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»صندوق تنمية المحافظات« لم يسمع 
أصوات المتعطلين
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هل السرطان أكذوبة.. يمكن معالجته 
بالخلطات العشبية؟
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 غنيمات: ناطقون إعالميون بحاجة 

إلى تأهيل وتدريب 



   

   



  
    
   




  
   
   

   

    

   
   


 
  



   



  

   



    

   

  


   
   



    



    



  

   





   



    

   
   



   
    




 »صندوق تنمية المحافظات« لم يسمع أصوات المتعطلين 



 إصدار ٤٫١ مليون بطاقة ذكية وال غرامات 

 توجه حكومي لتعديل نظام تمويل ا;حزاب 
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 اختتام الدورة الثانية للمهارات الصحفية 

باGنجليزية 
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 هل السرطان أكذوبة.. ويمكن معالجته بالخلطات العشبية؟ 
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 مشروع نبع مياه أبو زياد.. عوائق حرمت الشباب فرص عمل منذ ٣٠ عام# 





      
       



       
      
      



      


 





        
 
        
      



       
      
      



      
 


      
     





       

      


       
      
     
      


     
     


       


       



      
     




  
         
     

     









 مؤسّسات المجتمع المدني مُلزَمة بشمول موظفيها بالضمان االجتماعي 


 


       
 

     



 


      
  
     
       
      
     



       
     



 
      
  
       
 
        


     

      


  

 

      
      


      
      

 



» الزراعة«: استعدادات احترازية لمكافحة  »جراد« قد ينتقل من السعودية
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   كتل نيابية تقترح تعديل النظام 
الداخلي لـ»النواب« 
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 السفير أوكدين: التحديات التي يواجهها االقتصاد ا�ردني 
لن تستمر.. و»مبادرة لندن« تدعم نموه 
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 السهيلي: تونس تستأنس بالتجربة ا�ردنية لعقد القمة العربية 
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 دعم المنظومة ا�ثرية والمائية في غرندل 
كفيل بتطويرها 





   

  
    






  

  


   




   

  








   


    




   

   

 


  
    
    
  


   
   
    






    




  









 

    


    
  

   

   
    

   

 




   
 

   

  

   



 

    


   

   
    

   
   
   
   

   
  



 اعتصام للمطالبة بوقف العمل بنظام ا�بنية 
لمدينة عمان وا�مانة تؤكد التزامها بالحوار 

 ربط مشروع »وادي العرب« والصيانة الوقائية 
توقفان الضخ من قناة الملك عبدا6 
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 عجلون: مقالع حجرية تضر بالبيئة وتشوه جمالية الطبيعة 


    

   


 
    
     
    
     

   
    
     


  
     

 
    
    

     

    


    
    

   
    

     
     





     
     

    





 

   



     
   




      
     
     
     
 



 Dبيئي Dتدريب Eتحويل  مقلع حجري مركز
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 »إدراك« تدعم برنامج العودة إلى المدرسة 
في »الحسين للسرطان «
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 ا�مير الحسين.. تمكين الشباب وصقل مواهبهم وتحفيزهم ل�بداع 


      

      



      
      
     



     
    
     



      
   
      
      
    

  
    

      
      
 
     


     
     
     
     




    
      
     
    

  
        
       


   
      

     



      




       
      

       
     


       


     

 
       
    
     
     

  

    
     
     
     

 



 »بكفي«.. حملة شباب لمكافحة »التحرش ا$لكتروني« 

 المعاني يبحث زيادة أعداد الطلبة القطريين 
بالجامعات ا�ردنية 



      
     
    



     
     

     
     



   
    
    
   
     




 

     
       
     



     

    
     
      







      
      
    
     


    
     






      


      

      


     


 





    

   


    


    



    


   

    
    

     




     
   
    
    
    

   






    
    



     
    
    


    




    

      





» عمان ا�هلية« تخّرج فوجها 
السادس والعشرين 
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االحتالل اعتقل ١٠٠ مقدسي منذ بدء أزمة »باب الرحمة«



 ترقب خروج كافة المحاصرين من »الباغوز«  شرق سوريا
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أبو رمان: الحوار فرصة لتجسير الفجوة بين ا�جيال 
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فنانون تشكيليون يدعون لتشريع تنظيمي نقابي يحفظ حقوقهم 

 الكيالني في »الحريات العامة«.. 
السلطة الضعيفة »حساسة« ضد النقد وحرية الرأي 
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 نحو المونديال 



 »الذهب« لـ مصطفى والشرباتي.. 
وبرونزية للصادق 





    
    
   


    

 




 
    
    
   

   




     


    



   

      

    

    
   


    
     
     

     



    

     
   
    
     
     

    




    
    
   
    




    
   
    
































 

























 

 رسمي) .. عباس ينضم لسلة 
ا,هلي البحريني 
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 عدم االستقرار الفني وخوض مبارياته البيتية خارج أرضه يؤزمان الموقف 
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 استعراض ترتيبات بطولة »دي السال« لفروسية القفز 


   
    




     

 


    


     
    
    
    
    

   






     

   
    






  
    


    
    






     

   


     
    




 »يد السلط«.. ثالثية ا�بعاد 


  

     
    
    




    
    





    
      
    
    
     
    

     
    

 

     

     
    






    

 
     
      


    



    


     
    
    



    

     



 

    
       
   
     

   
    

     

   


  
     

    

    
   



      

 





   



     

     
    
    




    
    
  



    
    

  
     

     

     








         




        



         

       

 




       


       
        
         

        
   


        
       


         
         
       



       
         



         
          
        
          

 

        

         


         


        


       
       

        
       
        



        
        

        
        
  


 
         
       
       
   

  











 الحمصي وأبو زيداني يتوجان 
بفضية »زوجي تنس العرب« 

 مدربو الكرك والطفيلة يجتازون 
الدورة التدريبية الكروية ا6سيوية 
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 ا�ميرة آية: ا�ندية شريك إستراتيجي 
بتطوير »الطائرة« .. وتحفيزها يُعيد وهج اللعبة 
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 النجمة اللبناني يصل عمان 
لمالقاة الوحدات »آسيوي/« غد, 

 المؤتمر الصحفي لـ »كروية أمنية« اليوم 
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 تشيلسي ومانشستر سيتي.. بين الضغط والطموح 



   


    
   
     

  


    
    

     

 



    




     
    
    





   

   
     
    

    
  


  

 
    

     
    
     
    
    

    

  


    




    


    
   
   




     
      


   

     
    
    
    
    



    

 

   



    
    
    



    


    
    
     

   
     





    


    
      

   












 عشرة العبين يتصدرون 
»تمهيدية الرجال للشطرنج« 
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 ميسي يُجبر إشبيلية على االستسالم.. وتوتنهام يبتعد عن دائرة اللقب 
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 لينارد يُفسد ا�جواء على ديروزن العائد إلى تورونتو 

 البورت يجدد عقده مع مانشستر سيتي 

 سوالري ينتقد منح برشلونة يوم2 إضافي2 قبل الـ »كالسيكو« 



      
     
      
       

  
    
       
      
     

      
   
      

     

       
   
       

   
       


       

  

       
        


 
 
 
        

 
      
    
     

      
     


    



     

    
       

      






 

      

       
      


 
   
       
      
      





      





      
       
       



      



       

       
       

      
        







 عقد رعاية »تاريخي« لـ سان جيرمان 
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q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m



 البشير يعين نائب� له ورئيس� للوزراء في اليوم 
ا)ول من حالة الطوارئ 
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  الحموري: إصرار أردني عراقي على تحقيق 
التوافق االقتصادي  والمنافع الكبيرة للشعبين
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 ا+ردن رابع/ باستثمارات »ا+وروبي *عادة ا*عمار« بالمنطقة 

 »الجمل«: مهتمون بإدامة استثمارنا في الكرك 



      

      
  





     
    
      
      





        


      

       





     




 










 






    
   




    

   
    
   






    
   

   
    


   
   



    
    




   

   


     





   
    
    


 



    





   

    
    
    

    
    






     
 

     
   
   
    
  
    

   
    















 الغرايبة: الحكومة توازن بين مصلحة 
شركات االتصاالت والمواطن والحكومة 
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الرزاز والجبوري يؤكدان أهمية تنفيذ االتفاقيات المبرمة بين ا�ردن والعراق



    
   

       

       
    
     
       

     




      


     
       
      

      



       




      
      



       

      


       

     
        



       
      
     
       




      
      



      
      
       


      
    
      



      


      

    




      

 
  
      


  

    

   
      
       
       

   
  


    
     


   



  
  
      
      


  
      
















 ١٢ استثمار, لـ »الثريا الصناعية« في المفرق 

     




      
       
      
      

     

      



     
      
     

        
     


  
      






       





 





















 مؤتمرون يوصون بإزالة غموض آلية تطوير 
استراتيجيات الطاقة 
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 الحوراني: خارطة طريق لتنشيط بورصة عمان 
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 التأمل التجاوزي.. حالة فريدة من الراحة واالسترخاء  التأمل التجاوزي.. حالة فريدة من الراحة واالسترخاء 



Ameeneh@livecom
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تحذير.. البنية التحتية معرضة لهجمات
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»هايابوسا ٢« اليابانية تحط على كويكب بعيد
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العقاقير منتهية الصالحية هل تكون فعالة
وصالحة لالستخدام..؟

      
    

   



     
    

    






    
   



    

  
     
    



    
   
    
    




   


    



    
 
      
   





     


     
    
    
    


  

     




 
    






»فيرجن جاالكتيك« تتقدم خطوة 
نحو إطالق رحالت سياحية للفضاء 
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أثواب من الشوكوالتة في عرض أزياء ببلجيكا
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»ناسا« توافق على قيام »سبيس إكس« 
برحلة تجريبية إلى محطة الفضاء الدولية

  
     
 
     
     


      
     
    




       
      


     




معرض فني في باريس يقدم محاكاة بصرية 
للوحات فان جوخ
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مصمم فيتنامي يكسب قوته من قمصان 
»ترمب وكيم«
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إكتشاف نوع من ا�عشاب 
يمكن أن يقاوم مرض الزهايمر
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ا�سنان تتنبأ بالمخاطر الصحية
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 ارتفاع الذهب ٣٠ قرش' في أسبوع وعيار٢١  بـ ٢٧٫٤ دينار 
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   خالف حول رسوم اللوحات ا3عالنية 
والمواقف والبسطات 
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