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الحكومة: تعزيز الرقابة 
على االلتزام


 












المولد النبوي.. االقتداء بسيرة 
الرسول والتحلي بمكارم ا3خالق
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إعفاءات للمهن السياحية في العقبة
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إعفاء المهن السياحية في العقبة من رسوم التجديد


    

    
    
    
     
  
  

 
     

 
 
    
    
  

   
      

     


 
   

    
    
  

   
 


    
 
    

    
     
   
     



    
 
 
   
 
    
     
    
    
    





 
   
    
 


  
     
     
 



 إطالق الحملة الوطنية لتسويق الزيت 

 لجنة للتحقق من عدم تدخل الجمعيات
الخيرية باالنتخابات 

 المخطط الشمولي للنقل في جرش.. مجرد وعود 



    
    
    


 
   
     
    

    
    

     
    
      


     

 

  


    

     

    
 
     



      
 
   



    
      
 




 
      
   
     
      



    
    






     
     
    


     
    

     
    
  



      
     
   
   


    


    
    


     







    






   

     
     

    
  


     
    

     

   
    


  $   
   
    




    
      
     
     





     
     
   
 
      



    
     
      
    

     
  
    








     
      
     
     



 

    

     
     
    


     


    
     


    
    
    





    


     
     
     
     

     
    
    


     
     
     

     
    

 



 العين جودة يؤدي اليمين الدستورية 

 النعيمي: التربية أولت المعلمين أهمية 
قصوى للتدريب على التعليم عن بعد 

 الخصاونة يهنىء بالمولد النبوي 

» جماعة عمان« تطالب بتعديالت
على نظام الوظائف القيادية 

 تعيين العضايلة وحجازين في مجلس 
»إعالم اليرموك« 
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 افتتاح المستشفى الميداني العسكري المخصص لمرضى كورونا 


    
    
   
   
    

    
    


 
     
   

    
    


     
  



     
   
   


     
    
    
 


   
     
   


     
     
     
   






 الحكومة تركز على زيادة قدرات القطاع الصحي
وتعزيز الرقابة على االلتزام 



 العزل المنزلي وانهاؤه ضمن شروط واستبعاد تطبيق مناعة القطيع 
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RTPCR
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 فاعليات في المحافظات تدعو للمشاركة في االنتخابات 
خدمة للوطن والمواطن 


  
      




      
      


     

     




     

        
    
 



     
      
     
      


      
     


   
  

  
      


     




      
      

 





      
     
    



  
       

     


      
     
     

      

      



     


     
     




      
     

     
      
      



     


      
  

     




      
      






     






       


     


       
   
      


      
  
      
     
  










     
      

      




      

     
     




      


     

      
     






     


   



      

      


     
 






     


      





    


     





     



       





      
    


     
      



     
    
       
   
       
     
       


      
    

    




     
      
      




     
      
    



      



      






 


      

     



  
     
      
     
       




   

      
       
   


     
      

      




      



   
      
      
 
      












 ٤٥ ألف رجل أمن لتوفير الحماية لالنتخابات 
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 مولد المصطفى واستلهام
النهضة الروحية 
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 االحتفال بالمولد النبوي.. استلهام الصبر على الشدائد 
والثبات على الحق 
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ترمب يعد باقتصاد خارق.. وبايدن باحتواء كورونا

  
      
        


       
        


       
         

 
       
 
         

 
         
         
        
        



         
        



        
         





 
        


        


        
        

         

         


       
       
         


 
  


         

 
          



        
         
    




 الطبقة الوسطى في اميركا لم تعد 
بمنأى عن الفقر 
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S a i f a l r a w a s h d e h 0 @ g m a i l  c o m




        
       
        

      

     


       


  
     
        
   




       

  
       
       

  

       
         



       


       
  
 
         
     



       
       
        





 
        




        

        

       


       
       
         
       

      


        
        
      

    
       
 
     


    
      
     
      


          
        
       
       
       
  


           
       
       
      
        
        
         
       

 

       
       
           
        


 


 


   
 
         

   
         
        
       
 

    
 
        
       
   
        


    

    
 
         
       
         
 
      
     




f a w a z y a n @ h o t m a i l  c o  u k
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ا�جراءات النقدية والمالية حققت تراجع مستويات النمو

 العلي تبحث و»تجارة ا$ردن« دعم القطاعات االقتصادية 

 إياتا يتوقع انخفاض إيرادات الطيران ٤٦٪ العام المقبل 




  
  




    

    
    









     

    
     

    
    
   



    
 
     



     
      
     



  
     

Covid  
     


     




       
    

    






  
    
     
      
 
 


     


     
   


    



    
     
   
      


    
     
    


    
     
     
   
    

     




     

      
     
     
     
    
   






     




 

   







     
   




   
    

    

    
    
   









    



    

    
 
     

     

     



     
   


    
   



   

   









  

   
    
   
    
    



   

   
   


   





    

     
    






    


    

     
     








    
    


    
   



   


    




   

    
     
     
    



    

     
   

    





   
    
     




     

   
     
    
    
     

  
    


   




الفايز يلتقي ممثلي القطاع السياحي 

 المالية تنهي مباحثاتها مع صندوق النقد 
حول برنامج تسهيل الصندوق الممدد 

 هيئة النقل: مستخدمو المواصالت في إربد 
والزرقاء وجرش يستقلونها في بضع دقائق 
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 البورصة تستمر في االنزالق والتداول ٤ ماليين 


        
        








        
         
        
       
        





 

         
        

         









         
        







      
         


       

       



    

     



     



 ٣٨ مليون دينار صافي أرباح بنك ا%سكان لنهاية ايلول  



    
     



      

   



    


    
      
    
     
    
   
    

     
    

      
  


    
    

 

  
    

       
 

    
    

      




      

     

     
    

   
  


      
    

    
    
    

    

     
     
     
      
   

     




 ٢٠٫١ مليون دينار صافي أرباح كابيتال بنك 
في اول ٩ شهور 

 ٧٫٥مليون دينار صافي أرباح البنك 
االستثماري في نهاية الربع الثالث 
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INVISTBANK
      

     




INVESTBANK    
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 INVESTBANK    
   




     



 ١٠٧٫٢ مليون دينار صافي خسائر الملكية 
ا=ردنية في تسعة أشهر 

 ٥٫٠٦ مليون دينار صافي أرباح سنيورة  
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 s l e m a n  w a l e d @ y a h o o  c o m

w w w . a l r a i . c o m

 



  

  
   



   
   

  

 



   
   

 
  
   
  
   
 
    


  



  

   
   
  

    

   


  
   

   


 

  
   
   
 


   
  
 

    

 
  
   
    
   


   
   



   


   



  

   
  


   

 




   






A b d e l h a d i 1 8 @ y a h o o  c o m






     

 
   
    
     
      


     
      


     

      

     



      


    

      
      



    





     

Senior Citizen
     
  


 
     

     




    



    
     
    

     

      
  
 


     
     


 
     
      
     
      


     
       

  
        






    
   





   
      
     




    
     
      

 

   





 
     

     
 



     
     

   
    
   




      

      
      
      
    

     



      



   


     





    


     










    

    

   
      






    
    

     




     



     
     
      



    

     
      
     




    
     
    

 
     


      
     

 
     





    
     


    
    


     
    
     
    
     
    



 



   
      





    

      



      
     
    
     


     









 









 

ما الذي أعجبني في بالد الغرب؟!  قرأت لك

 صديقي ال تأكل نفسك
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اختتام مهرجان ا�غنية والموسيقى ا�ردني بإعالن الفائزين 
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 حوارية في »شومان« عن دور الجوائز في تطوير المنتج ا�دبي 
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 معتوق: اجتماع تشاوري خالل يومين.. وسيتم دراسة 
إحضار تكر 

 ١٣ فريق, في بطولة أكاديمية مدينة الحسين 
للطائرة  الشاطئية 
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 عربيات: االتحاد يوسع الفجوة بإغالق باب الحوار.. وهمنا صحة منظومة اللعبة 
 



      


       
   

      

       
      


      
   
       
      
       
       
      
     
       
       

 
      
 



     


      

 
     
       




  

     
      

      

     
     
    
      

  
       


    
       
     

      
      






      
       
      
      


      
      




   
      
       
      
      
       
      
      





      



      
      





      
    


      
     


      
 
      





 اختتام الدور اEول من كأس اEردن 
لكرة اليد 

 محاضرة حول سوق العمل في البترا 
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 الوحدات إلى الدور الثالث في كأس اردن لكرة السلة 


       
     
       


     
      





     
       
      



       







       


     
     
      

       


      

      

        



     
 





       

      


      


      
      
        

       
       





 تعادالن وفوز بـ »كرة اولى« 



      
       


       



      

   










     

     
     
      




     






 السباحة أكثر العاب الشعبية لذوي ا&عاقة 
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 آرسنال وتوتنهام لتعزيز انتصاراتهما 
..وإبراهيموفيتش لبصمة تاريخية 




       
     
  



   

     


    
      
       

  
      

      


      

     
        

  
      
  
       
      

  
      
      


 
       
      
       

     


   

       
    

  
     

     

 
      
     


 

     

  


       
 

       
       

      

  
        
      



      


     

       



   



  

       


     

      
    



 ريال مدريد ينجو.. وانتصارات لـ بايرن وليفربول ومانشستر سيتي 
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 ا�ميركي كولمان سيستأنف قرار إيقافه لعامين 


 دربي ا�هلي واالتحاد وكالسيكو الشباب 

والنصر في الواجهة 



       
     

      

 
  

     
      

        
   
      
    
      
     


  

         
     
        


 

        

     

     
       
       
     
       
   
       

    
  
     

      
       

  
      



      




   
       


   




    
      

   

    
      
     



      


     


       
     


 

       
     
     
      




  

 
      
      





      



      
      
     

 
 
        

     
     

  
      
 
 

      

 

      

  

     

       



 بارتوميو يطوي صفحته مع برشلونة مكره0 


      
 




       




 
       
     
     





    
      
       
   



       
       
 
     
      
      


      

      
        

      


      



       



      
 

      

     
    



       
      






      
   

         


 
       
      
    




       



      


     


      
  
      

  




 







       

      
     



      

  


       
      


       








 مارادونا: فخور بإسعاد الناس 



     

      

    


      

    
      


    

     
      

    
    
 "   
    

     
      



       

    
     

      

    
     


    

  
       

       
 

    





    
  


     
     



     




       
        







      

    

 
      


  

 
      


      
   
       



      


   











 




راكان السعايدة
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محمد حسن التل
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R o y a l 4 3 0 @ h o t m a i l  c o m 
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