
     


      
     


       
       
        
      

      


       
        












       
      
      
















الملك يحث الشباب على استثمار الفرص المتاحة في وادي رم
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معان..تتطلع لجهد تنموي فاعل يوفر فرص عمل وعيش أفضل
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رئيس الوزراء: تقرير أعمال الحكومة إنفاذ لتعهداتها في القانون 
وا'نتاج والتكافل
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 رئيس الوزراء: عدم ربط أي مشاريع أو استثمارات بصفقة القرن 
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أربعة أشخاص قيد الحجز االحترازي من »الكورونا«
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حفر وهبوطات في الطريق الملوكي 
بعد شهرين من تعبيده






     
     



    
     
  


      
  
       
     
     
   


     

     

     

       
     





     
    



    
      
    
    

     



 رصف شارع بلدة صمد القديمة با2حجار المشذبة 
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 االتفاق »الحكومي النقابي« أنموذج للتشاركية بين الطرفين 
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 وزير العدل:إجراءات لتنظيم الخبرة وقاعدة بيانات للتقارير 
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 توضيح حول إحالة من أتم ٣٠ عاما
إلى التقاعد 



 ا?طباء »المؤهلون« يتساءلون عن كيفية 
احتساب عالوتهم 




   


    

 


    
    
   


   






 

    

   
   

   
    
   
    
    

    

     




    


   
    
 
     


    
   
    

     
     


    

    
     
     

       





    


  


  


      
    

  

  
  
  
     

 




    
     
     

 






     

     


 
   
     
    


     
     


   





    








     
    




     
     

     




  



 الطراونة: تعميق التجربة البرلمانية 
يحتاج ?حزاب برامجية 


 جهود دبلوماسية لـ »فك« الحظر 

اNسرائيلي عن خطيب ا?قصى 

 ورشة لبناء قدرات النساء
في المجالس المنتخبة 
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 فقراء يعيشون ببيوت مسقوفة بالقصيب
في برد الشتاء وبلله 

 إغالق مدخل جرش الجنوبي النهيار الشارع 




     
     

     




 



     
     
    


     
      



    
    
      
     
      


    


   


     






    
    
     
   
    

    


     





    



     

    


 
    
   
   
      




     
     

     




   

   



    





    



    
    
     




     
      



    

     




    
    
    

   

 
   
     
    
    





    
 


   


    




 
    
     

    

    
   


     

    
  
     
   


     
     
    

    




 السجن لموظفين وغرامات مالية للتالعب  احكام بحقِّ ٩ أشخاص بتُهم إرهاب وتحريضٍ 
بعطاء بناء سور 

 مباشرة تنفيذ ميدان الشهيد راشد الزيود 
في الزرقاء 

» الزراعة« تعمد الى الحصاد المائي
في الرويشد لسقاية المواشي 
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 متى يتدخل ا�باء لحل خالفات ا�بناء؟ 




       


  




  
      
    


   






      
      


     


    

      



      



      
      
         





  
      





      

 
        



      


  

     


       

   
      
    
       


    

      


 



 
         


       
     




 

 


  


     
     


      

      



     
     




 









     
       
       




      
      



      
 




      


       

      


     







 


       
      

   

    
      



 

       



    



أردنية سفيرة لنساء العالم بالعلوم والهندسة
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ترمب يعلن »صفقة القرن«.. اليوم
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محتجو العراق ينظمون صفوفهم


     

      


       
 


 


   

     
      
       


        
      
        


 



  

      


  
     

      
   


 
 


      
       


       



      
      
     






       




    











      
       
 


      
     
      

     
        
 
    




      
      






       
  
     





      







      


 

      
      
      


      



       
  


 



     

      
    


    

      
     

    
    




 الجيش السوري يتقدم شمال معرة النعمان

ويقطع الطريق الدولي
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h a s h e m  n a d i a @ g m a i l
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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



     
       
       
    
        
        


        
      


      
      
   
     


      
      
      
   
       


       
       
      
      
     


 
         
        
     


       




  
 
      
       












       
      


       
      


         

    
      
      


   
  
       


    






    



     


       


 
       
      
       
       
     
     



    

  



















 

أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m
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 لبنان .. »موازنة« على وقع االحتجاجات 
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 »كورونا« يعصف بأسواق العالم 
وترفع المالذ ا�من 



 التاكسي ا&صفر يلوح باالعتصام 

 خفض تكاليف الشحن يعزز تنافسية
الصناعات الوطنية في أميركا 
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» كورونا« يوقف العمل في »العطارات«
والشركة تنفي 
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مذكرة تعاون بين »رجال ا�عمال« ومنصة نوى

    

 





     

    
    







   
 











    
     
    
    
   
    





    



    
   














 ٥٣٫٣ مليار دينار موجودات البنوك في تشرين ا�ول 

 »إطالق خليج ا�ردن للتكنولوجيا المالية «

     

     
    
     
     
     


    

     
    



    
   

     





     
    
    

  
   

    
 
   
  

    


    


    





  



     
    
 
   
    
  
     
    

   
   




     

    
    




   


  

    
    



     
    
   
    
    

   
    


     








  
     





     

 

    
    
     


    
    




















»كورونا« يوقف العمل في »العطارات« والشركة تنفي
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 الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات 
النفطية عالمي= 



      




     
      




      


      




  

      



  
     




الذهب يرتفع ٣٠ قرشا للغرام محلي= 

 لقاء تحضيري لبدء مشروع البطاقة 
الذكية لذوي اKعاقة 
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ال بورصة تواصل الهبوط والتداول ٦ ماليين دينار  .. وسهم $ يرتفع مجدد� ٣٫٧٫٪


        



       
        
      
        




       
          
       
        














    

     




       


       

      

       
       

   


       
    




       
       
       
       
      
        
     
       

 

       
 

       

      
       
        



»قمة االقتصاد الرقمي ٢٠٢٠« آذار القادم
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ضبط دخان مهرب في مركز العمري



      







    
      


     





خفض تكاليف الشحن يعزز تنافسية الصناعات في أميركا 



التاكسي اJصفر يلوح باFعتصام
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 الذكاء ا�جتماعي.. جسر للتواصل مع ا�خرين 
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 نيران غاضبة .. رمزية التمرد والتحوالت في السينما 
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صوف الباشمينا مهدد جراء تغير المناخ

طرق جديدة في الواليات المّتحدة للسيارات ذاتية القيادة 
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 الشاعر النعيمي: تفاصيل الحكايا تالزمنا وتُلهم ا�دباء 

 الهيئات الثقافية في الزرقاء.. مشاريع طموحة تنتظر الدعم 
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 الطويسي يكرم الفائزين بجوائز مسابقة ا4بداع الشبابي 
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راكان السعايدة
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السعودية: تأثير كورونا على طلب النفط 
محدود للغاية
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 الصريح أمام العقبة واهلي يالقي الفيصلي 
في افتتاح »الدرع« لكرة القدم 

 فريدي: »صقور اردن« كسب الثقة في المونديال 
ويسعى للمواصلة في االستحقاق القاري 
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 قاعة اميرة سمية لكرة اليد..
هل تصبح لباقي العاب ؟! 

 اهلي ُيجري انتخاباته النصفية بحضور 
غير مسبوق لـ »عموميته« 





     


      


  



      
     
  

   
      
     
      
    



     
      
     

      

      








 


 
     



     
      
   
   
     









     

      
      

     


     
      




      



 »البريدج« يُشارك في بطولة القاهرة الدولية 


     
     


 
    
    

      


    

     
     


    

    
     




      


   
   
  

     













    
    



    
 
    

    




   


   
     

  

    
     





    
     
    





 
   
     
     



    



    

    




     
    


     
    
   
   

    
    


     

    




    
    

     


   

 

    
    

   
    

   


 



 
    
   
     
    

 
     




    
     

  


    





    
    
  


 


     
   
    
     


    
    









     

    
     




    
    











    

 
    
     

   
    
   


     
  
    
      
    

   







 أوراق اعتماد 

 »غرب آسيا« يسعى ل>رتقاء بالكرة النسوية 
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 عقل: مواهب واعدة تبشر بمستقبل مشرق لكرة القدم في العقبة 

$
 فريدي: »صقور ا)ردن« كسب الثقة في المونديال ويسعى 

للمواصلة في االستحقاق القاري 
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 اتحاد الكرة يثمن دور »ا)ولمبية« في دعم 

مسيرة منتخب ت ٢٣ بالنهائيات ا2سيوية 

 ٤ برونزيات لـ المبارزة في بطولة المتوسط 
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 برشلونة يستضيف ليجانيس.. و»دربي« مانشستر في الواجهة 



 نادال يجدد الموعد مع تييم.. وفافرينكا يستعيد بريق الماضي 
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 العالم تحت صدمة رحيل ا�سطورة براينت 



 ٤ فرق عربية تبحث عن بطاقات دور المجموعات 
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