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الملك: مدونة سلوك مجلس ا�مة تعزز 
ثقة المواطن بالبرلمان



   
       





          












        
   















   
    
 
     


    




























 









  


   
  




   
   
 
   
  

  




  
  







     
      
     
   
      








   
   
    
     
     
     
 



    
      

       








انخفاض متواصل بالمنحنى الوبائي 
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 الملك: مدونة سلوك مجلس ا�مة تعزز ثقة المواطن بالبرلمان 




 توصيات نيابية للحكومة للنهوض بالقطاع الزراعي 

» قانونية النواب« تشرع بمناقشة اتفاقيات بين ا�ردن وأوكرانيا 



    



    
     
     
     

      
     


 
      
      
      
     


      
      


       





      


      
      


 
     

     

     


     





      
     
  
       




     







      
     
       
     
        


      
   



       
  
       
       


       




      



 



 

       
    


     



  





     
      

    
       
      



    
    


  
     



 

      
      

 
     

      

     

       
      

     

      
       

       
     

 
       


 
       
     
     
      

    
     

    
      
     

    

 عودة »التعليم الوجاهي« رؤية لم تجب عن االستفسارات 


       
      

     
     


      

   

    
      
   

        
       




     
        


       


    
 
     
      
  
     
       
       

       
        

    
   
 
     


 
       

        

     

     
      
      

     

      
       

      
     

 
       

      


      
      
     

    
      


        
     

   
     
 
    

 
      
      
 
     

      
     


     


    
      
       
      
        

 
     

 
      
      
     
        
       


 

 أول جلسة رقابية للنواب.. اليوم 

» التعليم النيابية« تطالب بفتح ملف 

المعلمين المحالين لالستيداع 

 »اFدارية النيابية« تناقش وقف 

التوظيف من مخزون الديوان 
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   زخات ثلجية على المرتفعات فوق ١١٠٠ متر 

 منحة كورية لالجئين في ا�ردن 

   وقفة لتجار جرش احتجاجا على مشروع 
تبليط الوسط التجاري 



    
    
      
     


       

      

     
     



      

     
     








     
     



    
     


     
    


     
      
   
    

     





    
     
    

     
     


      
     
 


    
     
      




   

     


     
   
     
      
     


   
     


     



   




     
      
     
     




     
      
     
  

      
     


       
       
     
     

      



  
     
      

     






      

      

   




     

     



   انخفاض متواصل 9يجابية الفحوصات وإشغال 
ا�سّرة وأجهزة التنفس 

   محالت جديدة في سوق الخضار تصّعد الجدل 
بين بلدية إربد وتجار 



 تجار أعشاب مدعون يستغلون المواطنين 
 Jوعاطفي Jمادي
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   ٢٠ عاما على وفاة حسن التل 
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 »شتاء دافئ« مبادرة لدعم الفقراء والمحتاجين 

 الشابة هند تحول هوايتها بالتصوير مهنة 
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ترمب في يومه ا�خير 

   بايدن يتولى رئاسة أميركا وسط أزمات 
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 الشاعر حسن ناجي: المبدع شاهد على عصره 

» حكاية إيسيدور« �بو هشهش.. نصوص من ا�دب ا�لماني 

» آفاق النفس« للتشكيلي العتوم.. عناوين مفعمة با�حاسيس 

 ويستعير القمرَ ليتنزّه في العتمة 
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 مغير السرحان يفرض حضوره بـ »كرة ا�ولى« 
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 ا�هلي يجدد فوزه على الوحدات ويصبح على مشارف اللقب 




       
      



    
  



      
      
        


       
       
        
     
     
       
      


      

       



  


      

        
      

       




      
       
 
       
 

      

     




       
 

       
       
      
        



       
       
        
        
       
        





      

       
      


      
       
      

       

      

 
      

      




       

       




      

  

       
     
       






    



      
       
      



     

       


       
       







 »القوى« ينظم اختبار2 بدني0 للمنتخبات 
الوطنية.. السبت 
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 »مؤقتة الطائرة« تعتمد خطة ٢٠٢١ لعرضها 
على الهيئة العامة 

 »شابات الطيبة« يحتفي بمئوية تأسيس الدولة 

 مبادرة تطوعية لشباب ا/غوار الجنوبية 
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 ا/رثوذكسي بطل »الشباب« لكرة السلة 




 
    









  


   
   
  









 


  








 نادي الحسين يعترض على مشاركة 
حارس العربي المصاب بـ كورونا 
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 »فيفا« يكشف با�رقام تأثير كورونا في سوق الالعبين 

 أزمة بين ا�هلي واتحاد الكرة المصري 
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 ميسي يعاقب بمباراتين.. ويضع شروطه 
للبقاء مع برشلونة 

 بيرلو مع يوفنتوس.. قلق يثير التساؤالت 
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 آرسنال يعبر نيوكاسل بثالثية في الدوري ا�نجليزي 
لكرة القدم 

 إبراهيموفيتش يقود ميالن للمحافظة على صدارة 
الدوري ا�يطالي 
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 والد أالبا ينفي حسم الريال صفقة نجله 

 ميالن يتعاقد رسمي= مع ماندزوكيتش 

 كاراجر يحذر فيرمينو ! 
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ارتفاع أسعار النفط بسبب تخفيض حصص 
دول في »أوبك«



    

   


   

   







    


   
  $ 



     



خبراء يطالبون بحزم عاجلة للقطاع الخاص 

لتقليل االنكماش االقتصادي
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   ارتفاع موجودات صندوق الضمان االجتماعي 
إلى ١١٫٢ مليار دينار 

 كورونا وقلة التمويل يعرقالن إنجاز ٦٠٪
من االستراتيجية الوطنية للنقل 
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 ارتفاع أسعار النفط بسبب تخفيض حصص دول في »أوبك« 

 وزير المالية: ضريبة المبيعات تشكل نصف ا&يرادات المحلية 

 »االستراتيجيات«: اتساع فجوة مشاركة ا&ناث
في سوق العمل ا6ردني  

» تجارة عمان« تدعو التجار التسجيل الخذ لقاح كورونا 

 »ا6ردنية التونسية« المشتركة تبحث التعاون
في مجالي االستثمار وتنمية الصادرات 




     
    
     



 
      
     




    
     




     


     
      

      





      
        
     

     


      







      

   
      
      
     
    
     



    

    








       
    


 
   

    

   

     

    

   
     

    


  
    
    

      
     
   

    
     
     
 
      


 



   



       
     
      
     

 
     

    
  
     
     

 
      
     

       
       



      

      
      


 
    

     
     
   
     






     
      


     

  



–   
     
    



    




     



      



      


    
     
     

    –    
    


 
     


   

      
    




 


    






      




$      
 






      



     
   
      



      
    



      







     



     
 


     
 


      
     
    

    
      








     
     

  

    
    
   



    
   





    


    

     
    



    

     
   
     


  


   
     
–    

    
   

     

   
    
   
    
     
    
    


 ارتفاع الطلب على الخبز ٣٠٪ مع دخول 
المنخفض الجوي 

 كورونا وقلة التمويل يعرقالن إنجاز ٦٠٪ 
من االستراتيجية الوطنية للنقل 

» مربي الدواجن«: ارتفاع أسعار الدواجن 
المحلية غير دقيق 

 ٨٫١٥ مليار اشتراك بالهاتف المتنقل
عالميا في ٢٠٢٠ 

 عمل ا6عيان تبحث فرص العمل والواقع 
االقتصادي  
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 مؤشر بورصة عمان يحافظ على أعلى مستوى منذ آذار ٢٠٢٠ 
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 ارتفاع موجودات صندوق الضمان االجتماعي إلى ١١٫٢ مليار دينار 


     
      
        




      
  
       

   




       

     

 

      

     



       

   


     


      


       
    
      
       

       
       




      



        
        

       




       
      

       
     
        
      
     
      


        

      
     
      




      
    
       


      
        





      
       
      
        
      
      


      
  


      


   
     
     
      
 


      
      


     

      

      
     
       



     
      
      
       



 »تجارة ا5ردن« ترفض مشروع »توكيد« 
المتعلق بتعيين مراقب صحي بالمنشآت 

 ٤٤٧ر١ مليار دينار التحصيالت الجمركية العام الماضي 



       
       
    


     
       

       
       


        
       
  




 

       


       


      



       
      
      
       
      







     

    
     
       
   


     
      




 
      
        
       
     
      

      

  
      

    
      
       

   

 خبراء يطالبون بحُزم عاجلة للقطاع الخاص لتقليل االنكماش االقتصادي 
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 تركيا تحرم تويتر من عائدات ا�عالنات 
�خضاعها لقانون مثير للجدل 

 طيران ا�مارات واالتحاد تعتمدان تطبيق, هاتفي, 
بمثابة جواز سفر صحي 
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