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الملك: متفائل بإطالق مسار جديد يعيد ا�مل لشعوب المنطقة


        

       
        
 

 
       
       
       
        
      

 

        


  

          
        
 


       
         

 

       
 


       
        
      

  
        
     
    


 

       


      
    
        
        
      
         

   
   
       
        

       



       
      
       


  


   

       
        

       
      

 
       
       





     






         






      


         


        
    







        

       



       
        

       





        
          

       




 الملك يحذر من عواقب غياب الحل في سوريا 




 الملك  يثمن الدعم ا�ميركي لحل الدولتين  
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 »$« ترصد الزيارة الملكية بعيون ا�عالم الغربي 
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 نقباء: زيارة الملك دفعة ل$صالح االقتصادي 
واالستثماري 
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 شخصيات أردنية وفلسطينية: الوصاية الهاشمية 
سد منيع أمام التهويد 
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 زيارة الملك لواشنطن.. حيوية التحالف االستراتيجي 

       
         
       
 
        






     

      
       

   
        
       
        
       



   
   

        



        

       
        

         


       
        
 


         





        
        
        




       

  
       


         



       
        


        
        
        

       


 
  
       

     



         
      
         

 

       
       



       
   


       
       
         
       
        




       

  




        
 
      

        




      


      

      

 
     

     
    



    

     



        
      


         
        
         
        
         
       

      



 سياسيون: زيارة الملك لواشنطن مؤشر على 
محورية دور ا(ردن في الملفات ا$قليمية 



       
     

      

    

 
    
      
        
      
       
      
      


 



     
    

 
      
     





  
     
     



     


      
     
      

      
     
     

     
      
      
 
    




    
     
      


      

     
     
      




  

      

      
   

     
     



      

       



     
   
     
      
    
     





    
     

     

    
     


      
    
      



 



    
      
     
     

     
     
      
     

      






















 أعضاء الكونغرس: الجمهوريون والديمقراطيون ينظرون 

إلى ا(ردن كبلد آمن في منطقة شديدة التوتر 
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 الملك في واشنطن.. إحياء حلّ الدولتين  






سياسيون:   دور رائد للملك في تعزيز أمن المنطقة 
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 لجنة المرأة تسلم توصياتها
للجنة ا�حزاب 

 دودين ينعى الصحفي مصطفى صادق 

 الخارجية: المتسللون ,سرائيل من جنسيات أجنبية 

 مواصلة تطعيم مرتبات ا�من العام 




  
   
   
   






   

    

   


    
   
    
   

  





  

     

    
 
    
  





   
    



    




   
  

   
   
   






   
   
 
 

 


    
     

   


   




   


   
  





 
   
   
   






   
   
    
    

  
   
   
 







   
   

   
   


   
   

   
    
    







   
  



   




  






 طوقان: المصنع الريادي الستخالص الكعكة 
الصفراء دخل حيّز العمل 

 كوادر بلدية الزرقاء تزيل ٢٠٠ طن من مخلفات ا�ضاحي 

 السلط: إزالة ١٢٠٠طن مخلّفات مواشي 

 النجار يوجه لMسراع بتأهيل اIبار لتحسين
التزويد المائي بالكرك 
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 الملك يعود إلى أرض الوطن بعد اختتام 
زيارة إلى الواليات المتحدة 
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» أبو قديس« يؤكد قدرة كوادر »التربية« على تنفيذ 
خطة العودة للمدارس 






 ١٥وفاة و٤٨٥ إصابة بكورونا 

 »العدل« تنهي دراسة استمرت ثالثة أعوام لواقع الجريمة والعودة إليها 





    

    
  


 


    
    
   
   


     

   


     



    

     

    
     
    


     



      



    



    
    



     

 



     
     
     
    
     
    


     

   

    

  
    
    





    
    

 

    
    
     


     


   



    


   


  

     
    

    



 






    
    



    
       




     
 


       

 
      


      

 

 
       
 

      
 


     




    
   
      
 




     
     
     


  
    
       




    




 

         

 



 

          


        
       
         


        



      

       
        
       

         


        
        



        




        
        

        







           


       




     
 

         


            

 
 


 
       
       
     
      
          


         
     
    
           
        


          
          

         


          

 


      
           


          

 

 
         
         



         
           
           




          





          
          
    










      
       




           
       




          
         
 


           


        



          
         
         



        
        


 

 
         

      
 



        


       
        


        
        
  
 




 لصوص التحطيب يدهسون موظف حراج 
في عجلون 

 توزيع مبالغ مالية وطرودا غذائية
على ١٠٠ أسرة في مؤاب 

 تدريب عدد من السائقين تمهيدا للتشغيل 
التجريبي للباص السريع 
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 الجزيرة يُحبط مخططات الرمثا 
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 أبو عطا: سنواصل االستعدادات والتحضيرات للبناء واالستمرارية 
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 مسابح ا-مير محمد تعود الستقبال روادها 

 انطالق كأس ا-ميرة سمية للسيدات 
لكرة اليد 
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 رقم أردني جديد للسبّاح الور.. والوادي يغادر »المالكمة« 
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 »ا(لعاب الشعبية«.. تمارين رياضية بقالب اجتماعي 
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 شابان يؤسسان نادي� لتدريب الكوميديا با�ردن 
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 بدء التسجيل لبرنامج السالمة والصحة المهنية 

 تنفيذ زيارة بيئية توعوية �طفال العقبة 
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 »سلة« أميركا لمواصلة هيمنتها.. »يد« مصر تتفوق على البرتغال 
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 مانشستر يونايتد وسولشاير.. عقد حتى ٢٠٢٤ 

 بوكيتينو يجدد عقده مع سان جيرمان 

 الحارس جوليني أول تعاقدات توتنهام 



   
  
  
     



  

     

 
    
     
    
   



    


 


    
    

     
     
     

    

    
   

     

     

    
    


     


   
    
  
  





   









    
     


   
    
   
     



     



    

    





    






 


    

    



     
     



    
     



  




   
    

    
    









 جريزمان بين العودة أو البقاء! 

 ١٫٨ مليون دوالر تكلفة حادث فيرستابن 
مع هاميلتون 

 كليمان يستقيل من منصبه لـ تضارب 
المصالح 
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مصنع لغسيل الفوسفات بـ ٨٥
مليون دوالر
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التجارة الحرة ا�ردنية ا�ميركية..
إنجاز ملكي متواصل




      



   
   

     



      
   
       

     
       
      



     
      
      
 


     

      
       
      




    
         
       


     
   


       
      
     







   ٤٫٨ ألف شقة مباعة خالل حزيران الماضي 

  ٤٠٪ تراجع ا@قبال على ا�لبسة لموسم العيد 
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التجارة الحرة ا�ردنية ا�ميركية.. إنجاز ملكي متواصل
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مصنع لغسيل الفوسفات بكلفة ٨٥ مليون دوالر




 ٤٫٨ الف شقة مباعة خالل حزيران الماضي 

 القواسمي: ٤٠٪ تراجع ا4قبال على ا1لبسة لموسم العيد 

 كورونا تفرض واقعا جديدا على التواصل االجتماعي في العيد 
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