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الملك للحكومة: لّبوا احتياجات المواطنين

















العطلة لمنتصف نيسان
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 الملك: مواصلة إجراء الفحوصات لضمان سالمة المواطنين 


 استطالع: ٩١٪ راضون عن إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا 
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 ١٠٠ مليون دينار للقطاع الصحي
من أعمال بنية البلديات التحتية 

 »ا;عيان« يتبرع بـ ١٠٠ ألف دينار لحساب الخير 

 تجمع أطباء ا;ردن يرفض عرض>
للعمل في أميركا لمدة عام 

 حرق ١٢ ألف كغم من النفايات
الطبية الخاصة بكورونا 

 ال إصابات بين عاملي مستشفى أبي عبيدة 
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 مجلس النواب وا;داء في مرحلة »الكورونا« 
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 حظر التجول يظهر قيم� اجتماعية إيجابية طغى عليها عصر العولمة 




     


      





     
     


    


    



      



  
    
  

     
     

   
 
    


      
      



     





      

 



      
     
     

      




     

    
     


      
  


    
     
     


      
     
     


      

    


     


    
      
    



   


    



 استدامة توريد الخضار والفواكه 

 ضبط ١٦٣ شخص� خالفوا حظر 
التجول وحجز ١٨٨ مركبة 

 رئيس ا8ركان يزور مستشفى الملكة علياء 






    




      

       






 
    
    
      





    
    
     

    
    




 



    
     

      

     
    

    




 

   
     








     





     

    

    




  
   


 

   
     



   


     
     
  




    
    
 
   
     




    

     
    



  





    
    
     









 االستمرار بالعطلة حتى منتصف نيسان 




      


      
     
     


      
     
     
    

     


     
     
     
     

      
      




     
    
   




   


      
     

      





       
     

    






     






     
 
  
  



    
 
     
  




   

  

    
     

 
     

  
 


      
 
       
      

  

    

 


       

       
 
 

       
 
     

 
     



      
    




    
 


     
     
     








     
    






      
     


     
     
     
    




    


    







     
     
      
    























 نظام إلكتروني للتصاريح قبل نهاية ا8سبوع 
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 تربويون يقدمون مقترحات لعبور العام الدراسي 

 تنفيذ مبادرة التعلم ا�لكتروني التجريبية للجامعات 



    
      






       
      


     


      










       


      
  




      

       




     




      

  

 




     


     
     



       



       
       

     
        

     
       



     



      

       
    
       
     
      


      

       
     
      





    
     

    



    
    


   





    
    
    




    
    
    
    

      
    
     

     
     




      


    



     





   

      
     




     

     


    
     
     
    





 وزير المياه: رفع قدرة المصادر التشغيلية
5قصى طاقة ودعم مناطق بالصهاريج 




        
       
      








   
    
    








     
   
      

    

    

       
       
   
      




    



       
     
      






     
       
      
      

     



 أبكاه جوع طفل فوزع الحليب على أطفال صما 
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 ٢٠جيجابايت مجان�..
من »زين« �هالي إربد 

 نقابة المواد الغذائية تدعو $عادة النظر بآلية منح التصاريح 

 السحيم: توزيع ا�عالف على مربي الثروة الحيوانية اليوم 
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انخفاض الطلب على الخبز والدجاج والبيض
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 فتح جميع فروع البنوك والصرافين اليوم 

 بطاقات شحن الهواتف واالنترنت متوفرة 
في السوبر ماركت والبقاالت 

 »أمنية« تدعو المواطنين للتسجيل 
في حساب »محفظتي« مجان� 

 بلدية الزرقاء تخطط مسافة
أمان أمام البنوك 
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اقتصاديون: الخسائر والتبعات االقتصادية سيحددها طول مدة »كورونا«
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الطاقة والمعادن: لن يتم تحميل المشتركين
كلف0 إضافية لتأخر قراءة العدادات

 »أيلة« تتبرع لعمال المياومة في تليثون 
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 مواصلة عجلة ا<نتاج في المدن الصناعية ا8ردنية وعمليات تعقيم 8روقتها 
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 ٣٫٢ مليون دوالر منحة ل�ردن

لمواجهة »كورونا« 


تفريغ ثالث بواخر محملة بـ ٣٢٫١ ألف طن 

من الغاز المسال
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» المركزي«: الدين الداخلي يسجل ١٧٫٧ مليار دينار 

 »الضمان« تبدأ بإيصال مساعدات عينية ;الف ا8سر المحتاجة 

 Bزيادة فترة تخزين الحاويات بالعقبة إلى ١٤ يوم 
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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
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مواجهة قاسية مع »كورونا«


»ووهان« تنفتح للحياة والتهديد لم ينته
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ترمب يتراجع عن إغالق نيويورك

كورونا يدفع للفرار إلى ا�رياف



      
     
      
     
     

      

  



        
       


       
       
       
    


     



      
       



 


       
      
     







     
       


    
 





      
    

       





 




      




      



      



 
        
      
    
      




















































     


      


     
      
    


   
    
        
 






 







 

 
     
       
       





         
       

       
        
      









       


       








     
     
     




     
     
      
     
     




 
     

    

   



    
    
     
       
      

      
     
     
     

     
    

  


 
     



    
    


     

       
"











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



وزارة الثقافة تطلق مسابقة »موهبتي من بيتي«
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العمري: »كورونا« سيدخل عالم الرواية والشعر والسينما
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 الطمأنينة تغمر أهالي إربد باحتضان الجيش لهم 
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المدربون ُيطالبون بإلغاء االحتراف واالحتجاب
عن المشاركات وتغيير آلية »الواعدين«

 مدرب والعبو يوفنتوس يوافقون على خفض رواتبهم 
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الرواشدة ينضم إلى حملة »آسيوي الكرة« 
لمكافحة كورونا

 ٢٣ تموز ٢٠٢١ موعد محتمل ;ولمبياد طوكيو 
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أيمن المجالي




راكان السعايدة

جهاد الشرع c e @ a l r a i . c o m
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