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الملك يهاتف فتاة حكم عليها 
بـ»إطالة اللسان«


توجه لعودة رياض ا!طفال للمدارس
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انخفاض بوفيات »كورونا« 

 

     

    
    


   

   

   
     
     

 


     


     
   
     






»اليونسكو« تنتصر للقدس 
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»الوزراء« يقر نظام 
شراكة القطاعين 

















 الوحدات يتعادل مع «النصر» السعودي في دوري أبطال آسيا 
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 ربط تصحيح »التوجيهي« بتلقي لقاح 
كورونا 

» التعليم العالي« يقر تعديالت »االعتماد 
البرامجي« 

 ٣٣ منحة دراسية لموظفي »الخدمة المدنية« 
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 »الوزراء« يقر نظام الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص 



 

    
 
     
 
     

   
   


 
 
      
   
 
 




      
 
    


 
     
     

  
  
 
     
 
    


      

    

 
 



    
 

     
  
   
   

     
 
    
   
    
  
      



    
  

   

 
     
 
    
   
    
 
  
   
 
 
    
    

 
      

     
 
     

  

 
    
   
    
 
    
 

   
      

    

       
  
       
     
  
 

 
 
    

 

 »قانونية ا;عيان« تقر معدل صندوق شهداء 
القوات المسلحة 
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 ٥٠ وفاة بـ»كورونا«.. و٦٤٨٢ حالة شفاء 
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 الحياري: إفطار مرضى السكري حال 

إصابتهم بـ »كورونا« 
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 »تنفيذي اليونسكو«: ا�جراءات ا�سرائيلية لتغيير طابع 
القدس الغية وباطلة 
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 الفايز: التراث العمراني أداة رئيسة لحفظ 
حضارة المجتمعات 

 بلدية الشونة الوسطى توقف معامالت تثبيت ا3بنية القائمة 

 اتالف مواد غذائية و»منظفات« في اربد 
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 ا�ردن.. دور محوري في صناعة مشروع عربي 
يواجه التحديات 
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 حقوقيون: ا�ردن دولة نظامها دستوري 
بحماية هاشمية منذ مئة عام 

 اطالق حملة »رمضان الخير وبالخير نجود« 

 »صفحتك بيضا« تُسدد ديون ٣٧ أسرة بالكورة 

 رفع كفاءة طلبة »كلية سالح الجو«  
و»فيالدلفيا« في التخصصات التقنية 
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 احتفاالت المئوية تتواصل في المحافظات 
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مفتي القدس يدعو �نقاذ »ا�قصى«


       
       


      
       
        
        



        
       
      
        
          
        

    
         
       

        
       
        
        



       
       


 


     

         


         
  













    



        


       
        
      

         

         


     
      
        


 
         



       


        
         
        





بعد االنسحاب ا�ميركي ..مستقبل افغانستان على المحك 
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الّرفق قاعدة التعامل مع الخلق
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   حدث في مثل 
هذا اليوم 
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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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 طالب يبادرون لرفع الوعي الصحي 

 »المساعيد«تحول البازلت منحوتات وتحف� فنية 
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   الزمالة البرلمانية.. نافذة لخلق قيادات شبابية 
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a m j a d m a j a l y @ y a h o o  c o m



  عقد رعاية جديد لـ »كرة الرمثا«
.. والالعبون يحتجبون عن التدريبات 


 مانشستر يونايتد وروما وفياريال للبناء 

على أفضلية الذهاب.. وآرسنال في خطر 
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 سان جرمان يجّرد بايرن ميونخ من اللقب.. ويرافق تشيلسي 
إلى نصف النهائي 
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 نقاط دورانت تعيد نتس إلى سكة االنتصارات 

 شرطان لحضور نهائي كأس الرابطة ا�نجليزية! 



     
     


    


    









  




    
     





    
 
 



    



    

    





     



     
     


 
    
   
 

   
     
    




    

     


   




     
     
     

  

    



    

   
   
   
     
     


 
     

   
     
    

   

     

  

    

   
    
     
     

 

     
      
  

 
  
    
     


   
     



   

  
     
   

 



    
     

     







   
   


   



    





  


     



    


   
        
 



   

     


   
    











    
  




     
    






 إلغاء مسيرة الشعلة ا5ولمبية في مدينة 
ماتسوياما  اليابانية 

 االتحاد ا?سيوي يرّحب بقرار »كاس« 
حول اعتراض شاندونج الصيني 
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 ديوكوفيتش يتقدم بسهولة في دورة مونتي كارلو للتنس 
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   القرالة أفضل ممثل في المهرجان الدولي »أفالم أونالين« 

   درادكة تعاين الحس الساخر في قصص الجنيدي 

   جولة في عالم ا-صدارات 
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  ٤٥٪ تراجع مبيعات ا�لبسة 
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 ارتفاع أسعار »الدواجن«.. و»الزراعة« تحذر 
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 الزرقاء والطفيلة.. حركة تجارية ضعيفة
في رمضان 
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 الزرقاء والطفيلة.. حركة تجارية ضعيفة في رمضان 
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 ٥٫٣ مليون دينار حجم التداول ا+جمالي بانخفاض نسبته ٠٫٧٪ 
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ارتفاع اسعار الدواجن.. وتحذير من فتح االستيراد
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 وزيرة الصناعة تعد دراسة مقترحات 
اتحاد شركات التأمين 
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 حركة شرائية نشطة تشهدها أسواق جرش 

 آفاق تنظم مؤتمرها االفتراضي بعنوان 
االقتصاد الرقمي وأزمة كورونا 

 تراجع ا2نتاج الصناعي لمنطقة 
اليورو 

 ٦٪ انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين 

» البوتاس« تدشن حفارة الكرامة 



    






 

    
     







  

     
    

     


$

    


  

    
    
    


     
     
   

 



   
    
    
    


    

 


     
    
    


    


    

  



    
  
  

   

    IFEX
   
         
    
   
  
  
 
  
   

  
     
   
   
     
   

    
   

 
      
      
    
  
    
  
     
   
   
 
  

   
        
     
 
  
   
  
   

 



 



    


 

    

    
     
    
 

    

     
   
 

 
 
 

  
    
    
   

 
 
 

  
  

 
    
   
 
    
 

 




   
     

 

  
    
  
   
    

  
   

   
   
   
  
   
   

    
   
    

 

    
   
   
   
   
   

   
   


  

    
     
 
     

 

     


    

   
   
    
   
   
    

   
   
   
   
   
   
    

   


   
     
     
    
   
     

    

    
   
   
   

    
    
   
    
   
   

 




   
    

   
    


  
 
    
 IHC   





 
      

  

     


 
    

 



 
 IHC  



    






  

 
     
  
  

   


     
    

   
   
    
    
     
 
     
    
     
     
    
  
    

» اFلبسة«: تراجع المبيعات ٤٥ بالمئة 

 تراجع أسعار الذهب عالميا 

 أورنج تدعم معرضF Kعمال الطلبة 
المكفوفين وذوي ا2عاقة البصرية 

 صناعة اFردن تدعو للتنسيق مع السفارة 
العراقية لتسهيل انسياب الصادرات 

 المواصفات: خطة شاملة للتفتيش على اFسواق 
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 إيطاليا تخطط القتراض ٤٥ مليار يورو لتعزيز مواجهة كورونا 

» الطاقة الدولية«: توزيع اللقاحات يحسن آفاق الطلب 
على النفط 

 صندوق النقد: أوروبا تحتاج إلى مساعدات قصيرة 
ا?مد لمواجهة الجائحة 
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