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   مطالب بتطبيق جميع التعليمات الخاصة 
بسيارات التطبيقات 



 ١٫٧ مليون متر مربع مساحة ا�بنية المرخصة 
بالربع ا�ول 
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» صناعة عمان وا�ردن« تثمنان إلغاء 

المعاملة التفضيليّة على السلع المستوردة 
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 بورصة عمان تستقر بدعم أسهم قيادية 

   المؤشر يرتفع ١٫٠٨٪ ا$سبوع الماضي ويغلق
عند حوالي ١٨٣١ نقطة 
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 »الصناعة والتجارة« تحرر ٢٢٤ مخالفة تموينية
من بداية رمضان 



   ١٫٧ مليون متر مربع مساحة ا!بنية المرخصة
بالربع ا!ول 
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» الكهرباء« و»أمنية« توقعان اتفاقية لتوفير 
عدادات ذكية 

 المتحدة للتأمين توقع عقد تأمين طبي
مع جامعة الحسين بن طالل 

 تسجيل اسناد قرض »ا!ردنية <عادة تمويل الرهن« 
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» صناعة عمان وا!ردن« تثمنان قرار إلغاء المعاملة 
التفضيليّة على السلع المستوردة 
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 مطالب بتطبيق جميع التعليمات الخاصة 
بسيارات  التطبيقات 
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» االستقالل« يحتج على التحكيم في دوري 
المحترفات لكرة القدم 

 شباب ا'ردن يتصدر بـ »كرة السيدات« 
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 انطالق تصفيات المحافظات لبطولة االستقالل 
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 أبو غوش يخطف »فضية العالم« والقطان يضمن صعود »المنصة« 
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 رونالدو أفضل العب في إيطاليا 

 ليفاندوفسكي هداف� للدوري ا�لماني 



    
     
 MVP


      

      
    
     


      


  

 


      




NetcoSportsOptaSports
     






    
     
    

  

     

    


  
     


     

     




    
     
     
     
    


     


    











    
    




   
     

     



   
 
   



    


    

      

    

    




    
      
    



     
     

     




     
   
    







    


      




     
    
     
     
     


     
    
 

    

     







 نحو مربع الذهب 



 ووريرز على أعتاب النهائي الخامس 
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» ا�ردنية للسيارات« تصدر ترتيب فئاتها 
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 اتحاد اليد يصدر جدول بطولة 
ا�ستقالل الشاطئية 

 عمان يختار مجلس إدارته وُيكرم 
»الناشئات« 

 ريبيري يستبعد إنهاء مسيرته في فرنسا 



   

 
 



 

    



    
      




     


  

     



       
     
   
     







      
     


     
   







 

      
       
      




  
      
     










     
     



      
 



      












       













    
     
    
   

     


   

    
    
    





 

     
     



   



     
   
    


 



    



    
 



    


   










   
      
    
   


     
    



    





  







    









     











 مواجهة مصيرية لـ ا;هلي أمام باختاكور 
في »أبطال آسيا« 

 ريال مدريد ينهي الموسم بخسارة ! 

 كومباني يرحل عن مانشستر سيتي 
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 ساري ا�سعد: أشباه الفنانين والكتّاب يتصدرون الساحة الفنية 

   الفنان ملحم يواصل غواية الموروث الشعبي وتأصيل الهوية 

   »نحن«.. فيلم سيكولوجي يعالج موضوع ا�طياف 
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 »بائع الجرجير« محطة توقف 
للصائمين في العقبة 
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» صناعة وتجارة مأدبا« تحرر ٨ مخالفات في رمضان 
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