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رئيس الوزراء: حريصون على تطبيق 
العدالة وسيادة القانون



     
      
     




      
 

       
    
       




      




       





»الهاي« ترفض الوالية الجغرافية 
ل.راضي  الفلسطينية



  


    


 
   



  
    
   

  




  




»ا4عيان« يناقش الموازنة.. اليوم



   
   
   
 








   






   
   
   
  
   
    





٥٦٩ مليون دينار استهالك ا4ردنيين من الدواء
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الرزاز يغادر للمشاركة في دافوس
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 ممثلو القطاع السياحي: الملك يرسم خارطة 
طريق للتشاركية في العمل 

      

      



     

     
     
     






     





    
     
      




     



      


    



     

    





      
     
     

   


     
     
      

    



 
    
    



      
       


     



    
      

      
     


      

      

       



      

      
      
     

       









    
      


    




      








     
     
     
    


     
      





     
      
      


     
       
   




     


      

     





 الترويج (راضي الغمر والباقورة سياحي"..قريب" 
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الحكومة تقر معدل تقاعد موظفي البلديات ونظام 
اداري لـ »تنمية المهارات« 




    



   




     

    








    
     
    
    
     



    
    


   
   
 
    

    
    



  
   
    
    

    






  
    
    
   

    
    
  
   

     
   
   
     



    
    
    
   


    
     


     

    
    

    



    

    

      
    


  

   
    
    
    

   


     

   

   
    
     

   
    
    

    
   
    
    
   
    
    
    



  
   
   
    
     
    


   
     
   
   

    
    
   
     
   
    
     
     
    
    
    


     
    
    


    
 


   
   


    


   
   
    
   


   
     
   
  



      
    
    
    

    


   
    
   

    


    

   

   

      
  
    









  

     
   
    

    
   
 


 
 
 
    
     
     
 





     



 
     
 
    



 


 
     


     
    
 
     
 

  
 
     
    
     



  
     
 

 





    


    
    
   

   

    
 


    
    

    

    
      


 
    
    
 
   

    



 الرزاز: حريصون على تطبيق العدالة 
وسيادة القانون 

 ا1من العام يعزي ذوي المفقود
في سيل الزرقاء 

 الصفدي يبحث زيادة التعاون مع العراق 

 الحنيطي يبحث التعاون العسكري مع قطر ولبنان 

 العام الماضي ا1على نسبة بتحضين ا1طفال 

 ٣٠ دينارا زيادة للعاملين في اليرموك 

 دراسة آلية توزيع »الوحدات الزراعية«
في وادي ا1ردن 
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 معاملة �رض حرجية في ضانا تستغرق عامين 
�نجاز نصفها 

 البسطات العشوائية مشكلة تتفاقم بشوارع الزرقاء 
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» ا�شغال« تنذر الشركة المنفذة
لسور مدرسة كفرراكب 
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 موازنة الالمركزية آراء متناقضة ومخاوف من ضبابية التجربة 




    

        
     

   
       




 
        
        


      




        

        

        




        







         



        


       

        


        


   

         
       



 عجلون: تخفيض موازنة مجالس المحافظات يسهم في تراجع الخدمات 
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أجواء باردة و أمطار غزيرة وثلوج تغطي مرتفعات الجنوب
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»أزرق-أبيض« والليكود.. عملة واحدة
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الشمالي:  إجراءات لدعم المخابز لعامين 

»المالية«:  الزيادات المقررة على الرواتب
الشهر الجاري 
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استثمار كويتي +نشاء مصفاة بترول 
في معان بـ ٨ مليارات دوالر
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 استثمار كويتي �نشاء مصفاة بترول في معان
بـ ٨ مليارات دوالر 



      

     

       


       
 


 


      
       

  
    
      
      

      


      
 
      
    


        




رئيس ديوان المحاسبة وسفيرة هولندا يبحثان 
التعاون بالمجاالت الرقابية




     





    
     

    
     
    
     
    

 

      
       

    

 





   
     


    
    

   
    
    

    
    
      

   
      
 
      

   

    
     



» التخطيط« تنجز المرحلة ا0ولى 
من برنامج السجل الوطني الموحد 

 الضريبة تدعو لتوريد المساهمة الوطنية 
بشكل منفصل 
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 البورصة تستقر والتداول عند ٤٫٥ مليون دينار 


        



       
       




       
         
  

     
      




  
         
         

        
        





      


  




       

       

        

       




      

       
        
       
       
         





       
     

       

       
   
        


       

      
        







 حجازي: الهيئة تعمل على تطوير آليات مكافحة 
الفساد امتثاال لرؤى جاللة الملك 

 ارتفاع قيمة الصادرات في ١١ شهر9 العام الماضي 


   
    



    


     
    


   

 
     


     
    
   
   

 

     

     


     


   
    

 
      




     
    

    
    



     

    
     

   
  

  
     

 
     


  
    
    
   



    

  


   
    
    
    



 
    


    
   
    
    
    
    
    

  

 

    

    

    
   

    

    
     
       







     
     






     
      



    

    
  




     



     


    
   


     









الشمالي: الصناعة والتجارة اتخذت 
إجراءات لدعم  المخابز لعامين 
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» تجارة اMردن« تطالب الجمارك بإعالن 
أسماء شركات التخليص المخالفة 
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 إشهار رواية »جنوبي« للرواشدة.. رصد التحوّالت االجتماعية 

» سلّم على ا*قصى«.. رسائل شعرية تفيض بالوجد والحنين 
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 اللجنة البارالمبية تثمن دور وإنجازات 
نادي العطاء 

 فريقا الطرة والحصن للكرة 
يعززان صفوفهما 
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 السماح بـ ٥ تبديالت في بطولة درع االتحاد 

 الحافي ومخادمة حاضران في قبل نهائي 
كأس آسيا ت ٢٣ 



     
      
      






   
      

     
    
      






     
    




     

    

    


  
 




     
     









   



      

  


     
    

 
 
    



    
   




    
   
   
     





   
      
    

    

     

     






   
    
     

    






     






 
   
    
  
   

     

     

     

     


 

   



     
     
    

  
    


     
    
    
    
 

    

     

   



     
   
    




     
 

   

     











 اBرثوذكسي والوحدات.. خطوة إلى اBمام 



















 



























 »سلة الفحيص« و»طائرة دي ال سال« 
تتأهبان  للمنافسات 
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 بدء التحضير لسباق »من البحر الميت 
إلى البحر ا�حمر« 
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 االحتراف وا(عارة في »الطائرة« ُيعرقالن مشروع 
»الالعب الوطني« 



 السعودية تقابل أوزبكستان.. وأستراليا تواجه كوريا 
الجنوبية اليوم 
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 تأخر طرح العطاءات ُيعيق إنجاز 

المشاريع في العقبة 
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 »العالمة التجارية« سبب عقوبة خلع 
القميص في مباريات كرة القدم 

 جوارديوال يطالب بإلغاء إحدى المسابقات 
ا0نجليزية 
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 رئيس رابطة الدوري ا0سباني يحذر 

 برشلونة يعقد أولى صفقات الشتاء 
  

 
    
  
    
    

 
     




   
   
    


   
      
   
 


  
     

 

  

 
   


   
    





 ساماتا أول تنزاني في الدوري ا0نجليزي 
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 نادال يضرب بقوة.. وشارابوفا تعاني في ملبورن 

 أودريوسوال  يقترب من مغادرة ريال مدريد 



     
     
     
     
  













     
 



     





     
     


      
       
      







       


      






      


       



       





      









     





      

      


        

      


     
        
       

      


     









 قرعة سهلة نسبي( للمنتخبات العربية 
في تصفيات أفريقيا لمونديال ٢٠٢٢ 
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 أميركا وفرنسا تمددان مفاوضات رسوم
شركات التكنولوجيا 

مصرف عراقي ينسحب من آلية دفع
ثمن الغاز ا0يراني
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