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 »تنفيذي اليونسكو« با�جماع: تثبيت
المكتسبات السابقة في ملف القدس 



    

   



    



    

  
  
   
    


   

    


   
    
  







    

    

   





    



    


   
    

   


    
   
    
    

    



 


   

    





الرزاز: العالم يثق باقتصادنا
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»إعالن عّمان« يرفض مخططات 
الضم ا�سرائيلية
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 حديث المزارع للملك لخص معاناة العاملين في الزراعة 


    

 
   





     
   


    
     


   

    

 



    
  


    
 



     

    
     

    


     
    
    

    
    


    



  




     


   


    
      
    
      


 


   

     



   




     
      






     




    
    
     



    
     
     
    
    

    



 تخريج دورة مرشحي الطيران ٤٩ 





    

    
    

     

  
    


 
    
     
   
 
     

    
   

 
    
   





  

    

    
    

   
    
   







  
   
    


  
   
   
    

 

 إطالق الخطة التنفيذية للنمو ا(خضر 
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 ا(مير مرعد: تقديم أفضل الخدمات 
للمصابين العسكريين 

 البترا تحتفي بـ ١٣ عام@ على تتويجها
من عجائب الدنيا 

 ٨٠٠ ألف يورو لدعم النظام المؤسسي 
في التربية 

 محافظات الجنوب تتبع مياه العقبة قريب@ 
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 قراءة في مواقف الحكومة و»المستقلة« والنواب 
في إجراء االنتخابات 
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» $ للدراسات« و»أديناور« ينفذان ورشة التحليل السياسي 
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   »محمد« ا-كثر تكرار) وأسماء ا%ناث تبتعد عن الطابع 
العربي ا%سالمي 

 مدخل الشجرة وبشرى في ظالم منذ ثالثة أشهر 



     
    
     





     
  

      

     

     

 
      
     
      




      


    

 
     
    
  
      





     
       
     
    

 


    


      









      



 
    
     

      
  



     
     








$













 ٤٨ عاما على وفاة الملك طالل 



       


       
 
       
           

          
    


          
        
    


      
          





      

    
         



     
         

        





         



     


 

 





       
       
  
        







       






   






         

      




  





  
   

       



 وزير الزراعة: نعمل لتحفيز الزراعات التصنيعية 
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السلطة تطالب بإغالق المعابر 
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 »ورقامي« يطلق منتج »الفن �جل ا�ردن« 

 شابتان تلهمان المجتمع اتباع أنماط صحية 
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 حمدان يشارك بندوة التحاد الجامعات 

العربية 






     
    


   
  

    



   

    
    
    
  



 النائب الطراونة يدعو الستقبال الطلبة العرب 




  
     



    
     
     
     



 ترقيات في جامعة اليرموك 




    

     



    

    
     

    


    
     



     




     
   








     
    




     
    
     
    


    


     




     





    






   
   
     



    


    
     
   
     
    



   
     
     
    



     
    
     
    

    
     


    






    
     
     




       
    
    



    




    






   

    
 





 الرزاز يفتتح معسكرات الحسين للعمل والبناء 
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 شطناوي: الجائحة فتحت باب� جديد� لدراسة الحالة البشرية 

» الصامت«.. فيلم يرصد التحوالت المجتمعية عبر حكاية طفل 
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 »حكايات المطر« 4سيا عبد الهادي.. تقنية سردية تراثية 
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نزيل مستشفى ا�مراض العقلية.. صورسينمائية
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 »الطائرة« ُيلغي بطوالت »الممتاز« وُيبقي ا�ولى 
والسيدات والناشئين قائمة 

 المنتخبات الوطنية تخضع لفحوصات »كورونا« 




      



       


   
 



       

      



       
   
       






      

      

        
       



       

      
      
     
     


     
      


      
      


     
     
     










  




      



      




 

    





 ٧ نقاط استندت إليها إدارة الوحدات في مرافعتها 



       

    
    



      
      

      

      




  


   
 
     
       
      
   



      
     




 
         

 
     
 


 
      
       
      
     
       
     
     
    
 
        



      







      

 


 

       



   
       

        
      



      
       

     



  
      



     




      


      
       
     


    

     
       
       

       
      

     
      
        








 

        
 


   




    
      

     
      
       




       
      


      
       


   

      
      
       
       

   







 مدرب النشامى يعود إلى عمان 

 اختتام الدورة العربية للكيك بوكسينج 
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 ريال مدريد لمواصلة انتصاراته.. وقمة تجمع يوفنتوس بـ ميالن 
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 طبيب بايرن ميونيخ يطوي صفحة خالفه 
مع جوارديوال 

 زينيت بطالً للدوري الروسي 

 فيدرر يأمل بالمشاركة في بطولة ويمبلدون 



    
    
   



 


    
    
    

     


  





     


   



     









     
  
    
   



     




    


     





     
    


   
  





    



    
     
    











  
   




    


    
    

 

    

     


    
 
    





    


    
     


    


    



     
     



    
     



     














    




    
   
     



    

    
    
    



 
      



     
    

       
  








 »ماركا«: ريال مدريد يتخلى عن خمسة العبين 

 »يويفا« يحدد ملعب مباراتي برشلونة 
والسيتي في »ا9بطال« 

 تعديل جديد على موعد ماراثون باريس 
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   طائرات مسيرة تضيء سماء سيول برسائل 
تشجيع وتوعية على كوفيد-١٩ 
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ث،ورة بيضاء في االقتصاد وتعزيز 
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قطاع استقدام العامالت على وشك ا"غالق
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»الضمان« يستقبل طلبات الراغبين بتحويل 
التقاعد المدني للضمان االجتماعي

هيئة ا=وراق المالية تنظم عمليات الحجز 
على ا=سهم الممولة على الهامش
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 رئيس الوزراء: المساعدات والمنح المقدمة للمملكة 
دليل على الثقة باقتصادنا 


     
     
   


 
     



   


   

    

     
    
     





   




    
    

    


  
     
    
     
     


 


      
 




    
    
   
     





























     
    
      
     
   
      




   
     
    
 
   
   

 
     
    
       
    

     


     
    
   




    

       
     
  
     
     
   
     

    





    


    



      


    


       
     

   
     

    
    


 
     
     
      


     
     


     

     

     
    


     
    
    
     



     


    
    



     






   


     


     


   
     


       
    



»الفجيج« توفر فرص عمل بصناعة 
الفسيفساء بمأدبا 

 الهيئة العربية للطاقة تعقد اجتماع 
مكتبها التنفيذي 
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 ورشة عن التكنولوجيا في عالم الشبكات 
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 مؤشر البورصة يرتفع بدعم أسهم قيادية 


         
         



       






       
        
        
         








         








         






         
      
        
       
        
 
        
         

        






       
       
       
        
       


        



»الكهرباء ا(ردنية« تحقق أرباح$ بقيمة ٦٨ر٦ مليون دينار

» تجارة ا(ردن« تدعو .عادة النظر 
بضريبة المبيعات والجمارك 
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 هيئة تنظيم االتصاالت تعاملت 
مع ٣٢٠ شكوى في أيار 


 العمل: فرص العمل لCردنيين بالقطاع 

الخاص الكويتي 
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 الحكومة تعلن  إجراءات القدوم إلى المملكة 

لغايات السياحة العالجية 
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 الزي لصناعة ا)لبسة ترفع رأسمالها 
إلى ٣٠ مليون4 



      
  
 


       
     




      



      
      


     
     
    


     

     
    
    

     






 
      
    
     

   



 
  
      


     

      
      
     
        
      
  




      

       
     
    
     
ArmaniKennethColeRalph  

Lauren

 الضمان يستقبل طلبات الراغبين بتحويل 
التقاعد المدني للضمان االجتماعي 




     



      



      



      
    

      
      
     

     
      

    
      




     
       


     
     





 
    

     



     

   

     
     



 الضمان: عدد المسجلين بالخدمات 
اEلكترونية تجاوز المليون 

»الجمارك« تدرج شركات جديدة لبرنامج القائمة الذهبية
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ثورة بيضاء في االقتصاد وتعزيز التكنولوجيا والريادة
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 بريطانيا تستغني عن هواوي في شبكة الجيل الخامس 

»أوبر« تشتري »بوستمايتس« الناشئة
بـ ٢,٦٥ مليار دوالر
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