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ا�ردن يتعافى من الوباء 




       


       


  

     

      
     
      
  
        


         
      
       



       


       
       




       





»ا�قامة بال أجر«.. إجحاف بحق ا�طباء 
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الفايز: ١٢ مليار دوالر تكلفة استضافة السوريين


تمديد مهلة ترخيص المهن السياحية
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 برنامج ا�قامة غير مدفوع ا�جر.. استياء متجدد عمقته كورونا 




 وسم »راتبي حقي« يندد بنظام إقامة ا�طباء غير مدفوع ا�جر  
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   بازار »الخضر التراثي«.. عراقة تمتزج مع الحداثة 
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 الفراية: ا�ردن أسهم بشكل كبير في التخفيف 
من معاناة الشعوب 

 



 تمثيل النقابات يعكس حكمة القيادة واستيعابها لجميع ا�طياف 



      
      


 



   
    
      
   
    
    
     



     
    



     
     
     

  


       
   


 
     
     


     


     
    
    

     



     
     
  
     
    
     


     
      

     

    
       
     

     
    
   


     





      
     


       
    

    


     
    


      
   

     
     
      



     
     

      


      

    

     
    
     



     

      

      
 


       

 

    






      
       
       


     
    
  




    
      
     



   
     
  
     
    
      







    

  

      



     

     
      
       
      
     



     
   

     

    


   

    
     

     

    
    
       
    
      
      


  
      
     

     


      

      
    
    
      
      


     

     
      
   
    


      





      

     





       



      


     



   توفير ٥٥ فرصة عمل مؤقتة 
في إربد 

 الصحة: تسجيل ٥ وفيات و٣١٠ 
إصابات جديدة بكورونا 

 محتال تحويل ا�وراق البيضاء 
للدوالر في قبضة ا�من 




    





    
    


    


    





    
    


      

   
    





    
     
  
     



     
      
     
  

     
     



      

      
     
    


      
      

      

      

 
     
     
      
 


     
    




   

     
 


   

    
    
    





    

     
   


    
    
    
    
    

    

  
    


    
      
 
   
   

   
   
   
     
     

 
 
     
     



  



 إطالق حملة »بدي أشتــــــغل..أتعلم« 
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عمالة ا�طفال.. إيذاء جسدي وتحرش وتعاطي مخدرات 

 دعوة أممية -نهاء أسوأ أشكال عمل ا�طفال بحلول ٢٠٢٥ 
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  تزايد عمالة ا�طفال نتيجة عدم االنتظام في التعليم 
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   وزير ا�شغال: ملتزمون بتأهيل البنية
التحتية للمواقع السياحية 

   الخدمة المدنية: المنّسبون للتعيين 
في التربية حسب الكشف التنافسي  


   منتدون يبحثون ا�بعاد االستراتيجية 

للمواجهة الفلسطينية -  ا5سرائيلية 
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الفايز: كلفة استضافة الالجئين السوريين
تجاوزت ١٢ مليار دوالر




     
   

    
  



     

 

    
     

    
  
     

    



      
    
   
    

      

      
    



     

   



     
     
 
    

     
    


     


    
      
    
   
    
     



    
    
    

   

     
    



    


     
    
      

    
    





» ا5غاثة الدولية«: االعتماد على التعلم عن بعد 
يفاقم الفاقد التعليمي 





 صوابية تقديرات المسارات الدولية الحالية 
المحددة لالنتقال من الحرب الى السالم 
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 شهيدة قرب حاجز قلنديا.. واعتقاالت في الضفة 




    



    
    
     
 





  
     
     



    
    
     
   
     




    



    


   
     
     
     
     
   
     


    

     
      

   
    




 


    
    
    


   
  


    
    
    
   



     

 
 
    






       
     
   
   
    
     
     

     





     
     







     
    




 









    
    

    


   




     
    


   




   

  
    


  


     
    
    




    

     
   
    
 

 











    

   




     


  

   
    


     
     

  
    



     

     




      


   
     



   


   
   
   



 

    
    




 

    




    
 
    
      


   

    
 
      
      


     
    





 الشيخ رائد صالح معزول في ظروف
قاسية بمعتقل النقب 





    
      

    
  

     


     


     


     



 
      
     
 


      

     


    

   
 
     
      

     
      



 
    
  
      


    
   
  
     
    
  

    
    

  


 

      
 


    

    
     
 






    
 





 بينيت على أعتاب رئاسة الحكومة االسرائيلية 
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f a w a z y a n @ h o t m a i l  c o  u k
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A h m a d  h  a l h u s b a n @ g m a i l  c o m
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 النشامى.. ماذا بعد؟ 
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 سمارة: نسعى لتأمين المبالغ الالزمة لرفع عقوبة »فيفا« 



 تأهل قاري.. وبوابة عالمية 
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 »الكراتيه« تعزز الحضور ا	ردني في ا	ولمبياد 

 أبو حصوة: وسام مئوية الدولة يحفزني لمزيد 
من ا(نجازات 
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 »التايكواندو« يختم معسكره المغلق 
ويغادر إلى بيروت.. غد3 


 »سيدات الكرة« ونظيره التونسي ودي8 اليوم 

 »مؤقتة« تدير اتحاد ألعاب القوى 
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 حميد: فوز الجليل بالدرع شكل ضغط8 كبير3 على الالعبين 
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 إنجلترا في مهمة خاصة أمام كرواتيا.. هولندا تواجه أوكرانيا 
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 »حرب النجوم« بين نيمار وميسي..  وجائحة كورونا ضيف ثقيل  
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 مبابي يخرج عن صمته!  مبابي يخرج عن صمته! 
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 ديوكوفيتش يقصي نادال.. ويواجه تسيتسيباس في النهائي 





 
 
      
 




    
   
     




         
      


      
   


      
      
      


       

     







     

   
      








     
       
      

      
   
          

     
  



      

        
      
        

  
   
      
       
        
     
       
 
      

  

   
      
       
      
     
        
           



  
      

      
   
 
    
 

     
  

   
        


  

 

    
     

      
      

  
        

    









 









 







 





 فيالدلفيا يتفوق على أتالنتا..  وفينيكس على مشارف 
نهائي الغرب 
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 منتخب الجزائر يحطم رقم- قياسي- 


 بايرن ميونيخ ينسحب من سباق التعاقد 
مع ساؤول 
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 فعاليات صناعية وتجارية تطالب بمؤتمر
لبحث االرتفاع العالمي ل�سعار 
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 مطالبة بإعادة النظر بقرار منع التعديل على المركبات 

 ٤ر٣٨ سعر غرام الذهب عيار ٢١ بالسوق المحلية 
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 فعاليات صناعية وتجارية تطالب بمؤتمر لبحث 
االرتفاع العالمي ل�سعار 

 الجغبير: صناعتنا تمتلك فرص) كبيرة بالسوق المحلية 

» المتكاملة« تطلق استراتيجية »تسارع السعودية« 
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 ديرانية: ا6صالح االقتصادي خطوة داعمة 
ل8صالح السياسي 

 بنك ا6سكان يجدد شراكته 
مع مؤسسة نهر ا<ردن 

 إيجل هيلز - ا<ردن تعين ١٢٣ موظف) 

 وكالة الطاقة الدولية تدعو أوبك لزيادة إنتاج النفط 
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 نقابة ا�لبسة: أسعار المالبس وا�حذية مستقرة 

 إنتاج: الحوافز المقدمة لتكنولوجيا المعلومات جعلته 
جاذبا  للمستثمرين 

 منظمات إقليمية تؤكد التزامها بمكافحة عمل ا�طفال 

 تسريب بيانات ٣,٣ ماليين زبون لدى »فولكسفاغن« 
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   »أمامة« شابة تتفنن بالرسم على الخشب 
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 بديعة النعيمي: المشروع الروائي يجب أن يحمل قضية 

 تجسيد آثار »دولمنز ا&ردن« بلوحات ضمن معرض دولي 

 »رحلة ابن فضالن«.. تحليل &دب الرحلة في التراث العربي 
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