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فحوصات كورونا تحت الرقابة
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العايد: خط ساخن الستفسارات ا�عالميين 
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»الصحة«: ال أعراض زائدة عن الحد 
لمتلقي اللقاح

»النواب« يبحث قانون تنظيم الموازنة.. اليوم
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 شروط أداء العمرة ترفع الُكلف وشركات
الحج تطالب بإنقاذها 

 رسم كاريكاتوري يحط من قدر النساء يثير موجة رفض 
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 المهراس.. أقدم السالالت الجينية للزيتون في المنطقة 
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 فحوصات كورونا تحت الرقابة وحاالت 
فردية محدودة تالعبت بالنتائج 
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 الصحة: ال أعراض زائدة عن الحد لمتلقي لقاح كورونا 
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 شباب يحولون مخلفات البالستيك »بالط�« عازالً 

 العزيمة تنقل أسرة من الريع ل�نتاج 

 »فكرتنا بمسرحنا«.. مبادرة تعالج القضايا الشبابية 
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   إطالق مبادرة »سفراء السالمة 
الرقمية« بالكرك 



     


    


     

    
  


     





   
    


    
    
     

   
   

 


    
  
    




 

     
      

   


     

     





   »الهاشمية« تناقش الشراكة ببرنامج 
إعداد المعلمين 
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 »النشامى« يظهر أمام دينامو كييف ا�وكراني 

 »الريشة« يشارك في ثالث بطوالت عربية 

 شباب الحسين يستقر على حسونة لقيادة فريقه 
في »طائرة ا�ولى« 
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 الطرة يعود إلى المنافسة في »كرة ا�ولى« 

 تادرس: الروماني ماريوس مدرب8 للفيصلي 

 »استئناف اليد« تلغي قرار تخسير العربي 
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 ا�هلي.. »دريم تيم« 
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 برشلونة يعرض ديمبلي للبيع.. وريال مدريد يتحرك 	يجاد بديل 
لـ زيدان 
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 تألق بوجبا يمنح مانشستر يونايتد دفعة معنوية.. وكلوب 
يعترف بفشله 
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 اليابان واللجنة ا#ولمبية الدولية تنفيان إلغاء ا#ولمبياد 
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 كليفالند يتخطى بروكلين.. وكليبرز يشارك ليكرز 
الصدارة 

 االتحاد ا%سباني للتنس يعتذر �ستراليا 

 السماح بالحضور الجماهيري في مونديال ا�ندية 
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 مصر تقترب من ربع نهائي مونديال اليد 

�ول مرة.. أول عنصر نسائي يلتحق  
بـ أكاديمية فيراري 

 سوسييداد يعير مهاجمه إلى وولفرهامبتون 
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 الدراما ا�ردنية تنفض غبار الجائحة وتستعدّ لشهر رمضان 

 »مصابيح دبي« لهيثم العقيلي.. مزيج من الوصف والشهادة الحية 

» حلم ليلة حظر« على مسرح الشباب في إربد 

» ملوك المدينة الساحرة«.. البحث عن ا<ثارة والمغامرات 
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 ارتفاع واضح بأعداد المخالفات 
للمنشآت وا�فراد 




   
   
   


    





  


  
   
    



   
 
 

   
 
   

   


   
   

  
  
   


   


     




» جوباك« تكشف خططها لالستثمار
في الحلول الرقمية والتكنولوجيا المالية 
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 مطالب بإعادة النظر بكلف ا�نتاج لقطاع التعبئة والتغليف 
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المشاريع الخدمية للتصدير 
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 بايدن يرسم صورة قاتمة ل�زمة الصحية 
واالقتصادية  »المتفاقمة«  
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