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»التربية« تحسم الجدل: التعليم وجاهي 






      



 
     

     


  


     




      



     




     
       



كلفة »استدامة« وصلت ١٢٥ مليون دينار



   


   
    








   
   
   





   
   
    
   
  





 
  
   


    
     













     

     

    
     















    

 

    

    
  








»المشتركة النيابية« تقر مواد بالبلديات والالمركزية


   


   
   
 


   

    


    
    

  


 
    
    
   


  













    

   





    








    
 

    


















الحكومة تقر سياسة المشاركة ا0لكترونية
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 بلعاوي: لم ندخل الموجة الثالثة وما نشهده ارتدادات وبائية 






 مراجعةً شاملة للبرنامج الوطني الموسّع للتطعيم 




» وكالء السياحة« يطالبون بإقالة رئيسها المُعيّن 
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 »التربية« تؤكد »وجاهية« التعليم.. و»البروتوكول« الصحي قريب� 





الحكومة تقر سياسـة المشاركة ا!لكترونّية




فعاليات سياحية في البترا تطالب بإجراءات تحفيزية للقطاع
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 مخاوف من تراجع جودة الطب بسبب زيادة أعداد الطلبة 




 إنشاء مسارات سياحية دينية إسالمية ومسيحية 

» قلبي«.. مبادرة إنسانية لدمج ذوي ا+عاقة
في المجتمع 
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 هيرنانديز: ا8ردن جسر المكسيك
لمنطقة الشرق ا8وسط 

 قانونية ا8عيان تقر قانون مكافحة »غسل ا8موال« 


» المشتركة النيابية« تقر مواد بالبلديات 

والالمركزية 
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 الحنيطي: ا�ردن رقم صعب في معادلة ا�من ا�قليمي 


مطالب بمكافحة انتشار الحشرات في القطرانة



 ٣٣ ألف مشارك في »أردننا جنة« 
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 الملكية لشؤون القدس: تهويد شارع صالح 
الدين قضاء على الهوية العربية 


 بحث تعزيز التعاون في قطاع ا�نشاءات 

مع العراق 

 بحث تعزيز التعاون مع المعهد العربي الكويتي 

 ورشة تدريبية لـ ٣٠ شركة من القطاع الخاص 
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انطالق فعاليات مهرجان المسرح الحر في »الثقافي الملكي« 

   المكتبة الوطنية تحتفي بـ »قمر على وسادتي« 

   »من السما« لغصون رحال.. ظالل الروح 
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مشروع تهويدي �قامة كلية مهنية في وادي الجوز




      
       
     


    

 






     



     

      
     



     
     
     





     



 



    





     
    
     


     
      

     
      





    
      



      
      
      



     



       
     
      

     


      

      

 


      



    






   


      
     




      
    
     
       



       
 



      




     
     

     
 



     







  
       
     



 
 

   


 



   
     
      




     


      


    



 
 




      



  
   



     

  







   
    
     
     








        



 
          
       









        
     



 





      



       


        


 




 





   


 




         



         






       





  جثث ودمار ونزوح في مدن أفغانستان 
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 حزب تونسي معارض يؤكد توقيف اثنين من نوابه 
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عقل: أسعار النفط عالمي� ارتفعت ٩٠٪ 
منذ بداية العام
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   ٣٠١ مليون دوالر قيمة المساعدات 
الخارجية ل0ردن في النصف ا+ول 

 ٧٧٩ مليون دينار قيمة حركات الدفع
عبر »إي فواتيركم« بحزيران 



    
   

   
    



    
    
    
    


    

   





  
   

    

    
  

    


    

    
    
    
   







  

    



   
  
   
    




       
    


       
       
     
     
       



٥٠٣  مليون دينار صافي أرباح
الشركات المساهمة النصفية 




 
     
 


   
       
       
      



 ارتفاع صافي أرباح البنوك المدرجة
 في البورصة ٧٧٪ 







     
       




      

    




٥٢٫٧  مليون دينار صافي أرباح مجموعة
بنك اJسكان النصفية 
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توقع ارتفاع أسعار الشقق من ١٥-٢٠٪ 
بداية العام المقبل
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عقل: أسعار النفط عالميا ارتفعت ٩٠٪ منذ بداية العام
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العتوم: القطاع التجاري بدء يستعيد عافيته
بعد آثار الجائحة
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توقع ارتفاع أسعار الشقق من ١٥-٢٠٪ بداية العام المقبل

 بدء التسجيل في برامج التدريب المهني 
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التنمية والتشغيل والمعهد العربي الكويتي 
يبحثان التعاون المشترك




  
     



     
    


     



     




     
    





 نشرة استرشادية Cسعار اDسمنت اCسود 
المكيس 
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 ٧٫٣ مليون دينار التداول بانخفاض ٠٫٢٦٪ 

 تراجع المؤشر العام ٢٫٢١٪ ا%سبوع الماضي 
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 ٣٠١ مليون دوالر قيمة المساعدات الخارجية ل�ردن 
في النصف ا�ول 

 ٧ر٥٢ مليون دينار صافي أرباح مجموعة بنك 
ا0سكان النصفية  

 ارتفاع صافي أرباح البنوك المدرجة في البورصة ٧٧٪ 

» القاهرة عمّان« يفتتح فرع: جديد9 في »الحسين الطبية«  

 ١٨٤مخالفة لشروط السالمة والصحة الوقائية 



     
   

      



    
     
     


    
    


   

   







   

     
    
  




   

     
   

  


    
    
      
    
    


     




     

    
   
     





    

    

    
   

  
      


    
     

    


     
    



   

    





    
    


     

   
    
     
      
     




   
     


   
      

      


     
    
     

      


    
     


    




    
    

     
    



     



   
    

   





     
    
  



     
     
    


 
    


     
     
     
       

     

   





   
 
     
    
      


  

      
   






     
     



     
      
     

     
      




 


   



     





     




    

    



   
    





    




      
    
 
     

   






   
    
   
     


    



   



     

    



    






    



    


     
    


 
 
   



 ٧٧٩ مليون دينار قيمة حركات الدفع عبر 
»إي فواتيركم« بحزيران 


   ٥٠٢٫٢ مليون دينار صافي أرباح الشركات 

المساهمة النصفية 

 ١٤٢ مليون دينار فائض الميزان التجاري 
ا�ردني مع أميركا لنهاية أيار 

 ١٠ ماليين دينار صادرات مدينة الزرقاء 
في تموز 

 العراق يصدر أكثر من ٩٠ مليون برميل 
نفط في تموز بقيمة ٦٫٥ مليار دوالر 

 غرفة التجارة ا�ميركية تعقد ندوة حول 
التسويق الرقمي 
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 حفل وداع للبعثة اردنية المشاركة 
في »بارالمبيك طوكيو« 
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 سحب قرعتي بطولتي »اولى والثانية« 
لكرة القدم اليوم 


 رباع السرحان يلحق ديرعال و»نزال« 

و»الصافي« إلى »الثانية« 
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 النوايشة ينهي مشواره مع »شباب العقبة« 

 ورشة عمل لمدربي فرق الناشئات لكرة القدم 
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 »السوبر ليج« تعود إلى الواجهة 

 اللعب الحماسي أبرز أولويات فليك مع »المانشافت« 



    
 




     



     
 
     




      
     
  
      
      




     
 



      
     


     

       
     

     



      



      


     

     




      
     
     
        



      
       





       
      
      




      










 




    
     
 
       
       
      
       



       
 
      

  
   
       







 كين يضغط لالنتقال إلى السيتي.. إنتر يرفض بيع الوتارو 

    

       
     

     
      
       

      
      
      

        
   




 
       
       


     
       






    
  
      
      

 


  

     
      

      
  


 


     
   

      
     

  
 
   

    

 

 



 بيل جيتس يدعم الفارس المصري نصار 

 الهولندي أدفوكات مدرب? لمنتخب العراق 
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 عمال أكبر منجم للنحاس في العالم 
يوافقون على بدء إضراب 
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