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تعيينات »الخدمة المدنية« في مرمى 
انتقاد نيابي ساخن











 
    
 
    
    
    

   


    
   

    

   





الخصاونة يوجه لتكثيف العمل الميداني
 








   



   
  
   
 

   





    
     
   

     












 



























  
  




 


  
  
  

   




  





     

      
     




























ولي العهد يّطلع على تأهيل المسجد الحسيني


     

  
     
    
    


    

     
   

    


     
   




    
      














 تحسن الوضع الوبائي ل3سبوع التاسع على التوالي 
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 ولي العهد يطّلع على تأهيل المسجد الحسيني 

 انتخابات »الصحفيين« في الثاني من نيسان 



ل مكافحة الفساد   قانونية النواب تشرَع بمناقشة معدِّ

 »ا6دارية النيابية« تبحث قانون ا6دارة المحلية 
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 الخصاونة: لجأنا للتحكيم في »العطارات« لوجود غبن فاحش 

     

     

    


     
     
     

 

    
     



     
      
      
   











     
   


     





    




     


     
      
  
     



      


       


 
     
      
    
   


      
 
     
     
      


      

       




     






     
      


      
     
       
      
      
     
      



      
      

     
     
     


    
     


     
     




    


     


    

    



    
     


     





    


      




     


 




  
     
      

      
       




 








     
     









    


     



     

    
     
 


     
     
    
  




     
    

    
     


     
     

 


     
   




    



    



   


     



    


    





   
     
    



     


     



     
    



























   توقيع اتفاقيّة تطوير منصّة درسك واستدامتها  عريضة لوزارة الصحة لتفعيل قانون ذوي ا#عاقة 
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 منصوريتوقع انتهاءأزمة »كورونا« بداية ٢٠٢٢ 






 تحسن الوضع الوبائي ل"سبوع التاسع على التوالي 
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 أمر الدفاع ٢٥: عقوبات لعدم 
التقيد بالتدابير الوقائية 

 ا6عالن عن أول كاشف فيروسي
عن بُعد بقيادة فريق أردني 

 الخصاونة يوجه الفريق الوزاري 
لتكثيف العمل الميداني 
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   سعيدان يدعو لالستفادة من المياه 
المعالجة  للزراعة 

   مشروع أردني يفوز بجائزة نيوتن  

 »مالية النواب« تدعو للمكاشفة والشفافية في التعيينات 

 القبض على متسلل من سوريا 



الطاقة النيابية تبحث واقع مصفاة البترول االردنية 
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 جرائم الشرف بحث في ا>سباب: 
المرأة محمية دين@ وعرف@ وقانون@ 
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 شكرا شيف.. مبادرة لدعم متضرري كورونا 

 منصة إلكترونية تتيح البحث عن قاعات 
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 الجليل وذات راس في قمة »كرة ا	ولى« اليوم 


       
   
      

    

       
       



     

        


      



      
      

     

 
  


    
   


     
  

  
        
      

      

 
       
       
       
     

       





 الوحدات يالقي السد والنصر في »ا	بطال« 
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 الجبور: وزارة الشباب ستبحث 
عن حل 	زمة الجزيرة 



      
       
      

     

     
       


       

      


     

  

  

     
       
       
    
  
    
       


      


        
      
      
      



       
      

        
  

      
     
       
     





 »القوى« ينوي استضافة بطولة ا	ندية 
العربية 
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 قرارات لجنة استئناف »اليد« تثير عاصفة 
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 النابلسي يؤكد حرص وزارة الشباب 
على دعم هيئة الرواد 


 اتحاد التنس ينظم بطولتين لفرق الناشئين والفردي 





    



      




     

      
     
      
     


    


      
     
      
 
       

    
    

 –
    
      










      
     


      
  
      
     
 
     




     
    

      
     

     

     
       
     
     
      
  





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

 نادي الحسين يتفاوض مع الروماني تيتا 


      

     


      
       

 



      
      


      

       





 اختتام بطولة المملكة للفئات العمرية 
للشطرنج 




    
      
  



      

 
 

  
    
     

 
     

   
     

    
       

   
      

      

   
      

   
  

  
       

     
       
     
      


   
       



     

  
      

   
       

  
  

  

 معسكر تدريبي لمنتخب الكراتيه 
مع نظيره التشيلي 

 فليك على أبواب مغادرة بايرن ميونيخ 
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 »سيتي« يقتنص الصدارة ا=نجليزية مؤقت8
.. إنتر إلى نصف نهائي كأس إيطاليا 
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 تراي يونج يضع حد� لـ كليبرز في دوري 
السلة ا�ميركي 



      

   
      


 

      
  



     


      



    


       


      

       


      
      
       




      



      
      
       



     
    
       
      





        



  
   





       
       


      


      





     
      
       




 آرسنال يستعير أوديجارد من الريال.. وفيورنتينا يضم كوكورين 


      
     




      
      
       




     
     

       



       
      

      
      



      


 


     
  




     

    


      

      



     




       
   


      
     


      








  
      



      
     


       


  
 




     


     



     





 مصر تطلب استضافة نهائي »أبطال إفريقيا« 

 السيتي يقدم جارسيا لـ برشلونة.. فالدانو 
يحث الريال على ضم هاالند قبل مبابي 
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    توقع رفع أسعار المشتقات النفطية 
نهاية الشهر الحالي  
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 احتواء تداعيات كورونا اقتصاديا 
بين المطلوب والممكن 
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 غرفة اقتصادية مختصة بالقضايا 
المالية والمصرفية 
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 احتواء تداعيات كورونا اقتصادي� بين المطلوب والممكن 
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 »النقل«: ١٥ مليونا لحافالت التردد 
السريع بين عمان والزرقاء 

 »الصناعة والتجارة«: تفعيل آلية الحوار 
مع ممثلي القطاع الخاص 


   مواصلة التنسيق بين ا8ردن والصين 

لحل معيقات التجارة  




     


  
    

      

   
     
      
     

    

     


      

       
    



       

  

        
     

 



    
     
     

     

 
  
     
      
    
    
 
    
    
      

    

    

 
    
     
     


      
      
     
    
     




    





      
      
      


      


     

      
       


     



     
     

      
     
    
     
     
    
     
     
     

     

 
     
    
      


 




     
      
    

 

    

      

    
    
    
     






    
     


    
     

     

     




    



      
     
     
     
    

    
     
      


   



غرفة اقتصادية مختصة بالقضايا المالية والمصرفية
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 مؤشر بورصة عمان يواصل االنخفاض والتداول ٦ ماليين 


        
   

















        
      

         

    






        
 

      






       
         


        



        

     



     



        
         
       
       


        
       





 معان التنموية توفر (٦٠٠) فرصة عمل ل"ردنيين 
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 الجمارك تحبط تهريب كميات كبيرة
من أجهزة الباليستيشن 

 »تجارة عمان« تجدد مطالبتها للمنشآت 
بااللتزام بمعايير الصحة 




     



 


     
    

 

 

 



     
    


     
     
      



    
     
     
     
    


      

       
 



     






  
     

    



بحث مساهمة »العمل« و»التخطيط« بتعزيز دمج ذوي اDعاقة


     
    

    


    
    
     




 




     
     
   
    

     




     
    


     
    


     
    



  
    

 
    




   
     
    


 
   
      

  
    



      
   



  
 

    
     
     



     
     



    




     
     



   

    
    


    








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






         
  

          



      



        
       




      
          



    
      






        


       

         




         
       
        





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



    
 
         

        




  

   
      

            
 

  
        
         
        
        
 
         

       
         

       

 
         
 
       

       


 
      

           
         "
         




 
k h a r r o u b @ j p f  c o m  j o








        
         
        
       

       
       
         
       

       
         
 



       

         

  
        

         




         


        
       

 
 
        
       



       
       
       

    

         
        
    

    







         
      


        
        

       
       




       



        
        
       
       


       

         

        
       

       


 






       


        
        


         

       

        

        
     
      
        




 –       

       
    
       



      





h u s s 2 d @ y a h o o  c o m



        
     –  


   

       
       
       


        
   

         
        

        
        


        
       
       
        
        
        

         



      



      

       



       
     

       













 




       


         
           



        
         




        
     


         




















q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m



          
     
         
    
         
    
    
    
     





       
       

 
  

   
      

       
      

       
   

     
       

            
      
     
          
        
         
       
             
    


	Cover1
	Local2
	Local3
	Local4
	Local6
	OP8
	Shabab9
	Sport10
	Sport11
	Sport3
	Sport4
	Back1
	Cover2
	Econ18
	Econ19
	Econ3
	Back2

