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التحقيق بتعيين مدير في بلدية الزرقاء
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الرزاز: دعم البلديات سيشهد ارتفاع' 
ملحوظ' وتسهيالت للمنح والقروض









 مقابلة الملك مع طالبات من »ا@ردنية« 
و»اليرموك« تبث اليوم 
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 العيسوي يسلم ٢٦ مسكنا �سر عفيفة في المفرق 

 »بترا« تحتفل باليوبيل الذهبي وغنيمات تؤكد دورها 
في المشهد ا/عالمي المهني 



جابر: عبء كبير على »الصحة« في منح رخص المسابح
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 »التربية« تعلن عن تعبئة ألف شاغر 
للفئة الثالثة العام الجاري 

» االدارية النيابية« تنتقد غياب وزير 
ا�شغال عن اجتماعها 

 »العمل النيابية« تطلع على تعديالت 
قانون الضمان االجتماعي 

 اعتماد »ا/حصاءات« لتزويد »النواب« 
بالمعلومات والبيانات 



     
  





     
    




     



     

     
     


     
    
     
      
     
    
     




     
     

     







    


    

   
    


   


    
       




    
     
     


    
 






    

     





     
   
    
    
    


    
     


    








    






    
    

    



    
     
  
    
    
     

     


     
    
      



  


    
     
 
   
   
     

   

 مواطنون يشكون نقص بطاقات الدفع الخاصة لـ »باص عمان «
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 الرزاز: رفع الدعم الرأسمالي للبلديات وتوفير تسهيالت
 للمنح والقروض 
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 القبض على ١٧ مطلوب
 ومروج
 للمخدرات 
وضبط أسلحة في ناعور والرصيفة 



 


    




 

    




     
    









     

    
    


    
    


 

 


  

   
     


    

    










       
        
         
    
         



  




      



      
       







        
$

    





   التلهوني: العنف القائم على النوع االجتماعي يقف عائقا أمام تقدم المرأة 



   
      

    



    
   
    
     
 
   
   


   


     


    
   


   




    


    

    
  
     



     
    
      


    
     


    




    



  




     



   

    


 
   
     
  

   
   






    
   
    
    
    
     
   
    





    

   



   
    

   




    
     
    




    
    

   
  
    

     
      

    
     


     


     

     
      
   

     
     

 


 


 

 لجنة لمتابعة تنفيذ المزايا 5بناء ا5ردنيات
وأخرى برلمانية  للتنمية المستدامة 
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 نذير يصارع الموت و»الصحة« تنتظر صالحيات اللجنة المختصة 
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 جرش تنتظر إفراج »الصحة« عن دفعة تعيينات ا!طباء 

 ٢١ مركز3 صحي2 في الطفيلة بال أطباء اختصاص 
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 لواء بصيرا بعد عقد.. بطء التنمية 
ومعاناة في القطاعات كافة 
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 أكاديميون قلقون على مستقبل التعليم العالي 



       
      
     




      
      
       


      
      



      
     

      
       
      
        



      

 



    


      
       
       



      
    
      






       




    





       





   
        
       

      

       



       

      
        
      



      


     
       
      




       
      



      
      
       

      



      










       
       




          
        



 







        
      




      


       



         
         




         


          



        
        


         
        



      
        


          

         






 أخصائيون: غياب الحوار ا%سري ظاهرة سببها ا%جهزة االلكترونية 
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ناقلة أخرى.. توتر آخر
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»النائبات« والرئيس..





   


      
     





   

 

     

 
    

    




 

   
     
       

     
    
     
 
    
      

  
     

     
   

  

    
     


  
     
   




     


 


 
      
      
     
    

 



 


  


    


    


 
    

    





    


     


  
     
     

     



  



   





     


 


    




     
       

     





     


 

 سجل من العنصرية والتحريض 
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تحذيرات من هدم منازل في القدس المحتلة
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تحول الحركات االجتماعية الدينية إلى أحزاب سياسية

يصرون على عدم فهم »حماس«


h a s a n a b u h a n y a @ h o t m a i l  c o m
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   المعايطة للشباب: انتخبوا من يمثلكم ويدعم مصالحكم وبرامجكم 
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   مؤتة والعلوم التطبيقية: قرار الكويت وقطر..
ال عالقة له بجودة التعليم 




       




    

 
 



      


 
      





      
       
     
      


      


     

      
      
     




      
     



     
      











 
       


      
      



   انطالق معسكرين شبابيين في إربد وقفقفا 
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واشنطن: شراء أنقرة للصواريخ قرار سيئ ومخيب لآلمال
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الدول الكبرى تدعو إلى وقف القتال في ليبيا
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»لجنة البان« تنهي أعمالها
خالل يومين
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الرواشدة يدعو "لية عادلة لتخزين الكهرباء

»سياحة مؤتة« توثق التراث
بمتحف مصغر
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»اعمال اردني التركي« يناقش تراجع 
االستثمارات المشتركة اليوم



   
  
   


  

  


  









  
  
  

  



  











إحباط  تهريب ٤٣٠ كرتونة أحذية 
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» تنظيم االتصاالت« تقر تعديل مؤشرات 
أداء مشغلي البريد الخاص با�ردن 
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١٫٣٪ ارتفاع الرقم القياسي �سعار المنتجين 
الصناعيين في أيار ٢٠١٩ 




    
   
     
    

      


    

    
    
   

    




   

     
     
   

    

    


   
   
    
  


 
    
    

    

   
     

   
   
     
    




 انطالق ملتقى االبتكارات والتكنولوجيا 
في عالم المال 
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 الجمعية العلمية: عدم دقة بيانات التجار 
تؤخر اجراءات فحص الكهربائيات 

» النقد الدولي« يدعو إلى تغيير يواكب تزايد 
التفاوتات االجتماعية 
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 استقالة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي  
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 »هُنا رَغَدان«.. مغناة تجسّد تاريخ ا�ردن بافتتاح »جرش ٣٤« 

 »ليالي الفيلم العربي« يتواصل بمشهديات ا�لم والبهجة 

 فنانون أردنيون: »جرش ٣٤« مسيرة إبداع فني وثقافي متواصلة 
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 المنتخب الوطني لكرة السلة يحقق فوزه الثاني 
بـ »وليام جونز« 




























 شباب ا,ردن يشارك في البطولة العربية 
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 ا,سرة الرياضية تنعى فقيدها اليماني 



 منتخب النشامى يّصعد تحضيراته.. 
ويترقب قرعة »المونديال« اليوم 
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 تنقالت إدارية موسعة في وزارة الشباب 


     
      





 

    
    


  


 


      


        


 


 



 


        


 


 


      


          


 
    


 



 


       


 


 


 


 
        


        


        


        
     


   
     



     
     










    




    

   
    

    


   
    

  
    
    
    
   





    
    
    

   
    
   

    


    

    
    

    
    
     





    




  


   
    
   


    

    
     












 »االتحاد الرياضي للشرطة« يحتفل با�عياد الوطنية 



 ا�ردن يكسب التصويت الستضافة كأس الرئيس 



    
      
     




    
    

    


  
    
   

    
    
   




   


   



    

    



   

    


   

     







    
   
 









      
      
   


     
     


    



     



     


   
     

  


 

     
    



   
    







   









 العبدالالت ومثقال وحسين يتألقون 

بتحطيم ا�رقام 
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 منتخب الجوجيتسو  يبدأ مشاركته
في بطولة آسيا اليوم 



    
      



     

     




      















    

     
     











   




   
   
    



    
    


    

    



     
     
     






    

    

    


    





    
    
    
  



   

    
     







 شلباية لدور الثمانية بـ »تنسية عمان الدولية« 






















 تونس ونيجيريا.. لتحديد المركز الثالث اليوم 


    
     


    




     
    
    

   

    


    


   

    

   
     



 
    
   
     


    


    
    
  




     

   




    

   
    
    



   



     


     
     

    





    

    
     
    
     


  

     

  
      
   
     
     


    
     


   
    

 
    
   
   

    
     
     
    
    
 


    

    





   
     




  

    


 

    
    
  
   
     



   
   

    
    

    
    
    


    



 منتخب السيدات لكرة السلة يعسكر 
في تركيا 



     
     



      
       




     




      
     



 جدول مباريات كرة الدوري النسوي 
للمستوي الثاني 
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 سان جيرمان يرفض المقايضة بشأن نيمار.. ودي ليخت يصل تورينو اليوم 





      


      
      
       
       


       
        
 




   




     
      
     



       



     





     
     
         


     


     


      
       
     
      
      



 
      




      



     

      

     



      
   
      
       
     

      
    

 
       






     



   
 



     

   

       




       
      





    
    




     
      





 
  


   
     


      



 




   
       


        





      




  
 




       

       
     
      


       




     


 



 

 حسام حسن ينتقد صالح.. ويشيد بـ محرز! 


     

   
      



       
       
     




       




      
       


      

  
      

       

  
    
       
 
        
       

   
       

 
       

 
    

       
       
      

   



 العطية بطالً لرالي طريق الحرير 





       














      




       





     


       
   

  



      

        
    


       





 غينيا تقيل 
المدرب 
بول بوت 
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 النسيان.. نعمة أم نقمة؟! 
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 د. عايدة النجار.. ورحلة مع ا
يام في عمان 
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الهند تلغي في اللحظة ا�خيرة إطالق مسبار إلى القمر 


      
  
 


    
   
    


 
     








 

    




      




 
     


    
      





     
 






   
      
 

 
     
     


   


     




  
      
     


     
    



     
       
    
     



    
    



 


     
     
 
    


    




    
    



 

    

 


  
   
     





ارتفاع ضغط الدم في سن الشباب قد يكون 
السبب في ا4صابة بأمراض القلب
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»هواوي« تنظم يوم� مفتوح� لتكنولوجيا 
المعلومات بعمان

 استقرار أسعارالذهب مع ترقب بيانات 
التجزئة ا0ميركية 
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