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عمان والزرقاء تحوزان أغلبية ا�صابات




المناطق الخاضعة للحظر تعامل بأحكام 
»المحجورين والمعزولين«
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الملك: نقف إلى جانب الكويت
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 الملك: نقف إلى جانب الكويت 




     
  
      






    


    

      


  


    
    


  

    

     



    




    


    



   فتح باب استقدام عاملي المنازل باستثناء 
»غانا واوغندا« 

 مذكرة تفاهم لتطوير عراق ا)مير 

 اتفاقية ;نشاء متنزه بيئي لصالح بلدية دير عال 
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   عيد ميالد ا)مير محمد اليوم 



     
      

     
      



     
      

     




    

       
    





     
      
      



    
      






     


      
 


      




     
    




 اطالق الحملة العربية للتوعية 
بسرطان الثدي 
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 ٥٠ مليون يورو من إسبانيا لدعم مشاريع تنموية 



 »قصر الكرك« تدخل الحظر الشامل الجمعة 



إ جمالي إصابات كورونا يتجاوز ١٣ الفا ً 



    
      



 




      
     

    
     
     

      
  



      

     

    



     
      



   





      
    


     
     
      


      









    


     
 


    
    


    


     
    







      
      
     

     
    
     
 

     
    
  

   
 
 



     

     


     





    

     




     


     
    
     

     




     


    
      
      
   

    
    

    






     
     
    
     
      




     
     
    






     
     



    
     
      
      
   
     




     


 

   



 
 


 


    


 
      
 

     



     





    


    










 دوام »المالية« السبت 6ستيفاء
رسوم الترشح للنيابة 


      

    


    
     
 

      






     



     
      
     

      
 
      
     
     



 وعي الناخبين والتزام المرشحين بالقانون كفيل بوأد شراء ا=صوات 



        

    

        

   
      
      


        

         
         
        

  
       
      

    

        

       
         

       

  
        
        

 
         
         
         
        



        
          
         

      

           
        

          
        
         
          
   
        
        
         
         

  
        
        
        
       

       


    


         
        
           
        

      
        
        
       

       
        
        
       

        
        
         

      

    

 ١٠ سنوات سجن لـ (٤) متهمين سلبوا محال تجارية 

 رئيس بلدية في الشمال يحاول الحصول 
على دفاتر تحصين مواشي وهمية 

 جلطة رئوية سبب وفاة موقوف 
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 مؤشر بورصة عمان يتراجع والتداول ٤ ماليين 







        




   



         


        



      
      
       


        
      
       
    


   
        
       




 تحذير من تصميم أو تعديل برمجيات للتهرب الضريبي 

 اتفاقية بين »االقتصاد الرقمي« وشركة سيتا لدعم التشغيل 
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 »الصناعة والتجارة« تحرر ١١ مخالفة 
عدم التقيد بأوامر الدفاع بالزرقاء 

 صادرات »الزرقاء التجارية« تتجاوز 
٣٥ مليون دينار في أيلول 

 توسيع صالحيات لجنة التسوية 
والمصالحات للنظر في تقسيط الضريبة 

 »توزيع الكهرباء« تشيد بنزاهة القضاء بعد الحكم 
في قضية عام ٢٠١٤ 

 »تنمية المهارات«: اختبار مزاولة المهنة الكترونيا 




      







   

     


   

    




  
     
      
    


      



      













       
      

   


  
    
     
      
     


  
      
     
    

    
     
      
     
       

     
     
    

     


 
 

     
  
     

       
       

   






    


 


    
    
    



     
     

     
    



     
    






     
    

    
 
   


   



     
    
     
     
    
   

   
   

     
    
    
    

    
    
    




 إربد: ٧ مخالفات Oشخاص ومنشأة 
تجارية لعدم التزامهم بأمر الدفاع 
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 طائرات تركية وإيرانية مسيّرة تغيّر قواعد اللعبة بالعراق 

د االحتجاجات   إسرائيل تقر قانونا يقيِّ
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 »الحظر« يفرض على محترفي العقبة االنتقال 



 فيتال: تعدد الخيارات يعطينا أمالً لمستقبل مشرق.. والصعوبة إيجابية 
   






    

     



     

    
      
     



      

     
      
     
      


      







 
     
 


 
      

     



      
    

      
      
      


 
 
      
        
      

      
    
  
      


     

    
      
     

      
      




      

      
     




      


     

     




     
      



       


      
     
    

    
    


     
      
      



 
    

      
      
       


       


      
    
   





     
   


    
    
        



      
 
      


      

      

       




     

 
     

       




      

      
      



   
     
     
     
    
      
      
       




      
    
      

      
      




       

 
    
 





     
      


       


 
      







        

     


     
     
      
      
       
   




       
      
      
      





 الفيصلي يتصدر الجولة ا4ولى لدوري البولينج 
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 الرئيس الفخري لنادي الحسين 
يتعهد بدفع مستحقات »ادمير« 
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 ليكرز يكشر عن أنيابه في أمسية كارثية لـ ميامي 

 مواجهات قوية في »يد كأس ا�ردن« 
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» شباب بصيرا« ينظم ورشة حول الحركة الكشفية 




      

  
      
      


   
   


     
     

  
     
      
      
     
     
     

   



 الموجز ا�وروبي 
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 مانشستر وإيفرتون إلى ربع نهائي »الرابطة«.. 
وبايرن ميونيخ يواصل هيمنته على »السوبر« 





    

   

   
    
   



   

   
    








   
   



   

   



   





  
   
   


  

  
   



   

   

    
  


    


   




  
   
   
   


   




    
   

  
    
   
   

   



    


    

   
   








    




   
   
    






   






 
    
    

  
   

    
   



   

    
   

   
    


    


   
   
    
    





   





   
    

    


    
   



    
   
  

   




   
   
   


   
   
   

   


   




   

   
 

  

   

    


    







   

  
   
  
   
   
    
   




   
   
   
   
  
   
    
    

   
   



    
    
   


    



 
   

    

   


 

   
  


    
   



   
   
   
 






 نيمار وجونساليس يفلتان من العقوبة 
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المعارك متواصلة في قره باغ
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