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ميثاق شرف حكومي للسلوك وا�فصاح




 
   
     



      
     
       
       


 
     
      


     


        
      
 


 
     
      
      



  المشاركة باالنتخابات في دائرة التوقعات
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قضية »فتى الزرقاء« إلى أمن الدولة
بجناية تصل عقوبتها ا�عدام
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  ٤٨١ ألف عاملة تضررن من إغالق الحضانات
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كورونا.. رقم قياسي جديد
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 قضية »فتى الزرقاء« إلى أمن الدولة 
بجناية تصل عقوبتها ا�عدام 
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   إقرار مسودة تعديٍل قانونيٍّ تتضمن عقوبات 
رادعة على جرائم االتجار بالبشر 



        
      

  
  


 

 
 
        
  
    
    


         

      
      

    


     


     
 


   
    
      
    
     
      


    
     
    
    
    
     
     
    
     
    
     


     
     
     
    










      




  
    
     

    












 ا�تاوات والبلطجة.. تجفيفها ضرورة 
ومعالجتها  أمني9 وتربوي9
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 لجان وزارية وصحية للتعامل مع كورونا وتداعياتها 



 »لجنة ا#طباء« تدعو لمجانية فحص كورونا 

 خفض سعر ال ٥٠ كمامة إلى ٢,٩٩ دينار 

 تعليمات برنامج دعم المرضى ال تمس أسعار ا#دوية 
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 الحكومة تقر خطة التراث الثقافي 
غير المادّي 

إ عادة تشكيل لجنة المرأة الوزارية 

 الخصاونة والوزراء يوّقعون ميثاق 
الشرف لقواعد السلوك 

 التربية توضح دوام المعلمين والعاملين 

 وزير الزراعة: تذليل التحديات
أمام البيطريين 
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 المشاركة باالنتخابات في دائرة التوقعات 

 »ثالثة عمان« تغييرات سياسية تعاني من انسحابات 

 تنافس بين تسع مترشحات في معان 
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 إذا انقلبت حياتك.. إجعل انقالبها فرصة 
 

      







     


       
   
      



      
      

     
  


      

      
 





      
       

  
     







    
 


        



   
      
      


       
      






      

      

      




  
       
     

      

      


  
    

     



 

 
      







 

      


    




      

      


  




     
     
    


      



      
      



 


      
      




     


       
       
     



       





     
        



      





      

      







  





        

     



     




       


      



     


     









      
        
       




     
      
 


     

     

   


      

     


      
 
  
 
     
      
     
   



 مواقع تواصل اجتماعي تبث القلق وا�حباط 

» دريب« مشروع شبابي لتصميم 
الشعارات والملصقات 
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ِكمامات متطّورة تنّقي الهواء وتتولى الترجمة


  
  

     



  



   



     
    
   




        
     


     


    


      




      
     





 

      






     
     


 
     
 


   
  
     
     
    
   



حوار مغلق بين فتح وحماس
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q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m
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عون يحمّل الحريري مسؤولية معالجة الفساد 
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 كورونا تجفف منابع التهريب وترفع التحصيل 
الضريبي من الدخان 




    




     
   
      



 
       

     


 



 القطاع غير الرسمي يشكل ١٥٪ من الناتج 
المحلي ويشغل ٤١٪ من العمالة المحلية 
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 بحث فرص التجارة واالستثمار بين ا
ردن وكندا 

» تطوير ا
عمال« يبني قدرات خبراء في ريادة ا
عمال الخضراء 
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 إشادة بقرار تخفيض أيام الحظر الشامل 

 وزير النقل يؤكد أهمية تعزيز التعاون 
العربي في مجال النقل 




      
     




      
     








      
      


     



   
     
       
  
     

   





       

      
     
 
     
     

  

     

     

       
     

    
  


    
 
     


    



 القطاع غير الرسمي يشكل ١٥٪ من الناتج المحلي ويشغل ٤١٪ من العمالة المحلية 
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 مؤشر بورصة عمان يعود لالرتفاع والتداول ٣ ماليين دينار 






        
         




        
         
         
          






         

         
         




         
         
        





         
        

       

    

         
        

        

       
         
        




     



         






        

     
      






 كورونا تجفف منابع التهريب وترفع التحصيل 
الضريبي من الدخان 



   


     


     


$   
     
     

    

    








     
      
      
  

     
    


     



     
      
     


    

     


     

      
     

    

    


       
     
    







    
   


     
    


     
     

     

       
     








      

     
 
      



     




    
    


     




     
      


     
     
     
 

     
     



     
     
    
    
     
    


      

     






 عدد السيارات السياحية يتراجع 
٩٪ بالربع الثالث من ٢٠٢٠ 

 توقع تراجع السفر عالمي; جو: 
بنحو ٨ر٢ مليار مسافر 
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 عدم التزام بمتطلبات السالمة بأسواق الزرقاء 
رغم ارتفاع حاالت كورونا 

» إياتا«: النقل الجوي في الشرق ا'وسط 
لن يعود لمستوياته قبل ٢٠٢٤ 

 ستاندرد أنـد بورز تثبت تصنيفاتها االئتمانية 
للبنك اDسالمي 

 بحث التعاون بين »صناعة عمان« ونادي سحاب 
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 الجمارك ا'ردنية تضبط كميات كبيرة 
من المكسرات والهيل 

 المناطق الحرة تشارك بملتقى االستثمار 
السنوي االفتراضي بدبي 

 نقابة المقاولين تعلق الدوام حتى السبت 
Dصابة أحد موظفيها بكورونا 

» االتصاالت« تشارك باجتماع تيليكوم العالمي 

 بورصة عمان تدخل مؤشر ريفينيتيف 
للشركات منخفضة انبعاثات الكربون 
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 .. تحصين 



 »كرة شباب العقبة« يعزز صفوفه بـ العموري 
وأبو جبلة 



 »طاولة« ا,ولى والسيدات الشهر المقبل 
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 »النشامى« يالقي العراق وسوريا 
في ا6مارات 

 ا,هلي يضم أحمد طنوس 
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 عربيات: قرار السلط بـ االنسحاب من موسم 
»اليد« ال رجعة عنه 



       

       
      


     
      
       
      

      
      



      
      


      


     
    
     

     

      

     



       
     



      







       
 
      



  
     

       




      
    



   

      
      
     
        


      
    
     

     
   



      

 
     







 .. اختبار قوى 


       



      




 
  


      

      


       
      


     
       
   
     


      
       

     




      

      


    

        


      






      

      



    
      
  



      
  


       






 

      
       

      
      
     




     
 
     
      

      

     

  

 حرثا.. بطالً لـ »يد السيدات« بالعالمة الكاملة 
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 اتحاد الطائرة ُيصدر جدولي بطولتي كأس ا	ميرة آية 

وا	شبال 


      
     


    


      
       

     







      
       
        

 
   
        
       

 

 
   
      




      


 
        

     




      

      


  

     


      

     
      


  
   
    



     


    

        
 


      
 


      




       
      
      



      


     







 سجل أردني ذهبي في رياضة تنس الطاولة 
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 الكرمل يجري تسوية مالية مع النيجيري بليسنج 

ا	ردن يشارك في عمومية »دولي الرياضة«
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 راشفورد يعاقب سان جرمان مجدد�.. وانطالقة جيدة ليوفنتوس وبرشلونة 



     
 
       
     



     


        






     
      
      

      



      

     

  


    



      




      






     
     






     






      
       
      

      


       


    
      

       




     

    

      

      
  






  



      
   
      


      





     




       


      

      
      
       
       






     
       



     


      
      




     

     

     




      
       
   
     









 ميالن وسلتيك في الواجهة.. وبداية سهلة ل'نجليز وا%سبان 
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 تشيك المعتزل يعود حارس طوارىء إلى تشيلسي 

 تايرون مدرب! لـ كليبرز خلف! لـ ريفرز 

 ديوكوفيتش لن يدافع عن لقبه 
في »تنسية باريس« للماسترز 
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 برشلونة يجدد عقود أربعة العبين 

 مانشستر يونايتد يعلن خسائر بنحو
 ٣٠ مليون دوالر 

 استبعاد أوزيل من تشكيلة آرسنال 

 إصابة مهاجم بايرن ميونيخ جنابري بـ كورونا 
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 طيران »كاثاي باسيفيك« تسرح ربع موظفيها 
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