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إطالق الحزمة االقتصادية الخامسة.. اليوم 

 الصفدي يدعو لتكاتف دولي يضع طريق% 
واضحة لحل القضية الفلسطينية 
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 فاعليات تستذكر العطاء والتضحيات في يوم الوفاء 
للمتقاعدين والمحاربين  القدامى 
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 العيسوي وفريق وزاري يتفقدون مشاريع تنموية
وخدمية في ذيبان 



 حماد: بناء قدرات الموظفين للتعامل مع الملف التنموي 


    

    
 


     


      


   
    


    

    


    

     


    
    



      
    


     
    
     
      


  
  




      
     
     
     


  


    

     
    



    
    

     
     





     
    
   

     

    




 
     
    


     
     
     
     
    


    
    
    
    

    



    
     
      
    

    

     



     
     
    
    
   





      
    





   


     

 
   

     



    
     
   
     
    


    


  
    
     
   


    
    
   
 








    
    





    

    
     
     




    


     

    
    
   






    

    
    
     
    
    


     

     
    
    
    
     


       
   

     
   
    
   
     




    
     

    


    










    
    




   
    



  



    
  

      

    





    
     

    


    


  
    


   

   
    


  
   
    
     
























 الصفدي يدعو لتكاتف دولي يضع طريقا 
واضحة لحل القضية الفلسطينية 

 طلبات االستفادة من تأمين التعطل.. اليوم 

 بلدية المفرق تستعيد قطعة أرض 
من جامعة اليرموك بقرار قضائي 
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 ٥٠ مليون دينار مستحقات على مشتركي مياه الشمال 

 مياه مجهولة المصدر تتسرب لمنازل في عين البيضاء 

 بلدية جرش في المركز االول /فضل خطة تنموية 
/عوام ٢٠٢٠ - ٢٠٢٣ 
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 ماليين ا/متار من مياه ا/مطار تهدر
في بصيرا 

 توقيف شخص تسبب بوفاة شقيقه السبعيني 

 اخماد حريق مستودع »بوليسترين« 
في اربد 
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 الجفاف يحول بركتي صمد وحوفا المزار
إلى مركز للشباب ومصنع ل�لبسة 



    
 

    

    


    
 

  
    
  

    
  
    
 



    

    

    
    
     




    





     

    
    




 
   


    

    
   

    
    
   
    



   
    




   
   



   



    
    
   
     
 
    



  
    
   

    


     

  
    
    

    

   


   

     
     
    
    




   

    
     
   







   
    

    


   

 



» نبض الحياه« ترعى ١٥٠ مريض سرطان جنوب المملكة 


     
    
  


    

    
    


    
   


    





 

    





    
     

   
      
    
    
    



    

   

     
    
    


     

    

    






    
    
     




 مركز تطوير ا:عمال يسهم بزيادة فرص 
التشغيل الذاتي 

 العتوم: الزرقاء بال متحف ومخططات
انشائه جاهزة 
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 موسكو: انتصار اسد على ا�رهاب 
في إدلب أمر حتمي 



إسرائيل.. االنتخابات تقترب 
وصوتها يعلو 
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 بعيد� عن الرقمنة.. كيف تعيش المطلقة؟ 
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 اربيحات والدهام يعاينان الهوية الثقافية في شعر عرار 

ندوة في » الرابطة« حول »نزف بريء« لسعد الدين شاهين 
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 تجار: ال خطة حكومية لمواجهة انعكاس 
»كورونا« على السوق 










   
  



   $

   



   
   
   

  


  $ 

  


 










 
  
  



  





 
  


  









        

       









        
       









        
       



 ركود في أسواق القرطاسية والمستلزمات 
المدرسية في الطفيلة 



  


   
   

   



   

  

   







مؤشر ثقة المستهلك ا,ردني 
يرتفع ثالث نقاط
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 ٢٧٫١٣ مليار دينار التسهيالت ا	ئتمانية 

بتشرين الثاني 



    






    

     



      

     



    



     
      

    


    

    

      

      






تجار: ال خطة حكومية لمواجهة انعكاس 
»كورونا« على السوق 

 إطالق منصة المعلومات الخاصة 
بالمتطلبات الفنية للتصدير 

 طاولة مستديرة عن بيئة عمل صديقة للنساء في ا>ردن 
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 حمادة: غلف فود فرصة لترويج الصناعات 
الغذائية ا>ردنية 

 ركود في أسواق القرطاسية والمستلزمات 
المدرسية في الطفيلة 
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 عدم يقين حكومي وراء تكليف شركة لتدقيق فواتير الكهرباء 

تجارة عمان تدعو لشراكة اقتصادية شاملة مع الهند
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 ١٥٢ مليون دينار صافي أرباح »البوتاس العربية« العام الماضي 


    
    
   


     
   


    
     
    
     

 
   
  


      
     
     


    


    




   

   

   
     

      
    




     

     
     
    

    
     
   

   



 
     
    

     
    
    
     
    
    
    
     
  

     


     




    
    
    
      
     
    

   
 
   
     


     
    

    
    
  

     
    
     
    

     
     


    
  
 
   
     
    







     

     
     
    






      

     


     
     
     
     
   
     
    
     




    
   



  

   

     



     
   
    

    
    

    
      


    
 




     


     
    


    


    

    

















       


       
       





       









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




مؤشر الثقة يرتفع ثالث نقاط 
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 واشنطن ستمّول مشاريع بمليار دوالر بقطاع 
الطاقة شرق أوروبا 

الصين تعقم اليوان لوقف تفشي كورونا
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 السلط بطالً لدوري اليد 

 بطولة الملك عبدالـله للسلة.. 
مكتسبات وتبعات 
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 الرمثا والوحدات إلى نهائي ناري لـ »الدرع« 
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 المنتخب الوطني للسلة.. »كُلفة باهظة« 
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 السلط قبطان دوري ا�ولى لـ »اليد« 
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 الرمثا والوحدات.. فارسا النهائي 



     




      





  
      
      








  



 
      
       
     


      

     
       





      
  


   


      

 






      
       
 




      
   
      
     



     







      


      


    


       
      


  
      
       


       
     
       
  
     
      
     
      
       
        


      

       

      







      
    
       
      
      
    
      

      
       




 

 المشارع يتجاوز وادي موسى 
في »طائرة الشباب« 



      
      

  



       


     


     
      


      
     


       


      


      
   









 تحضيرات استثنائية لسباق 
»البحر الميت إلى البحر ا*حمر« 
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 ١٤ العب� يمثلون منتخب التايكواندو »آسيوي�« 

 »الدرك« يظفر بذهب »ا�ندية الدولية« 
للكيك  بوكسينج 
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