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الملك: أعتز برفاق السالح










 


       
     
       





      



       
         
      

   



الخصاونة: ندعم االستثمار ونحميه
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 رئيس الوزراء يتفقد سير العمل في عدد 
من المرافق بمأدبا 




 الخصاونة يؤكد أهمية بناء 

استراتيجية واقعية لقطاع النقل 
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   الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء على خطى 
التوجيهات الملكية 



     
      
      
      


      
      
   


  
     



     
     

 


     
     

 

 
    





  


     

    
     

 

      
       
   


       
     





       

      
       

    

      
    
     
      
      

    
     



   الملكة رانيا تلتقي عدد8 من المزارعين والمستفيدين 
من موقع »دبين« االلكتروني 







     



     

 
 

    


   

     
     

    
      
       


      


    

     


     
 


     
      


   

        
      
     



   

   ا<خوة ا<ردنية مع الخليج: العالقات 
ا<ردنية الكويتية نموذجية وتاريخية 
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 الملك: أهمية مواكبة خطط الحكومة في فتح القطاعات لحماية 
المجتمع وخدمة المواطن 










 


       
     
       




      



       
         
      

 
      

      
       




 


       
 

 
      
       


  
   
   




 العودات: اجتماع قريب مع الجهات الحكومية 

لدعم الصحف 
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 وزير الزراعة: سنمضي قدم� في دعم الجمعيات التعاونية 



 وزير العمل يؤكد أهمية تمكين الشباب من المهارات 
الالزمة لدخول سوق العمل 
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   التوجيهات الملكية بتعديل تشريعات الحياة السياسية 
خارطة طريق ل!صالح المنشود 


 إطالق برنامج وطني لسياحة مراقبة الطيور قريبا 



 »السياحة«.. مطالبات بخطى مدروسه لعودة القطاع 
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 الفراية: نجحنا بمواجهة »كورونا« والوضع المالي مستقر 

 الفينيق يناقش دراسة حول أثر كورونا على الشباب 
في سوق العمل 



 التوجيهي يطرق ا5بواب وسط تحديات تعليمية 

 مختصون يدعون إلى تفعيل القوانين الداعمة 
للمساءلة  االجتماعية 
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 أمن الدولة تستمع لخمسة شهود نيابة
في أولى جلساتها بقضية الفتنة 

 الطراونة ينتقد غياب وزيري العمل والصحة 

 زيادة عدد القادمين من فلسطين إلى 
المملكة ألف شخص يوميا 


 تسجيل ٩ وفيات و ٥٢٠ إصابة بفيروس كورونا 
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 الملكية لتحديث المنظومة السياسية تختار 
رؤساء اللجان الفرعية ومقرريها 
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 NATIONAL ELECTRIC POWER COMPANY (NEPCO)

ISSUANCE OF TENDER
NEPCO HEREBY ANNOUNCES THE ISSUANCE OF THE FOLLOWING TENDER:

OFFERS OPENING DATE CLOSING DATE 14:00

 P.M AMMAN LOCAL

TIME

BID BOND VALUE (JD) TENDER

 DOCUMENT

PRICE (JD)

DESCRIPTIONTENDER NO.

 Wednesday
28/07/2021

 Tuesday
27/07/2021

270050 Supply of 110VDC
Charges with Batteries

21/2020

 ELIGIBLE TENDERERS ARE INVITED TO PURCHASE THE ABOVE MENTIONED TENDER FROM THE PROCUREMENT
 DEPARTMENT IN NEPCO OFFICES IN SWEIFIA, BETWEEN (09:00 AM TILL 14:00 PM) AGAINST A NONREFUNDABLE
 PAYMENT OF THE ABOVE MENTIONED TENDER DOCUMENT VALUE. AT NEPCO CASH DESK AGAINST A RECEIPT
TO BE ATTACHED WITH THE SUBMIT OFFER.

 Be noticed that NEPCO doesnوt delegate anyone to deliver or receive any amounts of money or tender documents
on its behalf.
 OFFERS SHOULD BE SUBMITTED TO THE SECRETARY OF THE TENDERING COMMITTEE TO THE ABOVE
MENTIONED ADDRESS INCLUDING THE REQUIRED ABOVE LISTED BID BOND.

Nepco website: www.nepco.com.jo
MANAGING DIRECTOR
Amjad Rawashdeh
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PO Box 926125Amman 11190Jordan11190928125

Tel962 064603230 – Fax962 064603243 wwwJoddbcom
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S a i f a l r a w a s h d e h 0 @ g m a i l  c o m




t h e b a n 1 0 0 @ g m a i l  c o m 
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 هنداوي عضو� باالتحاد الدولي للنشاط البدني المعدل 



 المنتخب الوطني لكرة القدم ينضم 
إلى المجموعة الثالثة 



       

 
     
       
    


   
 


      
      





      
      
      
    


    
     

      






 

       







      




     
       
      




   
     

     
       


     
      



      


    






     
        
     




      
      


      


      

      

      






 نتائج الفتة لنجوم التايكواندو ببطولة بيروت 
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 الرباع خطاب يحطم الرقم القياسي 

العالمي لفئة ٨٨ كغم 

   »سباحة الزعانف« يختتم مشاركته 
في بطولة العالم 

 »القوة للتايكواندو« يفوز بفحص 
الحزام اEسود 
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 »الشمالية« بطالً لدوري القوات المسلحة لكرة اليد 


       
   

      
   
     
    


    

    


    
    


  
    
    


    



   

   
    
   


   



    
   



   

  

    

   
    





    
 

    



   

 اسكتلندا على موعد تاريخي مع كرواتيا.. وإنجلترا تلجأ إلى التغيير 


     
       
       
       



   


      


      
     
      

      


      
      

     

     


       
     






      
      

       



 
      
  


      



     
      
      
      
     

 
    
     
       


    
   
   
 

      


  


     

      

 

      
  
       

 
     
      


     


 


      
        
       
      
        


    
       
   





 
       



       

 
     
 

  



 

 مدرب محلي لمنتخب سوريا خلفا لمعلول 
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 » الثقافة« تفتح باب المشاركة في مهرجانات الموسم 

المسرحي ٢٠٢١ 

   »عّمان السينمائي« يواصل استقبال المشاركات في دورته 
الثانية 

   »هكذا صرت مالك7«.. سردٌ يعاين خراب الذات 
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د. خالد الشقران
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 ٩ قتلى في قصف للجيش السوري على إدلب 
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   ارتفاع أسعار الشاشات والخلويات ١٥٠٪ 
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 وزير النقل لـ $ : أوصينا االتصاالت بحظر 
٢١ تطبيق* غير مرخص
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 احتياطيات »المركزي« من الذهب
٢٫٥٩ مليار دينار 

السفير السعودي: نقل (سابك) إلى عمان
Fهمية االستثمار باFردن
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أوصينا االتصاالت بحظر ٢١ تطبيق� غير مرخص

 اقتصاديون يناقشون أفكار' عملية لمحركات النمو االقتصادي 

 استمرار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا 
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 ١١٫١ مليون التداول بانخفاض ١٫٠٥٪ 
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 ارتفاع أسعار الذهب والنفط عالميا 

السفير السعودي: نقل (سابك) إلى عمان
1همية االستثمار با1ردن



     
      
    


  
      
   



 
   
     


    
     



   
    

    

    



    

     
     
   




   
    


      
  
 


    






     
     
     



     

     


   
      


   
    
     
    


     
    
     
   


     

    





    

    
     
    


     






     
    






  
    



     
     



     
    



  
  
     

     


     
   
     






     



 
    

    
    
     














 احتياطيات »المركزي« من الذهب تناهز 
٢٫٥٩ مليار دينار 



   ارتفاع أسعار الشاشات والخلويات 
بنسب تصل ١٥٠٪ 
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 إطالق دراسة تنافسية االقتصاد ا1ردني ٢٠٢١ 
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