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الملك: ا�ردن ال يزال ا�ردن رغم الصدمات



















 

الحكومة تدق ناقوس الخطر
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الخصاونة: زعزعة أوضاع مجتمعنا خط أحمر
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 التحقيق بانقطاع الكهرباء عن »الجارنز« ينتهي.. اليوم 

 مستشفيات عالج مرضى كورونا.. َمن يتابع ويراقب جاهزيتها؟ 
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» المياه« تبحث مع الشركاء التعاون والتدريب
والدعم الفني للقطاع 
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 الملك: ا�ردن ال يزال ا�ردن رغم جميع الصدمات
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 المفلح لـ$: ربط مراكز ذوي اعاقة بكاميرات 
مراقبة مركزية 

 نشر الخطط الحكومية بلغة أجنبية دون ترجمتها 
مخالف للقانون 

» سواح«.. مبادرة مجتمعية لتشجيع السياحة الداخلية 
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 »الصداقة البرلمانية« تؤكد أهمية الزيارة 
الملكية لواشنطن 

 أبو حسان: على الحكومة التقاط ثمار 
ومخرجات الزيارة الملكية لواشنطن 


 شكوى من تأخّر تعبيد طريق القلعة في الطفيلة 
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 السهيلي: المساعدات الملكية الطبية 
حظيت بثناء الشعب التونسي 

 »أردنا جنة« يتيح للزوار المحليين 
اكتشاف سحر البترا 



       


      




       



      
      

      



       
     
      


    
   

 


    
 

   


     


   
      
     
     


     
     





 الخصاونة يوجه بتشديد الرّقابة على تطبيق أمر الدّفاع (٣٢) 
PCR



 دودين يحذر من ارتفاع نسب ا@صابات بكورونا المستجدّ 
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 التنمر ا@لكتروني يهشّم آداب الخطاب المجتمعي 



    
      

  



    

 
    
  


    
      
 

    

    



  
   
 
    
     


   

     
    


 
    


  
  
      
      
    

 

 
    
     
    
      

   
     
     

     
      

   

      
      
     
     


  

     
 

    
    

    

      
      
   

  
    

     
     

   
     
 
     



    

     
       
     

     
   

    

     
 


  
     
    
     

      

 
     
    
    

 



   
    

      
      
 
     
     

     
      
       

    
     
   
   
    
     



   

    






  

     
     

    

     
     
   
     
    



      
    

     


     
 
       
    
       
      

 


       

 
      


 
   
 
  

 
       

 
      
 


      




    
    






 ١٥ وفاة بـ »كورونا«  و١٠٦١ إصابة
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 الرفاعي: لجنتا االنتخاب واحزاب ستجتمعان 
بعد التوافق على مشروعي القانونين 

 إجراءات مخففة لالستفادة من قوننة أوضاع 
العمالة غير اردنية 



 حقوقيون: »َسوْرَةُ الغضب« أعذار مخففة بذريعة قانونية 
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» مسارات اردنية«: تنظم جلسة حوارية 
حول »التصدي للعنف اسري« 

 حوارية حول اوراق النقاشية للملك في إربد 

 ١٣٢٩ حالة راجعت طوارئ »الجامعة« 
خالل العيد 

 إعالن المشاريع الفائزة بالملتقى الوطني 
الخامس للرياديين الشباب 





         
     


   




      
    

      
    
        

 

    


        




      
      
      

      

 
      



      
 
       


      

    
 
 
        

 
    
     

        
   

        


    
      
     
     
      
     




     
     



 https://bit.ly/3x4P8of



      
   
     




      
      
     
   


      
      
   



    
    

     
    

     




    
  
    





     

        
     
      

        

       
      
        
        





      
    


      
     




 


  
     



     


      
     



       
 




       
     


      
      

The wanderers Hostel And Community
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متطرفون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية بالخليل



تفكيك شبكتين وراء »تفجير الصدر«
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t h e b a n 1 0 0 @ g m a i l  c o m  
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m a l a k a l t a l l @ g m a i l  c o m



 

   ريم أبو حسان: الشراكة في التغيير حِرْزُ الحُكْم الرشيد ٢/٢ 
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 »صقور ا�ردن« يبدأ أمام بطل النسخة ا�ولى 
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 نجما التايكواندو الصادق والشرباتي يظهران اليوم 



  



   
       
     

      


        

  

       
      


     
      




    
      


      
      


      




      
      

      
       





       
      




      


      
     


       
     


      


       


          
      
       





  

 »التايكواندو« يدرس المشاركة 
في البطوالت الدولية المفتوحة 

 الوحدات يطلب حكام3 من الخارج 
لمباراته أمام الفيصلي 
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 الرمثا يقدم مديره الفني الجديد.. ا�ربعاء 



 الوحدات.. بطل »الذهاب« 
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 انطالق معسكرات التماسك االجتماعي في الكرك  دوري ا�ولى لكرة اليد ٩ الشهر المقبل 
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 تونس تعزز ميداليات العرب.. مصر تتعثر أمام ارجنتين كروي� 
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 يونايتد يحضر لضم نجم ا�تلتيكو 

 برشلونة يرد الصفعة لـ مورينيو 

  


     




     
     
   




    

     
     


    




       
  
     
      








     

  







       

    


   


      
 
    









  
    
   



    

     
    
     
    


    
     
     

 



      
    



    


   







     


  




  




 
      
     







 قطر تبلغ نصف نهائي »الكأس الذهبية« 

 رسالة مبطنة من راموس لفريقه السابق 

 يوفنتوس يحسم مصير رونالدو 
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د. خالد الشقران

د.ماهر المدادحة
جهاد الشرع

 


      

     
        
        




      
       

        
        



  
       
       
     

  
       

        
       

       

   
      
       

  


   

         
        

      
        

    


     

         

   



q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m
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 »ستاندرد آند بورز« تتوقع تعافي 
االقتصاد ا�ردني ٢٠٢١
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٥ آالف مطعم وكوفي شوب
خرجت من السوق بسبب كورونا
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عودة المغتربين والعيد ينقذان »السيارات السياحية«

الرحاحلة: ٣٥٪ من العاملين غير خاضعين للضمان
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كورونا تخرج ٥ آالف مطعم وكوفي شوب من السوق



الرحاحلة: برامج الضمان لم تؤثر على الوضع المالي للمؤسسة



» ستاندرد آند بورز« تتوقع تعافي االقتصاد ا1ردني ٢٠٢١ 
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 الدين العام ناهز ٣٣٫٩ مليار دينار

في نيسان  الماضي


 عودة المغتربين والعيد ينقذان سوق 

السيارات السياحية 

 تحسن مؤشرات قطاع البريد بالمملكة 
لعام ٢٠٢٠ 

 انخفاض الدواجن ٢٥٪ لتراجع
الطلب عليها 
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 (٦٫٧) مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان 

 تحسّن المؤشر العام خالل ا*سبوع الماضي ٠٫٨٣٪ 
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 حال تحقق شغفها بامتهان »صناعة الحلويات« 
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» بر«.. مبادرة طالبية لتعميق العالقة ا�سرية 
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» سنبلة« تنشر ا�فكار الملهمة بالمدارس الحكومية 
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 التشكيلية نعمت الناصر: معارض التواصل االجتماعي خادعة 

 صندوق ا.ردن ل,فالم يدعم ٢٣ مشروع$ في دورته السادسة 

 فتح باب الترشح لجائزة الشيخ زايد للكتاب 
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 مذكرة تفاهم بين تجارة ا�ردن وجمعية 
َعون الثقافية 
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