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الحكومة تشمل منطقة معان التنموّية بحوافز المستثمرين



الملك: المرحلة القادمة بداية لتحسين ا"وضاع بعزيمة ا"ردنيين


























     
      

   


      









     




     





الملك: ا6صالح السياسي ليس شعار/.. وال تهاون في مكافحة الفساد
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 الملك: أنا سعيد بوجودي بين أهلي وإخواني في الطفيلة الهاشمية 
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 الملك: هناك إرادة حقيقية لتطوير الحياة السياسية 
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 الحوار الملكي مع أبناء الطفيلة رسم فسيفساء 
المحبة بين قائد وشعبه 
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 ضعف الحزبية والحياة البرلمانية أنتج »المعارضة المنفردة« 



    
 
    



   






  




 

   

    
     



    

    


    
   


    
   
     
   


    
      

"   





     
    

    


     



    


      
  
     
    
    




     
     
 



 
    




    
     

   
    

    
    
     




     

  





     
   


     



    
   



    
    
     



      
   
    
   
   




    
     

    

     
     
 


    















     
 

    
   
     


      
    
     
    



    
     
    


   


     



     
      
    
   
    






     
     
  



    
    




 وزير ا'وقاف يحذر إسرائيل من تبعات 
إغالق باب الرحمة 
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الرحمة بالمسجد ا'قصى 

 ا'ردن يشارك باجتماع تشاوري حول 
عملية السالم 

 الطراونة يطالب إيران با1فراج
عن المحتجزين ا'ردنيين الثالثة 

 الطراونة: نسعى لتكريس الشفافية 
بأنشطة مجلس النواب 
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باالحتياجات ال  الرغبات 

 مطالبة الصحة بتسديد ٣٫٥ مليون دينار للمكاتب الهندسية 
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   غنيمات تؤكد أهمية ا�عالم التقليدي والمجتمعي في مواجهة ا�شاعات 

 »العمل« توضح موضوع طالبي الوظائف في العقبة 
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 ٢٩ ألًفا المسجلون للحج أولي� 



     
     
    
 


     
    


     
      




      
  
     


      

     
  


      



    

    
   



    
 
     





     







    
     




 ٤ أشهر بانتظار إصالح خط مياه
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 دراسة لتخفيف ا1زمة المرورية شمال عمان 
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»الوفاق ا1سري« مالذ آمن 
ضد العنف اللفظي
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الخطيب: اتصاالت أردنية مكثفة �زالة القفل والسالسل عن باب الرحمة



»سوريا الديمقراطية«: ال خيار أمام داعش غير االستسالم
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 بولندا تلغي مشاركتها بقمة »فيشيغراد« في »إسرائيل« 
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 »كرة الجزيرة« يستعيد مدربه التونسي الليلي 
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في بطولة الصداقة الدولية 

 »الفنية والتراخيص« باتحاد الكرة 
تلتقي أندية المحترفين 

 تعادالن بـ »كرة ا6ولى«.. واالسبوع الثاني 
يختتم اليوم 
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 تكر يلتحق بتدريبات المنتخب الوطني لكرة السلة غد; 



  

     
 



 
    
    
    




     







   



    
    



     







    
    
    

     
     

     
    
    


     

  






     


     
     

    





     



   
     
     

     
     
   
   


    
    


     
 
    

     





 مستويات طيبة في بطولة البراعم التنشيطية للسباحة 
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 السلط وا�هلي.. حسابات دقيقة 
لـ هدف محدد 


 وادي موسى يخسر امام السالم الُعماني 

ويالقي المكناسي المغربي اليوم 
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