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الخصاونة: العمل على ُحزم لتحفيز االستثمار
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 بحث تطوير العالقات مع البحرين 


      
      

     
   

      


    
       





 الصفدي يعدل عن الترشح لرئاسة النواب 
والشبيب ينضم للمنافسة 

 


    
    

  

    
    
    

 

     
    

 




   

    
   



   

   

   
    

   

   
   
   

  
    

    


   
    

      

  



    
    
  
    





    

    
    
 
   
   

   

 حزبيون: ا3رهاب الفكري أخطر من المسلح 
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» الخارجية« تدين الهجوم ا3رهابي 
في نيجيريا 

 تسجيل ٢٥ طعنB نيابيB.. وا3جمالي ٥٨ 
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 كورونا وراء عدم تنفيذ »المشاهدة« وأمهات 
مهددات بالسجن 
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 وثيقة نادرة عن الطعون االنتخابية عام ١٩٥٥ 
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 ارتفاع الفت ل�صابات في إربد والرمثا 

 المعاني: التقرير الوبائي ا#سبوعي أكثر دقة من اليومي 



 دعوة »للوقف« لبناء المستشفيات والمراكز 
الصحية والمدارس 
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   »أكيد«: ٦٠ إشاعة خالل »تشرين الثاني« تتصدرها الصحيّة 


   

      
     
 
    



    
 
      
      

      


 


      
 

       
   


  

   
 
  



   
   
    
 
      
     

    
     
    




       

    
   
     
    
     
      


 


     
     
    
    
 
    
     
    
  
    

    
    
    
    
  
     



 
    
     
     
    
 
 
     



   

  
    

     
    
     
      
 
     

 
 
      
     
   
    
 

   

 

  
 
 





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

 »التنمية« ال تالحق 
المتسولين دون السابعة  

 نصف المنتفعين من مراكز إيواء 
المعاقين غير أردنيين 

 مشروع لتدريب »ذوي ا)عاقة« 
لتهيئتهم لسوق العمل 



     



     




      
    
     
  
      
    

     

     


     

     
    
  
    


     
     






    






    
      




     
   

     







   
    
     
 

   
    
    



 

 

     

   
   






   
    
    
    

    




    
     
    
     
    


   


   
     
    
    



الكرك:  حملة لمناهضة
 العنف ضد المرأة  
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 السحب على جوائز بازار السلك الدبلوماسي 
لمبرة أم الحسين 
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 ٥ ماليين دينار لتوسعة مستشفى ياجوز 
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أميركا تنتظر لقاحين ضد كورونا
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 إيران تتهم »الموساد« و»مجاهدي خلق« باغتيال زاده في عملية »معقدة« 



    

    
     



 



      

       


      
      
      
        



     





     
 



      
    
   
     


        

   









     



     
      


      
      
       


       




  
      
      



      
      
      
  



     
      



       
      
      


        


     


 
 

       

 



      





      

      
     


   
  
  
     
     
 



       


     

      



 


      

     





    
   





 ساركوزي يندد ب »إهانات« خالل محاكمته 
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   مشروع شبابي يقوم على إنتاج »كبسوالت زراعية« 
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 مبادرة شبابية لترويج المناطق السياحية بالكرك 

     
      
      

 

    

   
      
      

     


  
       
      
     
     

  
     

     


     


 

 

     
 

 
  



     
 

     
   
     
     

   
     

 
    
     

 

   مبادرة شبابية بالطفيلة لنشر »التربية الرقمية« 
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 مشاركة أردنية في الفيلم الهوليودي »موصل« 


     



 
    
 

      
        
   

   
      
     

       
  



      
     
     
  
    

  


     
 

  


     
     

     


 
    
     


     

   

 فعاليات الموسم المسرحي ا�ردني تنطلق اليوم 



    
     
    


    
    
     
     

 
     



      
  
  
 
    
     
    


 
  
     




     



     
     

     

     


 
    



     






    
      








    



       

     




     
     





    

      


     


    

    
    
 
    



     
    
    


 


     



 مجلة »وسام«.. تدعو لدعم مواهب ا�بناء وتشجيعهم 


     
   

 
    
  
   

    
   
      

      
    

   

    


 




     
    





   

    
    

   
    

   
     
    
    
     


     

    

  

    

 
    
    
   
    

  

 »الثقافة« تعلن الفائزين بمسابقة »صدّقني« ل2سبوع السابع 
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 الجولة الخامسة من »كرة ا�ولى« تنطلق اليوم 

 إصابة العب العقبة الطريفي بـ »الرباط«
.. وصوقار يغادر »كرة معان« 
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 مارادونا : ال أفضل المقارنات .. أنا مختلف عن بيليه وميسي والبقية 
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 باب قيد العبي سلة الممتاز 
يُغلق اليوم 
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 »التايكواندو« يستضيف النرويج واليونان وتونس 
في معسكر مشترك 



 مدير شباب معان يوضح حول مدخل المجمع 
الرياضي 
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 النائب الطراونة يتفقد احتياجات القطاع 
الشبابي في الكرك 
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 »طاولة ا�ولى« تنطلق بمُشاركة أربعة فرق اليوم 



      
       



 


      


     
 
       

      


     

     


      
     


       
       
     
      

      



       

     
 
       
  




 
     
 
 

   

   
 
      
      

  
     
      

    

      
     
     

  

 

 البورتا يترشح لرئاسة برشلونة.. ويتعهد بإبقاء ميسي 
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 الهنداوي يعتزم تقديم استقالته من تدريب 
منتخب القوى 
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 ريتشياردو ينتقد »فورموال واحد« بسبب طريقة 
عرض حادث جروجان 

 ريال مدريد مهدد بفقدان هازارد حتى نهاية العام 
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   القضاء البريطاني يدرس دور تلوث الهواء 

في وفاة طفلة 
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 استقرار أسعار المحروقات للشهر الحالي 
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   »النقل« و»تجارة ا2ردن« تبحثان تنافسية 
قطاع الشحن 
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»الضمان« تعلق عمل فرَعي العقبة وعجلون 
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   الخصاونة: حصر المشتريات الحكومية بالصناعة المحلية 


      
      
     

      
     
    

       

      


  
      

      
       


       


     



  

     
      
 
     

      
    




      


    t  
      
    



      

      



   
     
     
     
      


     
      
     
      



     

      


      


      


    



     


   

    

 


      
     
   


     
     
      


      

  




      

    
      



    

  
   









    
      
     





      





     
       
     
        

      


    

 

    
     
     




     




      

     
     
  



      






    

       



   

 


      

     



     
      



       



     


       
      
      
      


     


      





















"





























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



العسعس: مراجعات ربعية ستمكننا من التعامل
مع أي مستجدات أو تطورات
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