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ا�ردن: انتهاك سافر لحرمة ا�قصى








     

     
 



     
       




     


      
       





ألمانيا ترفع ا�ردن من »خطر كورونا«




    

    
   



   




 



    








دودين: استراتيجية ل)عالم ا$لكتروني



فاعليات: نحتاج ثورة اقتصادية بيضاء
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توجيهات ملكية بنقل الطفلة البوريني 

للعالج في الخدمات الطبية

  »المرأة في ا'عيان« تثمن تشكيل لجنة 
لدراسة ملفات الموقوفات إداريًا 



     

     
    
  



    
    



   
    



 

     



    
    


   

    
 

     


     

     
 

 



   


  


    

   
    

   
 
     


  



    


 
     

     

    



 إحياء يوم الحج المسيحي بكنيسة سيدة الجبل 
في عجلون 

     


    
    




  
     
     
    





   
     
      
     
   
     

    
      
      
     
  

  

     
 
      
     

  
     
      
  

  
       
    

     


   


   
     

    
     
     
     
     
    

    



    
    
 




      
  

     
 


 
 
    



      
     

       
     
  


 
  


         

    
    




 الفايز: إنشاء حساب مستقل باسم 
المخاطر السياحية 



      

     
    


     

    
     

   
  


     
     
     
    


     

 
      



    





المانيا ترفع ا'ردن من »خطر كورونا«
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 ٧٤٫٦ مليون دينار التداول ا�سبوع الماضي 


        
  

   
 

   
       
  


        
    
        
       
       

    

        

      
      

        
        




          
      

 
       

     
       
        
        

      

 
        
        
      
      
       
       

      



فاعليات: ا�ردن يحتاج ثورة اقتصادية بيضاء 




   




     


   
    



    
   
  
     
    


 
    
    
 
     



    
    
      
     
    



      
    
    



   


     







     
     
   
   



      




     
     
      

     





    


    
    
    


    


 
    

     





    




   


    
    
 





 


    
  
 
    




     
 
    

 
    


 
     

    

    

 



 عزايزة: استمرار تطبيق إجراءات أمن الموانئ  والمالحة



   

 
   


  
   
    


      
     



    

     

    

     



     
     


     
    

     


     
     



       
    

  
      
  
    

   




    


     



     
     


      
  
     


     
    
     


     
    
 
     
     
    
     

      

     
     
      





»جمعية المالكين« في العمارات السكنية

   ارتفاع أسعار الذهب وتراجع النفط 
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االحتالل يقتحم ا
قصى ويطلق
الرصاص صوب المصلين

تضاعف عدد النازحين بسبب الحروب وا
زمات
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 انتخابات رئاسية في إيران 



تجدد انتشار كورونا في موسكو 
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د إلى الوحدة   »مرآة واحدة ال تكفي«.. من التعد�

 كتاب موسوعي يلخّص أمهات التراث 
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 مداليتان ذهبيتان وفضة ل�ردن بـ »آسيا للتايكواندو« 
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جويحان بطل سباق السرعة ا�ول  
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 فرسان ا�ردن والبحرين يتنافسون 
على لقب »ماراثون القدرة«.. اليوم 


 حمد يقود أول تدريبات النشامى اليوم 
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 ألمانيا أمام الفرصة ا�خيرة.. وإسبانيا تسعى لفوزها ا�ول 


    
     
      

    
     
     
      
      
    

     













      




       

      

      
     




      



     

     
  


     




    
      


      





      







      
      
     


     


      
       
      
      

     

    



       

    

      
     
 
     

    





       





     
      
     






     
 



     




     


    



     
     
    


      
      






      










 
 


 
 

نعي فاضل

اسرة شركة مجموعة اكويتي المحدودة ا�ردن
 وجميع العاملين في الشركة

ينعون بمزيد من الحزن وعميق ا�سى المرحوم بإذن ا4 تعالى

ـــــــــــــــــاض كـــــلـــــبـــــونـــــة ري
والد الزميلة العزيزة راية كلبونة

الــــــفــــــقــــــيــــــدة ا�عــــــــــــــزاء  ويــــــتــــــقــــــدمــــــون مــــــــن اســــــــــــــرة 
الـــتـــعـــازي والـــمـــواســـاة ـــر  ـــأح ب الــــكــــرام  ـــوم آل كــلــبــونــة  ـــم ـــــن ع  وم

سائلين ا4 عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جنانه 
وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء
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  لبنان: ا�دوية وحليب ا�طفال تبدأ بالنفاذ 
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