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 ٤٥ طلبا لالستفادة من برنامج تسريع نمو المشاريع 
االقتصادية في ا)ردن 



ا)ردن ورومانيا يتعاونان في مجاالت الزراعة
والتدريب والصحة والحوكمة
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 نقابات تطالب بالتدخل لدى »السوريين« 
'لغاء رسوم الترانزيت أو المعاملة بالمثل 
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توقع انخفاض التخليص على »الهايبرد« ٩٠٪ 

خالل ا7شهر المقبلة 
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 تجارة عمان تصدر ١٢٦٦٢ شهادة منشأ في خمسة أشهر 

 »حماية المستهلك«: ارتفاع أسعار دجاج النتافات 



 
      
       
       

 
     
        
       
  

       
      
      

   
    


    
     
      
      

      


    
     
     

      

        
          
      
   





      
      

  



       
       
    
      



      

 
       

  




 نقابة المواد الغذائية تطالب بتعليق الرسوم 
الجمركية على الدواجن المستوردة 




     
     
      


      
     




       

     



      





       

     


    
      
      
       






مجمع سفريات معان الجديد.. مكانك سر
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» مالية ا�عيان« تدعو لضبط هدر المال العام 

     
    
    



 
      

   


   






   
    
 
    
 





     

      
   
     


    

      
  

     


    

     
    
    
     




     

 
      


    
    
    

       



     


     
    
  

 
   



 



 البدء بمشروع أجهزة الربط �قليم الوسط
ضمن »ا�لياف الضوئية« 



    
    
     





    

 
   
    


   


   
    
   

   



 

    



 
















 الهجمات التي تعرضت لها ناقالت النفط ا�سبوع 
الفائت ستزيد من تكاليف التأمين 
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» زين« شريك لسوق جارا ٢٠١٩ لدعم 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة 




     
    



     
     
     

  
     


   
       
     


 
     
     


    

    

  
     
 
     



       


      

     
    
     


    
       


     

     



 

      
     
      
     
     
 
 
       
 
     




 




     
      
     

     
     
       
 
     



    
      
  






   
     
 
    



       
     
     
     



      

    
    

      
  







    
      


    



 ٥٠٪ من محالت ا�لبسة وا�حذية
متوقع إغالقها في طارق 





 بنك القدس يفتتح مكتبا تمثيليا في عمان 
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 العزلة تسبب أمراضا خطيرة 
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 حمدي الطباع: رؤية شمولية هادئة في ا�زمات  
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ا�سرة الثقافية تكّرم »آخر الغرباء في مدن الضباب«
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 »الهروب من الرقة« يستهل عروض مهرجان
الفيلم العربي الفرنسي 

 أوركسترا »حجرة االتحاد« تختتم موسمها بمعزوفات لبيتهوفن 

»عالء الدين«.. فيلم كالسيكي ينبض بالحيوية
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 ٠٫١٪ ارتفاع معدل التضخم لشهر آيار 
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