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الملك يجري مباحثات 
مع أمير قطر في عمان.. اليوم



     

     


    

    





    
     

   


  





إيصال الخدمات لـ ٢٠ ألف منزل في الرصيفة



    







     








   

  
      
    
     
   

     
     



  
الحكومة تستهجن إشاعات بيع البترا

 
الرّزاز يوعز بإنشاء أسواق شعبّية مجانية



   
 

     


 
    
 


   


    

 
       
  
 

  
  
      

   
  

 



     
      
 
 
  
  
    
 







     
    


   



   

   

  

   

   

 

 
  
    

 
  
    

  
    

 
    
 
 

    

 
   
 
 
   
 







     

   
   
    




































 


  






















   


    
  







     


     
 




     
   
     

     
     








»البحر ا@حمر« يستعيد عافيته بعد توقف ٨ سنوات
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 ا�ردن وقطر.. التاريخ والدبلوماسية 

 زيارة أمير قطر..أهمية خاصة توقيت� وموضوع� 

    

     
     
      
     
      

 


      

     
       
      


     
    
      
     
    

    
     


       
     

    

    



     


  


     


    
      
      
      
      
     

     


     


     


    

     
     
      
     

 
      
      
      
     



    


       

  

     
      
     
     




     





      


        

     
   





 

  




      










 
    
     
    




   
      
     


     
     


     
     


      
    
      



   
     




 
    
     






 
     


     

    

  

    
      
     

      
     


     
     

    









      
       




       

       
     


        
        
 


     







       
       
         
  

       
      

     
        


  









      


       





 


      


         

         
        










 
       



       
       


       
   


     
       
          
        
       
      

      



       
      
       
      
       
       


    

 الديحاني: توجه كويتي كبير لالستثمار في االردن 
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 افتتاح المركز الشامل للخدمات القضائية: االستعالم 
والتنفيذ خالل دقائق 

 ٥ ساعات خارج أوقات الدوام *نهاء المعامالت 

 برنامج للتدريب في الزراعة السياحية.. اليوم 
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مهرجان حاشد في الزرقاء لدعم مواقف الملك
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» العالوات الفنية« تطلق شراكة بين النقابات 
والحكومة..فهل تتسع مجاالتها؟ 
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مدير مستشفى الكرك : وحدة القسطرة بكامل جاهزيتها

 غياب الصرف الصحي عن الظليل يتسبب بأزمة بيئية 



    
    
    



    


  


     


    






     

     
 

     
     
 
    
   


     


     
    






   
    


     
     



    






    
     
    
     
    

    
   





    
  

    
     


 $     
    
    

    

     
     


 

     

  
     
    



     
    
    



     
     
     



    





   

    

 
      
    


   


   










    

  

  

     

    




 مناقالت بـ ٥٠ ألف دينار لصيانة
طريق وادي سوف 

» تجارة الزرقاء« تركب حاويات للنظافة 
في الوسط التجاري 

 انشاء وتبطين قنوات للري في جرش 
بكلفة ٤٢٠ ألف دينار 

 ضبط وافد يتالعب بتواريخ مكمالت غذائية 
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 أردنيات يكسرن حاجز الصمت ويزحفن 
نحو أدوار قيادية 


    
   
   

   

   
    
   


    
   

 

 
    

    

    

   
    



 
   
   
    
   

  




   
   


    



  
   
   

    
   
   


 
   


   

   

  
  




    

    
  
    




   

  
  

   
 

 

  
   




    
   
    

  
   
        




    
    

 

    
   
    
   
   

   

   
     
   
    
   



   



   
   


   
   

  

   



   
  
   
   

   
   
    

  
   


  
  

 


  

  
   

    

   
   
    

  

  



  
   
  


  
    
    
  
 


  
    



    

   

    


    

   


   

  
 
   
   
   
   
   

    


  

  


   
    
   

   

    

   


  

 العيسوي وفريق وزاري يتفقدون مشاريع تنموية 
وخدمية في الطفيلة والكرك 
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 طالبان أردنيان يجعالن 
السيارة التقليدية »ذكية« 





 


 برنامج لبناء قدرات الطلبة بـأنظمة ذكاء اصطناعي 
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صفقة »ترمب - نتانياهو« تسرع واقع »الدولة الواحدة«



 أردوغان يعلن عن قمة رباعية حول سوريا 
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ا"سرة الثقافية وا�عالمية تستذكر »عاشق الصحراء« جهاد جبارة

 شومان تفتح باب الترشح لجائزة »أبدع« ل)طفال واليافعين 
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 طهبوب يشهر »عائدة إلى أثينا«: روح المكان وذاكرته 
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 »التايكواندو« يعسكر خارجي� ويعدل الخطة 
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 منتخب السلة في كازاخستان استعداد� لـ »النافذة ا�سيوية« غد� 
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 »شباب الكرك« تحتفي بالمتقاعدين العسكريين 

 »شباب معان« يستضيف ورشة حول 
التمكين االقتصادي 
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 محمد علي.. نجم بمواصفات خاصة 


   




  
    

  

    

    
    
    



   
      

    

  
    
      
     
    
    


    

    


    
  
    

     

  



 الجزيرة يستقبل الرفاع الثالثاء.. والفيصلي 
بضيافة ا=نصار غد; 






     

  
   
    
     
      

     
   
     
     
 

    


     

 
     
   

 

  

    


   
    


 


   


    
   


    
  
   
      



    







 
 

   

    


     


    




     


   
     


    
     
    










 النوايسة يدعم نادي المزار الجنوبي 

 أهداف غزيرة في ا=سبوع الثاني 
لـ »كرة ت ١٥« 
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 فوزان لـ شباب الحسين والعودة بـ »طائرة الشباب«
.. ومباراتان اليوم 





    

     
 


   

    
      

    
  
    
 





    


    
     




    
 


   










   




    
   



    
    
     

     


    









 ميسي ُيثقل شباك إيبار.. تشيلسي يتمسك بالمركز الرابع.. وليفادوفسكي 
ينقذ بايرن ميونيخ 




 خسارة جديدة لـ وادي موسى 

في »طائرة ا>ندية العربية« 
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 مهاجم دورتموند ينضم لمنتخب ألمانيا 
ت ١٩ عام� 

 »كورونا« يؤخر تدريب متطوعي ا�ولمبياد  



     

       
  



     
        
        
      



      


       


 
     


    
 
       


       








     
   

       
       


        
      



       
 
       

      
      


      

     





       
  
      



       

      



     
       



      
     
      




     




 دورتموند دون جماهيره في هوفنهايم لموسمين 



 ليكرز يعزز صدارته للمنطقة الغربية.. 
ورابتورز يستعيد نغمة الفوز 




   

     




   
     
     



    

    
    

    



 
     





    

  
  





     
     


    

     



     
     

    

    
     



    
    
    
     


    

     

    

   

     


    
    
    
    
     


   
    

     
    
 


    
    




    
   








    
    





    

  
     
    
   




    
     









     




    
      




      
    

      
     

      
    






      



 
      

      
      
      


      
     
     


      
       




     
       



 

     
     
    


     
       
     
















 

أيمن المجالي




راكان السعايدة
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   تبرئة نجلي مبارك من جميع التهم 
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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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 الذهب يرتفع ١٫١٠ دينار للغرام بعد تزايد 
انتشار »كورونا« 

ا.ردن ١٣ عربي( بنسبة النمو االقتصادي 
المتوقعة في ٢٠٢٠

 وصول ٥ بواخر ألبسة وأحذية مستوردة من الصين 

افتتاح المنتدى االقتصادي الشبابي الثالث عشر
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 المملكة تتطلع لبناء عالقات اقتصادية 
واسعة مع قطر  
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المملكة تتطلع لبناء عالقات اقتصادية واسعة مع قطر 
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اتفاقية بين مؤسسة ولي العهد و»زين« 
لدعم الشباب
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 الذهب يرتفع ١٫١٠ دينار للغرام 

بعد تزايد انتشار »كورونا« 
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 الجمارك تحبط تهريب بضائع مختلفة 
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 الحموري يبحث مع شركات عالمية كبرى االستثمار في المملكة 

» صناعة الزرقاء« تبرم اتفاقيات بمعرض الخليج ل;غذية 
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 إطالق مؤشر حوكمة الشركات المساهمة العامة 

ورشة عمل لقطاع االثاث والصناعات الخشبية 

Orange ا1ردن وجهد يجددان شراكتهما االستراتيجية
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 عروض وتخفيضات في »المدنية« .. اليوم 

   »العمل« تطلق مبادرة »مهن من ذهب«  

» تمكين« يفوز بجائزة »تومسون رويترز« 

» التخطيط« تطلق منصة مؤشرات التنمية المستدامة 
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 التسريع.. أسلوب التعامل ا�مثل مع الطلبة الموهوبين 
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 ديون الحكومات تقفز إلى رقم قياسي 

» ستاندرد أند بورز« تخّفض 
التصنيف االئتماني للبنان 
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