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العثور على متفجرات بوادي ا�زرق مطابقة 
للمستخدمة في عملية الفحيص




 

    




      
 

     
      
      








      
     

    
   
     
      





أجواء باردة وماطرة.. اليوم


      
      

      

      
      
     

 
      





  
       


     
      



      







    
     




































الملك للمتقاعدين العسكريين والمحاربين 
القدامى: ما النت عزائمكم
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 الرئيس اللبناني يستقبل السفير ا�ردني 
بمناسبة انتهاء عمله 

 أبو غزالة يرعى احتفاالت الزرقاء 
بعيد ميالد الملك 

 المستشفى الميداني ا�ردني »غزه/٥٦« 
يحتفل بميالد القائد ا�على 






   


   
   








   



  

  
   

   

 

 
   
   
  





   







 



   



   
   
    





    


   





    
    
   

   




    
  
    


   
    



    







  
   

   




  
   

 



   

  





   
   


    



  








  
 



ال ثلوج تكسو الطفيلة.. وفرق تتابع 
إغالقات الطرق وانقطاع الكهرباء 



  
     
    
      



     
    

     



    
  
    
     



    



  
      
 


       
     


   



     
    
 
    
     


   
   




     



    
     
     


    
      


    




    
     

      
  
    
    
    

     
     


     








 ..وثلوج على مرتفعات البترا والشوبك 



    


    


     

    

    

  


     
    





 مطالب بمسح ميداني للمباني المعرضة 
للسقوط في الزرقاء 
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 إنهاء مشكلة حي جناعة  في الزرقاء  
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 مراسم تشييع عسكرية في وداع الشهيدين الجالودي والعتوم 



     

    
    

    
    


    
  

    
 


    
    
     





    
 
      

      


 
   



    
    










   متقاعدون عسكريون: إنجازات القوات المسلحة 
وا0جهزة ا0منية بطوالت خالدة 

جدال بين »المهندسين« على تسديد الرسوم.. والنقيب يوضح



    
     
     
    
     
    
     

    







    
    
     





   



   
    





      


    






    


    

 






    

      
    
    






   
     



    


     
     
      

    




    

     

    

    
    
      
  




    
    
    


      

  
     


    


     
      
     
     
     


     


    
    
 



     
     
      


      

      





» المعونة الوطنية«: توجه لشمول
٢٥ ألف أسرة جديدة بالمعونات 

 وفد من ملتقى البرلمانيات ا0ردنيات 
يزور العقبة 

 النائب زيادين يحذر من تداعيات 
إغالق مصنع ألبسة في الكرك 

 بلدية السلط بصدد إنشاء إذاعة 



    
    




     
  
    

    

   
      
     

     



     
     








    



 




    
    

   
     





    

   
  







   
    
    
    
  
     



    

   



    
     
      

    

    
     



     







    
    
    



     
    



    
    

 
    




  







مؤتمر صحة ا0م والطفل.. انخفاض معدل اMنجاب 
الكلي ووفيات ا0مهات والرضع وا0طفال
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 واشنطن تسعى �قناع شركائها في »التحالف« بجدوى
انسحابها من سوريا 



 ٢٠ جريحا في جمعة »غزة عصية على االنفصال واالنكسار« 
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O d e h o d e h 1 9 6 7 @ g m a i l  c o m
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أعمال أدبية تنحاز إلى »نظرة القلب الثاقبة«

 سميح مسعود »على دروب ا�ندلس« 
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زهير توفيق ومراجعة المشروع النهضوي العربي
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 المؤتلف والمختلف @ 
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 ضغط على المقدمة 

 ا,سبوع (١٣) لـ دوري »المناصير« للمحترفين يُغلق أبوابه الليلة 



 .. كسر الصمت 


 فرص مهدرة 
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 تجاوز الغالف 
 تأبين فقيد الرياضة سلطان العدوان اليوم 
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 نتالي تضيف ذهبية جديدة إلى الحصيلة 
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 ٤ خسائر لـ منتخب الكراتيه في الدوري العالمي 



 .. هدف مشترك 
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 رفض استقالة مدرب »كرة الرمثا« 

 الوحدات يتصدر دوري تـ ١٥ لكرة القدم 


 وادي موسى يخسر أمام الهالل السعودي 
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 برشلونة يستقبل بلد الوليد.. ورحلة صعبة لـ سان جيرمان 





   

       




   
       





   


       

     


     
      
  
 
    




      






      


     


       
  



    

       





      
   
        


    





        




  
      
      



       
        


      


      
       
        



      
       





      



      





     
      



     
       
     
       




      
      
      




      
    

       



    
     
  

      


      
  


       


      
      






     

      

     
      
     



      
      
   
      






      
     



   
      
       


    


      


      
 



      
      







     
     











      

    


        
       



      


       
  
    


 


      

 
 







 
      




       


     

    


       

      





       
 




     



     
    
     







 برشلونة يجدد عقد مدربه فالفيردي 
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 باتي بوريسوف يفاجىء آرسنال.. وانتصارات خارج القواعد للفرق الكبيرة 
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 بيليكانز يفرمل أوكالهوما.. 
ونيكس يوقف أسوأ سلسلة في تاريخه 
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 مانشستر يونايتد يحل ضيف7 على تشيلسي 
في كأس إنجلترا 



     
      
       
       
       

   


      
     



     




        
  
      
     
      


    
      
       
      
       


     

       
      

   


     
       

       


      
      


      
      



       


     


   





      















 

أيمن المجالي




راكان السعايدة
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 ترمب سيعلن »الطوارئ الوطنية« لتمويل 
الجدار مع المكسيك 
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 »ا�ونكتاد«: االقتصاد ا�ردني يتاثر سلب� بالتوترات 
الجيوسياسية وتوقع نموه ٢٫٣٪ العام الحالي 

» ا�لبسة وا�حذية وا�قمشة« على »مفترق طرق«..
جراء »فوضى التنزيالت« 
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النوم يقي الجسم من الجراثيم

 نصائح للعناية بالمواليد الجدد 
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سّر بئر الدرج الهندي »تشاند باوري«

       
        

       

 
         
   
       
      
   

      
        
       


       
       
        
  
       


        

       
       
 
        
       
        

       
       
  
       
         




       
        

  
        


    

سهم وأسرار الكون
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قراصنة يستغلون تكنولوجيا أبل لتثبيت تطبيقات مزيفة على هواتف آيفون
   
  
 
   

   




     


 

   
   
   


    



  
    
 

    

   


   

    


   


   



     


    
    


  


    

   











   


    
   


 
 
 





   

   
  

 


   






   
    
   

 



    


    

    
   


    
    

   





«فلسطين» لبؤة أليفة تالعب ا(طفال
في حديقة حيوانات في غزة

    

    

     
 



    

    


    
    


   


     

   




    

    
     
     


 
     
     




    

     
     

      
     
     



    
    

 
    
 


  

 
    
     

    



 
 
    

  



    

      

    
    
    
     
    

 
      
      

   

      



  

     
     
   
   

  
  
    
  

 
     


 

  


محّطات التزلج بوابة باكستان لمزيد من االنفتاح 
على العالم

 »ناسا« تستعد Bعالن انتهاء مهمة »أوبورتونيتي« 
إلى المريخ
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 مؤشر البورصة يكسب ٩ نقاط في نهاية تعامالت ا�سبوع 


        





        




    




       
       

      


     
        
       




       


        
       
       
        




      
      
      
      
       
      
       
      
      
       

       












         
      





         














      
  


      
    
       



       






       






 
    






        
         
 







   


SPDRGoldTrust




أ ميركا والصين تجريان مباحثات تجارية 
»مثمرة« في بكين وسيواصالن في واشنطن 
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