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اتفاق ينهي إضراب »الفئة الثالثة«
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اطالق التقرير الوطني ا�ول لوفيات ا�مهات 

    

     

     





     
    
     
  


    

    





     





    
   
     
    




  


    

     
    




     







   
      







     
 

    
     
    
     

   
    
   
  



    
      
     
    

    
     


    





  


 
    
    



     
    

    
   

    
     
     






     
     


     


     

     


    
    
    


     

 
    

   
     
     


     

     
   
     
    
  
 
    



  
    





    


    
    

     
      


     
  


    

      
     
     


    

    
    
     





   


     





     
 



      


    




     
      
   




     




   
     


     

    




    
    





     


     
   


     
    

    
    
     


   



  








    
    






     
    
     



 الرزاز يوعز بتشكيل فريق لصيانة
مدرسة مصعب 

 »أطباء الصحة« يطالبون بنظام خاص 

 غوشة: هيئة المكاتب ا�قدر على الفصل 
في خالفات العقود الهندسية 
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 اتفاق ينهي إضراب موظفي الفئة الثالثة 
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 ا0عيان يقر قانوني الزراعة وخدمة 
ا0فراد في القوات المسلحة 

 االتحاد البرلماني يدين الممارسات ا#سرائيلية 

 وقفة تضامنية مع ا0سرى في سجون االحتالل 

 المجالي يدعو الشراك مجالس المحافظات 
بإعداد قانون ا#دارة المحلية 
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موازنة »ا�مانة«: ٥٢٧ مليون دينار االيرادات و ٥١٥ مليونا النفقات

 بني كنانة مقومات حاضرة واهتمام حكومي غائب 
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السياحة تستعد للموسم الشتوي وا"عياد المسيحية

 وسام التعاون الروسي للعضايلة 

 دعوة االعالميين للمشاركة بمسابقة 
أوسكار للسياحة العربية 
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 الخوالدة: تمكين المرأة اقتصاديا يزيد مشاركتها 
في الحياة السياسية 
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 إطالق مشروع لمأسسة المعارض الزراعية 

 انهيار سقف منزل في العدسية 

 وفاة خمسيني وإصابة ستة آخرين
إثر حريق منزل في الشونة الشمالية 



    
    
     
    


 
     
    


    

   
     
    
     
     
    
 


 
  

     
    


     
     

    

     
    
     
      
     

 
     


     

 



     


   
     
   







    
      


    




     
     
   


 
  

    

    

  

 بلدية إربد تتهيأ لتشغيل بئرها ا4ول وتدرس إنشاء أخرى 


       



       
       
        




      
      


      
       








        



     
       

      



      
       
       

       


       


    












    
    
    
     
     
   
     

    
     
    
     
    
   


  




   

  
    
     
    

 
     
    
  

    
    
     
    
   

     

  
   



   


    


    
    

 
     
  
    

    
   
    
    

  
    

     
    
   
    
    
     

   

      

  



 إشارات الزرقاء الضوئية ملجأ للمتسولين 
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انتخابات ثالثة في إسرائيل



    
     



      

    

     


     
     
    




     
     



     
    





   
      
    

    






   

     
      
  
    





    





إضراب شامل في الخليل
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تصاعد وتيرة االحتجاجات في العراق
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ا!زمة اللبنانية تحتدم
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 ا�رثوذكسي يتجاوز الوحدات 
في »سلة ذهبي بنك االسكان الممتاز« 

 ا�رثوذكسي ينهي الدور ا�ول لسلة السيدات في الصدارة 
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 مركز شباب الريشة ينفذ نشاط� رياضي� 
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 اتحاد كرة القدم يعرض الندية المحترفين أجندة ٢٠٢٠ 



 العبو المنتخب يبدأون مشوارهم في بطولة العالم لـ »الفرنسي« 
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 قائد منتخب أستراليا يعتزل دولي� 

 حادث منزلي يبعد فيتسل عن دورتموند 
لنهاية العام 
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 انطالق فعاليات دورة اللياقة البدنية الدولية 

 المفرق وحمادة يسميان وفديهما لـ  »طاولة غرب آسيا« 



 
      



     

 
      

 
       
      
      







     
     







    
      

   
   

      
      

  





 ثمانية أرقام جديدة في »شتوية السباحة« 
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 إنتر يستقبل برشلونة بهدف الفوز.. ليفربول أمام منعطف سالزبورج الخطر 
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 ريكيلمي يتفوق على مارادونا في انتخابات 
بوكا جونيورز 



     


     


       



      
     




     
      



       



     

     
    



       


     

      

       



       
     
 






 روسيا مؤهلة للمشاركة في تصفيات مونديال ٢٠٢٢ 
رغم ا;يقاف 
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 ميشال أوباما في فيتنام لتشجيع
تعليم المراهقات 
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»النواب« يشرع بمناقشة الشراكة
بين القطاعين العام والخاص









   




   
   


    
   



   



مصير مجهول لـ»اتحاد غرف التجارة 
والصناعة ا,ردني«
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ا,ردن ١٠٢ عالميا في تقرير ا,مم المتحدة 
للتنمية البشرية

 ديوان المحاسبة: ارتفاع فوائد الدين الداخلي 
إلى ٦٨٤٫٨ مليون دينار  





     
     


    
      
    











    

    
  

     
    






     

   


 















     

     
     

      
 


 



    

    
    
    











         



        
        
         








     
      


 



        

      
      








      
      





       








   







 







»االتصاالت وتقنية المعلومات«
بين التنافسية والتحديات
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ا�ردن ١٠٢ عالمي� في تقرير ا�مم المتحدة للتنمية البشرية 
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 مؤشر بورصة عمان يواصل االنخفاض بتراجع اسهم قيادية 







       
       
    




       
       

         







          
         
         




         
       
  





       
      

        
       


       
        

        



       






        
        
       
       
        
       
       
       


       


       
       

 




 الطاقة النيابية تبحث مشروع استكشاف 
النحاس والمنغنيز في ضانا 



     






    


    
     
    

     



  
     
      





      







    
     




     

      
     






      

  
   
       



     

  


      
      

      
      



»النواب« يشرع بمناقشة الشراكة بين القطاعين

مذكرة تفاهم بين مديرية ا8من وشركة زين




    




  




    


   


  



     


    
 



    
 
    

   




    





    
  


   






    






    
    

     
     

    
    


     
      


   


    
     
   

  

 
    
   

    



   

    


 


 
  

    
   


    








الرواجبة يثمن أهمية إقامة مختبرات متخصصة 
بالبرمجة  لتنمية مهارات الشباب
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 »االتصاالت وتقنية المعلومات« بين  التنافسية والتحديات 
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» المالبس وا)قمشة«: تنزيالت التجار صحيحة ونرفض التشكيك 

 ارتفاع أسعار النفط وانخفاض البنزين والكاز 

 ٨٫٣٪ تراجع أسعار المنتجين الزراعيين 
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حداد: روح الفريق أساس نجاح عملية الرقابة المالية
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