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 الملك: إعادة النظر بالنظام العالمي ليصبح أكثر تكامال وإنصافا 
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٦٨٣ حالة شفاء ووفاتان
و ٢٦٤ إصابة محلية بكورونا
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الملك: إعادة النظر في النظام العالمي ليصبح أكثر 
تكامًال ومنعًة وإنصاف�

 تعليمات تجيز للمحجورين والمعزولين التوكيل للترشح 





   
     

     

     
    


   






      

    
 


    

     
      

   


   
 
      
      
    
 

   


   


    
     
    


      




     


   

    
    
    



    

     





  
 
    

     

  

    




     

 
     







   

   
   






   
   
     



  

     
    



   

 
    

    


     
    






    
  


     
     
    
 
    
    


     

    





     

   


  
     
  
    





 نشاط انتخابي مكثف وا3عالن عن أول قائمة 
في معان 





     
     
    


     
     
     
     
    

     


    

     

 

    

    


  



     







     
    

     
    
   


    
     
    

    

   










   

     




    
    
    




 مدة الفصل بالطعون االنتخابية تنتهي غدا 

 الكاللدة: القوائم ملزمة بفتح حساب 
بنكي وتعيين مدقق 

 »العمل ا3سالمي« يشارك في االنتخابات النيابية 

إ عالن قائمة »الميثاق« في الطفيلة 
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 إطالق البوابة االلكترونية لنشر التربية 
ا�عالمية والمعلوماتية 



   

  

   

   




   






   
   

   


   


   
  



   


   


   
    


   
     


   

  





  

   


  



   
   
 
  
  
   
 



 
 

 
   
   
     
     
 
  



   
   
   
   

   

    

 
    


   


  

   
  



  





   
    



   

   
   

  
  


   
    

  
   

  


  






   

   
   
   


  



  
  

   
   


  
     
   

   
   

 

 أخبار حول »كورونا« تربك المواطنين 
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 وقف الحجر ا1مني للبنايات وتحديث آلية فحص المخالطين 






   
    
      
     
 
  

 
     
  
     
      
   






 
 
  
   


    


 
    
 
    
    


 
    
   
 
 



  
 
    
     
     
     
     



    
        
 
 
 


 
    
    
     


      
   

        
    
   
  
  
     
      

      




     



   



      
     




     








    
    


     

   



    
      




    

   
    



    
      




 

     



     






     




 
   
    

    



 


    
    

    


   






 كيف نضمن الجدية..عقب االضطرار للتعلم عن بعد؟ 
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   تكريم موظف قدم معلومات عن 
قضية فساد وفرت ٦٥٠ الف دينار 

   حبس مقاول وشريكه ثالث سنوات 
للتسبب بوفاة ثالثة عمال 

   إحالة ٦ استيضاحات إلى مكافحة الفساد 

   تسليم طفل »التبني« لوالدته 
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 خدمات الكترونية لتسريع التقاضي 
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   »العدل« تحول ١٠٧ ماليين دينار لحسابات أصحاب الحقوق 

   استراتيجية لزراعة النخيل 

 »المقاولين«: ضرورة تطبيق العقود الموحدة 
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 حبراص تعاني شُح المياه وتنتظر شبكة جديدة 


  
 

      
    
   
   

     



    
      

 

   
  



  
    

 
     


    



 


    




   




     
    

   
     
    


     
     
     
    
   
    

  

 ترجيح إعالن القبول الموحد ٢٧ الجاري 

 تجديد التأمين الصحي واالعفاءات تلقائي* 

 وقف زيارة المقامات الدينية في المزار 

إصابة طبيب بعيار ناري طائش
في الشونة الشمالية

 القبض على مطلوب بحقة ١٨ طلب* أمني* 
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 القوات المسلحة تدعو مواليد ١٩٩٥ للتأكد
من شمولهم بكشوفات خدمة العلم 
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» ديكابوليس« نظام لتتبع سالمة ا�غذية الوطنية 

 المعايطة: الشباب عامل حاسم بتشكيل البرلمان 
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 مشروع لتعزيز مشاركة الشباب باالنتخابات 
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عون: لبنان يتجه إلى »جهّنم«



المدريديون ملزمون بالبقاء في منازلهم
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 فوضى التواصل االجتماعي وخصوصيات ا�شخاص.. في ميزان القانون 
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نصائح مهمة للحفاظ على صحتك 
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 »كورونا« يُفاقم ا/صابات بالوسواس القهري 
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 ملف عن »ا�وبئة وا�نسان« في مجلة »أفكار« 
 

       
      
      

 
       


      
    


 


 
    
      
   
        
       
      


      

 
   
   
     
            



  
  
 
       
        
 
      
       
        
       



     
      
        
 
      



 
 
       




       
     
  

       
      
   
        
       
       
     



  
     
 


 
       
      


    
      



 »هوشيالجا«.. صور من المآسي ا�نسانية 



     
     




      

 
       
     



     
       



   



        


 
     
      


        
         

       
 
   
       

     


 

      


    
 


     


      
      
 

       


       
     

    
 
    


      

       

       

       
     


    
       
       
  
 
      


        
      
      
       

     
      

    


    


      
        

   

      
  
 





   

 
       
       

       
        

 






 

      
      




   
      
     

 




        


      
"

      

       

     



 أبو رياش: »كورونا« فرصة لمراجعة ا�ولويات والخطط الثقافية 
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 غزل على القمة 
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 الرقم الخاص 
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 »مؤقتة الجزيرة« تجدد ثقتها بالجهاز الفني 
وتُطالبه بتثبيت الفريق في »المحترفين« 

 منتخبات »القوى« تواصل تدريباتها تأهب) 
لالستحقاقات المحلية 
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 سحب قرعة بطولة كأس ا8ردن ٢٠٢٠ 

 عطية: قمنا بتعزيز صفوف اليرموك 
بالعبين جدد 
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 اعالن أسماء حكام كرة القدم المرشحين 
لـ »القائمة الدولية« 
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 المنطقة الشمالية تُتوج باللقب والوسطى ثاني� 


      
     
     
     



 

      
     


  
  
      
      



     
    

     


      

     

      

 
      
      

      


     

     
      


       



     
     
      

      

     

 

    









 »فيفا« يسمح لمزدوجي ومتعددي الجنسية بتغيير المنتخبات الوطنية 
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 ديفيس يقود ليكرز للفوز على ناجتس بثالثية 
 في الثانية االخيرة
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 بوجاتشار أصغر دراج يتوج بطالً لطواف فرنسا 
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 الهالل يضمن تأهله رغم غياب ١٥ العب� 



 ريال مدريد يكتفي بنقطة.. وماني يتألق مع ليفربول 
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