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الصحة: التقّيد تجنب� النتكاسة
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 �  المخابرات تحبط  عمًال إرهابي



قانون جديد للحفاظ على أمالك الدولة 
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 جهود أردنية لمواجهة »الضم« وأجندة
لحشد الدعم الدولي



    
   
  



      
     
      
    
   

    
     


    
     
     
   
 
     
  


   
    



   
    

     


      


    


    
  
      


    


      




       
    
    
     
    
    
     





      




     


    



    





   
  


    
     
 
    
    
    




      

    
     



     
 

 
   
   

    
 
       
     


   

   





     

    



    


     
       


 
    
      
    






  


    

     
     

     



    
     

   






 قانون جديد للحفاظ على أمالك الدولة
ويالحق المعتدين 

 توصية بإقرار سياسة واضحة ,دارة وحماية الغابات 



 




     
     

      

 
     


     





      


 




       


       



     

   
      
    
      


     
 
     



    







     

    
      
    


     

      
    
    


     








     
      

     


     
    
      

     

     

     
    
     
       
        

     
     

    
     

      


     

    



      
    
      




  
     
     




     

     
  




 ا,فتاء: مواقيت الصالة صحيحة والكمامة جائزة 
والتباعد ال ينقص ا;جر 



     
     



   
      
                   

 
       



     

    
     




      
     
    


    
  



       



     







 ا;ردن يرحب بإعالن القاهرة
لحل ا;زمة الليبية 

 عطاء لشراء ١٥٠٠ اسوارة الكترونية 

   العيسوي يتقفد تأهيل مبرة أم الحسين 
ضمن المبادرات الملكية 
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 حرية التنقل يحكمها »التكافل الصحي« 
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 المحميات تفتح أبوابها وممر السيق 
يستقبل زواره.. اليوم 



 اBعالم المهني.. سالح نوعي في معركة كورونا 


      
      

   
    



   
    


    


 





       
    




     
    
     


 


    

     





    





      
     
    


      
     
     

    
      





     
    


     
     





    

    



    

    

     
     



     
    
    

       






















 

    

    

   







   
   

     

    
    
     







 تعميم حول عودة موظفي القطاع 
العام للعمل 
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 المخابرات تحبط عمال إرهابيا يستهدف 
مركزا أمنيا في إربد 

 منتدى »الفكر العربي« يناقش القضية الفلسطينية
في خطابات الملك الحسين 
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 أشغال مؤقتة لمتهمين بتصدير مخدرات 
بـ»نافورة حجرية« إلى السعودية 



   
    
    



 

     

       
     
     


    
    

     

    
     





     
 
    

     


   

     
    
     


 
    

    

    

    

    

    

     
    
    
     

    

    
    




     


    
    

     

     






 الرهان على االلتزام بعد االنجاز 


     

    
     
    
   

 
      
 
      
  
     
  
    

    
    
  
     

  

      
  


     
  
    
 



   


 
     
 


   
       
    
 
 

 



  





    

   

     

  
     
 
   



   





      
    
    

   
      

   
 
 
       



    
   
     


  

 السوق االوغندي لعامالت المنازل أول 
العائدين لالستقدام 

 استقبال طلبات االنتفاع الجديدة
من المعونات المتكررة 

 إحباط  تهريب ٢٫٢ مليون حبة مخدرة 
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 المحطات الزراعية بانتظار االستثمار الصحيح 

 الخرابشة: المحطات الزراعية يجب أن تكون
مركز% لنشر التكنولوجيا 

 معيقات وتحديات لتنفيذ المرحلة الثانية
من مستشفى ا0يمان 



     
    
      
     
     
    



   
     
     



     
    
    

     



 




      
   
   
    




    


   






   
     
    

    


   


     

     
   




 
   
     
    


     
    
     
    
    
    


    

    

      
     

     
    



    

     



     
   


    
      



     
 
    
     
     
   
   





    

   

   
 


   



    
  



   




    

    
     

     


 

      
    

   






   
   
     




       

      
      
     







   
    
     






    
   
  

   
    





    




    







   
    


    
    

     









     
     

    
     
    
   
    


     
   
   
   
   

 

   
    


    
    

   



    







   

    
    

 
    

   


    
     
    

 

    
     
    

   
    

     
     


    


    

   

 
    




     




     




   
     
    
    

    
     

 مرحلة التجريب لجر مياه 
»وادي العرب« تطول 

 صبح: تأمين مياه الري هدفنا ا;ساسي 
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 الحالقة في زمن كورونا ال تخلو
من الخطر 
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تقديرات إسرائيلية..
انتخابات رابعة قادمة






»الغروزيني«: بيرس رفض اغتيال »الضيف« مع »عياش«


 بيروت.. العودة إلى الشارع 
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   أميركا.. النصب التذكارية تحت الضغط  



     
   
      
    

       

       
     


    
  
     



     
 
  

 
     
    


    

       


 







     


   
      
      


  
     







      
      





    
 



     


     


     



      


     
     

     





  
      







حفتر يقبل »إعالن القاهرة«
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 هل تفوّق فيروس البطالة على كورونا؟ 

   
     
      



     

      
   
    



     
      


     






  

      




     



     
  

     
    
      




     
      



      


      
      
     




     




      

     

 
      
     


     


      
     





      
      
  

     




       
     

    
    

     

   

    
    



    

    





     
     


    
     







    





    

     



 
     
    


    


    
  

     
    
    


      
     



     
     


    
     




      
    






     
 



     
     



   

 
     



      


     

    
     






 سهيلة تنشر الفن في زمن كورونا 
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 ما بعد أزمة »كورونا«.. رؤية جديدة لواقع المشهد الثقافي 

 تجربة جالل برجس الروائية في رسالة ماجستير 
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٢٫٠٢ مليار دينار إجمالي ا�نفاق
في الربع ا�ول

كهرباء إربد: ٣٢ مليون دينار خطة المشروعات 
الرأسمالية العام الحالي



   
  
    




    
    


    



   
    
  
    

    

   
    
  


   
  

   


 





   
     


    



   
    
   




  




 


   

   

 

كورونا تظهر مشكالت قديمة متجددة
بين المالكين والمستأجرين




    

   
    




   
    
    






  

   

   
  





   

   
   



    
    


  
     



» محطات المحروقات«:
القطاع في خطر 
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 السقاف: تشغيل فندق كراون بالزا البترا 
سيعزز السياحة بالمنطقة 



     
     



  
     





     

    

    




 





     
     

     
     



 اتحاد شركات التأمين يحذر من جهات 
نصب واحتيال باسم التأمين 





     


     

      


     



    
      


     
     



 
    
     


     
   
   
     
     
   
      
      
      



     

    
      


    
     




     



      
      
      
     
      


      
      
    

     
        

     
     
  
     
     



 الذهب ينخفض ٤٠ قرش5 للغرام 

 تجار: قطاع اAلبسة يواجه خطر الركود 
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البنك الدولي : تبني أشكال جديدة من الوظائف 
يساعد بإعادة البناء بعد كورونا

 كورونا تظهر مشكالت قديمة متجددة بين المالكين والمستاجرين 

   نقل ٤٠٠ أردني من مصر إلى العقبة 



      

     

    

 

    
    


    

    
     
   

    
     
     
    



   

     
    
    
   
     
   
     
 

    
   


      



     
     



     



   
   

     


     



    
    
  
   
     

 
     

   
  
    
    
   
     
     


 
 

     
    

    

     

     


 

    
    
    
    
 

      
    

      
    





       
 
     





      
      



     
     
      
    
     


    
  
    

    



      
     
      


    




    
    
      


    
    


    


    





     
    

    


     
     
   
     

    



 


     




    


 

    



     

 








 


  
    

     
     

    




     


     
    
  


     
     







    

  
  



    
    



      
    

    






 
     
   
    
   

     
    


     
    

    





 النائب البكار يؤكد ضرورة 
تحسين كفاءة التحصيل الضريبي 





     


    


      


    
    

      
      




  

     



    

      






     







    
    





     



     

      
     



      
     
     



 كهرباء إربد: ٣٢ مليون دينار خطة 
المشروعات الرأسمالية العام الحالي 

 مالكو وسائل النقل العام في البترا: 
ال نحقق كلف التشغيل 
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عطر عمان وروحها النابضة بالحياة.. 
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 الفيصلي ينتظر موافقة »آسيوي الكرة« وفتح ا�جواء 

 تحديات كبيرة تنتظر »النشامى« قبل استئناف التصفيات 

  

     
      




    
     
     









 


      



     
      



     
       





       


      


      
      

      
       


       
     


      
        


    
    


   

 
      

   


     
     



      



      

       
       



       

       




      
     

      
      




      
     


       



     
      
   
      








      








 مركز ا4عداد ا�ولمبي يستأنف نشاطاته 
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 »اتحاد الكرة« يدرس خيارات الموسم.. 

وينتظر الرد الحكومي 
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