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الرزاز: تسريع وتيرة عودة المغتربين






  









حظر استغالل المناصب لخدمة المرشحين
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 الملك:ال يمكننا الوقوف مكتوفي ا�يدي أمام محنة لبنان 

 




      
  

 



      
 
      
     

     


       
    

    


      



       
     

  
    







     
      
       

    
        
      
 

  
  
       


  
     
       




  

 
      
     


 
 

    



  



 
   



 






























 الرزاز: الدولة لكل أبنائها وال تسمح لنفسها أن تستقوي على طرف 







» الوزراء« يوافق على أنظمة للرقابة الجمركيّة 
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 أمر الدفاع  ١٥: إعفاء من فوائد التأخير والغرامات لمديني »الضمان« 
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   حظر استغالل المناصب الحكومية 
لخدمة المرشحين 

 مرشحون يخالفون تعليمات الدعاية 
عبر »التواصل االجتماعي« 

   بدء استقبال طلبات كاتب العدل المرخص 
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 ٦ إصابات بكورونا ٥ منها محلية و ٩ حاالت شفاء 
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 نقص كوادر طبية وإدارية في الكورة 







    
     





  
     
    
      

    




     


      


      




      
    
 

     
      



     

     



      



» التعليم العالي« تنشر قائمة 
الجامعات المعترف بها 

 التدريب المهني يستحدث مشاغل 
حرفية جديدة في الطفيلة 

 تأثر جزئي على توزيع المياه
في عمان والرصيفة 
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» الكنائس« يجدد دعوته لاللتزام بتعليمات السالمة 
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أوروبا تكثف الوقاية وسط موجة حّر

    


        



      


 

       
   
        
        

      
       
    
      


       
       


    
       
       


    


         

      

         


       
        









 

 

 











 
    



   






     












   
      




   



    

       
      




       
     



      




       
      

      



        
       


    

     






      
     

      



       
      




     








الدول المانحة: مساعدات مباشرة للبنانيين




االحتالل يغلق باب العامود
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 أكاديميون يعاينون إشكاليات انتقال الدولة العربية إلى الحداثة 

 »أبواب ومفاتيح« لـ سوزان  دروزة.. نوبات الوحشة 

 

     
     
     


      
      
     









    
       

        

    
     








     
     
     
     



     


  



     





    

     
   


     

     



     
      
      
      

     
     


 
      



    


 

       




            


         
       
       
   

 




  
   
 
 


         
        
   








    
        
      

      


       
      
       
 
   



       

    
        
      
 


 

    

   
  

  
     
           
 
      
 

      



         
       
      
 
 

      





      
 
 
    
 



 »الثقافة« تفتح باب الترشح لمهرجان ا-غنية والموسيقى ا-ردني 
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 جدول مباريات دور الـ ٣٢ لدوري الثالثة 

 UFC القيسي يخسر نزاله ا�ول في الـ 
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 شباب ا�ردن والسلط يفتتحان الرصيد 
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 »آسيوي اليد« يؤكد اختيار طواقم التحكيم 
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 التعاون يستضيف عابل  في »طائرة ا	ولى« اليوم 
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على فورموال واحد 

 ا3لغاء أو زيادة الدعم.. مطلب أندية 
»ا	ولى والثانية« للكرة 

 استئناف »التنس« رسمي7 في أميركا 
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   هيروشيما وناغاساكي.. ذكرى جحيم 
نووي بال اعتذار 
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 ٦٧٪ تراجع صافي ا�رباح الربعية للشركات 
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   خبراء: خفض العبء الضريبي ضرورة 
للنمو االقتصادي 
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 الحموري: إغالق ٢٦٠٠ منشأة مخالفة واستمرار الرقابة 




  
  


 






  
  

 



   
   

   



     
    





    
   
   
    


   



   
    

  





 »تنظيم االتصاالت« تنجز ١٠ آالف بيان جمركي 
لنهاية حزيران 
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   المخزون االستراتيجي للقمح في المملكة 
 Iيكفي �كثر من ١٤ شهر
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خبراء: خفض العبء الضريبي ضرورة
للنمو االقتصادي
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 رئيس »تجارة ا%ردن« يدعو !جراءات 
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 الجغبير يثمن قرار الحكومة بإعفاء 
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 الرواد ممثًال للشركات ا%ردنية في اتحاد 
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الحموري: إغالق ٢٦٠٠ منشأة مخالفة 
واستمرار الرقابة المشددة
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 المؤشر ينخفض ١٫٤٪ ويغلق عند ١٥٦٠ نقطة 
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 مؤشر بورصة عمان يواصل الهبوط والتداول ٦ ماليين دينار 
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ل%ردن حتى منتصف العام الحالي 

 »ا,وراق المالية« تعد مسودة مشروع
»أسس تعليق ترخيص الوسيط المالي« 

 جمعية شرق عمان: الصناعات الغذائية 
ا,ردنية تضاهي مثيالتها العالمية 

 هيئة تنظيم النقل: تكثيف الرقابة
على الوسائط 
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»تنظيم االتصاالت« تنجز ١٠ آالف بيان جمركي 
لنهاية حزيران
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دون المطلوب 

 موظفو »مدينة ا�شباح« ال يستعجلون 
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