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الحكومة تنتظر مقترحات ا�حزاب حول 
قانونها للبدء بحوارات

إجراءات تصعيدية للمكاتب الهندسية لفشل 
تعديل »ا�بنية« لعمان




    
     
     
    




     


     
    
 

   


    
    
    

    
  
    






  
    
    




   




   





     
 

 
    





قبول جميع المتقدمين بطلبات
التحاق بالجامعات
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   توقع حجب ٥٩ موقع2 إلكتروني2 إخباري2 



    
    


    


    
  
   

   


   
   

    
    
 
  


   

   

   
   
 


    
   
   
  






السماح بدخول سائقي الشاحنات العراقية
ل?ردن لتفريغ بضائعهم
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 اختتام دورة »الوسائط الرقمية المتعددة« 
بمركز $ للدراسات والتدريب 

 ياسين يناقش العالقة الملتبسة
بين ا&عالم والسياسة 



     



     

     
     





     
    
     
    

     
     


    

     
    
     
    
    
    
    
    



     
    
     
     

     
    
       

    




 

    
     
    
    
    





   
     

    

      

     


      
     
     


      



    

    


     
     
    


       
       
    




    

     


   




     

     
     


      


     
     



 لقاءات تحضيرية حول »حقوق االنسان«
قبيل اجتماع آذار 
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إ لغاء القرارات ا&دارية قضائي?... جهل بالقوانين أم أهواء شخصية؟ 
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قتيل  وست إصابات بينهم أربعة من اCمن 
بأعمال شغب في عنجرة 

» الضمان«: صرف الحقوق التأمينية من أي فرع 
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 »التعليم العالي« تطالب الجامعات بإعادة تصميم 
الخطط الدراسية للسنة ا�ولى 



 قبول جميع المتقدمين بطلبات التحاق بالجامعات 


 المعاني يقترح مؤتمر5 بين ا�ردن وهنغاريا لتشجيع التبادل الثقافي 
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 الحكومة تنتظر مقترحات ا�حزاب 
حول قانونها  

 شويكة: إنجاح قطاع السياحة يتطلب 
جهود5 تشاركية 

 توقف العمل بطريق المفرق الصفاوي  
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 أبو السعود: تواصل دراسة زيادة سعة سد وادي شعيب 

 ذوبان الثلوج وغزارة ا&مطار تشكالن سيوال في بصيرا 

 شكاوى من تجمع مياه ا&مطار على شارع زراعي بدير أبي سعيد 
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» النساء العربيات«: رفع سقف توعية 

النساء في المفرق بقضايا متنوعة 


    

     
    



    
     
     


     
     
 
    



   
    


 
    
    


    


    

    



    
    


   
    



    
    
    

     


     

   
    


   



» سندس« تفوز بمسابقة حفظ القرآن بعد ٩ سنوات 






   

    

   


     
     



      
   
    





    
      


   
    
    
    

   
    

    




    

     

     



 

    
    

  




    
    





أ عمدة كهرباء في عرض شارع برقش السياحي 







      


    

      
     


  





      
    
    
      



      

   

    
      

      
      







      
     



     



    






 ٤٠٠ مولود في »الزعتري« شهري1 
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» البحوث الزراعية« ينقذ شجرة الخضر
في كفركيفيا 
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االحتالل يواصل ابتالع ا�راضي الفلسطينية



» سوريا الديمقراطية«: إعالن القضاء على »داعش« خالل أيام 
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الخطيب: نهدف لتطوير التجربة والنهوض بالمسرح ا�ردني 

 الزعبي في محاضرتها حول ا&عالم في ا�زمات: 
»ال حاجة &خفاء البديهيات« 

   توقعات »الرأي« للفائزين بجوائز ا�وسكار 
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 فعاليات ثقافية تطالب بإعادة النظر 

في قانون ترخيص الهيئات الثقافية 

» درب المعرفة« تنثر البهجة وإبداع الطفل في العقبة 

» الشمع ال يذوب مرتين« للرحبي.. 
تجربتي »في بالط صاحبة الجاللة« 
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 تشكيلة النشامى لـ »الصداقة الدولية« تُعلن ١٦ آذار 
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 فوارق ضئيلة 



 



 على أنغام »السمسمية« 


تخليص و تقليص 
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 مسيرة عطاء الراحل سلطان العدوان .. حديث »الرسميين والرياضيين« 



 السلط  يعزز صدارته و»الحسين« 
يربك حسابات ا%هلي 
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 منتخب الكراتيه ينهي مشاركته 
في الدوري العالمي 

 االتحاد الدولي للفروسية يشكر القصير 
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 منتخب كرة السلة يعاود تدريباته 
في عمان.. وإلغاء اللقاء الودي 

 »الفهد ا(سود« يقتنص لقب بطولة 
»أشبال« الكراتيه 
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 »وادي موسى« يواجه الشرطة القطري اليوم 


 رئيس االتحاد الدولي لاللتراماراثون 

يتفقد سير الحدث 

 مرقص ونصر ا? يفوزان 
بـ »زوجي« بطولة نادي التنس 
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 العثامنة: الدعم المقدم للنادي ال يغطي تكلفة 
خوض مباراة واحدة في عمان! 
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»المالكمة« ُينهي مشاركته في البطولة 

العربية 
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 أتلتيكو يتقدم للوصافة مؤقت1.. يوفنتوس يحقق انتصار3 سهالً.. وبايرن ينتزع فوز3 صعب1 
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 استعراض منتظر من عمالقة السلة في مباراة »كل النجوم« 

 مشاركة كومان أمام ليفربول في »ا%بطال« مهددة 

 ميدفيديف ُيبعد تسونجا.. ونيشيكوري يبلغ نصف 
نهائي »تنسية روتردام« 



    




    


  
     




    
 
    


    
    

      
    
    




    


     



   
    
     
    
   
     








      
   
    









 







    


   




     
     

    



      
     
    



      
     
     








    



    

     

    



  


    
   
    
 







 البرازيل تواجه بنما وتشيكيا ودي7 
بكرة القدم 





      

     







     



   










 رايتون وميلوول إلى ربع نهائي كأس إنجلترا 
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 معركة قضائية حامية تنتظر ترمب 
بعد إعالن الطوارئ 



      





   













     





      






     

      







 


     

      




















       
       
      



         





   













      




    
     
     
     


      
       
      


     
     
     


   


        

      







   



       
      
     

       











       
      
       






        


 
       
       







     
     
    


 

   

  

     


   

  

     

  
     


  






 
       
       


 
    
     
     





     
     
    
      
   


    
      





     

    






 















 








   »ساعة الذروة« هاجس يقلق القطاع الصناعي
ويضعف تنافسيته 
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 حدادين رئيسا لمجلس إدارة 
شركة العبدلي 
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 الجغبير يدعو لتخفيض اشتراكات الضمان الشهرية 

 تدني خدمات النقل العام خالصة ندوة 
»اقتصاديات النقل والسالمة المرورية«  
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 ا�كزيما والتحسس الجلدي عند  ا�طفال.. ا�سباب والعالجات العشبية 
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كيف يؤثر فيتامين »د« إيجابي' على مستوى 
السكر في الدم؟
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ما عالقة البكتيريا بالصحة النفسية والجسدية؟
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ما الضرر الذي تسببه شبكة Wi-Fi لجسم ا�نسان؟

 اختفاء روبوت على سطح المريخ يدفع وكالة ناسا 
للتخلي عنه وإنهاء مهمته 
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لماذا  تغيب أدوار الشباب عن »التنمية«؟ 

 أبو رمان: المشكلة الحقيقية بمعالجة قضايا الشباب 
»في السياسات« 
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 »الجمل« تتوجه !غالق مصانعها بالكرك
و١٥٠٠ عامل يواجهون البطالة 
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