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الحكومة تجيب على ١٣ سؤاال نيابيا




     
        



        
      
       

 
        
        
       
       

 

        


       
        

 
        


        
 
       





ثلوج على المرتفعات وأمطار تعم المملكة



   
     
    






    



    







   



    
    




    


    



سفراء الخليج: عالقاتنا با-ردن مثال يحتذى
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ال عودة لتقديم ا-راجيل حالي4











 





الملك مهنئ4 بايدن: شراكتنا استراتيجية 
وصداقتنا متينة
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 الخدمات تطغى على الجلسة الرقابية ا
ولى للنواب 
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 العودات: نسعى الستعادة الثقة بالبرلمان 

   دعوة �زالة العقبات أمام ا�عالم 

» قانونية النواب« تقر اتفاقيات مع أوكرانيا 

   »إدارية ا.عيان« ُتناقش توجهات النهوض 
با�دارة العامة 

 تعديالت على معادلة شهادة الثانوية 
ا.جنبية 




        
     
       
     
       
     

      
 
 
      
     
     

        
       

 
      
        
     
     






      
      
      
   

 

  

     
     


  
 
  

     
      
      
 

 
      
     


      
     
     

     

      
     
       

    

    

     

     



     
     


    



     
     
     
      

      


     



      



      





     
    
       





     





 



     
     


 
     
      
    
  

 
      
     
  

   
 


    

   

 
     


      


 







     
     


         

 

    

 
   

      
    
     
     
      
      

 
    
 
    

 
    

     
    
     

   
    
 
      
       
    

     

     




 أجواء إيجابية في النقابات تنعكس على ملف 
االنتخابات 
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   سفراء الخليج: العالقات مع ا.ردن مثال يحتذى 
للتعاون العربي 



    

   




 
   
    
    
   

   
     
     
   
  

    
    
    

  
       



   

     
    
   

    
    


     
    

 


   

   

 
    

    
  
   

     
    

 










  



  
  

 



  
   

 


  

  


  
 




  



  




 



 اجتماع يناقش مسودة ا�طار المرجعي 
للكفايات الوظيفية للصيادلة 



 Gال عودة لتقديم ا.راجيل حالي 
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 ثلوج على المرتفعات.. وأمطار تعم المملكة 
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 كورونا ضمن الوتيرة اليومية: انخفاض
في إيجابية الفحوصات وإشغال ا�سرّة 

 الخرابشة: ا�ردن من أنجح الدول في مجابهة ا�وبئة 

 فاعليات البترا تجدد مطالبها بتأجيل أقساط القروض 

 ١٫٦ مليون دينار موازنة بلدية الحالبات 
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 القطامين: رقابة مستمرة
على سوق العمل 

 عقد جماعي بين »الصناعات الغذائية« 
و»مياهنا«: ٤٪ زيادة سنوية للعاملين 

 ٧٠ عامل وطن »مصري« يطالبون 
بتجديد تصاريحهم 

 توجيه الجامعات لتطوير الخطط 
الدراسية 
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 بايدن يدعو ا�ميركيين إلى الوحدة عقب »التنصيب« 
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   وداع بارد لترمب وحضور »ضعيف«
في قاعدة اندروز الجوية 
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i m a d  m a n s o u r 7 0 @ g m a i l  c o m



         


         
         

       



         
        
       

        
        
    
          





         
      
         



         
         

        
          
 
        
  



          
       
        

        
        


        
         

      
        








s u l t a n k h a l a y l e h @ y a h o o  c o m

 
         

        

  
           
        
   
         


  
     


 
     
        
            


      
  


          
      
          

             
         
       

  

       
           
       
            


           

      
          
         



         
  

 

  
      
      
     
     

 
       
      
 


 
       

    
     
      
      
      
  






      


    
       
      
      

      

 



      
     

  


      
      
      
     






       
 
      
     
      




f a w a z y a n @ h o t m a i l  c o  u k



        





  
        
      
       


       
    
 
       
      
      
       

       
       

      


        
        
      
        




        


     

   


       





       








   
      
      

      



      
       

 
       

      
       
     

    
       
       

      

  

      

 
     
         
 
      
      
      



     

   
      
      
       

     
       
      
  
      

 



R o y a l 4 3 0 @ h o t m a i l  c o m
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 منتخب النشامى يغادر إلى دبي 

 المنتخب الرديف يبدأ تدريباته بصفوف مكتملة 

 »عبدالقادر« أبرز المرشحين لتدريب »كرة« الحسين 






    







    
   
    



   
    


   


    



    


 
   

    
     
    

    
 

     


  

      


    


     


    

     


     


     

    

   



    

    
 
    


   

     
   

     
   



  

      
    

   

   
    
    
    
 

      
 

 
    
 
  
    
      
   
   

  
    




  
   
    





    
    
    


    
  



   



     
 

     


    

     
     
     



    
    
   

      

     
     



      
     
      


      

     
      




    
     
     
     


     

    
   
    
     
    







 اتحاد بناء ا3جسام واللياقة البدنية يعفي 
المراكز من االشتراكات السنوية 

 اتحاد الكرة يناقش مع »المحترفين« 
استراتيجية »االستدامة والتمكين المالي« 

 محافظ الكرك يؤكد أهمية القطاع 
الشبابي 



  
     
  
     

  

    

   

    

     




    


    










     





   


    





     
  
     





  
    
      
    



     
     
     
     




     
      


     




      
    

      

      



      
      

     




     
   
     


     
     
  
   
      



    









  


     
  



    

     
      
    
      
     
      

      
     



  
    



    

     
     
     

     

 تخسير بلعما واتحاد الرمثا 
بـ »كرة ا3ولى« 
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 »كرة الجزيرة« يعدل عقود العبيه ويلتقي 
مديره الفني 



      

    



    


     

      


      

 
     


    



 


   


    


      

    


      



    

    
    

 
     

    

     

 
   



    


    
     

    
   
     
     
    



 طريق ا)هلي المصري في مونديال ا)ندية محفوفة بالمخاطر! 
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 فرق سعودية ضمن قائمة أكثر ١٠ أندية 
إنفاق8 في آسيا 
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 روما ا�يطالي.. فضيحة إدارية جديدة! 



 مدرب ألمانيا: خسرنا من خصم منظم
.. ولن نغير أسلوبنا 

 بوكيتينو يتحدث عن ميسي وإمكانية انتقال 
مبابي للريال 






    
    







     
  


     
   
    









    



     
     


    

   
      


    

   
     
















    

     




      
     





     
    
     


    
    
     






    
   


    







     
    

 

    


    





    


    

     



    

    

 




    
    

      


    
   


    
   







   








    


    
 
      








   


 
      





  

    









 النصيري ينافس ميسي ومورينو 
على صدارة هدافي الليجا 

 قائد مونشنجالدباخ يتطلع للمشاركة 
في ا?ولمبياد 

 كومان يأمل بتخفيف عقوبة ميسي 




      
     

     



    
   
     



 



    






     
      


   
    


     




     
    
 


     
     



  
 


 

 

     


    
      








      







     





      
     

  


     
     
     


   
     
     

       
      
     


    

       

     


     


     
     
       
    

 


 
    


     
    


   

   


     
 










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


   ا�زياء الشعبية.. استعادة القيم ا�نسانية في ا�غنية العربية 
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A b d e l h a d i 1 8 @ y a h o o
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 المايسترو سكّرية يحضّر لعمل سيمفوني يصور تاريخ ا�ردن 

» فيالدلفيا« تعلن برنامجها لالحتفال بالمئوية 

 كتاب يحتفي بمسيرة إبراهيم العجلوني وتجربته الثقافية 
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q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m





    
     


    


    

     
     
    


     
     


  
     

   






 
      
   









     

 


 


     



    
    


 



    
    


  





        
       
       
       

 
     
         





        




      



         
  
         



 

        



      

        

        
         




        





B i l a l  t a l l @ y a h o o  c o m






       



        


    
       


        
         







       




    
       




         








     


        
         





 

    

          



        




       
         
        
 







التدخين في ميالنو ممنوع
حتى في الهواء الطلق
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 السماح للتجار المستوردين بتقسيط الرسوم 

الجمركية 
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 خبراء: المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما تزال 
تحت تأثير كورونا.. وال حلول حقيقية 



      
     


     



$

   

     



      
     
      



  




 المركزي يسمح للبنوك بتوزيع أرباح
على المساهمين بنسبة ١٢٪ 

»مالية اDعيان« تكشف عن برنامج ُمقترح 
لتعافي االقتصاد اDردني
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 السماح للتجار المستوردين بتقسيط الرسوم الجمركية 
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 »مالية ا'عيان« تكشف عن برنامج ُمقترح لتعافي 
االقتصاد ا'ردني 



ارتفاع التضخم البريطاني أكثر من المتوقع

 

   

    
    





   


     


    


 
    


    
    

    

     


    
    



    
    




     


 

     

      

    


  




    
    
     





    
 


    
    



 
 
   



     

    


      



    

     


     
      

     
     
     


    

    

   

 


    

       
    
    
     
    

 

  
    
   
   
    



   

   


 
    
     
     

     
    

    
 

     









     



    
 

      
    
     


     

    

 




    
     


      



 

     



 اتفاقية بين نقابة الصناعات الغذائية 
وشركة مياهنا 

 أورانج ا'ردن تطلق حملة عروض
العام الجديد 

 استوديو زين يقدّم خدماته لرياديي ا'عمال 

 الصين تطلق قمرا صناعيا لالتصاالت المتنقلة 
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 ٥ صفقات مالية بـ ٥٩ مليون دينار ومؤشر بورصة عمان يتراجع 
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 خبراء: المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما تزال تحت 
تأثير كورونا 

 »المالية النيابية« تواصل مناقشة مشروع موازنة
وزارة الصحة 
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 اجتماع يناقش تحديات ومعيقات النقل الدولي 

 (٦٨٧٦٩) مستفيد? من برنامج استدامة 
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توصية بدمج هيئة تنمية وتطوير المهارات 
المهنية مع وزارة العمل
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 »مايكروسوفت« و»جنرال موتورز« تعيدان 
خلط أوراق السيارات الذاتية القيادة 

 مؤسس »علي بابا« يظهر علن1 مجدد/ 
وأسهم مجموعته ترتفع 
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