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الرزاز: استقرارنا رسالة للمستثمرين 
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الحكومة: ثقة عالمية باقتصادنا
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   توقيف ١٤٦ حدًثا بينهم ١٠ إناث في حزيران 
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 الرزاز: تعزيز ا�من المائي عبر خفض الفاقد 
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بتطوير مهارات الموظفين 

 لجنة نقابة ا�طباء تناقش خيارات 
صندوق التقاعد 

 تعزيز التنسيق بين التدريب المهني 
والمجتمع المدني 
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 وزير المالية يتوقع تراجع انكماش االقتصاد
بسبب »كورونا« عام ٢٠٢١ 






 العضايلة: اقتربنا من الوصول لمليون أسرة مستفيدة
من برامج التكافل 
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إ عادة إغالق مصنع ل5لبسة بعد 
تعرض عامالت لضيق التنفس 


 مفاوضات لتوقيع اتفاقية تجارة 

حرة مع المكسيك 

 القطاع الزراعي يشكو نقص 
العمالة وارتفاع اجورها 
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   اختتام دورة تعزيز قدرات الصحفيين 
في التحليل السياسي 
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إ طالق مشروع التحريج الوطني 

   »المياه« تطلق تطبيق »ووتر آب« على الهواتف  
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» جمعية العفاف« تستعد لزفاف (٥٠) 
 Lوعروس Lعريس



    
    

 



    
     
     


     
     
     
     






     

 
     




    
    

    
    


      




 
   
    

     
    




   إضاءة البترا بالشموع 
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 أردنية بالمرتبة ا�ولى بمسابقة للشركات العربية 

 مبادرة شبابية لتحسين التعليم بغور الصافي 
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االحتالل يستولي على ٦٨٩ دونم	 في سلفيت





     






       
    



 
    



      






     
     


  
    





     
     
     


  


     

    
      
    




     
      
      

     
    
   








   



      
     




     

    


    



     

     
     

      










      
   
      



      





     
    










         
        
       



        


    

       


         
         
 
           
         

 
           
       


 
       


          
       
          
  
       

   




   
     


         
        

       




        




         
         


        



        
        
 
        
        
        
        
         


         

         


        




        
       
        
       
          
        

        
        
        
       
        
        
        



         
       
        
       
       

      

        

         
    



          


         

       














     
    
    



 
     
     
      

  


    
    


     
   

    
    
    
    
     
     




    

    










   
    

   
  
    
     


  
    










تظاهرة تندد بجريمة ا�همال 
الطبي بحق ا+سرى 
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أميركا غارقة بكورونا


 عالم يحجر نفسه داخل حديقته  
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 جوارديوال يحذر العبيه من تكرار ا�خطاء 


     
      

  


      

     
       



 
      
       




    
       


      






      


       






     



       



     




       



       

  
  

      
     





 تشيلسي يتقدم للمركز الثالث.. وليستر يتعادل مع آرسنال 





       

      



  
       
 



      
     
      




      
      
      






     







       




     
     








      


      
    

      


     


     




     



       
      
 
      



 
      


      

     



      





     
      




     

    





       
      


      
    





      
      
      







   
     
     

     
      




    





      
   
      

      




   
      


      
    


     
     



      

       




      







     




      



       




      

    



       




      
     


     



    



      






       



       
      
      
      




 



 بالوتيللي يقترب من الدوري ا0ماراتي 



   




      
     


     



   


      
      

    

 




     




     
      


















 




راكان السعايدة
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مساعدو ترمب يدرسون استهداف دوالر هونغ كونغ
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