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الملك وبن زايد: عالقاتنا أخوية ومتينة



















       
      
    



      
     





   
      


     



     
      



     
     
     




     



     






































  
  






   
  


  



 









     


    








 












     
     

    

    





    




 

    


   

    
     





   
   
    
   




  






 

الصفدي: نقف مع السعودية لحماية أمنها



   
    
    


   

 





    

    



   
   
    

     
     







        
       

       



 

        
      


       
        


        
         


       


    
      





      
        


       

       
        

 
 


 

       
       
   





 الوحدات يتوج بلقب 
دوري المحترفين 



الحكومة: االستهتار يعيدنا للتشدد
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 الملك: مخرجات القمة الخليجية تسهم في تعزيز 
التضامن واالستقرار 



 ا-ردن والسعودية يبحثان عقد اللجنة المشتركة 
لزيادة التعاون االقتصادي 




 الصفدي والحجرف: مخرجات قمة العال 
تسهم في تعزيز العمل العربي 



 
 

 
 
      
      


 
   

   
     

 

    

   
     


 

  


 

   
 
 
     



 
    

    


 
     
 
    
  

     

     


 



     
    
     
     




    

    
   
     


 
    

    



     
    


     
      


    

    




 


   



      
     





     



     
   
     

  
    
    



     



     
      
      


     

     





      
    


      
    

   



    







      
     
     
    
    


     
    
   



 

  



    
     
 
     
     




   






    
    


 


    
    

   









    
   
      
     






 

    




    

  
 

     




 
    
     
    
    

     
 

   
 


    

 بطريرك التين القدس: نحن بحاجة 
لصوت الملك قوي ومسموع 

 رئيس ا-ركان: دعم الصناعات الدفاعية 
لمواجهة التحديات 

إ حباط تسلل إلى سوريا 

» النواب« يستمع إلى خطاب الموازنة..
اليوم 
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 الحكومة: االستهتار سيقود للتشدد 


 منحنى كورونا يواصل االنخفاض
 الفحوصات ا0يجابية دون الـ ٤٪ وإشغال ا&سرّة ٩٪ 
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 وزير الداخلية: لن نتهاون أو نسمح 
بتعريض سالمة المواطنين للخطر 



 انتهاء امتحانات تكميلية
التوجيهي 

 القطامين: نقّيم الوضع لالستمرار
أو العودة لFجراءات  المشددة

 الصيادلة جاهزون 0عطاء 
لقاح كورونا 

 السياحة النيابية تحذر من أي 
تجاوزات في تعيينات العقبة 

 علي: عدم االلتزام يؤثر على فتح القطاعات 
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 السجن خمس سنوات لمحاسبة وتغريمها 
١١٣ ألف دينار 

 االنحباس المطري يرفع تهديد
الجفاف في الطفيلة 

   ٢٠ عاما على وفاة عبد الحميد السائح 
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 الظليل.. منطقة صناعية زراعية واعدة
تتطلع للمزيد من الخدمات 







 
  




    
    

     





    
     




     
     
      

    
      
     




    


    



     

    
    

     
    




    



    




   

    



     

    




    



    

    

     






    
    
     



     
   

    




   


     

     




    




   
     





    
   
    


     
     
     



     
     
     
    
     
    
      

    



     
     
    
    
    



 االقتصاد النيابية: قادرون على التعافي من تبعات كورونا 
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 لجنة االنتخابات الفلسطينية تبدأ 

تحضيراتها لعمليات االقتراع 
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l a i t h @ l a w y e r  c o m
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s u l t a n k h a l a y l e h @ y a h o o  c o m
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» الحوار الحكومي الشبابي« مطلب للتنمية المستدامة 
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   الرواشدة تجسد مئوية الدولة بالعمالت المعدنية 

   »الشباب« وأورانج تتعاونان لرقمنة المراكز الشبابية 
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   Food for Good  
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 ١٧ قُبلة 
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 الوحدات وا�هلي.. بداية المشوار 
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 لقاء »مؤقتة الطائرة« وا�ندية يحدد خارطة طريق بطوالت ٢٠٢١ 
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 معركة »أنفيلد«.. كلوب يشتكي وفرنانديز يرد! 
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 برشلونة يعلق آماله على »قفاز« تير شتيجن.. وبيلباو يطمح باللقب 
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 منتخب الشلل الدماغي لكرة القدم 
يستأنف تدريباته 



     
  


     
      


      

    












KSASports


beIN
beIN

beIN
beIN


beIN
beIN
beIN
beIN

beIN





 »التايكواندو« ينظم تصفيتين 
قبل االستحقاقين ا@ولمبي وا?سيوي 
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 تعثر اليبزيج ودورتموند.. وست بروميتش
يرفض الخسارة 
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 كونتي يُشيد بـ يوفنتوس.. وبيرلو يتوعد! 



     
     

    


  
    
     


   

     














    

     
    


     
     
   






    
    
    



    
      
 
  
      


     
     






    




   



    

    




     
  


    

     
    


    







     
    
 


 


     







 اتحاد الكرة ا1لماني يحقق في عنصرية 
العب يونيون برلين 

 فيرجسون يدعم واين روني 

 ميالن يعلن ضم نجم تورينو 
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 الروابدة يشهر »هكذا أفكّر« في مركز $ للدراسات 

 »آفاق النفس«.. معرض للتشكيلي العتوم في »رؤى ٣٢« 

ـعة  ـَّ  فيلم »تلقائي«.. قصة حب غير متوق
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 كيف نتغلب على المزاج السوداوي؟ 

 ارتفاع مستويات ا�نسولين فى الطفولة
يزيد خطر ا*صابة بالذهان 
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Psychiatry
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 تراجع الطلب على المشتقات النفطية 
إلى مليار لتر 
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   ٧٫٣٨ مليار دينار ا!نفاق الحكومي
في عشرة أشهر 



 

      

    


     
 
     
       

     
  
 
    
    
     
      
       
      
     
     
       

     

   أزمة مالية تهدد القطاعات كافة بالعقبة 
ومطالب بتدخل حكومي 
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تراجع الطلب على المشتقات النفطية إلى مليار لتر



اغالق ٢٤٤٦ منشأة ومخالفة ٤٦٥٠ مواطنا
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 أميركا تمنح براءة اختراع لباحث أردني  
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 القواسمي: إلغاء حظر الجمعة ينعكس 
إيجابB على قطاع ا@لبسة 


تمديد استقبال طلبات برنامج »استدامة«

 أزمة مالية تهدد القطاعات بالعقبة 
ومطالب بتدخل حكومي 
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 شركة طيران ا�مارات تعلق رحالتها 
إلى أكبر ثالث مدن أسترالية 
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