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دعم شعبي لفرض سيادة القانون
































الخصاونة: دعم مكافحة الفساد 
لحماية المال العام
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 الملك يتقبل أوراق ٦ سفراء 



      
      


    

    
    
    
    
    
   


     

      
      
      

     



     
     



 الخصاونة: دعم مكافحة الفساد لحماية المال العام 


أ بو قديس: نعمل على تطوير »التعلم عن بعد« في الجامعات 



 مطالب بحلول مالية لـ ١٠ آالف موظف في ٨٠٠ مكتب سياحي 
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 الملك يهنئ رئيسة وزراء 
نيوزيلندا 

 السماح بإصدار تصاريح لمن 
لم يغادروا المملكة 

Iالوزراء« يقر نظام «
لتعيين الوظائف القيادية 

 وزير العمل: أهمية التحول االلكتروني 
الكامل في خدمات »الضمان« 
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 اجتثات ا�شرار بدعم سيادة القانون وا�جهزة ا�منية 




   
 
 
     
     

  

     

     
     

     

   
    
  
    
    
    
     

   

    

    
   
    

 
 
    
    
    

   


   


   
    

    

    
     
    



    
   





    

       

      
 




    
     
   
    




 
    
     



  
    


  

    
     
     
    
    
   




 مجلس الوزراء: مراجعة التشريعات لسّد فجوات 
يستغلها أرباب السوابق 

 رئيس الوزراء: ندعم الحملة ا�منية لفرض القانون 




 

  

     
 

   




 
   

   

 
 
    


   


 
  

   


  
     

    

 

    
    
     
     

 

     
    
     
  
    
    
   
   
     






   


   


  






    
   

   



  
  





   



   





   
   

   

   




   

  




  


    




   

  


   


   
    


– 


   

   




 الحواتمة: الحملة ا�منية مستمرة 


 
     
    

     
     

 
     

 






     




      

      
    
     
     

   
     
     
     
     


  

  


    

     

 وزير الداخلية: ال تهاون في أداء 
الواجب وفرض هيبة الدولة 



 وفاة مطلوب بجريمة التدخل بالقتل 
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 ا�تاوات.. تهدد ا�من االقتصادي وتطرد االستثمار 


 مطالب باستمرار الحمالت »االمنية« على فارضي 
االتاوات وردعهم 
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 جرش: قوانين رادعة دون توسط 
وتدخالت 

 الخوف من تفاقم ظاهرة »ا�تاوة« 
وتقليدها من المراهقين وا�طفال 










    



    


    

     



    
    
    
   
    
      



  






      
    
     
     
  

    









    
     




    

     
  
     
      



     



   
    
    


     
     
 

     
   



    
     
     





     

   

    

    





    

    
      
    
    
      







     
     

  



     


      

     


 
    




      


      
     
      
    

     
     
     

     



    
     
      
   
    



     

      

     
    

    

     
     


   


     







   
       




    
 



     

    
    
     
     
      
     










» الحمالت ا�منية«.. تأتي نتائجها
حال تغليظ العقوبات 

 ا=عالم رديف للحمالت ا�منية على ا�شرار 
الجتثاث الجريمة 
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 ثلثا ا�صابات في عمان وادخال ٩٨ مصاب� بكورونا للعالج 


 مطالب بالتركيز على الرصد لتحقيق العدالة البيئية 

 اتحاد المرأة يطالب بمعاملة االتجار بالبشر كجناية 
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 المطالبة بتوفير السالمة المرورية 
على طريق المفرق - الخالدية 

 مرضى كورونا يستطيعون العودة Aعمالهم 
بعد ١٠ أيام دون فحص جديد 

 تنفيذ حزمة من مشاريع 
الصرف الصحي 
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 نصوص قانونية عمرها ٩٥ عاًما تبحث عن ا�يقاف أو التعديل 
  

     

       



 
 
       
   
      
      
     
       


 
      

      

   

  
      
       
      
    

        
   


   
       

       
 



      
 
       
    
       
        


      
     
      
       
     

 


 
 
      
  
      
 

 

      
 
    

 
    
 
  
      

 
     


     
       
       
    
     

       
   


        
     
   
 
      
 
       


       
        
   
     
    


       
     
    



  
      


      


 
  
       
      
 

      
    
 
     
   


    
  
      
  



      




       

     

    
       
      
   
       
        
    
      

  
   
     
      
       
          

      
     
       
       
       


 
        

      
      
     
      


       

         
    
  


  
      
      
 
     
      
      
 
     

     
  
    



        

 

  
       
     
  
    
 
     

     
    
  

 
      
 
      
      
   
      
       
 


     

 
 
    
    
       



       
 
     
      
 
 
          
       
         
    
      
  


  


     
   

 


 
 

  


 
     
  
 
     
     
       



 
     
     
      
       

 
     
 


      


  

    

      
       
 



      

     


 
      
     
      
      


  
       
      
      



 

     
  



 كيف يواجه مرشحو رابعة عمان قواعدهم ؟ 

 الطابع العشائري يطغى على الدعاية االنتخابية في بدو الشمال 
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 السفير ا�ميركي: مستمرون بمساعدة ا�ردن 
ودعم استقراره 




 إداريون في اليرموك يجددون احتجاجهم
على التمييز في قبوالت أبناء العاملين 
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 بدائل السياحة مطلب البترا فهل سيحققه 
المجلس النيابي القادم؟ 

 طريق شقيرا - محي خطر> يهدد
السالمة العامة 
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   ترمب ينشط وقلق الجمهوريين يتزايد 
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 شوارع باريس خالية 
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R s a a i e  m o h m e d @ g m a i l  c o m
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 E m a i l   s h a b a b  a l r a i  c o m
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 »مراقبون« مشروع شبابي لمتابعة أداء النواب 

 




     
    


    
     

     
      


     

  


      
     
     

   

  
       
     

      
    

    





     
      
     


      
   
     




  


      

     

  

 الخوالدة يحقق ذاته بالتطوع لتمكين الشباب 



     
    
     

  
    

  
      
     
     


       
     

      

  
      
      
     
 
   


   







   
     


       
     
      
      

 

     


      
      
     
      


       


      
     
    



 
      

 


  
     
 
    

     
      
    

      
      


   

    
     
       

 
       
 

 

   شابة تصمم جهازا للمصابين
بالربو والتحسس 

 



    


     

   
     
    
      
     

    


      

     
   

     
    
      
     
     
      
     


    
    


  
     
     



 ورشة لرقمنة التعليم بمركز
شابات الوسطية 



      
      


    
      

   





      



 جلسة توعوية حول االنتخابات 
ومفهوم الالمركزية 

 حوارية حول المشاركة السياسية 
لذوي ا<عاقة 
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 مهرجان ا�غنية والموسيقى يستذكر »العاص« في دورته المقبلة 


     
     


      
      
       
    
  


      
   
 





       
     
     
     

   
 





        

   

 
       
      



 

 
 
        
 




      
     
     
 
      
     
     

    
   
       
     

       


  
 
      
       

      
      




     

 

 

     


 

      
      
    
 
 
    
     
     


        
       
  

 



 لقاء يناقش تحوالت الواقع وأثرها في التجارب ا)بداعية 
 


   

       
       
    

     
      




     

  
      
        
      
      



    

      
   
 




       
    


     


  


      

        
      

      


      



       
 






      
       
     
       
 
      



     
  
       
   
 


      
 
  
   
     
      
         



       
      
       
      
     



 
      

     


      



 »المعسكر السحري«.. فيلم كوميدي عن العالقات ا�سرية 
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 »تجلي الجسد«.. معرض للفنان كوما في جاليري رؤى 
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 إجراءات ثانوية مطلوب إنجازها لتأكيد معسكر »النشامى« 
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 العواقلة: رفع عقوبة »فيفا« صعبة 

في ظل الظروف الراهنة 


     
      

      

      
      
      
        
     
       
 





   
     
     
     


        


 
    
     
      


    
     
     
      




     
     



      
     
       
       


  
      






 الجزيرة يستفسر عن قانونية ُمشاركة العكش 

في »المؤجلة« 

 ا?رجنتيني فاسكيز ينضم إلى هجوم الفيصلي 
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 قطر ا�قرب الستضافة مجموعة »صقور ا�ردن« 
آسيوي� 

 كورونا يضرب صفوف »كرة شباب العقبة« 

 اختتام المشاركة ا�ردنية
في »شطرنجية السويد« للصم 



    

   
   



    

    
   
    





    
   

    

     




    



 


     
    

     
     




    

     
   
   

     
   
    


    
 
    






    
     

 
   

    


   

    

  


    

 


     





    
    










   

    


  
    
    

    


 


     


   


     
     
    








   


    

    

 



    





    

    
    




      

    


     
    

     





     
    

 
    







 كأس ا�ميرة آية للطائرة ا�حد
.. وا�شبال ٢٧ الجاري 

 مخالفة ٩ منشآت وفعاليات رياضية 
في دبي 

 ذات راس يعسكر في العقبة 
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 »القوى« يكثف تحضيراته لبطولة ا�ندية للرجال والنساء 

 »الجامعة« يتوج بلقب بطولة الكاتا للكراتيه 





    

    


    
  
   
    
    




    

    

  


  
   
     
    




    





   
     

   


     

   


   
    
    





   



    
    
  

  
 



    



   



   
    
    
   



    

    
   


    








    


    
   
   
    
   
   
   
    





    


   




     
    









   
   




     




    




     
    






     




    
   


     





     
    


    


   


     



     

  




   



     

  



     

  






 

    



     





    
   


    




   


     





  




     



    

   





 
   




  



    







 المدير التنفيذي السابق التحاد السلة بلعاوي 
في ذمة ا. 

 شباب ا�ردن يستقطب خالد الدردور 


استقالة رئيس اتحاد الكراتيه و٤ أعضاء 







   
     
     
     

     




     


   





    










      
     

  
     

 
     
     

 


     
     

    
      
     

     
      
    

     











 الوصل ا<ماراتي يقيل مدربه ريجيكامب 
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