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ولي العهد: علينا الصبر



أسبوع حاسم بمواجهة »كورونا«
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 مدير تمريض حمزة: كوادرنا سجلت
مواقف بطولية لمواجهة كورونا 




 كيفية دفن جثامين المتوفين »بالكورونا«.. 
وهل هي معدية؟ 

 ٦ آالف مخالفة خالل ٤ أيام وأسبوع حاسم 
في مواجهة كورونا 
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 ٣٥٠ جهاز تنفس و١٥٠ غرفة عزل 
في المستشفيات الخاصة 

 تصاريح للطلبة العرب لتأمين احتياجاتهم 

 اعتماد ٥ مختبرات لفحص كورونا 
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 جيش أبيض سالحه العلم والمعرفة 
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ولي العهد: ا
ردن يضرب أروع ا
مثلة للعالم 

 الحكومة تدرس حل أزمة الطلبة ا
ردنيين في الخارج 



محفظة إلكترونية .رسال حواالت
عبر الهاتف للمواطنين في الخارج



     
     
    
  
     


    

     
     


       


     


      
    
     



     
  
    
     


 

   

     


     





     
     
    



  









    
 





     


     
    





    





  
    





   




    

    

     


    

   

    






    
     
    






     
    





     
    
    
    






    
  
    




 
    
 
    

   
    
    
     


   


   
   
     
    
  




     
     


     




 
 

    
    
 



    

 







  

    
     


    
   
     





      
 

    
    


    
    
    



 الرزاز 
هالي إربد: حمايتكم غايتنا 
والتزامكم وسيلتنا 

 ١٥ مليون دينار دعم@ للصحة لمواجهة كورونا 

 الداوود يتفقد نقاط غلق وإجراءات التعامل 
مع المخالفات 

 النواب يقدم ١٠٠ ألف دينار للعمالة المتضررة 
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z i a d r a b @ y a h o o  c o m





 وزير الصحة: الملك يأمر بشراء ٢٠٠ جهاز تنفس 


       
       
     
      





     




     

 
      

        
       
      


      
      
       


       
     
     
       
   








       
      
       
     
 




 


       

      
      




    
       




       
       
    







 ١١ إصابة جديدة بكورونا ال يعني زوال الخطر 
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العقبة تصدر١٥٠ ألف طن بوتاس
وفسفوريك خالل فترة الحظر

 خلية ا.زمة بـ »تنظيم االتصاالت«
تتابع التطورات في القطاع 
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 القطاع الخاص: عين على كورونا وأخرى على الرواتب 


  
 


 
   

   
     

 

      

      
     


     
      
      



     $ 
      
     


      

 
     





    


     

     

   
        
       
      


     
      


  
 



  

    
     

  
       
      $ 
     
       








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
























»المخابز« تقترح البيع حسب الطلب 
وتقديم كافة المنتجات



الحموري: انخفاض الشكاوى ٣٠٪ وتوريد ا$عالف 
عبر المراكز المخصصة
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 ٢٠٧ ماليين دينار منح4 مقدمة للمملكة
في عشرة أشهر 


التزام غالبية محالت الخضرة بالسقوف 

السعرية في البلقاء

 ٤١ فرعا من أسواق االستهالكية المدنية 
تفتح أبوابها أمام المواطنين 
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R s a a i e  m o h m e d @ g m a i l  c o m
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a m a j d o u b e h @ y a h o o  c o m




y a h o o  c o m @z i u d 


          

           




     


     
          
       
         
  



        


    




           
          
           




          
          



         
 
       





        

       
      




     

 
        
   
        
        
         
      


         

      

      

  

      

       
 
      

     

       

 

 




 

      
       
       
 
       


        

        
        
       




A h m a d  h  a l h u s b a n @ g m a i l  c o m


 

     
        

      
            


 
   


       
      
         



         
      




    

        
      

 
      
        
       


        



        
       

       
 


       
        
     
 

       
 
 
      


       
     
      




R o y a l 4 3 0 @ h o t m a i l  c o m



        


        





  


         
      
        
         

 
      
        
      
      
    
       
     

        

    


      
         
       
  


         

     
       
   
   


       
       




m o h a m a d q 2 0 0 2 @ y a h o o  c o m
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تفشي »كورونا« يتسارع


»الكمامات«.. دجاجة تبيض ذهب�
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لماذا تسجل أميركا أكبر اصابات بـ»كورونا«؟



الجرائم في زمن كورونا...
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»كورونا« يوقف تصوير مسلسالت »رمضان ٢٠٢٠« محلي� وعربي�
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االلتزام بالحجر الصحي واجب شرعي ووطني
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السيدة الحامل وفيروس كورونا حقائق وإرشادات

الصحة العالمية تحذر: فيروس كورونا ينتقل من خالل سماعة الطبيب والترمومتر
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بسبب كورونا.. برشلونة وأتلتيكو ا�برز في خفض الرواتب


      


      
      


 
     
       
  
      
   






     
      





     


        
      

      

      



      

  




 
     
     








     





      
      
    
     



    




   

    
     




     
 
       

     
 




 
       

     




      

   




     
       




     
      
      
      
     



     

  



     


     




      





 ا�رثوذكسي يؤجل انتخاباته ويشارك باستحقاقين خارجيين بـ »الطاولة« 


     
      
     

   



       





     
     





    


  




   

 
     
     
     
     
   


 
       
      
      
       
      
      
    
      

      

      



  
     
      

      
   


 


       

       



   
     
      









    

     



    
    

     









     
     


    





  
 
      
     







      
   



أسرة بنك االتحاد 


المناضلة تريزا هلسه


والدة زميلنا اسحق هلسه 
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أيمن المجالي




راكان السعايدة

جهاد الشرع c e @ a l r a i . c o m
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