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تسجيل ٤ حاالت غير محلية بكورونا



حجازي: مقبلون على مرحلة واعدة



    


    
   


   
    
     

 

    

     






   
    
   



   





   



   
   
     


   
   



    
   




  


    
   







    




    
   

    

 

    
   


















   


  

  


   
  


   
   

   
















  

      
     

  


   





 سكان المملكة ١٠٫٦٨٥ مليون نسمة 


    
  
    

    


    
   
    





     



مواليد عام ٢٠١٣ بانتظار تعليمهم المدرسي
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 تسجيل ٤ إصابات غير محلية بفيروس كورونا 



مهيدات: ا.عالن عن التخفيض الرابع #سعار أدوية قريب�

 بلدية الكرك تغلق مناشير الحجر ومعامل الطوب 
ضمن حدودها 



    
    
    
    
   


    

    
     

   



 
     
     
    



   
    

 




    
    
   

  


     






   
   

     
     



     
     




  









 


  
    



     
     
     
    
     
    
     
 


     
   


    
     

    
    
     






    


    
    
   




 


 
     
    

   
     
   

     
    
   

 
     

    
    

    
   
    





 الملك يعزي رئيس دولة ا.مارات وحاكم 
الشارقة بوفاة القاسمي 


٣ تخصصات في »ا#ردنية« تحقق

ترتيب� عالمي�

 حجازي: »النزاهة ومكافحة الفساد«
 مقبلة على مرحلة واعدة 
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 صفقة مالية ومؤشر بورصة عمان يكسب ٣ نقاط 






       


















      


        


         





       
        
          


      
 
    



  
        
        
       



 »تجارة ا$ردن«: تراجع أسعار 
ا$لبسة بنسبة ٢٠ بالمئة 

 تراجع  النفط وارتفاع الذهب عالمي, 





    

     



   
     
    

    
    
    
 


  
   


    

     
    






    




   

    
      






   

    







     
     

    
 
    


    
  
     
     

     
    
     



     

    

     
 



 
    
    
    






    

    



» النقد الدولي«: الدين العام العالمي سيرتفع 
إلى مستوى تاريخي في ٢٠٢٠ 



 إطالق »ميد فاست« للرعاية الصحية المنزلية 
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ماكرون يطلب من إسرائيل التخلي عن أي خطط للضم


 الوقود سالح حرب في اليمن 
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كورونا يطال قادة الدول



هل يتجه لبنان إلى »الجحيم«؟

      
  



       


      

     
    


 
       
 
  
      


       
     
     


      

    

       



      

      
   




       



   
      



      

 

      


    
  





       
     
      


     
      


       



     
       




      
        


     
     


      
  






     
      
 




     
     





 
     
 
  


     
   



     
       


 



     
      
 
      



     
    
      


       
      
        



       

      





     
      


      
     
      


      
       


     

     
       


     
  
      


  
       


     

      

     
      
   



      



  




      
       
     

      








     
        



      

 
 

 


     
      
     


 


 


        


        
       
      

        



     

      


     

      
      
      




 
     





 







     


        
        



        
         
        
         







        
     
  


       

        


   


       
         


      
        


        



             





    


         


       







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

 الطويسي يفتتح مركز تدريب الفنون وا
بداع في إربد 


  
  




    
     


      

      
     

 


     
      
      

      
       
       



       
      
    


      
      

     


      



 
     
    



 من نافذة الغربة لهذا العالم المبتلى بـ »كورونا« 



   لماذا أحببنا مسلسل »La Casa De Papel«؟ 
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 تحديد مواعيد قيد العبي كرة اليد 



 مواجهة نارية محتملة بين برشلونة 
وبايرن ميونيخ في ربع النهائي 




   



    
   
  



  
    
      
    
    
    

    


     
   


    
     


 
    


 
    
    

 
    
   
  
  
  

   

    
    
    



    

    


 







    

    
    


 

    

  
     


      
    
     
   
    
    


    


  
   
     
   
  

   

    





     





     

    

    


    
   



    

    
















     
   


   


    



  
    



    



  

    



    






    



    












    
    


     


    


   


 
   


   




   
    








 »دولي التنس« ُيلغي تصفيات مجموعة 

ا5ردن ا4سيوية لكأس ديفز 

 ناشفيل يلحق بداالس وينسحب من دوري 
كرة القدم ا5ميركي 
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 هنري يدعم ويكرم جورج فلويد 



     
    
      
 
      

       



       




       
      


     





 
 
     

 
     

     
       


 

    
     






 صراع إنجليزي على المراكز المؤهلة لـ »ا�بطال«..
وبرشلونة ينتظر تعثر الريال 






        



       

      
      




  
      






  

       








 
      
       




    


      
       









       

       
      
        





    
      
       
       
   


     


        
        




      



      



       
       
        
       




 
       





  


       
       
       
       

   
       


      
    

       


     

       



       
      

        



       









       
       


     


      

      

  
       


       

     

       


      

       
      
       
       



  
      
        
       
      




     
      
      


       
      

  




       


      
       
       


      
        
        
       
        

  

       
       


   
       


       
  
 
     


 
       

 

      
       
       
        


       
       
      

       
      
 

 

       
      
       
       



 



 إسبانيا تبدأ مشوارها ضد ألمانيا في دوري 
ا�مم ا�وروبية 
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