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الملك: تسهيل إجراءات االستثمار





      




       


      



      
      




       



       



     





المستشفى ا#ردني في بيروت يستقبل المصابين
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تفعيل أمر الدفاع »١١« السبت
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 الدخول للقبول الموحد عبر

»اختر تخصصك« 

 ٢٤٤ حادث سير كل اسبوع بعد 
انخفاض الى الصفر فترة الحظر 

   الجمعيات الخيرية ملزمة بمجانية 
نقل الموتى 
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 ا8حزاب السياسية أمام منعطف القوائم 
بدال من الفردية 






    



   



   
     

     



  
    
    


 
    
  


 




     


    
    
    

    

    



    

    
     
     
   






 




    

   






    


      


    

    
      


    


     
    
     

     

     





   
  



     






 ا8مير الحسن: مدعوون أال نترك بيروت في نكبتها 

 المطاعم و»المقاهي« برسم »السبات الشتوي« 
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 تفعيل أمر الدفاع ١١ لعدم جديّة االلتزام بمتطلبات الوقاية 






 ارتفاع وتيرة ا,صابات بتسجيل ٢٤ حالة خالل أربعة أيام 





» كورونا« تضرب آمال الساعين إلى وظيفة 
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 تفعيل أمر الدفاع (١١) للحفاظ على المنجز 


           
     
       
       
      
      



     
   
        
      

   
     
       
       

    

     
      

  
      
 

     

     



    

  

       
 

       
       

       





 أسس ومعايير المساعدات المالية 
للراغبين بالعودة من غير المقتدرين 


 الصفدي: ال يمكن ترك لبنان وحده 


 »اMزمات« تتابع عودة المغتربين 

والدخول بالسيارات الخاصة موقوف 

 ١٢٠ عائدP من لبنان يخضعون 
للحجر الصحي 
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 خبراء في مكافحة الفساد يوصون بإتباع الهيئة لجهة أمنية 



   
      
      


   
    
      




     




     

    



     




      






      
      


     




       
      


      
        
      
   

      



     
      



      
   
      


      
      

      




       
       

 



     

      

      
      



      
   
       



      
 







       

      
     


      
     
      

      


    
     
      
      


       

     
       






معضلة هروب عامالت المنازل
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 المستشفى الميداني ا1ردني في لبنان يباشر مهامه 
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الحكومة اللبنانية تستقيل: الفساد  أكبر من الدولة 
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عائلة فلسطينية تعيش في مغارة مهددة بالطرد
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 هل تكسرت ا�جنحة.. أم القادم أحلى؟ 
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 اتفاقية )نشاء مركز شبابي بجامعة الحسين 

 


      
    



 


      
     

      




     



     

   
     


      
     
     
      



      
     
   



      

     

     
    



      




     







     
    




» العقبة للتكنولوجيا« تشكّل فرق دراسات بحثية 
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» عمان ا�هلية« تحصل على جائزة دولية 
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 تسمية عناصر المنتخب الوطني لكرة اليد 


   

   
   

 
   
   
   
   
    

   


   





     

     



   

    
    



   


  


   


     
   
   


   

   
    


    
    



   
   
    



   
   
    




   
   

   


   
 

   









   



   





 الوحدات يضرب بقوة.. والصريح يباغت سحاب 



      
      
       


      
    
     
      

      

     
      
  



 

      
    



   
      
      
      



     


     





      
     



      


      




      
    



 

    
       


     

      
     
       
      
      
      
       

 
      
      
   



 

    
     
     
      
        

    
     
      

      
      
      

 

 



 تواصل معسكرات الحسين للعمل والبناء 
في البترا 










     


      
      



     
      
      
    
     
      


 


      

      



      
       







    
    


      
     
       






 ستاد الحسن .. حالة تستدعي حلوالً سريعة 
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 دويك يؤكد جاهزية النومادز لـ دوري 
»سباعيات الرجبي« 



»التنس« ُيلغي »دولية عمان« وُيقيم البطولة التصنيفية
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 »كرة شباب مؤاب« يباشر التدريبات 

 فوز ثالث توالي0 ل/هلي في الدوري 
المصري 

 بوردو يقيل البرتغالي سوزا 
ويستبدله بجاسيه 

 إسبانيا تواجه البرتغال ودي0 
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 كورونا يضرب العبي أتلتيكو مدريد.. »ويفا« يؤكد 
أن المباراة في موعدها 

 بورتالند ُينعش آماله لبلوغ ا)دوار ا&قصائية 
في دوري السلة ا)ميركي 



     





     


    
     





    
   


     





    




    




    

    

     

     


     
    



     
     
     



     


     
   
    
  



    
     
  

     


   


     
   



  
    

    






    




   
   




   







    
     

     




  
     
     







     


    
    




    

    



    

    
     





    




   
    

 


   
     
     




     
     

     



     

     
    
  


    





    






    
    

   


     






     



     


    


    
  



    

    





    

    
     
     



  
     












 تحذير من عودة الجماهير ا)لمانية 
إلى المالعب 

   إيسكو على رادار يوفنتوس 

 االتحاد يدخل في الحسابات المقعدة 
بخسارته الدربي 
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m a l a k a l t a l l @ g m a i l  c o m



رئيس مجلس ا�عيان.. كما لم يتحدث من قبل
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 الفنانة ليندا حجازي: متفائلة بمستقبل ا�غنية ا�ردنية 

 المعجم التاريخي للغة العربية.. توثيق لـ ١٧ قرن! من لغة الضاد 




     
     


  

     
     
     

 

     
     
 
      
     


 




    



     
    



     

     





   
     
        

  

     
 



 

       
     
      
       
       
    






     
  
     
      


       
      
     

     

     
      


   

 
    
     

     
      





       

        

  
   
 
     

 
     
   

 

      
     
    
 
    
     
 
      
   


  
       

      
     

    

      

 
 
  
  
      
        

  

    
   
    
    
     
      
      

 
  
    
   

 
 
       
 
     
   
        
    

     
 
      
      


 
        
   


        
         
      
     
     


  
     
    

      

     
   

   
     
   
     



     
    
     
     

      

  
     

     
 
      
 

     
     




٣٠ فيلم! في الدورة ا�ولى لـ »عمّان السينمائي الدولي« 
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   أي مستقبل للصحف الكبرى؟ 
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  الكباريتي: صاالت ا	فراح ا	كثر تضرر� 
وإيجاد الحلول ضرورة قصوى



     

 
    




    



   
    
  




   



   


    
   
   

   







 الجغبير: الحديث عن حظر شامل يضر 
بالمصالح االقتصادية 
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   »الضريبة« تطلق تطبيق7 الكتروني7 ل6بالغ
عن حاالت التهرب الضريبي 

   وزارة التخطيط تنضم لمبادرة ا	مم 
المتحدة »يو ان ٧٥« 
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» االقتصاد الرقمي« تدعم تطوير البيئة التشريعية 
لقطاع الريادة االجتماعية 

 

    
    



   




    
    


    
   
    
    

   





    

   
     



    
     

    

    

 
   

    
   

   






   
    
   
    
    
    

 

    

    
    

     
    
     
    




 وسائل ترويجية جديدة لالستثمار تتواءم 
مع الظروف الحالية 



    






   
     
     







     




    
     





    


    
     



 ارتفاع طفيف على أسعار النفط عالمي. 

 الجزائر نحو إعادة النظر باتفاق الشراكة 
مع االتحاد ا=وروبي 
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 انخفاض مساحة ا=بنية المرخصة في النصف ا=ول 
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 البورصة ترتفع بعد اربع انخفاضات متتالية 







        
       
         





        
          
        
       




         




          





         






       


       



       
        




         








 
       
       
       

      
       




الكباريتي: صاالت ا�فراح االكثر تضرر� 
وإيجاد الحلول ضرورة قصوى

 وزارة السياحة تشدد الرقابة على المطاعم  


     


    
    




 
    
    
  
  



  
     

     
    



     

     
     
   

    


    



     
    


   

     


     

  

 
     
    
    





     
   



 





    
    
    
    



   

     


   
    
    
     


   
    
    
   

    
   


    


    






   




    


   
   


    
    





   
    


    
 



     
    
     
      

     



 وزارة التخطيط تنضم لمبادرة 
ا�مم المتحدة يو ان ٧٥ 
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» الضريبة« تطلق تطبيقا الكترونيA ل@بالغ 
عن حاالت التهرب الضريبي 
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نادي ا�عمالنادي ا�عمال
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» ا!غذية العالمية« يقدم مساعدات للبنان 

   مصر تنقل شحنات »المواد الخطرة« من المطارات 

 الجامعة العربية تحذر من خطورة السفينة »صافر« 
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