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الحكومة ل�ردنيين: نراهن على التزامكم


















صرف رواتب القطاع الخاص.. االثنين



   




    


  




   

 




   





   
    


  
    
    





      
     

   
      



  






































  


  

 
  



  






   
  





   


  








 
      
      
     

























فتح محالت اللحوم والدواجن.. اليوم
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الملك والملكة يهاتفان مصابة بالـ »كورونا« وطبيبتها 

 ساعة ا�رض تدق اليوم.. وحماية الطبيعة تدعو �طفاء ا�نوار 







      



   

    
      




    



  
     


    


     
      


      


    

    




     







     



     




    




   

     
     
       
     


    
      
    

    



     
   
      


    
  
     
  

      
       


     

     
     
     
     



      

     



 قرى sos العقبة مزودة بكامل احتياجاتها 
التموينية والصحية 

 كفر كيفيا.. مبادرة تطوعية تعزز التزام 
السكان بتعليمات الحظر 
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 »التنمية االجتماعية« تنذر مركز> إيوائي9 
خالف شروط السالمة العامة 

 كهرباء إربد تتبرع بـ ٣٠ ألف دينار
لمستشفى الملك المؤسس 




     
  





      
    




   

   

      
     
   







     




       





     

      
      



     


    

     




    
     

     

    



» الشؤون الفلسطينية« تعفي المستأجرين 
لمحالها بالمخيمات من أجور آذار 

 العجلوني: مستشفيات »الصحة« الوحيدة 
المخولة لمراجعة مرضى السكري 

 »ا�ونروا« تضع منشآتها وكوادرها 
الطبية تحت تصرف الحكومة 



    

     
    


    
     






    
     
     
     





     
   
     

    
   


      
      

  
     






      
       
  





     
  
     




     

    
      
      




  




 ا�شاعات.. ا�كثر تشتيتا لجهود مواجهة كورونا 
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 ٢٣ إصابة جديدة بـ »كورونا« في المملكة.. وإجمالي ا�صابات ٢٣٥ حالة 
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 جابر: طلب فريق المستشفيات الخاصة 
المتطوع حال ازدياد االصابات بـ »كورونا«  


      
     
    
   

  



   


     
   

     

 




 العميد الفراية: العمل حالي1 بمرحلة احتواء الوباء 

 ا�فتاء: االلتزام بالتعليمات للمحافظة على ارواح المواطنين 
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 الديسة تعتمد خبز الصاج والعربود وال طوابير على المخابز 

 التطوع في زمن الكورونا.. ا�طباء
في بيوتكم للعالج المجاني 



 
   


 






  

  
    


      






  




     
     
    
    
    



     
    

    
    

    





     
   
     
    





     
 


     
     











    
    
     





     
   



   
    
     





      
      


     
      




  
      

     



   
     



  



   
   
 
     



    
     





   
   
      
     
   


     
      
     

     



     
    




      
      







    


      
      




 

      



      


    
    

    





    





    
    
     
     

    
      



    

       
    
       

    




    
      
     



 بلدية قطر ورحمة تطالب بتأمين الطحين 





    
    
    




   


    



    

    

    




  
    
    




     
    
    
     

    
      




    
    




    
    

 
     

 

    



  


    
    



  


    
    
    



 »التواصل ا8جتماعي« تعّوض جفاء 
التباعد االجتماعي 

 القبض على شقيقين قتال والدهما 
وزوجته في البادية الشمالية 

 تاجر مخالف يعتدي على لجنة السالمة 
العامة في الكرك 



     
     




      
     



       

   
     

     


    

      

      
     
   
    




     










      
    

     




      




    





٧ جائحات وبائية تسببت بموت الماليين في العالم
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سقوف سعرية على بيض المائدة



 انخفاض أسعار النفط عالمي� 
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 تراجع الطلب على الغاز إلى ١٠٠ ألف 
اسطوانة يومي� 



 الكاريتاس يقدم (١٠) آالف دينار
إلى »الصحة« 
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فعاليات اقتصادية: اAردن يحتاج هبة القطاع الخاص لمواجهة كورونا
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 حركة نشطة على البقاالت دون تهافت والسلع متوفرة 

 أسواق المال تتراجع مجدد$ مع تواصل انتشار 
فيروس كورونا 
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 مواطنون يطالبون بالسماح بإنتاج كافة 
منتجات الخبز 

 ٧٥٠ طن خضار وفواكه وورقيات وردت 
إلى السوق المركزي 
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»كورونا« يجتاح اميركا




»كورونا« تشّل دمشق وتخيف السوريين
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نزاعات في العالم.. وقف النار



نيويورك..مزيد من الوفيات
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وزارة الثقافة تعد دليًال للدعم النفسي والتضامن ا�نساني

 تأجيل سوق مشاريع عمان ل%فالم ٢٠٢٠ 
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 في دم المتعافين من كورونا إنقاذ حياة إنسان واقتصاد وطن 


        

i  a b u d a y y e h @ b i o l a b  j o

      
     
   
     
      
   
    


Passiveantibodytherapy
   

FDA
     


    
    
    


      



     
     
    
     


     
     


     
     


    

     
   
    



     
     

   
      
        



    

 


 




   

    


     
     
     
    



     
  

     
     


Nature    
    
     
     










       
    
       
    

     
 



 
    


    

  
    
     

 

      


   
   
     
    
     

    




       
     
    
    
   
     
   




     




     
danoprevir
       Ganovo
COVID


     
    
     
      

     


 

    


      


    –

    
    





     



       
      


    

     
     













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

 راموس ينضم إلى ميسي ورونالدو ضد »كورونا« 
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 »كورونا« يخترق برشلونة 


فيفا يسلط الضوء على النبر وخير والشاذلي 

العبات منتخب السيدات




     


     
      



  



     
     







     
    

  
     
     


  
     

      
        
      

    

      

     
        
      

      



» غرب آسيا« يعرض على ا0ردن استضافة بطولتي 
الكأس وا0ندية بـ »الطاولة« 
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أيمن المجالي




راكان السعايدة




جهاد الشرع 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

 








        
         



         



       
         


      
 



      




    



          







 





       


        

        
        









         

         


         
     
 









q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m



توقع تراجع ا$يرادات السياحية ٤٥٠ مليار دوالر
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