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القدس تتعرض للتهويد والتمادي الصهيوني سيقود لحرب دينية































































  
     
      

     
    
     
     



   




        



       

       

       


       
        
  
    

        
        
        

       
        








      
    




إحالة ٦٦٧ إعفاء طبي) مزور% في مستشفى 
الملك المؤسس للقضاء

»النواب« يرد قانون الجرائم ا6لكترونية 
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الملك يغادر في زيارة عمل ?ميركا وبريطانيا





$ تنفرد بنشر مسودة تقرير لجنة 
تحقيق »الملكية ا?ردنية«











      
      
       



         
      
         
         







الحكومة: »مبادرة لندن« محطة مهمة لالقتصاد 
ا?ردني ولن نعود بالمليارات
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» النواب« يرد قانون الجرائم ا
لكترونية 



 جرش أولى محافظات الدفع ا
لكتروني للنقل العام 
والباص السريع بين عمان والزرقاء بعد شهرين 



» الحريات« النيابية تطلب تعديل قانوني »منع الجرائم« 
و»التوقيف ا
داري« 
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 القدس تتعرض لتهويد المكان والزمان وا�نسان 
والتمادي الصهيوني سيقود لحرب دينية 
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 »العمل« ال تصويب للعمالة الوافدة 

واالكتفاء بما منحه قانون العفو 


      
    

     



     
  
     



   
     

     


     
      
      



      
      


      
       
    
     

     
     


      
     

    
    
    



     
    
      





     
      
  
      
     

      
     

     



 وزير الزراعة يعلن عن حزمة مشاريع تنموية في البادية 

 إغالق جزئي لشارع عمر مطر إعتبار9 من الجمعة 
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 انتخابات ا�طباء على صفيح ساخن: 
بيضاء وخضراء بانتظار تيار »نمو« 
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كتلتان النتخابات » المعلمين« في الطفيلة 



    
     






    
   


    
   
    


    
   



   





     

       




    
 



   




      


     
    


    
    


    





 التطوير الحضري تباشر بيع أراضي إسكان جنين الصفا 


     
    








     
    
     


     
    

     


     



      
    

   



     
     
     



      
     



   الضمان: تخصيص راتب تقاعد 
لورثة أسيد اللوزي 
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   سياحة التأمل في البترا
مطلع آذار 



    
   

   



    





   

   



     
  

   



   
    





   







إسحاقات : قائمة الجمعيات المستفيدة
من الدعم تعلن في آذار 



 رئيس ديوان الخدمة: رد مظالم وحلول شاملة 
حسب ا3نظمة والتعليمات 

   صيانة شوارع في »المزار الجنوبي« 
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$  تنفرد بنشر مسودة تقرير لجنة تحقيق »الملكية ا�ردنية« 
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 مواطنو غرب إربد يطالبون بتنفيذ مشروع الصرف 
الصحي واستحداث لواء 

 انعدام إجراءات السالمة في »زي الثانوية« يهدد 
حياة الطلبة 
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جهود أردنية تثمر عن حل أزمة »باب الرحمة«




موسكو تتهم واشنطن بالسعي لتقسيم سوريا وتفتح ممرين 
إنسانيين لمخيم الركبان
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مختصون: الغالف الناجح »فخ بصري« يوقع بالقارئ 

» العقبة بعيون الفنانين« يواصل فعالياته بتنفيذ جدارية فنية 

» العطار« لنصر سامي.. طين الرواية وشخوصها 
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» بطولة ٢٠١٩ المستحدثة«.. على طاولة النقاش مجدد� ! 


 المنتخب الوطني لكرة السلة يعاود التدريبات بمعنويات مرتفعة 
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 السلط  يُبهر ا�هلي ويقلص خطواته نحو اللقب 


    

   
     




      
    






   



    




     

     
  
    







   
     
      


     
   
     

     
     
     
     
    

  
     




    
    
    
    
  

   




    


     



    

   



    





    



    


   
     
    

    









     
   


    
     

    

     

    

     
     




    




     
     



    
     
     

    
   



  


     
    
     



 غياب ا�هداف في ختام ا�سبوع الثاني 
بـ »كرة ا�ولى« 





 
     
     
     
     


     



  

     

     
     
  
    
   

    



     
     
     

    



      

     
     

   


     
    


  





 طبلت رئيس2 لنادي الكلية بالتزكية 


    
   





   
   


    

 


    
    
     

  
    
    

    



 


   

    
    
    



    
    
    

 
     
    
    
     
     
     

   
     
   













   

     

    




    

   





























 التسجيل لجولة القفز لـ »الجواد العربي« 
يُغلق غد; 



      
      
    


      


     


     
 
  

  
   

       
     


     
     



      
    

   


     

      
      





 بدء استقبال طلبات التعيين لوظيفة 
مساعد مدرب2 لـ »كرة السيدات« 




 


     













 وادي موسى ُينهي دور المجموعات 
بخسارة جديدة 
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 »ناشئو الكرة« يواصل تحضيراته 
للتصفيات ا�سيوية 

 ابراهيم مدرب! لـ كرة الخليج 



      
    


  

    



    
  

    

    

 
      
   
      

 



     






      
     
    





     



      

     

     
      

     







 الحسنات يستقيل من تدريب  »كرة الكرمل« 









      



      
     
      

   

 تشكيل لجان الدورة ١١ لجائزة 
ا7بداع الرياضي 
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 ساري ال يخشى ا7قالة من منصبه ! 
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 فريق الحرس الوطني الكويتي 
لـ كرة الصاالت يستقطب صالح 





 




    






   

     


   
   




      

     


   





 الجامعة الهاشمية تكرم فرقها الرياضية 
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 قمة تجمع أتلتيكو مدريد بـ يوفنتوس..

وشالكة في مهمة صعبة أمام مانشستر سيتي 
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 روما ينفرد بالمركز الخامس.. ونورمبرج يقدم هدية ثمينة لـ بايرن 

 االتحاد يتطلع لمغادرة قاع ترتيب الدوري السعودي 


     
    
     
    


    




     
    






      


    

  
     
     



     


     



      


    


      
     


    

     
    
    
  


  


     
      


      
  
    
     



     
     




     
     



     
    
    
    


     
      
      
    





    








 تغييرات منتظرة على نظام  
كأس السوبر ا7سباني 
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 صور ا�طفال: منع النشر حماية لكرامة ا�نسان 

 الطفل الحساس.. الطفل الحساس.. كيف نتعامل معه؟  كيف نتعامل معه؟ 
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علماء يحذرون من خطر الخبز المحّمص
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أيدي المكفوفين لتشخيص سرطان الثدي في ألمانيا
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 مؤشر بورصة عمان يعوض خسائره ويرتفع 

 الطاقة: فائض الكهرباء مهم لخدمة المستهلكين
وال تلزيم بعطاءات المشاريع 
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» العقبة الخاصة«: شباب المسيرة الراجلة 
أصروا على العمل في المؤسسات الحكومية فقط 
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