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 تثمين �لغاء رسوم الصادرات الزراعية.. 
وتطلع �سواق جديدة 

 زراعة أشجار عن أرواح الشهداء في جرش 





     
     



     
      



     
    
   
 


     
   


  

    




       



      
  
     



      
     
      





  
      




      


    



        
     
    
    

 

       
      
     
    
    



    

       
      


    

     
  

      



      
     






      
     
      

 

    
      

 
     
     
    



     


 

 حركة تنزه نشطة في سد وادي كفرنجة 
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 سياسيون يرون الديمقراطية ثقافة وممارسة..
ال صناديق اقتراع 
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 مذكرة تفاهم بين مجلس النواب و»الوطني 
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 أعداد كبيرة من ا%ردنيين في البحرين 
وقطر غير مشتركين بالضمان 


 االتحاد البرلماني العربي في عمان بمشاركة 

رؤساء مجالس النواب 

 ا%ردن يشارك بمشاورات سياسية وأمنية 
للتحالف االستراتيجي للشرق ا%وسط 




    
     
     
    




     


     
     
    





     

    


    
      
     

     
     




  
     







     



     
 



 
      


    
        

  
      
      
 
     

   
      

     
      
      
      

      

     
       
     
  

      
  



      


     
    
      
      

 




      


 



     



      

     




     


      
      


      
   
      



      

      

     




     
    







      
     
    




    
     



 جنوح في مركز تأهيل.. يحرج »التنمية« 
ويجبرها على إعادة النظر 
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 مراد: فرص العمل التي تحدث عنها رئيس الديوان 
الملكي ستكون بالتنسيق مع الحكومة 
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 مسيرة شبابية للمطالبة بتوفير فرص عمل في المفرق 
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 مستشفى »الملك المؤسس« يطالب الحكومة
بـ ٨٢ مليون دينار ديون� مستحقة 

       
       





       
     
      
     
      


      
       
    
       
   


      
     


    
      


      
       
       
 


      
     
     
      
     


      




     
      
 
       
     
     
      



       
 
 



    
    
       
      
      



       
      
       
       

     
 

      
      

      
      
    



 زوار مخيم الرمانة يطالبون بمشروعات خدمية 


   خمسون عام� تفصلنا عن المساواة الجندرية 



     

      
      

     
     



 

      




    




    

     
      








       

      
      





      

     



      
      
      
      
      


      
      
    

    









  



       

   
 









  
    



       
      


     





    



  
       

     



 
      
  


   


   
    


       
     
      
     





   
      






      
    
      



  
     









      
   

     

     


     
 
      

     






   



      
     
      







     

     
    




      
       


    
  
       
     

    
     



 
     
    






     
     
  

     
 
     








    




     
      
     



    

     



      
       
     


































        

       


       

      



       
      

      


       
      
       
       





       


    




 ٥ إصابات بتدهور مركبة في إربد 

وفاة وإصابة بتدهور شاحنة في العقبة

وفاة طفلة غرق� في معان
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 استكمال إجالء محاصري الباغوز.. 
و»ساعة الصفر« تقترب 
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» قِسْم البنفسج« لجمال القيسي.. توثيق إبداعي للراهن العربي 

» خرائط التيه«.. انحياز لقضايا ا$نسان 
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 قتيالن بصدامات مع الجيش الفنزويلي
على الحدود البرازيلية 



ترمب: سيبقى عدد محدود من قواتنا في سوريا
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 »الطاولة« يحل الجهاز الفني ويعين رضا مدرب� 
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 الكسواني بطل »الكبار« بفروسية 
الجواد العربي للقفز 
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