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ترجيح االنتهاء من التعديل 
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 »التربية« تعلن تعديالت أسس النجاح والرسوب 


   

   


    
    
   


     

    




    

    

   
  
     



   
      
   
   


   
  
     
   

 


 العيسوي: الملك يوجه بتسريع وتيرة التنمية 

في المجتمعات المحلية 
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فتح باب استقدام عامالت المنازل 


    
    
    



    
 


     
    
 


   

     
     


    
     


     
   
     
 



         
      
        

 
         
      


 
        



      




      
        



         
    
 


     
      
     



     


         
         
         

       

      


       
        

       



   

        


       
        








 ٤٠٪ نسبة إشغال »الحثيثة« و٢٠٪ »التنفس 
االصطناعي« و ٣٥٪ »أسرّة العزل« 
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 الخصاونة والفايز والعايد والسعايدة 
ينعون الدكتور نبيل الشريف 

..و يشارك في مؤتمر منع الجريمة باليابان 

 ا1ردن يعزي بضحايا تحطم طائرة تركية 
ويدين التفجير ا4رهابي بمقديشو 











     








    

    
    





     
     


     
      



 

     


     
    

     



    
     

   





 العيسوي: الملك يوجه بتسريع وتيرة التنمية 
في المجتمعات المحلية 



 السفير التونسي: ا1ردن رمز للصمود.. وندعم حل الدولتين 
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 ٤٠٪ نسبة إشغال »الحثيثة« و٢٠٪ »التنفّس االصطناعي« و٣٥٪ »أسرّة العزل« 
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 تعويض المتضررين من لقاحات كورونا.. بين الحكومات والقانون 
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 دورات حول تدابير السالمة الصحية
للقطاع السياحي 
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إ طالق حملة » االلتزام عليك والكمامة علينا« 
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 فتح باب استقدام عامالت المنازل ما عدا السوق الفلبينية 
وا"وغندية 



 جمعية النساء العربيات تدعو للتضامن لمواجهة كورونا 
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 ٢٢ عام� وطرق العيص تنتظر من يسعفها 
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» التربية« تعلن تعديالت أسس النجاح والرسوب 

» صحة الطفيلة« تنفي وجود مخلفات نفايات طبية ناتجة 
عن فحوصات كورونا 
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مخطط »القدس الكبرى« يبتلع ُخمس من الضفة

 بريطانيا نحو خسارة تأثيرها بعد بريكست 
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   إصالح الشرطة ا�ميركية بعد مقتل فلويد.. ال تغير جذري� 

   يوم للتسامح بعد لقاء البابا والسيستاني 
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٩٠ قتيال في معارك مأرب

 يومان !يجاد سبل !نتاج المزيد من لقاحات كورونا 
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 ما مدى قدرة الشباب على التغيير؟ 
 

       
     
        
        

   
 

      
         
       

   
     

   
  
       

     
         
      

  
    
 

       
         
  

       

   
  
       
        
      

      
      


    
        
         

      
       
         
         


     
         
        

    
 

 

       
 

  
      
        

 
            
     
        

     
      
        

         
 
       

 
    
       
        
         
     



 

 حملة لاللتزام بارتداء الكمامة في العقبة 
 

        
        

      
        
      
      

  
        
       
        

 
 
 
 
     

 

» البلقاء التطبيقية« تعدل مهام »البحث العلمي« 
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 »المجمع« ينتدي احتفاالً بيوم اللغة ا�م ومئوية الدولة 

» لحظة« لسهيلة البهلوان.. واقع معاش وتجربة خاصة 

» الساحرات«.. قصة عاطفية غنية بالمشاهد المؤثرة 
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 لقب »الدرع«.. طموح رباعي ا�بعاد 

 اتحاد كرة اليد يعلن مواعيد ١٣ بطولة محلية 
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 بشارات بطل الكبار في »فروسية العين الدولية« 

 أربع خسائر لمنتخب الجودو في بطولة 
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 الوحدات ينتظر عودة نداي.. والفيصلي 

يختبر محترفين 
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 البقعة يطلب تغيير ممثله.. واتحاد المالكمة يرفض 

 منظمو أولمبياد طوكيو يصدمون الجماهير 
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 مالك تغادر.. والمشاركة ا,ردنية تتواصل 
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 أتالنتا على موعد مع »احتفال كل النجوم« اليوم 
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 زيدان يشدد على أهمية نقاط الـ »دربي«.. ماتيوس ينتقد تجديد 
المنتخب ا"لماني 
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 ريال مدريد يمهل راموس للرد على عرض التجديد 
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 برشلونة يترقب رئيسه الجديد اليوم.. الكشف عن أسباب 
تراجع مانشستر يونايتد 
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 كلوب ال يتوقع رحيل العبي ليفربول.. يوفيتش يستبعد العودة 
إلى ريال مدريد 
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 »إيفاب« يعدل قواعد لمسة اليد ويدرس التسلل 

 أنوما ينسحب لمصلحة موتسيبي 
من سباق رئاسة »كاف« 
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 ليمان ينصح الحارس نوبل بعدم االنضمام 
إلى دورتموند 

 بيليه يحدد خليفته 
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 توقعات بتجاوز أسعار النفط حاجز 
٧٠ دوالر� للبرميل 
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   تقرير دولي: حالة من انعدام اليقين
بقطاع الطاقة المتجددة 
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 انخفاض صادرات إربد بنسبة ٨٫٢٪ 
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 تقرير دولي: حالة من انعدام اليقين بقطاع الطاقة المتجددة  

»االقتصاد النيابية« تطالب بتأجيل أقساط القروض 
ثالثة شهور
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H a d d a d  h o s s a m @ h o t m a i l  c o m





























 اتفاقية شراكة بين أورنج وبلدية مادبا 
لتقديم خدمة الفايبر 

 شركة »طلبات ا7ردن« تبدأ تقديم خدماتها 
بالسلط ومادبا 
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 خبراء واقتصاديون: توقعات بتجاوز أسعار النفط 
حاجز ٧٠دوالرا للبرميل 

» تجارة عمان«: النافذة الوطنية مشروع وطني وعصري 
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إ رباك في ا4سواق وازدحامات مرورية 
قبل حظر الجمعة 

 انخفاض صادرات إربد بنسبة ٨٫٢٪  بشباط



    




     

     
     



     

   
  



   

     
       
      





     
      
    



      
     
      








      


      

      



      



     





     
       

     


     








       
       
      



     
       

    
     
     
     

   
    
     
     




     




    
      
     
       




 D٣٤٫٧ دينار سعر غرام الذهب عيار ٢١ محلي 

 فصل الكهرباء عن مناطق بإربد وجرش 
والمفرق اليوم 
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 نيجيريا تقدم حوافز على التحويالت 
النقدية 



     
    
     

   
  


    

     




      

     
 




       
  


      

       



 ٣,٤٪ ارتفاع الناتج المحلي ا�جمالي اليرلندا 

 الواردات النفطية لكوريا الشمالية تجاوزت
سقف العقوبات 




    
 
   




    
 
    



    
    
      



 
     



 
    
     


 

     


     

    




   


    
 


    
     

   
  


   
    

     
 






 






       


   


 
 
    




    






     

   

    



    

     




   
    

 





 
       
  

     



 البنك الدولي يمول مصر
بـ ٤٤٠ مليون دوالر 

 موانىء دبي تستثمر ١٫٢ مليار دوالر 
بإندونيسيا 




      


     
      
     
     





      
       

    






       



  



       




 جودة المنتج في المقام اDول.. نصائح تسويقية 
للشركات الناشئة 
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 فنزويال تصدر ثالث اوراق نقدية جديدة لمواجهة 

التضخم الجامح 




  

     


    


    




      
    



  
 
    

    



    


    






  



 ا,مارات وكوريا توقعان مذكرتي تفاهم 
بمجال اقتصاد الهيدروجين 

 استقالة مسؤولة في نايكي لتربح ابنها
من بيع ا7حذية 
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 مساعدات محدودة للصندوق ا7وروبي للمشروعات الصغيرة 


    
   
 
     

    

     
     


 

 


     
      

     

 

   

 
    
 
    
    


    

 ٣٠ ألف مؤسسة أميركية تتعرض للقرصنة 
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 ا�حباط.. يُفقدنا الدافعية نحو ا�نجاز 
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إ رشادات للتعامل مع سكري الحمل 

            

        


         

          
         


        
      
         

 

         

         

        
       

      

   
    

      
  

  

     
      

       
        

     
   

   
    

  Prediabetes     
    

Polycystic ovary     
syndrome

       
        


         

     
         

 



    
 

 
 


 

 
         



 



         


 


        

 
 

 




       
  

 
 

        
 

 
 


 


 

 


 
 


      

 – –


 – – –  


 – 

 –
 

 
 
 

     
        


 


 

 
 


         


       
     


 


 


 
 –    
 – – –


 

 
 
 

 
 

         
      


        
        


 


      


 


 


   


       


 

 
       


 


  


        



 

       
    O    
      


       



        
O



        
   
 
        

       





        
         

      

O
Blood      
       Advances

O


A



O


        



     

       
     

  


        
      

      






          
        









          
         
  
      


 
   
      



         






A b d e l h a d i 1 8 @ y a h o o  c o m






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

 

    

     


















































    






         

      


        














































































































































































































































































































































































































































































































































































































 



























































          
   




          

           



 
         




       
 






            




          






















































     









    
 




  




        





 






































































 




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
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