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الملك: تمكين الدفاع المدني للتعامل مع الطوارئ




إصابات كورونا تتصاعد في إربد
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الملك لّلبنانيين: لستم وحدكم








              
  

دعوة مجلس ا/مة لدورة غير عادية



  
   




  


  
  

  


  
  








رئاسة النواب بين ثالثة مترشحين
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 الملك يؤكد على إدامة تطوير مراكز الدفاع المدني 




 الملك: ننظر في جميع السبل لمساعدة لبنان 
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 إرادة ملكية بتعيين المبيضين 
وزير. للداخلية 
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 المشاركة الحزبية.. طموح ضائع وسط غياب للبرامج 
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   مدارس خاصة تواجه ا,فالس وتطالب بتسديد ا"قساط 

   العرواني: تفاعل الطلبة وا"هالي مع التعلم عن بعد 
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 مجلس الوزراء يقر التنظيم ا,داري ل=وقاف 
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 ا�عدام شنق� لقاتل الشهيد الرقيب 
الصقرات 

   اعتداء على ممرض بمستشفى الكرك 

 تكسير جدار قيد ا�نشاء لبلدية السلط 





     

      


     
    



       
    
     

  
    



     
    
     
     

      

     
    

    

     

     
    
    
    
     
     


 

     
     
    
    
    

     


     
     
    
      

       

 
    
     
     

   
    





     
    
 

 
     
 
    
     
      
     
     

     
   
      


      
     
   



      

     


    

     
     




      
       

  

     






      
      
    
      
     
     
     
     

      
  


      
   
       
     
    
      






   
     







     

    
     

    
  
       
  
    

   
 
     
      
     
     


   





 إصابات »كورونا« تتصاعد في إربد 

   إخفاء ا�صابة بكورونا خشية الوصمة يسهم 
في تفشي الوباء 

 طريق العدنانية: واقع مترد وتأخير إصالحه 
يفاقم المشكلة 
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 كورونا..هل سيتوقف أم يواصل انتشاره؟ 



       

      
        



      


      
      
      


     


       








      
       


    






      



       




      
   






      
      



     
   
       



      
    
       


       
      
     
      
 



       


       
  
        






     
      


      



     
      

      


     
     


       
         


      



 

      



      
     



      







       

  
   
      
      









  
     


  
       


       
       
    






     
         



        
 


      




      

      







     


      

      
       


       
      



       
      
      




   
     
       



      






      
      
      
      



       
 
       











      


      





      






       
      




       
 




     
      



 
      
 






















     




      
     
       

      
      

      


      


    

 
       
      
     

    

    

       
        
       

  
       

      
     
       
      

  



 

       

   

      
     

    
 

     

     


   


       
       

   
  
      

     
    
     

  
    
   
      

   

 
    


  

    
      
  

 
      
     
     
 

    


    
      
       

    
        

       

 



 إثيوبيا تمنح ا)مم المتحدة ممر� انساني� في تيغراي 
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S a i f a l r a w a s h d e h 0 @ g m a i l  c o m




h u s s 2 d @ y a h o o  c o m 
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A b o u n a  o r g @ g m a i l  c o m
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 E m a i l   s h a b a b  a l r a i  c o m
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 مبادرة شبابية للحد من العنف ا�سري 

   »كَنف«.. منصة لتوعية المرأة بحقوقها وواجباتها 

   شباب ينتجون جهاز- يسهّل التواصل بالمقعدين 
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»   الوزارة« تعد دراسة لواقع 
مراكز الشباب 




    

      





 
     
     








     
    












    

      
   



   إعالن الفائزين بالملتقى الوطني 
للرياديين الشباب 
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 قناة متخصصة بالمختبرات بجامعة 
الحسين 
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١٠٠وجه جديد يحددون صورة مجلس النواب 
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التوصيات
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»خط التماس« تفتتح فعاليات الموسم المسرحي ا�ردني

 »شرقية أنا«.. قصائد عن الوطن والمرأة والجائحة 
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َّبْ في السينما العربية   أغاني ا�طفال.. الفن المَُغي
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 حوار الصدارة .. وأشياء أخرى 



    

    
    



     
    
     
     

   


     
    
    



    
    
     




 


    

   




     

     
     
    
    




     

     
     



   


    

     



     
    
    
     

    

     

    

 

    
     

      


   



    
   



     
     

     
   

     
   

    





 كورونا ُيغيب موافي وياسر عن صفوف 
»كرة معان« 

 معرض للتكنولوجيا المستجدة 
لـ شابات الطيبة 


 المقاولون يسعى لعالج جراحه ببلسم 

وقاص اليوم 

 الوحدات يسمي أبو عواد ممثًال 
في رابطة المحترفين 

  




    

 

      

 
      
     

     

 
     

  



     
   

    



    
     



    
     
     


     


    
    







     
     

     




   

     





     

  



      
      
     


 


    

   
     






      

      
    

      


 



  

     


 



     

     

      
     

 




    
     

     
    
    
     
     
    
 










 االرثوذكسي قاب قوسين او أدنى من استرداد اللقب 
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 الوحدات يبدأ حملة دفاعه بتخطي كفريوبا 
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 ورشة حول الجرائم االلكترونية 
لـ شباب البترا 


 الطرة يحرم ذات راس من استعادة 

صدارة »كرة االولى« 

  



 



     
    
 

   
  
     
     

  
    
    
    
     

  





  
      

  
      
       
    
       
    

  

        
   

      

   


     
   
      
    
     
    

      


     


     
    


  
     
      

 

 البوتشيا .. اختبار التحكم بالعضالت ودقتها 


     

       


" 

    

     
       
     

 
     
    

     
     
     
   "  
       


      

     

CPISRA

 

      
 

  


       


        
      
        
        
      
       


 
     


    
       

       
       
       




      


    

 
      


     BC   
   CP  CP 







  CP    BC   


    


 
     



    







    


 




 ×




       V

   




 

     















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



 شاحتار يعقد مهمة ريال مدريد.. واتلتيكو يفرط بالفوز أمام بايرن ميونخ 
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 »القدم الذهبية« من نصيب رونالدو 

 »يويفا« يدرس دور� افتتاحي� من ١٠ مباريات 
في ا%بطال 

 رونالدو يكشف سبب ارتداء مارادونا ساعتين 
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 هل يحرم الهالل من دوري أبطال آسيا؟ 

 »الريان« جاهز لمونديال ٢٠٢٢ 

 شبح ا<قالة يطارد زيدان 
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 ا*دعاء على قائد الجيش اللبناني السابق 
وضباط بـ »ا*ثراء غير المشروع« 
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»النقد العربي«: بورصة عمان تراجعت
بشكل متتال خالل العام



    
   
   
    




   
      







   
    
    



   تعثر ٩ آالف مطعم توظف ٨ آالف عامل 
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 توصية بإعادة دراسة أنماط نقل الركاب 



 »االستراتيجيات«: كورونا أثرت سلب4 
على ا@يرادات الحكومية ونسب النمو 
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 بنك االستـثمار ا�وروبي يمول المشاريع المائية

بـ ٢٦٠ مليون يورو 



توصية بإعادة دراسة أنماط نقل الركاب






     
     






     





    


  
  
  
     


     



      

    



    
     
     

    
     

    


     

    
    

     

     



     

   
     

    





    
   

    


     


    
    

   
    
   
    
    

     
     
     

    
     


 
      
    

   
    


     
 
    





   
    

    







     

     

    

 
    
    

   


    
     


   

     
     
    
       



     
     
      
 

    


    

     

   


     



   
    
   



    
      
     


  
    



     
 



     
 

    
     


    
     





     



      

   
   




 ارتفاع أسعار الذهب محليا ً  

بحث تعزيز عالقات ا�ردن االقتصادية 
مع باكستان



  
     



     

      






     
     

  
        


      
      








     


 



   

     
      




     

    
     





      
     



     
      
       



     




     















       

     
      
      


   
      
    
    



أكاديميون واقتصاديون يوصون بخريطة طريق Bنعاش الخدمات اللوجستية 
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 البورصة تعود لالرتفاع والتداول يصعد إلى ٧ ماليين دينار 






        
         







         
         







       

  



         










       
         

    

        


     
      

     

 
        

  
        
       

  
        
        
  

    

تعثر ٩ آالف مطعم توظف ٨ آالف عامل



انخفاض صادرات إربد إلى ٦٣ مليون دوالر 
الشهر الماضي



    
       
 

       


$
 

     
 


      

     
     





    
     

      

     

   
     
 

    


    

   








   









      
       

    


 
 
  



 
   

 
   
    

    





   
    
  
     
     


   






    
     


     
     





  


   
      
     
     
     

 
     



    
     


    
      




     


      
    

    
  


     

     
    
     


      

  

   

    




    

   

     
    




 ٥١٪ مساهمة المستثمرين غير ا9ردنيين 
بالشركات المدرجة في بورصة عمان 




       

  
      
      

 

       
     

      
      
     
      
 
     
     
       
       
     

     

     

  
      


     
       
   
     
       

     
     
     
      
      
       
       
     
  
 
     
     
     

    
      
      

   
      


     

    

»النقد العربي«: بورصة عمان تراجعت 
بشكل متتال خالل العام
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 ٢٠٪ تراجع العجز التجاري لنهاية الربع الثالث من العام 

 تدني ا)جور في العالم بتأثير كوفيد-١٩ 
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»االستراتيجيات«: كورونا أثرت سلبB على ا?يرادات الحكومية ونسب النمو 
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