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الملك للشيخ نواف: فقدنا أخ� كبير�



   
       
      
       
       
        

      
       
      
      



 
       
       
       
      
      


       
       
      

      

 

      
       
       
      


      
  















الملك: الطبيعة تواجه خطر� وجودي� 


الفيروس يتعمق..
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 الملك: الطبيعة تواجه خطر� وجودي� يهدد استدامتها





إطالق جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية 



الفايز: قوة ا1ردن ومنعته تتمثل بتماسك جبهته الداخلية
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 رئيس الوزراء: نتخذ القرارات بعد دراسة ا�ثار 
على القطاعات 





 أمر الدفاع ١٧: تغليظ العقوبات وتشديد الرقابة 


   فتح صاالت المطاعم ضمن اشتراطات صحية 
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إصابات كورونا تتعمق في عمان والزرقاء

 إعادة فتح المساجد والكنائس 

 تحديث قائمة الدول والوجهات التي تسّير رحالت 
جوية منتظمة 

 حظر مناطق في الزرقاء يبدأ اليوم 

 فرق ميدانية في بلدية مؤتة و المزار لمتابعة جائحة كورونا 



     



      
 
 
 
 
     


 





     


    





   

 
 

     
     



 
     
     
     


     


     


     

      
    




   


      
    
    



      

    
     
    

    


     
    
   


     
   


     
    
  






    
    

      
     






    

  
    



    
   
     


      




    
       
     
     



        
 

       
  
     



     





     
  
   
     




      





   

    
 


 








    


  
    
 
 
     

  
   
    




     
    

  


  QR code  
Visit Jordan    
  
    PCR

  









    


    

     

    




    
     





 –     
 –
     


    

     


      
    
     



 – –
     
 





     
  



    
   
   

    


  





     
   
     

     

  
  


    

    

     
     
 
    



     




    

    


 




     

     





     



    

    

     
    


 



   









    
  



    
   
 
  
     



 
 

     


    

   


   
    

   
   
   
  





 
  

    








     

    
      
       
     


     


 

     



      




    


        


      
      
     
     
     
        

       
       

      
      
       





      

       
    

       
  

       
     





     
      

  
      
    
      
     

      
      
      











      
      
      


     
      
      
      
      








     









    
   
    

   



    

 
  


     

  




    
 

    
   
   
  


   

   




   








 


  
 
   
   
   



   
   


   
   

















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




القطاع الزراعي بيئة طاردة للعمالة المحلية 

 بدء دراسات الجدوى �نشاء سدود في إربد
والكرك بتمويل كويتي 

 إطالق الخطة االستراتيجية الجديدة لـ »البيئة« 
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تزوير ٦٨٨ »شيك8« واختالس ربع مليون 

دينار في توزيع الكهرباء

 قائمة »الثانوية اBجنبية« والتجسير..
اBسبوع المقبل 

 قبول طلبة جدد في تخصصات جامعية 

 ضبط حشيش ومواد مخدرة 
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 الحنيطي يستقبل قائد مشاة البحرية 
في القيادة المركزية ا�ميركية 




    
    








    

  


 انطالق المرحلة الثانية لتعزيز مشاركة 

المرأة في االنتخابات البرلمانية 
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 حزبيون: المشاركة باالنتخابات 
0حداث التغيير 



 »قصر الكرك« يفرض الحظر الشامل على نفسه 
لصد كورونا 
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 دعوات لتفعيل مختبرات المستشفيات في المحافظات 
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الشيخ نواف أمير� للكويت
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 الجزائر.. استفتاء على »دستور« يقسم 
التحالف الحاكم والمعارضة 
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 منال تصر على هجر قوافل البطالة 
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» صحتي أمانة« تزور ا.طفال المصابين بكورونا 
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دراسة جديدة تؤكد: ا&طفال أقل عرضة ل�صابة بكورونا
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الكالم ينشر كورونا داخل ا&ماكن المغلقة
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 العرب غائبون عن الجينوم العالمي 
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 تصحيح مسار 
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 بعد التراجع عنها.. الحسنات يكشف 

أسباب استقالته 
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 زيد عباس يُحدد موعد اعتزاله 

 »التايكواندو« يسمي العبدالالت أمين* للسر 

 قرعة »كرة ا3ولى« ا3ثنين 
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 نتائج متفاوتة في »يد الثانية« 
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 البطولة المفتوحة لفردي الرجال والسيدات 
الشهر الجاري 



      
    

 


     
     
      
 

      



 
 
    
     
      
   

 
       
     

      

     
     
      


     


    


     
     
    

     
 


    
     


       
     
     






    
   
     


     
     
  
 




     



      
    
     


      

   








 تباين آراء المدربين حول استئناف أو إيقاف »كرة المحترفات« 
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 ورش عمل لـ »شباب وشابات القادسية« 


     





   




    







    


       
       

      







       



 اختتام تصفيات المنتخب الوطني للريشة 
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 توتنهام يبعد تشيلسي بـ ركالت الترجيح 


       

      




     



     
      
      



      
      

        



      





   
 


       





       


      
      



      
       
       


 
      

  




       

  


       
      
      



  
      

        







      
      





 مواجهات مثيرة متوقعة قي قرعة دوري ا�بطال اليوم 
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 إصابة عضلية تبعد هازارد مجدد� 

 بيراميدز يطارد الزمالك على وصافة 
»الكرة المصرية« 

 دورتموند يرفض عرض* من مانشستر 
يونايتد لضم سانشو 



     

      
       
     

 


        


      


       
       
     

     




       
     


      

     

      
        
      

      





    
         
      



  

       

    
      
      
     


     

   
     

 
      
     
    
     
     




       



     
   
    
      


      
      





     
      
    
     



      
       
    
     



    
      




     

      






     
     
       






      

      





  
       



 ميسي يدعو لـ »وضع حد« للخالفات في برشلونة 



 ليفاندوفسكي ونوير ا@قرب لـ جائزة أفضل العب 
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»مؤاب الشعري الثاني«.. قصائد تتغنى بالوطن وتالمس الروح 



انزياح نوعي في عملية التلقي المسرحية الحية 

      

      
      
       




     
     
      


       


    
      
 



     
       

      


      
      

      

     
 








     
      

     















    




















      















    



     
     
    
      




  
   

    

 




    










     
     



     
     


    

     





      


    




     
    
      





     



       
 


       






      
       




       

     




 


       
     




        






 »باب الطباشير«.. التخييل السردي واالستغراق الوقائعي 
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   استياء عراقي إزاء تلويح واشنطن
بإغالق سفارتها في بغداد 



     

 



    

   
    


     



 


 



 
    
     

  

 
 
    
 
    



     


     

    





   
     
    


     


     




  

     



      

     














e c o n @ j p f . c o m . j o


































































































   ٢٠ ألف مطعم ومقهى تستأنف أعمالها
وسط إجراءات صارمة 



    

    
   


   


    




   
    

    




    

 
    
   





   فتح قطاع الطيران خفف النزف
ولم يداوِ الجرح 

   فتح قطاع الطيران خفف النزف
ولم يداوِ الجرح 
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 الحكومة تخفّض أسعار  المشتقات النفطية  

 »ADSL« ١٤٩٫٨٣ ألف اشتراك إنترنت   
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