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 بتوجيهات ملكية.. رئيس ا�ركان يوعز بإعفاء مواطن 
من تكاليف العالج 

 رئيس ا�ركان يزور قيادة القوة البحرية
والزوارق الملكية 
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 تخصيص ٨٠٠ ألف دينار لتأهيل 
وتعبيد طرق في كفرنجة 

 انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم 
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 توقعات بفض »استثنائية النواب« نهاية الشهر.. 
وتأجيل »ا$سلحة والذخائر« و»السير« إلى »العادية« 

 صدور التعليمات الخاصة بــ »إعفاء مركبات ذوي ا(عاقة« 

 »الهاشمية« تحوز على ٣ مشاريع في »إيراسموس بلس« 



    
    

    

  
    





    
    

   


    




    
   
     



     

    


    

    
    
      
  



    

      
      
      
      
     
    
      



    
    
    

     


   
    
    
     

     



     

    
   
    

 

    

     








    
     
   
   

    
    


      

   

     


    
      

 

    
    


    
    






    
    


  



    
     

   
    

    




    

     
   
    


 

    
  


   
     





    

    


    
  


      
     

     
     
     

     
     

     










    



    









     
     
 
     










    
      

    

      


   

    



 


    
      
     

 
       
     


   
     
    
    
    
    


   




 نتائج الدورة الصيفية للشامل.. غد?  

 ١٠٠٠ طالب يلتحقون ببرنامج بصمة 
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 دراسة: العالج القصصي يخفض الشره 
العصبي عند طلبة المدارس 
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 سد كفرنجة: حركة سياحية نشطة دون بنية تحتية 

 »السياحة« تطلق حملة تنظيف وتجميل وسط السلط 
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 استعدادت لتنفيذ برنامج بصمة وطن 
في عجلون 

 أقنية تصريف مياه ا1مطار تشكل خطرا 
في الطفيلة 

إ طالق مبادرة لطالء الجدران 
بلوحات فنية 
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 انطالق فعاليات تقنية الزراعة المدرة للدخل في عجلون 

 مشاريع لتحسين الواقع المائي في معان
بكلفة ٧٥ ألف دينار 

    
   
 
    
     


    


 
    
    
    
    

 
     



     

    


    

     
   
    
   




  

   
   
   
 
    



 
 

    
    
      


     
      
   


 
     
  

    
  
   



   
   
    


  
   


 



     


      
     


    
  
     
 
    







  
 



    
     

 







     
    
     
      

     
     
 
    

   
    


      
  

    
     
   
 

 
  
     

     
     
    

    



 صدور التعليمات المعدلة الخاصة
باستعمال المناطق السكنية 

 صدور التعليمات المعدلة لمراكز
تدريب السواقة لسنة ٢٠١٩ 




   

   
     
     
   
    
 

   
     
     
     
       

     
 

  
     
    


      
    
   



      
     
     





     
    



     
     

 
     
       

       
     



     


   

 
     
   

  
     
      



     



     

      


      
    


      


     

     
   



     
     
      

     



     
     
    




     
   
     
  

      
      

  
  



 متابعة جماهيرية حاشدة لمهرجان صيف ا@ردن في إربد 
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»طليب« ترفض الذهاب إلى إسرائيل
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»العمليات المشتركة« في سوريا يبدأ العمل
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 بورصة عمان ثاني أدنى انخفاض بين ١٧ سوقا مالية 

 القواسمي: ٥٠٪ تراجع الطلب على ا$لبسة وا$حذية لموسم العيد 

    




    
      
     
     
     


   
    



    
     

     





    
  





     

     


    

    
    



    



     



    
     
   
 
    






  

      
    


     

     



     

     

     


     



    

     
 




    
    






   
   
     
      




 ٨١٨ مليون دينار تداوالت بورصة 

عمان خالل ١٤٥ جلسة 

» الصناعة«: لم نتلق أي شكاوى 
لممارسات مخلة بالمنافسة في العيد 
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 ذهبيتان لـ هبة عمر وجالل التميمي 
بـ قوى غرب آسيا 



     
      
     
    
 
    
   
    


  


     



      
     
      
   

  



 


     
   
     

  


      

     
      
     

    
    


  

    



   


     
    


  





    

    
   
    
 


   
   
   
     
    
   










    

      
    


     










 
   
    
 
   



    
   
    

    


    

   
     

     


    


    

     



    
    





 استبعاد عيد من تشكيلة المنتخب .. 
والتوجه لمشاركة ١٣ العب- بـ »مونديال السلة« 



 المنتخب الوطني يواجه نظيره السوري مجدد6 اليوم 

 خماسي البادية الجنوبية يختتم اليوم 
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 عمر خميس رئيس� لنادي البقعة 






      
 


      
      
        

      


    
        
       

       

        




 
     



     




      
    




  






    



      

       


      
       



    
      
      
     
      

 


     

      
     
     
     
     






       
       
 
      

       

      

      

 
       
 
 
       

  
 
  


       
       


      
       



 
    








 منتخب السيدات يفوز على سورية .. وخسارتان 

لـ الناشئات وا(شبال 

 دورتموند يطلق التحدي بـ وجه بايرن ميونيخ 
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 قرار وشيك بشأن مدرب منتخب العراق 
لكرة القدم 
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ـََمة المكان مسجد قرطبة ا�عظم.. عبقرّية الّزمان وَمعل
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توني موريسون.. توصيف ا�حساس بالعنف

نظرة في ا�عجاز العلمّي
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»هواوي« تنفي التجسس على سياسيين
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