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الملك: توحيد الجهود لتعافي السياحة




إجراءات تخفيفية لتحصيل ا�موال في البترا




    

   
    

    

    


  


   
    
    
  

    

   
 

 
 

 
















 

    
  

     
      
     










































  


  








 

  


  
 




   


     

   
    























 ٢٫٥٥٪ فحوصات 
كورونا االيجابية 



كورونا تحرم ا�ردنيين من الحج 
للعام الثاني
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» كورونا« تحرم ا�ردنيين من الحج للعام الثاني 




 شكاوى من انتشار الحفر في شوارع مدينة السلط 



 العودات يؤكد أهمية استعادة هوية الدولة الزراعية 




 مجلس محافظة الكرك: لواء عي ا�قل حظا بالمشروعات التنموية 
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 الملك يؤكد أهمية توحيد الجهود لتعافي القطاع السياحي 





    


     
     

     



     
      


  
    
     




    

   
    
    

     
     



  
    

   
   


     
     
    
      
  






» الوزراء«: إجراءات تخفيفية لتحصيل 
ا.موال في »البترا« 





 وزير الداخلية: معدل االستجابة الحتياجات ا.ردن 
ل8زمة السورية لم يتجاوز ٤٪ 
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 الرفاعي والكاللدة يؤكدان أهمية االستفادة 

من خبرات الهيئة بالعملية االنتخابية 

   الصليب ا.حمر: ل8ردن دور محوري 
خالل ا.زمة السورية 
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 المستشفى الميداني ا�ردني »غزة ٦٧« يباشر أعماله 

 ا�مير مرعد يبحث بمجلس ا�عيان تشغيل االشخاص ذوي االعاقة 

 مقاهي ومطاعم العاصمة ملتزمة بتعليمات تقديم ا�رجيلة 



 الخوف من الثأر واالنتقام يمنع المعنفات من الشكوى 
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  باب العزيزية.. من مقر للقذافي إلى ملجأ 
للباحثين عن سكن 

أميركا تحتفل  بانتهاء »زمن العبودية«
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f a w a z y a n @ h o t m a i l  c o  u k
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M o h a m m a d  b a r a k a t  t @ y a h o o  c o


       

       
        
       
       
         

   



         
       

      


     
         
        
      

     



         

         

      
   



       
     
    


        
      




       
       
        






                    



         
        


  


         


  


         
     

          




          


          
      
       
       
        


        
        



 




   
    


         









   

       





A h m a d  h  a l h u s b a n @ g m a i l  c o m




      
       
       
         
        
       
         
        
         
        
          
        

 
   
 
         
        
       
       
      
      
      
         



          

         
        
         
   

       
      
         


        
         


 
 
         
           
       
       
       




A h m a d  h @ y u  e d u  j o 
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كيف تتخلص من سرعة التأثر بكالم ا�خرين؟

     



         
     
       
 


    
     
     


      
       
    




       
      

     

       




     

 
       
       
    

      
      


      
      
        
       


      
       

      
     
        
       
      
       

      
 
    
      
      
  

      
      
      
 
    


     
       
       



 رياضة المشي.. لصحة أفضل 


       

     
         
      
       
     
    

       


         
         
               
             

     
      

    
           
       
               
         

  
     


       
       
    
            
               
      

    
             
          
        

 
               
       
             

 
             
          
       
        
          
       
       
      

       
 

       

       
       
        


              
             
             


        
        


             
        
          
               
             
         
       
       

      
      






 هل يمنح لقاح كورونا جسم ا,نسان 
قوة مغناطيسية؟ 
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جتْ له ا�غاني   التحرش.. وباء اجتماعي  روَّ
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 E m a i l   s h a b a b  a l r a i  c o m
a l r a i a l s h a b a b i @ a l r a i  c o m
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   زوجان ينشئان مشروع� منزلي� للقهوة العربية 



 أردنيتان ثاني ورابع جائزة الفارج العالمية 

   النجار تفتتح مبادرات  في مدارس حكومية بعمّان 
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   استئناف مشاريع ا�لوية الثقافية 

   خليفات توقّع »نيرفانا« في »شومان«    خليفات توقّع »نيرفانا« في »شومان«    خليفات توّقع »نيرفانا« في »شومان«    خليفات توّقع »نيرفانا« في »شومان«    خليفات توّقع »نيرفانا« في »شومان« 

  إشهار مؤسسة التراث العربي وإطالق باكورة إصداراتها

   مبدعون على ضفاف المئوية 
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 المنتخب الوطني لكرة القدم يالقي جنوب السودان 
.. اليوم 



 العبو »كرة الجزيرة « يواصلون احتجابهم 




    



     



     

      
    
    






   
     
    
    

    

     

   
     



    


     
     




  
    
    
    



  
    
    
   

   



   
  

  
    


  



    





     

     



  
    
   




   



    









    
    

  


    

    




  




 



    

   

    
  

    
    
    

    
 

    

   

     

    


  





 اختتام بطولة الراحل نضال لطفي للتنس 


    

     







    
     
  


     






   

   
   

    
    






 »مؤقتة المصارعة« ترتب أوراق 
المرحلة المقبلة 

 كأس ا?ميرة سمية لسيدات »اليد« ٢٤ 
الشهر المقبل 

 نهائي دوري كرة اليد العسكرية اليوم 
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 العبو البولينج يعودون إلى التدريبات بعد انقطاع 
طويل 
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 خافي مارتينيز يستقر بالدوري القطري 


     

     
      

 


    
      

   
     
    

      
      
   

 

    


 

    
      
     

   

     
     

    

     
    

     

 أوكرانيا والنمسا وفنلندا لتأهل تاريخي في كأس أوروبا 


     
       
      

      


       
     
      



   
    

      
  

      
      

  


      
      


     



     

   
     


      
      

   
     
      
        
      
       

 

      

      



      



     
      
     
      


   

     




      


      
  


       
        
     
       

       
       




 

 إصابة بكورونا 3حد أعضاء 
وفد أوغندا ا3ولمبي 
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 باكس يعبر إلى نهائي المنطقة الشرقية 
في »أن بي أي« 

 قطر تسعى لتوفير مليون جرعة من لقاحات 
كورونا لمشجعي المونديال 

 فيرستابن يتفوق على هاميلتون في جائزة فرنسا 
للفورموال واحد 
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 مستقبل راموس يتعقد 

 التونسية جابر أول عربية تحرز لقب8
في »المحترفات« 

 راونيتش يعلن انسحابه 
من »تنسية ويمبلدون« 
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q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m
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   فيينا تسلم مفاتيح حي زيشتاد للنساء 
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 الفوسفات ُتصّدر ٤٠٠ ألف طن
من سماد الداب  �ميركا 





     







    
    


    
    



    
    








    
    
    

   



   


   
  
     

    
    
 


     

   




 المنافسة القوية تخرج المشّغل »الرابع 
لالتصاالت« قبل البدء 
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 ٦٤٦ شركة تعلن تصفيتها االختيارية منذ 
بداية العام 

 العزايزة: لجنة توجيهية لقطاع النقل العام 
لمعالجة التحديات 
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 المنافسة القوية تخرج المشّغل »الرابع 
لالتصاالت« قبل البدء 

 ٦٤٦ شركة تعلن تصفيتها االختيارية منذ بداية العام 

 مسار خاص بوزارة الزراعة لتسريع تسجيل 
المنتجات ا8ردنية 
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 العزايزة: لجنة لمعالجة قطاع النقل العام 

 ا8لبسة تطالب بتخفيض ضريبة
المبيعات إلى النصف 

 أم جي تعلن الفائز بجائزة السيارة 
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 ١١٫٦ مليون التداول بارتفاع ٠٫٨٢٪ 

 المؤشر العام يرتفع ٢٫٨٤٪ ا�سبوع الماضي 
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» طاقة ا�عيان« تشيد بإنجازات الفوسفات 



»تجارة عمان« تدعو لزيادة االستثمارات الصينية

 أورنج والصندوق ا�ردني للريادة يموالن
حاضنة الذكاء االصطناعي 

 عطاءان 8قامة مبان جديدة في السلط الصناعية 
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 هيئة االتصاالت تدعو المشتركين لالطالع 
على شروط العقود 
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د. خالد الشقران

د.ماهر المدادحة
جهاد الشرع

 





    



    
    


     
 







     

    
    
     


     
     
     

     





 ألمانيا ترفض تخفيض الضرائب للشركات 
بعد أزمة كورونا 
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