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الملك: توسيع عمل خدمات ا�سناد المحلي


 

      

     











     
    

      


      








الملك: ضرورة تضافر الجهود في الحرب على ا�رهاب





»الوزراء«: إجراءات لتصويب أوضاع العمالة المخالفة



طالب التوجيهي إلى قاعات االمتحان 
في ظل عام دراسي استثنائي


  





ولي العهد: إعادة النظر في آليات 
برامج »سلطة العقبة«
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   ولي العهد يفتتح مشروع تطوير ساحة الثورة العربية الكبرى بالعقبة 

 مؤسسة ولي العهد تعلن تخريج ٢٠٦٤ طالب" 
وطالبة من برامجها »أنا أشارك وأشارك +« 
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 جامعة ا8ميرة سمية تستضيف مشاركة 
ا8ردن في ا8ولمبياد العالمي للمعلوماتية 





       
      
       

 
       
       




    
       



 
 
       

        
      

 
     
       
       
       

     
   
        
     
        
       
      

  
 
      
          







 ولي العهد: ضرورة إعادة النظر في آليات تنفيذ برامج 
»سلطة العقبة« التي شابها أخطاء 
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 الملك: توسيع نطاق عمل قطاع خدمات ا�سناد المحلي 
 



 الملك يجدد التأكيد على وقوف ا&ردن إلى جانب العراق




 

       



      
 


      




        







      





        
   

      

     







     














      









 قرارحكومي بتوفيق أوضاع العمالة غير ا&ردنية المخالفة 
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 أطباء يمارسون االختصاص والمسمى »طبيب عام«.. ! 

   سلطة البترا: مستعدون الستقبال السياح وجاهزيتنا عالية 

 أبو قديس: نسعى لتوفر بيئة مناسبة لالمتحانات
في ظل الظروف االستثنائية 
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 خبراء: ما يتم تداوله عن ُسّمية»النترات« 
في البطيخ عار من الصحة 
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 االستماع Gخر شاهدي عيان بقضية 

مستشفى السلط.. اليوم 



      




     

      

      



       
     

       

    


       



 مجلس الوزراء يقر مشروع إلغاء قانون 
البنك الوطني للمشاريع الصغيرة 
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 »التعليم النيابية«: عودة التعليم المباشر أصبحت ضرورة 

 ١٠ وفيات و٥٩٩ إصابة بفيروس كورونا 

 التربية تشكل غرفة عمليات ,دارة امتحانات التوجيهي 

 رئيس هيئة ا7ركان والسفيرة البريطانية يتابعان تمرين 
اقتحام جوي مشترك 

 ١٤ زميال وزميلة يؤدون قسم نقابة الصحفيين 
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متطرفون يقتحمون ا�قصى بحراسة شرطة االحتالل

أفغان يبحثون بين أنقاض ٢٠ عام�
من الوجود ا�ميركي 
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 »الثقافة« تفتح باب التقديم �نتاج أفالم روائية أردنية قصيرة 

   محاضرة في الزرقاء تستذكر الشاعر حبيب الزيودي 

 جولة في عالم ا�صدارات 
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 الجنيدي والشبلي يكمالن عقد المتأهلين 
إلى بارالمبيك طوكيو 

 وادي السير يحتفظ بلقب »يد الشابات« 

 »الرياضي العسكري« ُيحدد موعد بطولتي 
»القوى وكرة القدم« 
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 ا�عداد السليم للفئات العمرية.. بيئة نموذجية لرفد المنتخبات 
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 ا'هلي يدرس المشاركة في البطولة العربية 
لكرة السلة 




    

    



 
    




     

    

   
    



     





    
    
    

     


   
    


   
      
    
      


    
     
     




    





   


 
    
     



    
     

   
     
    


    


    
    

      
    



     
   
      
   

     

   





 ٦ فئات عمرية تشارك في »الطاولة العربية« 
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 ا�وروجواي �يقاف النزيف نحو هدف ربع النهائي 



 إنجلترا تتصدر.. وكرواتيا وصيفتها إلى ثمن النهائي 



  
     
     

     




     
    
   


    

      


     





   

    




     

   
     









    

  


  



    

    




 
     


    




    

    
  






     
     
    
    


       
    
      
   



   
  

 





    
    







    
  
     


 

    


      





     
    
  
     
   








   

    



    



    



     
    
     
 



     
   


    



    
    
  
     
 



    
   


     

    







     




     


      

 


   
 







    




     
     
      
     







 مبادرات شبابية في معان بتعاون هولندي 

 الغاء جائزة اليابان للدراجات النارية 
بسبب كورونا 

 ا�رجنتيني جونزاليز ينتقل إلى صفوف 
فيورنتينا 
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 تصويبة »قاتلة« من أيتون تمنح صنز التقدم 
على كليبرز 



      

       
      
      
  


 
       

     






       
     
 

      

        


       


        






       


      


       
 
    
       


       
 




      


       
 
  
 


       
      


 





 

      
       





 تعنت ليفربول عقبة أمام مشاركة صالح 
في ا,ولمبياد 










     




     




     



      
     

      

   



      
       






 أولمبياد طوكيو .. ضوابط صحية صارمة 
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علي: نراقب أسعار الحديد وا�سمنت 
ولن نتردد بفرض سقوف
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 ٦٣٫٧ مليون دوالر تمويل من البنك الدولي ل#ردن 

 القواسمي :معدل »ضريبة المبيعات« غير واضح للتجار 
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 مخامرة يدعو صندوق الضمان 

االجتماعي لتعزيز تواجده بالسوق المالي 
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الشوحة: تداعيات كورونا تهدد التجار باCفالس
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$

علي: نراقب أسعار الحديد وا�سمنت
ولن نتردد بفرض سقوف

 ٦٣٫٧ مليون دوالر تمويل من البنك الدولي ل#ردن 

 »االتصاالت« تسمح بإدخال المواد ا�ولية عبر شركات البريد 

$

الشوحة: تداعيات كورونا تهدد التجار با=فالس
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الجمارك: إنشاء مركز صادرات =نهاء 
إجراءات التصدير على مدار ٢٤ ساعة 

 القواسمي :معدل »ضريبة المبيعات« 
غير واضح للتجار 

 رفع الحد ا�دنى لهامش الصيانة 
لحسابات التمويل 

 شركة OPPO تسعى للوصول لتقديم 
أفضل المتطلبات للمستهلكين 
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 مخامرة يدعو صندوق الضمان ا�جتماعي لتعزيز تواجده بالسوق المالي 
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 ا-ردن وسوريا يبحثان التعاون المشترك في مجال الطاقة 

 تأهيل ٤ شركات فنيا لنقل النفط الخام من العراق ل.ردن 

 الكباريتي يشيد بإجراءات قوننة أوضاع العمالة الوافدة 









    
    


  




   
    
    




 
    
     
    



  




    
    



 



    
    
   
    
     
   


     



  

    
    

   

    
 

  




  
     



   
     
 
    







 





    


    




     
    




     



     
     


    
    




  
    



  
    

     



   


    
     

 
      



 عزايزة يدعو لبناء استراتيجية نقل 
تستشرف التطور السريع 

 مباحثات أردنية خليجية لتعزيز التعاون 
المشترك في مجال النقل 

 ارتفاع أسعار الذهب عالميا 

 ارتفاع الدوالر ا-ميركي 
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