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 توقف مصنع عن العمل في المفرق منذ ٤ أعوام 


 لجنة مراجعة تعليمات »المزارع« تقدم 

توصياتها خالل أسبوع 

 قانونية النواب: نرحب بأي توصيات تّجود 
قانون ا9دارة المحلية 

 بلدية الزرقاء تنفذ حملة لتنظيف شبكات 
تصريف مياه االمطار 

 محي: كالب ضالة داخل المرافق الخدمية 
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 المتحور »دلتا« يشتد.. والمطعوم أفضل رادع له 




 أطباء: لقاح كورونا آمن لمصابي »التصلب العصبي 
المتعدد« 



 الصوراني: المدارس الخاصة ملتزمة بالبروتوكول الصحي 
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 ١٢ وفاة و٥٦٢ إصابة بـ كورونا 
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 الخصاونة: الهم ا�ول للملك تحسين  معيشة المواطنين




     

    



    
     






  
 





     
    

    




  


     

    



     
     





   

    





     

     


  




      
    
   


      
     
     
    


 
   





     

     


    
 





    

     
    



     




    
   








      


     




       
     
       

     




    
     
 


       

     



       
    
      
   



      
      



     
    
  
     


   
   

    
      

 
    



   
     
    
     

    
     




     

    
    
   



     
      






      
      

      

    





    

     

  


      


     
      
 


     
     




      

     



    
 


     
    


      
    


     
    
      





     
 
     


    
   
      





    
     
 
     
     







     

    


     
      































رئيس الوزراء: 
المواءمة بين 

انسياب حركة 
المسافرين 

وظروف الجائحة
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   البرامجية في النشاط الحزبي موطنها »قبة البرلمان« 

   وفد عراقي يطلع على تجربة المملكة في »حقوق ذوي ا�عاقة« 



 $ تنشر تعليمات »الفاقد التعليمي« 






      


      


     




      


        
      
      


  "    

     
   
     





      



   



     
     


     
     
       
   

     


     



      
     

     

    
    

    


     
    
     
      

     
     




   
     

     
      
     



      
    
    

      
 
      

     


     


  
      





    

    

     


     
     

      



     
     

     


   
      
      


       

      
     
      
      

   
   
    
  

      

        
     
     
        

   
      
     

    
     

     

 
     
      
   

     

      
     

       
     

     
      
 
       
     

  

      
     



      
      
   
     

     
     
     
    
      
      
  

     

   

    
    
     
     
     
      

     





     

    



     


     
    


     

   


       
      

      
      
     






    
     

    


        



     
     
     
     



     

     

     
     

     

  


 

     
      
     
      









      
      
       















–


      


      
      


       
      











      


      


        


    
       
      
       
       
      
   
      
     


     
www   
khawardae
       
      
       
      


    


      
       

      
        






–

       
       
       


        






      

      


      

























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





        
        
    
       



         
        
        


     
          
       
        
        


         





          
        



       


        
       
          
   


          
         
        
     
     

    
          


         


          





 أسئلة قانون االنتخاب التوافقي والوقت الذي تحتاجه 
ا&حزاب لترتيب أوضاعها 

   الشواربة: بدء المرحلة الثانية من »الباص السريع« قريب' 


   
      
     

     
     
     
      


      

     
    
  
     


      
     
     
        

       

     





     

     

      



     
      
     
      
       



    


       





 
    
     

      

      

     
     
    




     
     

    

     
      
    




     
     
     
     
     
     
     
     
    

 





     


     
      

     


 
 



      


     
   
––
 
  – –
    – 

       




       

    
      
     



QR
        

QR


      


       
      


     
   

 
      
     
   







 العدل ترفع قانون التنفيذ المعدل لرئاسة الوزراء 
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 إسرائيل تعرض قضية هجوم ناقلة النفط
على ا"مم المتحدة 

 قلق صيني من انتشار »دلتا« 
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 ندوة حول الثقافة العسكرية في ا�ردن 



الموت يغيب »شيخ التشكيليين ا�ردنيين« رفيق اللحام 

   أكاديميون يعاينون أثر الملك المؤسس في تطور الحركة ا�دبية ا�ردنية 

» القدس قبل ا;سالم«.. دراسة تاريخية تقوّض السردية الصهيونية 
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 غور الصافي يحتفل بتأهل فريقه 
إلى »كرة الثانية« 

 الوحدات وعيرا في نهائي »طائرة كأس ا!ردن« 



  

    
       


    
      


      




       
     
    


       


      

       

      


      



     

     
 






       


       


 
    
         





       
 



      



   
   

 




 »صقور ا!ردن« أمام مصر لتجاذب اللقب 
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 الوحدات يطالب بحل لجنتين في اتحاد 

كرة القدم 
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 »الكيك بوكسينج« يُكثف تحضيراته لبطولة العرب 
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 ١٧ مشارك( في دورة تدريب اللياقة البدنية المحلية 


    

     




   
   


    
    
  
     





    
   





    

    






 اتحاد اليد يبحث مع ا2ندية التحديات التي تواجهها 



 
   





    






   

   

    


    
     


    


 
     
    
    



     
     
   
  

 



    







 »الحسين« يستضيف اجتماع روابط أندية 

المحترفين 

 تواصل التحضيرات للبطولة العربية 
المجمعة لكرة الطاولة 




    
    



     
  
   
 



      
      






       


   
      
    


      
      




     





 
     


     
      
      
       

   
      
      
     
      
       
       





     


     
   





    

      
     



       




     
      
      





 أندية اللياقة البدنية تعاني جراء 
»الجائحة« وتناشد مساعدتها 
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 مصر تودع مسابقة كرة القدم.. وذهبية تاريخية لـ قطر 
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 هاميلتون ينطلق أوالً في جائزة المجر الكبرى 

 كرة القدم ا#يطالية في خطر 



      
     
         
   
    




      
      
     
    
       


       




   
       
        




       
       
       

      


       
  
       

 


       

        
        
 
      




        
     
      
      
   
       


     
      
      

        


      
       


       
      
     
      


 
 

    
      


    

     
       


      
      




     
     
        
     

 

     
       

   

 
     
      


      
       
  

 
     
 
   

       
     

       
    
 

      
    
      
      
     

    

 »يويفا« يحدد عدد جماهير 
»السوبر ا.وروبي« 

 ميالن يعلن إصابة الجزائري بن ناصر 
بـ كورونا 



      
       
     



    

     


      
     
      
     


     


   



    
 



      
     


       
     







     



 
      

   


     
     
       
 





      




  



    
 

    





 الدوري السوبر..  هل انتصرت ا.ندية المؤسسة على »يويفا« 
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الفنادق تخفّض أسعارها.. بداية العام المقبل 
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 جوجل تعلن عن إنشاء كوابل تربط 
أوروبا بآسيا - مرور* با(ردن 

 التخطيط تنهي مرحلتين من مشروع
تعزيز التنافسية 
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  ٨١ مليون دينار صافي ا(رباح النصفية للبوتاس
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 الفنادق تخفض أسعارها.. بداية العام المقبل 



    
    
   
    





  
     
     
   





    
     
     




     
    
    






    



     
    
    






    
     

 





    


    


    


    
     
    



    


     
     
     
      
      
      
















الطاقة والمعادن: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر آب صفر
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جوجل تعلن عن إنشاء كوابل جديدة تربط أوروبا بآسيا - مرور� با�ردن
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