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ا�وبئة: لم نفقد أمل السيطرة 
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لبنان.. التفاف على »الفرصة«
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 توقعات بمجلس أعيان جديد اليوم
و»النواب« يكمل ٤ سنوات 



     


     
       



  
     

      




   
    


     

     
      



     
       







    
     




      

     



     
   
     
      
   

      
      


     
     
     


  
    
     
    




     

    
     
     
    


    


    
      



 
      
      







      
 



     
      
     
  



 المحاكم ترد جميع الطعون االنتخابية 

 البادية الوسطى تستكمل كتلها االنتخابية
و»المرأة« حاضرة 

 هل يحفز ا:عالن عن قائمة في إربد ا2ولى
بقية القوائم الستكمال أعضائها؟ 

 ا2حزاب الوسطية تدعو لالنتخاب ضمن منظومة برامجية 
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 السفير الفلسطيني يثمن موقف الملك 
ورؤيته للسالم 

 »ا:سكان« بصدد اتخاذ ا:جراءات 
المالية للتسهيالت التمويلية 

 قائمة القبول الموحد.. الثالثاء 

 حملـة للنظافـة فـي المحافظات 
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 كورونا.. بين نظرة اجتماعية سلبية وبث للقلق والخوف 



   ٨٣٠ إصابة محلية وا%جمالي يتجاوز ثمانية آالف 

» كورونا« بين ا%جراءات الصارمة
وعدم جدوى الحظر 
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   وزير التربية: تعديل أمر الدفاع ال 
يعني الدراسة عن بعد لكامل العام 

   وقف استخدام ا%سوارة ا%لكترونية 

   تخصيص مساحة من مقابر إربد 
لمتوفي كورونا 

   بدء استقبال طلبات بيع وإعطاء 
مطعوم اHنفلونزا الموسمية 
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 خط الصرف الصحي الجديد بين »عين غزال« 
و»السمرا« أكثر فائدة وسعة 

 ١٥ مليون دينار لتوسعة شبكات صرف صحي في الكرك 
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لبنان.. أديب يعتذر عن تشكيل الحكومة



دعوات لتوزيع عادل لّلقاحات
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حادثة طعن تعيد مشاهد الرعب إلى المنطقة

 ترمب: سنختار شخص! »رائع!« في المحكمة العليا 
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 مُحاكاة عملية لمشروع »صوتك بكرا يفرق« 
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 ما الذي يقلل مشاركة الشباب باالنتخابات؟ 

 ترقيات وتشكيالت أكاديمية وإدارية في »اليرموك« 



    


      
 
 


      

    




     
     



     
     




     


      

      
     

     
     


      

     

      
      


     

      
     





     

     
  
     
      
   




     
      


      



» اليرموك« مستعدة لزيادة 
أعداد الطلبة الكويتيين 
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 »الشرق ا9وسط« تفوز بمشاريع للتبادل ا9كاديمي 
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 كيف نواجه سهام النقد السلبي ؟ 
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 العوامل المؤثرة في  القراءة السريعة 
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 إدارة مسببات الحساسية مع حلول الخريف 
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 تقييد السعرات وعالقته با!مراض المرتبطة بالعمر 
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»طرق« الضمور تفوز بجائزة أفضل عمل مسرحي متكامل 

 مهرجان مؤاب الشعري الثاني ينطلق في الكرك.. االثنين 

 »بالم سبرنجز«.. فيلم خيال علمي يجمع الرومانسية بالكوميديا 

 الوضع المورفولوجي للكِمامة 
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 الفيصلي يعاني.. والغضب الجماهيري يتصاعد 
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 حرثا يتصدر »ذهاب يد النسوي« 



      

      



      



     
   






    

     






      
      


     
 
      



      
      











     
    





     

      




     
      




 





 الرمثا يوقع مع الشاب الدوقراني 

 »النشامى«.. معطيات إجبارية تفرض تجمعات منقوصة 
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 طاقة إيجابية 
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 الجبور: تأجيل الدورة العربية لالستثمار والتسويق 


    
    

  

    



   
     
  
    


      

    





      




  

    

    
      




    

    


     



 
     

     

    







   

     
     
    
   

    
 


     



     



     
    





    
 


     

  


    



    
    
    

   
     



    

   
  
  
    







 تأجيل الدوري النسوي للكرة
بسبب كورونا 

 تشكيالت إدارية في »رياضة« اليرموك 

 انطالق برنامج »انهض« في معان 
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 سواريز بالرقم ٩ مع أتلتيكو.. وحكيمي ٢ في إنتر 
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 سلتيكس يقلّص الفارق مع هيت وينعش آماله 



        
     
   



      
       



     

      



      
      
 
       
      


 
      
      
      
      


      




      
       
   



       
     



 
        


     
      








     
       








      





      




       


      



    



      

       
       



      






 النصر والتعاون في موقعة سعودية من العيار الثقيل 


      
       
      

   
       
      
       
     
      
       

     




    

    

     
      

    
      



    



      
    



 


    

       
 
       

  
      
      
       
      
       

 

     


        

     
      
         

      
        

     
   

      
     

 
       
       
 
       
     

       


      

       
     


     
      


      
        
        
      



  

        
       


       



       
       







 إصابة العبين من الشرطة العراقي بـ كورونا 

 كاندريفا من إنتر ميالن إلى سمبدوريا 
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 السبّاح هايكي.. من بطل أولمبي إلى منقذ 
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e c o n @ j p f . c o m . j o




   ٧٫٧٨ مليون اشتراك إنترنت في »البرودباند« 


 الضمان: ٤ أيام متبقية لالستفادة

من برنامج »بادر« 






  


   

 

  
   



  
    

   
    
   
    
 


   




   


    
    




   

  

   








   




    

    


   
   
  


 






   



    



 

   
    


    



    

 
   

 

   ازدهار البيع االلكتروني في ظل كورونا 
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   اقتصاديون يدعون لبرامج حكومية تحفيزية 
وضخ السيولة وزيادة ا>نفاق 



١٠٠ مليون دينار خسائر قطاع الصاالت
منذ بدء كورونا 
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w w w . a l r a i . c o m 



١٠٠ مليون دينار خسائر قطاع الصاالت منذ بدء الجائحة

» رجال ا0عمال العرب« يؤكد ضرورة تخفيف
آثار كورونا على اقتصادات المنطقة 



      
     
     



      
       
      


      





       


     






    
      

       


      
     





      
      

       

     



     

     


     
      
    


       

    
      

      

       




    








    
       



      





      



    





     







      
      

     




     

     



 

    


    





    


      
     


    


     
    
     
    


       

      













     


     




     
      
     


      

      



    
      
      
   
 
      


      
      












    


    

    

  

   
 
     

   


   

  

    


    
    
    
     

  


   
WhatsApp  
 Facebook Messenger


   


    
    


 






     


   

    
    

    
   

   
  

 
 

  

   
   

   

   

   






حوارية حول الخدمات المالية المراعية للنوع االجتماعي للمرأة
 


      
    




 
      

   



       





      



    
     
     
     
     
     
     

 
     
     

        
      

     



      
     
      
      


       
     
       


     

      




     
 
       

  

      
       
      
     


      
    
      
        
    


      

     

     


     
      

      
  
      
     

 
     
     

    
     
      


    

 




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


 »المطاعم« تدعو »المركزي« لتخفيف القيود على القطاع 

 اقتصاديون يدعون لبرامج حكومية تحفيزية وضخ 
السيولة وزيادة ا+نفاق 

 شراكة بين »الملك الحسين ل0عمال«
و»زين« لبناء وإدارة بنية تحتية متطورة 

» المستثمرين« تدعو لدراسة عميقة لقانون الجودة 
وحماية المستهلك 
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أبو عاقولة: فتح مركز جابر أمام 
الشاحنات اليوم

 اتفاقية تعاون لتدريب وتشغيل الشباب
في ا+نشاءات 

» االقتصاد الرقمي والريادة« تنجز سياسة 
الذكاء ا+صطناعي 
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راكان السعايدة



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

محمد حسن التل

جهاد الشرع

 


 إقبال جماهيري كبير في الصين على أول 
معرض للسيارات بعد كوفيد-١٩  
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