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مطالب نيابية بإحالة ملف »الملكية« لـ »الفساد« 
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قمة القاهرة: مكافحة ا�رهاب ومواجهة من يدعمه ويموله
ويسلحه ويوفر له مالذات آمنة ومنابر إعالمية
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 مطالب بإحالة ملف »الملكية« إلى »الفساد«
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 محافظ العقبة: مهرجان االنبطاح فعالية 
مستنسخة وليست حقيقية 




 

     

    
      



      





     


    
        

   


      
      
    
 
     


     


  
   
      


 

     Aqaba



       



     






       




     



     

     
     






 الحكومة: تعهدنا ب ١٨٧ التزام" ضمن وثيقة 
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 حملة منع االعتداء على المصادر المائية مستمرة 

 مخاوف من انخفاض مستوى اIبار 
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 يعيشون بال أوراق ثبوتية ..
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 مطالب باستحداث أقسام رقابة مستقلة بالبلديات في إربد 
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»القدس« يقترح تعديالت على النظام الداخلي 
للنواب.. ويعتبر تعديالت لـ »القانونية« غير مالئمة

 الجلسة االفتتاحية بقضية »خلية السلط« اليوم 
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   صندوق الملك يستهدف الشباب بخمسة مشاريع 
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ترامب سيعترف بسيادة »إسرائيل« على الجوالن.. اليوم
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كوكبة من المبدعين ا�ردنيين تهاجر بحث� عن لقمة العيش 

» أسمهان« لصادق.. حياة قصيرة مثيرة للجدل 
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فنان يفيض قلبه بحب فنه وأهله ووطنه 

 فعاليات مهرجان الشعر تتواصل في رابطة الكتاب 

 مقدادي يبحث تعدّدية المنهج في ا-دبين العباسي وا-ندلسي 
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 كيف ننمي حس القناعة لدى ا�طفال؟  كيف ننمي حس القناعة لدى ا�طفال؟ 
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m a l a k a l t a l l @ g m a i l  c o m
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تجميد البويضات.. حل مكلف وغير مضمون 
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   »اوبر« تستعد لالستحواذ على »كريم« بصفقة 
قدرها ٣٫١ مليار دوالر 



      

    


      


 
    
  



     
     
      

     

      

 
      

     








 
     

 


 

      
      



 المتحدثة باسم الحكومة البريطانية
تلتقي الشباب بمنصة زين 
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 شفيع يغادر معسكر »النشامى« 



 ترجمة دقيقة 
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 ا�رثوذكسي وديونز في »سلة الناشئات« 
اليوم 



     
    
 



    
      
   






     
    



      
     


    
     




     





 تعديالت »غير مسبوقة« على قوانين كرة القدم.. 
والتطبيق في حزيران 






























































































 


















 اختتام سباق الكرامة لـ نادي قلعة السلط 
للفروسية 
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 فيتال والعناد التكتيكي ! 
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 »كرة عمان« يجدد عقد العباته.. 

وأبو هنطش مدير� فني� 
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 مغير السرحان إلى ربع نهائي "كرة الثانية" 


    
 
     

      


      

      

    


     
     





 الحكم مفيد يخضع لتقييم النخبة ا3سيوي 






      

     
     





     


     
     
     
    



    


     
      
      





  

   


     

  










     
   

    


     
     

    





    
     




  

     
 
    
    
  


 
 
    

   
     



     
   


     
     



    

    

    




     
     

  


 
     
     
 



¶
      


     


¶




  


      






¶

 


    






 منافسة حقيقية 



 تركيز الجهود على »الفئات« وتجهيز مركز اللياقة 
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 أبو يمن والحوراني والدميسي وخوري ومعلوف أبطال الفئات 



      

      
       


  
        

      





     

      
      





      



     


       


       


        


        








      
     

      
 


      







 »المستقلة« تتوج ببطولة كلية دي السال المدرسية للقفز 
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 افتتاح اجتماعات »عمومية« االتحاد العربي 
للرياضة  العسكرية 

 شيحان والمزار الجنوبي يتصدران 
»كرة الثالثة« في الجنوب 



     
    
     


     
      

    

  

     




     


     
    



      

     
     
   






     
      



      
    
     

       

      


     
      

      
      



     
     



 إتفاقية تعاون بين »رن جوردان«
والجامعة ا;ردنية 
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 نادي مدينة الحسين يحتفي بذكرى الكرامة ويوم ا;م 
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 فرنسا تستذكر الماضي أمام آيسلندا..  وإنجلترا لتأكيد انطالقتها 
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