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 ٣ وفيات و٢١١ إصابة محلية بـ »كورونا« 





        


  
       



    


 

 
 
 


       
       
   
     


   

       
    
     


       





ضبط ٢٦٥٠ مخالفة قطع ل�شارات الضوئية

الَحر يرفع أسعار خضار وفواكه
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شهيد.. ومواجهات في الضفة



  
         
      








       


  




     







بصيرا.. التزام بإجراءات الوقاية الصحية
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 راغبو الترشح لالنتخابات النيابية يتزاحمون للخروج 
من عنق الزجاجة إلى العلن 

 البترا.. اتضاح الخارطة االنتخابية وضبابية في القوائم 

 أولياء أمور طلبة في معان يطالبون
باستكمال جسر للمشاة 




   
    
   
  
     

   
    


   


    



 
    
    
    

    

     



    
     
  
    
     
    
    
    






  

    


   

 


   
    




     


    
    






    
    







     


    


    



    











    
   


    
   
       

  

 

  
 

     
    



 

   




   

   
   


   
   




    

    

    
  




    
     


   



   
     
    

     






    
     
   



    


    
    






 

   
    
     
    





     

     
     




   
  

    
 


 

    
    


    






    



   
    



 »WLP« قيادات نسوية تناقش خطة 
االستراتيجية 

 بحث تأسيس شبكة للتنوع الحيوي في الكورة 
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 النصرات.. مزارع يسعى للحفاظ 
على سالالت الزيتون الروماني 
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٣ وفيات و٢١١ إصابة محلية بـ »كورونا«

 التأقلم مع ا'جراءات الصحية لكورونا يتسيّد المشهد في بصيرا 
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 مؤشر بورصة عمان يخسر نقطتين والتداول ٢٦ مليون� 



        












 








        


         
       




       




      
      





        

 
      



 المطاعم السياحة تطالب بالعودة عن قرار 
إغالق الصاالت 



 ارتفاع أسعار النفط عالمي� 8على مستوى في أسبوعين 



    

     

  

      


     
    
     



  
     
     


     
 

    
     


   

      
    

     


     

    
   

 



      

    
    



   
    
     

    




     
    



     




      
     
     

     
      
     
      
     
  
      



  
    
   
   
     






     
    


    
  SPDR Gold Trust
   
     



 حملة لتوفير مستلزمات الصحة
لسكان ا8غوار الجنوبية 

 حظر »تيك توك« و»وي تشات« في أميركا 
 Gمن غد Gاعتبار



 
     
     




     
    

      









      

      

      
   



     
      
     



       
     
  


     
      
  



     






» الصناعة والتجارة« تطرح عطاء لشراء  
١٢٠ ألف طن قمح 
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 شعراء يسرجون الغيم والحنين ويضيئون الوطن بقصائدهم 

 »أربعاء القيصر الثقافي« يحاور الشاعر السوري رجب 
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f a w a z y a n @ h o t m a i l  c o  u k





   
      
 
    


        

         
       


   



       
      
        



       

        
     
       



       
        



        
     

    


         
       
       
     
  








O d e h  o d e h  1 9 6 7  @ g m a i l  c o m
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 شهيد وجرحى خالل
مواجهات في الضفة 

 ا%مم المتحدة تحذر من »جرائم حرب« 
محتملة في مناطق سيطرة تركيا شمال سوريا 

 حفل زفاف في الواليات المتحدة
يتحول بؤرة انتشار لـ»كورونا« 
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  Tarantula    





 


























 






 

 




















     
     

      
     




      
       
       

     
       


     
      
      



      

       
 
       

        







  
 
      
 
      
     

      
       


  
  



        
      

       





     
      

      


     
    





      
      
     

      
     
  
      


     
      
     



       
       
     
     










       


     
  


       
 



جبل الطاولة من عجائب الطبيعة
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 للسيطرة على القمة.. 




       
     
      
      


      
      
     
      



      
      
      



      
       
       

      



      
      
   
      


 

    
      



      
    
       


      









      


      

     
      

     


 
      



 
      





 تصفيات آسيا للسلة بـ »التجمع«.. واللجنة 
المؤقتة ترغب بإقامتها في شباط 
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 »الطائرة«: ما تطالب به ا�ندية النسوية 
محقق على أرض الواقع 
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 مباراتان في »نسوي اليد« اليوم 
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 قمة نارية بين تشيلسي وليفربول.. وريال مدريد 
يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه 
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راكان السعايدة
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محمد حسن التل

جهاد الشرع
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واشنطن: »داعش« يتمدد عالمي" رغم نكباته
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