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 »تفسير القوانين«: ال يجوز لـ»المعلمين« 
التدخل بسياسات التعليم 





 

     
      
   
      
      


     
     
    

 
     


     



      
     


 
     
       

    

 
        
       
     

  

       

      
      




     
      
     
       
      
      

  

     
   
      

     
    






عون: النظام اللبناني مشلول



شهيدة في جنين
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»تفسير القوانين«: ال يجوز لنقابة المعلمين التدخل 
بسياسات التعليم والمناهج

 




    

     


    
   
    


 
    

   
   
    
   
   
     
   
     


     
   
 


   

  
      

    
   

   


      

    


    
    

 

    
    
    
     

     
     






    
   

     

 
      
 
     
   
   
     
    
     

    
     
     
     
    

  
    
     

 



  



    
   
    

  



   

   
   

   
   

 
  

    

   


   






    
    
    

    
    
    

     







   







 ترتيبات قبول الطلبة ذوي ا'عاقة لمرحلتي 
البكالوريوس  والتجسير 
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 ٥ إصابات بكورونا واحدة منها محلية..
و٧حاالت شفاء 

 وفاه ثالثيني بحادث تدهور
على طريق العقبة 
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 مؤشر بورصة عمان يفقد ٢٢ نقطة ا�سبوع الماضي 



          



        





          


         




        

         
        

        


        



       




      
       

       
        



        




 تجارة ا�ردن تؤكد تضامنها مع لبنان 

 شركات تصنيع الكمامات في الصين تصارع للبقاء 
والسوق لم تعد تبيض ذهب0 



     
    
    
    
  


  


    
    
     
     
    

 
     


   

    
    






     

    
    



     
  


      



     


  
 


      



     
    


     

   
   



    


     
     



    
    


      
     



  
      



 
    




      

      





     
    




 تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب عالمي0 

 ايرادات مجموعة الحكمة تزيد ٩ بالمئة 
خالل نصف عام 
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» إنسان على الفطرة« معرض تشكيلي في »اتحاد القيصر« 

 اللحام: فن الدُمى ينمي االحساس الجمالي لدى الجمهور 
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عون: انفجار بيروت سببه االهمال أو انفجار قنبلة

 مرفأ بيروت.. عمال إغاثة يغوصون في الركام بحث� عن ناجين 
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 ا�ميرة زينة عضو� في إدارة مؤسسة 

»دولي الطاولة« 

 بني هاني يحصل على درجة الماجستير 




    
   



   
    
  

 



   

 

   

   
  
   


   

   

   
   



   

  





    



  
  


   
   
     
   


   





    
  
 



   

   
     

    


   

   


    



   


   
   
    

   


   

   




    
    
    




   
  
    
 

     





 ترسيم مواقع 

 النجار والحموي بطال »السينيور والجونيور« 
في سباق الكارتينج  ا�ول 
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 برشلونة يستضيف نابولي.. وبايرن ميونيخ يستقبل تشيلسي 



      



  


      




     
      



      




       


     
      







 



   




  
      

       


   
      
       
     













      

 
      


       


  




      





       

 









       
       



     


       






      
       



       

     
 
 





      
      


      

       
      
      



   
      




 
      


     











       






      



       


      
     
      
     



     

       



      
     

    



    
         
         


       
    
    



  
 
        



      



 



 إشبيلية يواصل مشواره.. وتأهل تاريخي لـ ولفرهامبتون 
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أزمة حادة تعصف بقطاع ا�عالم
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