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الرزاز: رفع الثقافة الرقابّية 
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إعفاءات لمستأجري أمالك »ا�مانة«
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 ا�مانة تعفي مستأجرين بقيمة ٢٥٪ من االيجار  

 مزارع الشوبك تلجأ �ساليب جديدة للحد 
من استهالك المياه والطاقة 

   نجاح٤٠ مشروع3 تأهيلي3 في الكورة 




     

       



       

     
    



   
      
      

      


       


 





      

     
    


      

      

    
     
      

    




 



     
   



   
      


      
      
      
   
       
     
       
      




     
       
     
      





     
     

      



       


  





      
     
       
      


       
       
       


       





      
       
    
       
   




      
     
      
     


     

 

      



       

    








     
   

       


    
   





   


       


      








      

       




      




      

  
     

    
   

       


       
      
     
     
      




 ثقافة إلقاء عقب السيجارة..ال تردعها العقوبة 
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الرزاز: أهميّة رفع الثقافة الرقابيّة لدى الوزارات 

 »حوارات المستقبل« تدعو لمشروع يحشد طاقات الوطن 



      

     
 

 
  

     
       
      



         
  
      
        
      



    
     

      
 
      

 
        
 
  
      


        
     
     

 

    


  
     
 
     

      
         
        



        
         
     
      
      


        
   

     


       

   
  
 
      

 
        
   
      
    
    
      

        





      
 



       
   
    
      

     

 

      
     



     

  

      



 
        



       

  
      

       
      

    


     


      



    
     


    

      
   
   
     
      
     


     
    
      


       

     
  
      





      


    
        








      
    


        
  
      



     
       



        
        










       
      
       


      
 

       



     
        
       
        
      

 

 



       
       










    


   



    
    


   



 





   
 











    


    




      


        
        



        


        


        
        
       








 بالغ لتنظيم أجور القطاع الخاص لـ»تموز«.. قريب' 

 موظفون يقاضون »مياه اليرموك« 8نهاء خدماتهم 

 لجنة »المسؤولية الطبية« تنظر في ١٢٨ شكوى
 Hخالل ١٣ شهر
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 انقسام في الشارع الجرشي حول ا	وتوبارك 

 ا%صابة المحلية بكورونا تحول دون االنتقال
إلى »منخفض الخطورة« 

 المطالبة بصيانة المنزل القديم لمحافظ معان 
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 عشرات المستوطنين يقتحمون ا�قصى 
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اعتقاالت بالضفة والقدس واالحتالل يغلق محيط 
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 ا�ميرة سمية: الشابات.. في مركز حركة المعرفة 

 الطرايرة ينافس عالمي� لتصميم كلية اصطناعية 

 افتتاح فعاليات معسكر المرشدات المتقدم بالبترا 
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 بركات: ا�زمات تخلق العبقريات وتحفز ا�بداع 
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 ما زلتَ َتنْزِفُ في مَدارِجِها 
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 »ا�دارية العليا« تؤجل النطق بقانونية انتخابات 
الوحدات إلى اليوم 

 الجليل.. يستعد لـ »كرة ا(ولى« بهدف »المحترفين« 

 إدارة السلط تؤكد ثقتها بالجهاز الفني لفريق 
الكرة والالعبين 
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 السويلميين من المتحدثين بمؤتمر 
االتحاد الماليزي 

 معان يفوز على ا(هلي تأهب= لدوري 
المحترفين 

 افتتاح معسكر الكشافة والمرشدات 
لمركز شابات الطيبة 

 »بارالمبي الناشئين« للطاولة 
يواصل تدريباته 
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 ريال على بعد ثالث نقاط من اللقب ا�سباني 



      
      
      
       



      

     
    




      
     





 

       


      
      
    




      
      






      




       
      
      
     
       




 

    








  
      
     
     
     
   
      






      






      

    
       


    
   
      
     






      
   


        
     

      

       
     
     
      



      


    



  


   
    




     
      

      


      

     
      



     



     

     
     
     
     


     
     


      
      


     


     
     
     
 





 الكشف عن قميص برشلونة 
في الموسم المقبل 
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 جوارديوال سعيد.. وكلوب ومورينيو ينتقدان! 

 راموس يقترب من رقم استثنائي 

 أوسيمهين من ليل إلى نابولي مقابل ٨١ مليون� 
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 وستبروك يعلن إصابته بـ كورونا 

 الكشف عن موقف رونالدو من الرحيل 
عن يوفنتوس 
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 في ساحة الملك فيصل بقلب عمان
إلى اليمين دُر.. دخالت صغيرة لها تاريخ 
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  أربع عادات تمنعك من الحصول 
على القوام المثالي
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أموال ا�ردنيين بمصارف لبنان..
مليار دوالر في مصير مجهول
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انخفاض مستوردات البسة العيد ٦٠٪
عن العام الماضي
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 مطالب بإعادة النظر بتعليمات استقدام 

العاملين في المنازل بالعقبة 
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أموال ا'ردنيين بمصارف لبنان .. 
مليار دوالر في مصير مجهول

 ا'راضي والمساحة تعلن القيمة ا0دارية 
لعدد من مديرياتها 
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 مؤتمر حول االستثمار في المناطق الحرة 
.. غد:  





     
    



     


     


     





       
     

    


 معدل التضخم السنوي في السودان 
يقفز إلى ١٣٦٪ 
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 مؤشر بورصة عمان يتراجع مجدد� والتداول ٣ ماليين 



         


        






          
    
         








        
  




         

     






        

       
       

      
        
      


    
       

       




       
     
     
       


       






انخفاض مستوردات ألبسة العيد ٦٠٪ عن العام الماضي

الطباع يطالب بتأسيس مركز عربي للبحوث الطبية والوبائية 
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 ٣٦٫٤٠ دينار سعر غرام الذهب محليا ً  



  





    
     





  
  






     
     


 
   

    


      
     




افتتاح فعاليات معرض قرية المرسى 
الوظيفي في »أيلة« بالعقبة 
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تواصل خفض إنتاج أوبك في حزيران
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