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الملك: مؤهلون لنكون مركز� إقليمي� في الصناعات الغذائية


 














      


        
        
        


 
        





        



        





         
        
        
        
 





الرزاز: الفرص أمامنا وسنخرج أقوى




     
     
    



       

     




    




   
      




      
     
     
      
       
     









     
     


     
 
      






        

       
  

       
       


      

       

       




        
       
      
        
        
    
      


        
      
  







 
 




        
        
   


  
         
        
 








الحكومة: دمج هيئات والهيكلة مستمرة 
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 الملك: التركيز على دعم الصناعات المستخدمة للمدخالت المحلية 



 الملك: التفكير بآليات لزيادة التصدير والترويج للصناعات الوطنية 
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 دمج الهيئة البحرية و»البري« و»الحديدي« بمسمى هيئة النقل 

   الرزاز: قرارات هيكلة لزيادة االستثمار وتعزيز منعة االقتصاد 

   تضامن: متوسط النفقة الشرعية ال يتناسب والظروف المعيشية 
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 العضايلة: »كورونا« تكشف أن الهيكلة 
ال بد منها 

   بدء التسجيل للمرحلة الرابعة لعودة 
ا)ردنيين 





     

       
     
 
     
 
       
     
 

 
     


    
   

    

   
 
    
     


    
    
     

      

  

      
     
    

     

     

  
      
       
      
     
     

   



       

        
       
       
       
       
      

       
     
  
      
      


       
     

     
   

       

      
       
     
       
  

  





   المزارع السياحية منتجعات تجذب الزوار 


     





  

    




     


    
     








    


    


     
 
     

     

   

     



    

    
     


     
      


       

    
     
     


 
     


     


     






      
   

     

     
   
    


     
     

     
       


  
     
     
 
      







      
    

    
 
    





      




    








    
     
        

       
        
       
       



       

        

         







        
     

     

       
       
 
        


      

         



         
       




     


        
      
     




    


       




         
      
       
       
      

       
       
       
  


   


       

     
      



       
        



   موجب الكرك يعانق ألق الطبيعة عبر التاريخ 
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 مخطط الضم ينعش مستوطنات الضفة 



        
     
     


        
       




       
  


       






        


      



      


       

   


    
    
    


     
       
   


  
       
      


      
       
     


 



     
        




       
         



   






       
        
       
      



  الوباء يشتد في المكسيك والهند وإيران
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» العمايرة« تصمم مشغوالت يدوية عصرية 

 »أمان« مبادرة للحد من العنف 
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 بدء الفصل الدراسي الصيفي في »اليرموك« 
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 المجالي.. شابة أردنية تشارك بتحدٍ عالمي 
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 الوحدات يبدأ »ودياته« أمام الحسين 

 الرفايعة يثمن دور نادي شباب العقبة 



 
    
   

   


     

    
     
     


 

 




   
   

    



    
 

    



    




    
    




    
     

     


    





   


   

    

    

    
    






 

    




 انطالق »كروية« المرحوم رياض العدوان 


    
 






    




    



   
   
    
   
     



    
    


    
   








 أبو نصير ُيشارك في بطولة المملكة 

للمصارعة 

 انطالق معسكر الكشافات والمرشدات 
في الكرك 

 سحب قرعة بطولة ا2من العام 
لخماسيات الكرة 
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 محمد سهيل: مواقع التواصل أبقت الشهرة قائمة.. وا
سم لم يتقهقر 
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 بايرن ميونيخ يتوج بلقب كأس ألمانيا 


      
     




     

      


     
      
      
  



      
     
       

      
       








        







      


     

 

  
      
     





 قميص برشلونة الجديد يصل بالنادي إلى المحاكم 
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 حبيب يتحدث بعد أيام من وفاة والده 

 تقارير: نيمار يقترب من برشلونة مجدد> 
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 الريال يقترب من التتويج بالدوري االسباني 


      


     
    
    


    
    
   
  







    
    
     

     



    
     



     





   





  

     




   





  


     



    






     



    
    

    

    

   

     



    



   
   









» كورونا« يهدد الدوري المصري مجدد� 

 جوارديوال: سيتي سيتجنب عقوبة
ا(يقاف ا'وروبي 
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نهى بطشون: مجزرة »دير ياسين«.. جرح لم يلتئم منذ ٧٢ عام�
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» رسالة روح«.. معرض لتشكيليات أردنيات في »روى٣٢« 

» أحلم بالرصيف«.. مرويات عن المعتزل الصحي 



      
     


     





     


   
     
     



       
      

      


 

     
    
      


 
       
     

       
       


      
      


   

     
 


     

    
 
  
     
      
      
     
     
     
      

     

      
      
       
     
       


     


 



      
  
 
      
      
       
      


       

 

     

  
   
    

      

     

   






  
       
     
     

      

  

         
      
       
       

 

    

      
        
     

      
      
        

      
     
 
      
   
       
 
 
   
        
         
  

     
      
      
     
     
    
  


       
        

 

 
 
      
     
      

        
     


      
       
        
   
   
       
       

      
 
 
       


 ثالثة إصدارات للمقداد.. تجليات التجربة 
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سمعان: الظروف المالية لـ »مصانع ا�سمنت« 
تفاقمت بسبب تداعيات كورونا






 



    
    

   
   
   
 
  

 



    
   






توقف النفط العراقي وجدل التأثير
على سوق النفط المحلي
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»قطاع ا6لبسة« يطالب بتأجيل أقساط 
القروض للشهر المقبل
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 توقف النفط العراقي وجدل التأثير على سوق النفط المحلي 

 أبوغزالة يدعو إلى تعزيز الثقافة الرقمية لمواجهة التحديات 
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 الجغبير: الصناعات الغذائية
من أهم القطاعات محلي� 
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 مؤشر بورصة عمان يتراجع إلى أدنى مستوى منذ أيار 
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