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 حرص أردني قطري على تعزيز التعاون واالستفادة من الفرص لتحقق مصالح البلدين 
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 الملك: ا�سراع بالدمج لتحسين أوضاع العاملين 
والمتقاعدين في ا�من العام 





     

     



      

     




    
     



    








     


 
     
    
 
     







     
    

 
  



     



    


    
    


      


      
     


      


    
     
    


    
     


      


  


     
     
     












 الرزاز: قادرون على الخروج بشيء لمصلحة
الوطن والمعلم والطالب 
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 استطالع: القدس وفلسطين في المرتبة ا�ولى الهتمامات ا�ردنيين 






    




  

     


       



    
    

     
     




     
     
    
   
      
    


     




     

     
    




     
      

      
      
     
     
      



     
   

   


     





       



     

    
    

   


     
    







      

     


     


     
    


      
    


     
      
     
     
       
      

     
   
    




     

    
     

    



    



    

     
     
      

     
     
 

    
 
   
      
      


      

 
     

    
      
    




     
     
  
     
  
     
     
   

     




    
     
     


     

     

     


      

  




     
      

    


 
 
    

     
      




     
     



     
    
     


   
      
     
      


  
    
     

      


      

 

    
     
    




 توقف العمل بطريق حوفا المزار جحفية 
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   تهديد الجراد قائم 



 
    









     

     




 فاعليات في إربد وجرش تحتفي بعيد ميالد الملك 


    
    

    

    







    



      
    

  
    
   

    




   

    

    




   
     

     

    



  


   
     
     
    
    


    


     


    
 

 


    


     
      
    
    
    
     


  
 
    

     
   
     
    

    
    

  
     





    
   



     

   
     


  
   
     
 




    


    

     





 تواصل االحتفاالت بيوم الوفاء 
للمتقاعدين العسكريين 
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 زيادة المستفيدين من المنح والقروض الجامعية 






 إجراءات إضافية ضد »الكورونا« على المعابر الحدودية 
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» النواب« يحيل قانون ا�دارة المحلية إلى لجنة مشتركة 



» إدارية النواب« تدعو لمعايير عادلة عند إحالة الموظفين للتقاعد 




     


    

   



     
    


 





     
      

     
     


  
 


 


     





    
     
     
    

 


    
     
    


    


   



     
     
    



     
     


 








    
     



   
     
  




    

   
    
     
     
 
     
 
    
  

    


 

      
    

     
    




     


      




  
      
    

    









    





     
    

     

     
    




    
     
     
      
    



    
     
     
     

 
     








 
    





     
 






     






     
     
      



      
   
    

     
    



     
     


 

 
     


 
      
     
   

    
  

     



 »الصحة النيابية« تبحث نقص ا(دوية 
بمستشفى ا(مير فيصل 

» ا(مانة« تستحدث ثالث أسواق شعبية جديدة 

 انهيار جزء من الغطاء الخرساني
بشارع في السلط 
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غزة.. جرائم إسرائيل ال تنتهي

إ سرائيل تستعد لثالث انتخابات في أقل من عام 
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 الكركيات يعتلين الريادة بـ »حاضنة أعمال الكرك« 
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   انتعاش الحركة الشبابية والرياضية وتصاعدها بالمفرق 
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   معرض يوفر لطلبة »الهاشمية« ٧٠ وظيفة 
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 مثقفون يدعون لمنتج ثقافي نوعي بعيدا عن التنفيع 

   أمسية »ملتقى إربد الثقافي«.. قصائد تتحلّق حول المواقد 
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 (Bad Boys For Life).. ا1ثارة والتشويق والكوميديا 
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 »صقور ا�ردن« وكازاخستان.. تحدي صعب 
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 الفيصلي وا�نصار.. صورة وأهداف واضحة 
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» صقور ا�ردن الملكية«.. قيمة نوعية مضافة للرياضة والسياحة في العقبة 
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 منافسة محتدمة إلى أولمبياد طوكيو تبدأ اليوم 



    
    

     


    
     

   


   
    
    
    


    
 

    




   

   


     
    




   
     
   
   
  
    
   

  
  

    


   



    

    






    
    

   
     


  
    
   


   


   

    
   


   





     

    
  

    
   
    
    
    
    






 ٢٥١ العب# والعبة يتسابقون إلى »طوكيو ٢٠٢٠« 
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 »كرة شباب العقبة« يستعيد أبو ليلى 

 إغالق ستاد السلط والمباشرة 
باستكمال النواقص 
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 »الفهد ا�سود« ينتزع لقب ا�شبال للكراتيه 



     
 



     

      
     
 
  





  




 

   
    

     



    



 





    
    

  


    

    

     
      
   
   








 
   
    
    
  




      

   

      
    
      

       
     
     






    
     

    
     
     

     
    
   
     

     
 
      
     
   
     
     
    
    
     
    
     
    

 
      

     

 





 الكرمل ُيواصل المطاردة على صدارة 
»طائرة الشباب« 



 






     
    
    
     

    
     
     
  
    
     



    
     



     




    
  





    




   
 







  



 



   

    


   
    
    




    
    
   
   
    


   



   
  



   
   





 الكويت تؤكد جاهزيتها الستضافة 
»ناشئات غرب آسيا« للكرة 


 العرموطي تتوج بلقب الجائزة الكبرى 
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 فيوري يتوج بلقب الوزن الثقيل للمالكمة 
على حساب وايلدر 




      
     
 





      
    


 




     
      
       
    



       




        


    
     

       
      
     

     






 يونايتد يشدد الخناق على تشيلسي.. التسيو يواصل مالحقة يوفنتوس 



      




      
      
       


   




     
       
   
      



     
  
      
     
      


 

      
      





       


      
     
     


     
       




  

     
  


  
     
     


       
     
       
 



    



      

    





      
      



    
        
     






      
       
      




      

       


     

       
        



       


      


      
      



     

     


      
    




      
       



     


     



      

       


      
 




 
        

     


      
 


       
       

       
       


       

       
      








 تسيتسيباس يحتفظ بلقب »تنسية مرسيليا« 
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 المنامة في مهمة صعبة أمام العهد بكأس االتحاد ا�سيوي 

 البرازيلي أنطوني.. صفقة تاريخية لـ أياكس 
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 عقوبات »السوبر« تنعكس على قمة ا4هلي 
والزمالك اليوم 
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عرض المواد الرمضانية في »االستهالكية 
المدنية« آذار المقبل
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٤٥٠ مليون دينار خسائرالحكومة سنوي�
بسبب القيم التعاقدية مع شركات الكهرباء
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 ٤٥٠ مليون دينار خسائرالحكومة سنويا بسبب 
القيم التعاقدية مع شركات توليد الكهرباء 

 الحزمة االقتصادية ا3ولى تؤتي أكلها في قطاع ا*سكان 




    
    




     

    

   


 $   

    
      
     

 
$
    
    







     
     
   



      


   

 

     



     
      
    



     

     
  


   




    
    
    




      
   

 


    
     
      




   
     
      
      

     

 

   
     

    
    

   

 
     

   
    
    


     



     
    
     

    

  
     
    

    
     


 




     
     
     





     
  
   




     


    





    
     
     
     

     




   
   
      
     
     




     
     
     


     
    
      


    
    


    

     




     
    

     

    
   




     
     


    
     
    
     


     
    


     
    
      


    


   
    
     
    



   
     
     
   
   



 

     
    

     
      
      





 انحدار ملحوظ في أسعار زيت الزيتون في بصيرا 

 »االقتصاد الرقمي« تحصل على اعتمادية ا;يزو 
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 مؤشر بورصة عمان يواصل االنزالق 


        
  


       

       





         
      


        







        

        




      

        
   
       
       




      

       


      
       
      
       
      

      

       

      

       



 
 
      
      
      
       

     
      
      
       
      
      
      
        
       
      




» المؤشر« يشهد انخفاض� ملموس� ا�سبوع الماضي 
ويبقى مرتفع� على أساس سنوي 
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الطباع يعرض الفرص االستثمارية أمام رجال 
ا(عمال التونسيين
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