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الملك: االستفادة من المحطات الزراعية
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 المخابرات تُفشل مخطط� إرهابي� يستهدف سياح� 









الرزاز: نحن على أبواب االنفراج 
 



    
    


 




      
 
 





»ا3مانة«: إعفاء غرامات المسقفات
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 الملك: ا�سراع بإنشاء المحمية البحرية لترشيحها 
إلى قائمة اليونسكو 

 ا*جور ترهق المنشآت السياحية 
في البترا 



 
 
 


 

   
    

     


     


 


 

    

    
     
    
   
    




     
    








    


     





    



     

     

     






      
      






    
     



     
     
      
      
     


    
    

      

 



   
     
      
  





     
   


     
     






   الملك يوجه لالستفادة من المحطات 
الزراعية لتكون حواضن للمشاريع 

 انسحاب ١٨ عضو ا من اجتماع 
لبلدية الكرك 
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   الزراعة تبدأ بإعادة ترتيب ا*ولويات 



     


     

    



    
    
     


     


      
  






      


     
     



    


   

    
     
     





   

    


    
    

 
    



      

    



     

    

     


     

     
    



      
    


     
     

     
    
     

    





     
    
     


     
     



   

     

    

    
     
     
    
     
     






     
  


   
     
     

     




      





     

    
    
  
     



     
     
      

    

     
     

    
  
     
     

    



    
    

     
    



      
     
      

 
   



   أولوية الزراعة.. تحقيق ا*من الغذائي والعودة للتشبث با*رض 
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 قانون لمكافحة غسل ا�موال وتمويل ا�رهاب 
يلزم القادم والمغادر باقرار حوزته المالية 





    

    
    



    
     
    
     
      
    




    
    


     


     
    



    

     




   



     
  
    

     

      







   
      

      



   
  
   




    
     

      
      
     
    
     


    
     
      
     


      
   



     
      
  
    

 
  
     
     
      
    



  



    
      
      

     


    
    

    
     
 


    
    






    
    




      
    
     




     


  

     



 

    

    
    
    




    

   
    





 ولي العهد يدعو لتعزيز القدرة 
في فحوصات كورونا 

 ١٤ حالة شفاء و٩ إصابات بكورونا 

 دعم ٥ بحوث موجهة للتعامل مع كورونا 
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 العمل تدعو من انهيت عقودهم لتقديم شكوى 

 دعوة من تجاوز  ١٦ عامC التسجيل في الضمان 

 مهلة نهائية للعمالة الوافدة للخروج بال عودة 
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 Cإرهابي Cالمخابرات ُتفشل مخطط 
يستهدف سياحC في أم قيس 
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 ٨٩ عاما على وفاة الشريف الحسين بن علي 


    
      

     


       

    
      
     
        
 
    





      
      

   
  
     



    
      



       








    



     

     
  
      





      





 
       
     
    
 
 
      




      
      
       
      


   

      

  


     
     
      
      

    

      


 »الداخلية والتربية«تناقشان إجراءات امتحان 
»التوجيهي« في ظل كورونا 

 االختبارات النهائية لطلبة المدارس الحكومية.. غدا 




    
    
     

    



     

     



    
    
    

     



     


     

     

     



      
    

  


    
    
      
    





     





    

      
   




     



      
 
 

    












     


  
      
 
    
 









٩٫٣  مليون دوالر منحه كورية لتحسين شبكات مياه فقوع 
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 الصفدي: منع ضم إسرائيل �راٍض 

فلسطينية حماية للسالم 


 
     
    





 
    
    
   

      


 
       


     
      


    







     

     

      
     
    



     

    





 
    



     
    
    
    
   
     



 
      

    

 
    




  

    


   


    







    

    
    
    
    


     

    


    
    
    

    
     
   
    
   
    


  

    

   




الح لـ١٦   ُتهم با-رهاب وحيازة السِّ
شخًصا في ١٠ قضايا 

 ضبط شخصين بحوزتهما مخدرات وأسلحة 




 
    
    
     



    


 

     
 
   
    




    
     
    




     
  

 
 
     
      
    
    


  
     
   
    






     
    






    
     

   



 
     

 


     
     

     

    
    

       
     
      
    


  
      
    
      
    
 
    
     


  

 عشاق $: استعدنا نكهة قهوة الصباح 


 تثبيت الحكم على متخصص في السلب 
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إسرائيل.. »قانون القومية« لمنع لم الشمل
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توقعات بتوفر لقاح للوباء نهاية العام



كورونا.. يواصل تفشيه في أميركا الالتينية
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 طرائف حظر التجول تهّون قلق »الكورونا« 
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 شابة تستثمر أسطح المنازل بالزراعة المائية 
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 ملف »ا�ولمبية والشباب« يشتمل على ثالث مراحل 
للعودة المُرتقبة 



   
   




  




   
     

  

    

     
  



   



    

  
   
   



    
   
      
    



 




    



    


    

    


      
    
 
    
     
    




    



    
    


    





   







    

     
     
     

   


     



  
    
     








 
     

 
    





     
 
    
    



    
    



   
    
  
   

   

    
    
 





 إجراء فحوصات كورونا لموظفي 
االتحادات الرياضية 


 العساف: خطة جديدة بعد تحديد موعد 

التصفيات ا�ولمبية 
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 الكمامات.. تحذيرات متواصلة وإيضاحات جديدة 
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 الروابدة العب الصريح: الحياة بدون كرة قدم صعبة 


    

 


    
     



    
   



     


     
  


     


     
    



    

   
  

     
      



     
 

      

     






 البطولة العربية للكراتيه 
في تونس ٢٠٢١ 



     









    



  
     




     
  






 ورشة عمل فنية لتطوير مدربي كرة القدم 
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 »الرياضي العسكري« يبدأ نشاطاته 
الشهر الجاري 
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 كلوب تواق لعودة »الكرة ا	نجليزية« 

 الدوري البرتغالي يستأنف اليوم وسط انقسام  





   
     

   



     



     
     
    





    
    

    




      
     

  

    
   








   
  


     
     

    




     

     



    


 
   


     


      
     
      
      

 

     


     


 



 
   
   
     
    
    
    




     





   


   



     
     

     



    


    
  
  
    





    
     


    
    


 



    


   
 


   
  


 

    


   
     
   


    
    
   
 

    


  


   

    



    


 
     
    




    


 

   



   
   
   

     


    
     








 »الظاهرة« يختار أفضل ٥ العبين 

 ا9هلي يتحرك قانوني5 ضد الزمالك 

 إصابات جديدة بـ »كورونا« لالعبي برشلونة 
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 بنزيمة متحمس للعودة الى المنافسة 

 الس بالماس يهدد بـ»كورونا جديدة«! 



      
       
  






      
     


  
      


     



    
 


      
      
     

 

     





      



  






       
    
      


      
      
      

    

      
   
      


      
     

  


     

    




     





   

 اليبزيج يسترجع المركز الثالث في الدوري ا$لماني 

       
       



 

      
       



      
      

      




     
       



      



















       

      
      





      








 الريال يرفض التعاقد مع نجم 
تشيلسي مجان1 

 »الكاف« يكشف خطته الستكمال 
»أبطال أفريقيا« 
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 الدين العام يناهز ٣٠٫٨٣ مليار 
دينار لنهاية آذار 




   
   
    

   




   
   

    


     






 ٥٤ مليون خسائر قطاع ا�لبسة
من ا0يجارات والرواتب بسبب »كورونا« 
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 كورونا تطيح بالطلب على الذهب 
عالمي5 ومحلي5 

 حوامدة: أزمة كورونا كشفت ضعف 
التحول الرقمي في ا�ردن 
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الدين العام يناهز ٣٠٫٨٣ مليار دينار 
لنهاية آذار



      

       


      

      

       





    



     


     
       


     
      



 حوامدة : أزمة كورونا كشفت ضعف 
التحول الرقمي  



ا6راضي: سوق العقار جاذب لالستثمار 
وقرارات مجلس الوزراء التحفيزية مستمرة 
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 شركات الحج والعمرة تطالب بقرارات 
Cنقاذها 

 تنمية وتطوير المهارات تطلق موقعها 
الجديد للتحول اCلكتروني 
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 نيبليت: سالل التزويد العالمية أكثر القطاعات تأثرا بكورونا 
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 مؤشر بورصة عمان يعود لالنخفاض 






        
       
        




        
 










        





          
       
        

        




       
       
        

        
    

 
        


       






         
       
       

         
       


       
        
        
        




        



 صدور تعليمات احتساب الدعم المالي
لصادرات ا*نشطة الصناعية 
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كورونا تطيح بالطلب على الذهب عالميا ومحليا

 الضمان يدعو للتسجيل في خدماته االلكترونية 
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 القواسمي: ٥٤ مليونا خسائر قطاع ا�لبسة 
من االيجارات والرواتب بسبب جائحة كورونا 

     
     

    


     
   
   

     


     
   
 








     
    
   
    
 
     



     




 


     
     
    
 
 


















 الطباع يدعو للتعاون بين القطاعين +يجاد حلول 
تنشط االقتصاد 

 رياديون : بيئة ريادة ا�عمال تحتاج إلى تكاتف 
جميع الجهات 




    
   
   
     
    
     


     
   
    

     
  




     

     

    
    
     
    

    

   


      



    
    
     
    
     
    
      
     
      

 
     

   

   

  
     


    


     

   
      

    


     

    
     
    
    


     
    
   
  
    

     
    


      

   
     

     





       




    
      
    


    
   
     
    


   






   

     

  
 
    

    
    

    
    
    


   
     

      

   
    


     
    
    

 
    
    
    

   
   
   

    

   
     





  
    
   

    



 
   
    
   


  
    
   


    


    
     
  
   


 
    
    




 



    

    

 



     

     



 

     


    
     
    
    

     
    
 

 الشارقة تضخ مليار دوالر لدعم سيولة بنوكها 

 اطالق خدمة استصدار تصاريح 
العمل إلكترونيا 
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 ألمانيا تتهيأ لرفع التحذيرات من السفر 
إلى دول أوروبا 

 توقعات بانكماش االقتصاد الفرنسي ١١٪ 
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محمد جميل خضر: رواية بعنوان »الحب في زمن كورونا «

 »تحليق« لعالء الدين الدغيشي.. نفسٌ قصصي 
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 قيود ناعمة.. من يوميات زمن كورونا 
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درع الوجه مقابل الكمامة أيهما أفضل لحمايتك من كورونا 
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» طلبة التوجيهي«.. تحديات وصعوبات على مدار العام » طلبة التوجيهي«.. تحديات وصعوبات على مدار العام 

      
    

  
     





     
   

 
  
     


 





    



    

      




     

$ 
  







  
 



    





      


    


       
      

     
    





A b d e l h a d i 1 8 @ y a h o o  c o m

أزمة وعي




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

       

    
 –


      
     
     

     






        


     



      



     
  
     





    
      
 
      



    
  
     
      
    
    
    
      








     



     
    
    
     
     
  
 




 
      




 
 
 –
    

    
     



     
   
      



      

   

  
 


      



     


 



     
       
 
       


        
   
     
 
     








     
       
      
       

 




       

      
     


       








      
     
     




















 



     
    






 



      


     





      
      
      

   
 
        


       




   

 


     



     
     
    
     



 
      
      


    

  







 

  



 


 

جزيرة قديمة بين أربعة شوارع 
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منظمة الطيران المدني الدولي
تنشر توصيات صحية

روسيا تنوي رصد ٦٥ مليار يورو
0نعاش االقتصاد
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