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توجه لفرض قيود على مستوردات دول 



مئتا عائلة أردنية مهددة بالعودة من السعودية



  








    

    


   
    
    
 

    

   



    

  
     
   
    
    






  
    




  



 
  


   
    

     


    
  





    
   

    
 


 
    





مقدسيون: ا+ردن يواجه ضغوط& 
ويترجم مواقفه إلى أفعال 
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 مقدسيون: موقف ا�ردن ريادي وثابت تجاه القدس 
وُترك وحيد# في الدفاع عن المقدسات
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   السفير السعودي: ندعم الوصاية الهاشمية 
على المقدسات في القدس 

   الصفدي والمبعوث الفرنسي يبحثان حل ا�زمة السورية 



      

     
     
    

  

    
      



      
      
     

  

     

 


    

     
     
      


     
       
      
      

  





    
      
    

     



     
     
      
      


  
     

 
     
     
      

   
     


 

        
             
     
      
       
      

  
        
          

      

          
       
          

     
               
       
        
       
        

        



   فونتانا: أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس 
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   »النواب« يحيل ٩٢ مخالفة في تقرير المحاسبة للنائب العام 
ومكافحة الفساد 

      
     


   
      
    





    
       
     
       
      

       
       
       
     
     



        

       

 

      
       
     

  

      



     
      

   
      

      
  

     
      
     
     
      
      
      
     
      
      

     

    
     


     
     
     

      
      
     

   





   
     


   

 
      
       

      


       


  

       



        
      

    
      
      


       

 



 

 
      
 

   
    
  
      

       

  


     
     

  
     
       



      
      

  


      

   
        

     
       

    



      

    
        
      


      


   

       
    

      
     

      


       
      





   


 

   


      
      



    
    
  
    
 
    
     

 
  


     

 


    


    

  
 



 
    
   

       
 

     
    
    



   
     
   

    

 
    


   
   

    
    

    


     

   
    

    
    
   
    



   






     


   
   
    







 معتمرون ضحية عدم قراءة تفاصيل العقود 
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 خريجو »التربية الخاصة« يستجدون الوظيفة 
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   »كلمة« تلغي تعبيد طريق يخدم ألف دونم في الكورة 




    
    
    
   


     
    

    
      


    
    

      

   





   



  
   
     



     
     
    
    





    


   



    



     
    



     

    


   

    

     
    


     

 

    



     
     
   






 مجلس البلقاء يرفض االقتطاع
من موازنة ٢٠١٩ لتسديد التزامات ٢٠١٨ 

 المواجدة يؤكد أهمية التشاركية بين »ا=من« 
و»المجالس« وعليمات يطلب تجنيد أبناء الزرقاء 

 بلدية المفرق تعرض تسهيالت 
للمشاريع  التشغيلية 
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 تونس تحتفل بالذكرى ٦٣ الستقاللها 

 إطالق حملة مكافحة المخدرات والعيارات النارية 
في جرش 
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 الظليل منكوبة بيئيا ً ..
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 إثبات النسب.. قصة طفل يريد 

العودة �سرة أبعدته قسرا 


 

    



   


   
     
     
     


   
    
 
 
    

   



    
    


   

     
    
 
   
    



  
    
     

    

    










  




     
    


  
     

    
     
     

   


    

    




   
    
    
     

    
   
     
     
    


    


    

   





 

    



    
    



  

    
   
    
   




   



 تسجيل المواليد تكشف »مهنة« تزويج الالجئين 
السوريين القُصر خارج المحاكم 
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 بحث التعاون العسكري مع إيرلندا 

 مذكرة تفاهم بين »ا�ردنية« و»المجلس 
ا/سالمي السنغافوري« 

 القبض على سارق في الزرقاء 
ومطلوب خطير بالمفرق 



     

     
    
    
     

  
  



    






     

    



 

     


      

   
    




     







     


     

    

    

     

  
    
     

 
     

  
     

    


 

 عيد ميالد ا�مير الحسن.. اليوم 

» ا�شغال« ترد و$ توضح بخصوص »المقاولين« 
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 خلطات إسفلتية وفتوحات بقيمة
مليوني دينار في الهاشمية 




     
     


   
     



     















   

    
   
   

    
   








   
   

   

   
  










      
     

       




     

 






      
     


   
      
    


















 
  

  





  



 



 


 



 



  

  
 






 أغنام في منطقة الحسين التنموية وضبط معتدين 
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 راصد: اختالالت في انتخابات نقابة المعلمين 



   
       




      
       
      

    
      
       

 



 
       
     
 


      
      

    


      



       
     


      




      
      



 
      
 
      




      
   
     



     



      
      
      
      









    

    
 
     
    
     
     
     


    

    
    
    
     
    



    

    
     
   





     



     
    





    





     
     


    
     


 

     




    





   

   






    
  



    





    




    


    
    


 


  
      
   




 »حقوق ا"نسان« يسجل مالحظات 
على انتخابات المعلمين 

 غنيمات: ا"عالم محرك أساسي للرأي العام 



  
  
 

         
  

      


 

  

        

 




       
 










      
      




     
       
  
      

     





     




    
      
      

    
   
     


     

       
 
       


     
     


     
     







 ا6ردن العاشر عربيا و التسعين عالمي4 على مؤشر السعادة 
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 معلمون يطالبون بااللتفات لتطوير المهنة 
ودعم المعلم وعدم االنخراط في السياسة 





 ٧٧٫٦٪ نسبة االقتراع بانتخابات »المعلمين« 
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إسرائيل تفرض إغالق� شامًال في الضفة
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  االحتالل يهدم مدارس ويحول بعضها لمؤسسات استيطانية
في القدس المحتلة
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»داعش« يفقد جزء� كبير� من آخر 
جيوبه في سوريا
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 اتفاق مبدئي بين الحكومة وممثلي »التاكسي« 
بإيقاف التطبيقات الذكية غير المرخصة 

$

» الدمغـة« .. خيوط مبهمة ومنحنيات 
أخرى تتجاوز »القلم« 



ال رؤية مشتركة بين الحكومة وشركات 
االتصاالت حيال »الترددات«
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 البورصة تنخفض �دنى مستوى منذ شباط 


              




       
       
    
      
      
       

       
       




       




       
       
       

      
       


       

    



      
     
      
      

  
      
       



       
      
       

         






                             





    



        


      

      



    
        
     


    




        

        
        
     


        

       
      
 


      

     

      



       

      
      
       




        
     



»بروكسل«: التوقيع على ميثاق لتعزيز حوار التنمية االقتصادية 
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الكباريتي يدعو لتطوير حجم المبادالت التجارية مع تونس 
وبن سلطان يؤكد الحرص على تعزيز التعاون االقتصادي الثنائي
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بحث التعاون المشترك مع هيئة الطيران القطري 

 فتح التسجيل في برنامج تطوير ا�عمال الصغيرة 
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 توجة لفرض قيود على مستوردات دول
ال تتعامل بالمثل 

 استيتية يدعو  لالستفادة من اتفاقية 
التجارة الحرة مع كندا 
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 ال رؤية مشتركة بين الحكومة وشركات 
اتصاالت حيال »الترددات« 
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» الدمغة«.. خيوط مبهمة ومنحنيات أخرى تتجاوز القلم 


»الجمارك« تحبط تهريب كبتاجون وسجائر الكترونية 



      





    
    

    
     

    



$

  
      

   


$ 
      
     

     
     




  








     
   

    





     


    


    
      


    

     



   



   

     



$   
      




    



   

    
     
     




$



   
    

    



   


    

    



    
    

     


   

    
 
    
     

    
   






    



    
    






   
    
   


     
     
     


    
     
    



    
    







    
    
     
     

     

















$








      




     

       





 


 
        
      
      
       
 

      
      
 



      
         
         
 


 
 
         
        



  

       
     
         

      
      


       
 
  
 



        
      
       

          



      
 
  
 

 
    
  









 االتحاد من أجل المتوسط والوحدة الفنية 
التفاقية »أغادير« يبحثان التعاون المشترك 

»الحره ا<ردنية« تقرر توزيع ١٠٠٪ أرباح8 
نقدية على المساهمين 

 إطالق النسخة المحلية الثالثة من جائزة 
»اورانج« لمشاريع التنمية المجتمعية 
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