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مدارس تكسر اضراب ومبادرات 
لتدريس »التوجيهي«



الصفدي يدعو لرد حاسم على »إعالن نتانياهو«




    





   
   
    
   
    

  

     
 



   






   
   

   


    



   


 
 


    
  
    
   
    
    





الملك: ندعم البرامج والمشاريع 
لتوفير فرص العمل 


قبول ٥١٧٤٨ طالب5 في الجامعات 



   

   


    
 
   
   


 
  





   
  
   


    
   
   



   
   


    




   
 

  
  



   
    













  



  





   
  
   
  
   
   
    
























 








       
      


      



















        
 

        
       


       
     
        
       
      
        
        

   
       


 
      

       

       


   






       
        
   
        






الحكومة تضبط النفقات بـ ١٦٢ مليون دينار
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 الصفدي: يجب أن يكون الرد العربي 
ا#سالمي حاسما على إعالن نتانياهو 

 اللوزي يقدم أوراق اعتماده سفير' في قطر 





   
 
     
      


      
     

      

        

    


     
     
     


       

      



    
      




       

    



      
   






     

  
     


     
     
    




     




   

      





     


     
     


     



     
      



     


      

    











      

      


    

     




 
      
 


       







 الفايز يطالب بالتصدي لتصريحات نتانياهو 



الطراونة: لن نتردد بالضغط على الحكومة 
#عادة النظر باتفاقية السالم 

   بحث تعزيز التعاون مع قطر 

   وزير الداخلية: جهود متواصلة لتوفير 
ما يحتاجه االطفال 
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إ طالق الميثاق الوطني للتشغيل ببرامج موازنتها ١٠٠ مليون دينار 
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الرزاز: »الميثاق« عابر للحكومات ويجسد 
الشراكة الحقيقية بين الجميع 
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 أرقام صادمة تعكس مستوى التحدي البيئي 
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إ ضراب المعلمين.. فشل اللقاءات  وإصرار نقابي
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 منح �بناء المعلمين في »ا�لمانية 
ا�ردنية« و»الحسين التقنية« 

 طلبة من »تحضيرية الطب« يحتجون 

 دعوة المستفيدين من مكرمة أبناء المعلمين 
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 ترشيح ٥١٧٤٨ طالب6 للقبول في الجامعات




 إعالن قبول الثانوية (ا�جنبية) والتجسير نهاية ا�سبوع 
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 تل جحفية.. كنز دفين ينتظر استغالله 

 معان.. مطالبات با#سراع بصيانة البريد القديم 

     

   

    


   
    

   


   
    
     






    
   
  





 
    
     

     




    
    
    
    


    




   

     
    
    


 

   
   
     
     
     
    


   





 

   

    
  



    

    

   
   



     









      
     
       

 
       


     
       
     
     
      

  

       

       
       

  
 

     
     
    
 


      
     
     
      
    
     
     

     

 

     

      

       
    



   
 
      
    



       
     
 

  
      


       

     
      


      
       
     
       


     

    


      
     

 






          
       



         


         
      


        



         
        
        
      



         

          
        






          







         
      


         




        



 


         
         
       
        


     



          

       


      
  

































» التنمر« بين طالب المدارس.. مشكلة تبحث عن حلول 
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 التواصل االجتماعي..تاهت ا�يجابيات في سياق االنفالت 


    

    
    

    
     
      
   

  
    

    

    
    

  

    


   
    
     
  

    

     

     


      

    
    

     
   


    
     

    

  

     


 
   

     
      
     


    




     

     
   

    

    



 



 ساتر ترابي لحماية المواطنين من انهيار مفاجئ في الجفر 

 الكوز يعد بحلول لمشكلة أراضي سد »خالد بن الوليد« 

 إطالق مبادرة »بالعلم نسمو« في المفرق 

 الخدمة المجتمعية ٤٠ ساعة لسارق صندوق 
تبرعات مسجد في إربد 
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اBردن ينتج ١٤٪ من محصول تمر 
Cالمجهول  عالمي

 الحواتمة: اBردن يتمتع بمنظومة أمن 
عنوانها تكامل اBدوار 

 ٢٠ مليون دينار موازنة محافظة معان 
للعام القادم 

 متطوعون عرب يطلعون على مسيرة 
فريق مبادرون بالكورة 
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نتانياهو.. ثالثاء المصير
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في تحد للعالم..
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 تونس.. انتخابات »محمومة« 

 نازحون سوريون يسكنون المغر والحافالت الصدئة 
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 قصص ملهمة بمؤتمر »ما يستحق الحياة« 


     
  
    
    

     
    



       


    





    


   
   
 

      
   






    
      

     
    







  




    
      


     
     

     


     


    



      
     
      
    
      










    
     

     

    

      



     


     
    
   
 













     








   



     
    




       



     

     



   
     


    
      
    
      





    
   
    
 

      
     



    

    
     


    


    



 مدرسة صيفية لريادة ا�عمال 
في »ا�لمانية ا�ردنية« 
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» وزارتنا« تنهي برنامج+ لتطوير مهارات الشباب 
في »الوسط« 
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 ا�ميرة رحمة تشيد بنجاح معسكر الجمباز 
الفني للسيدات 

 »شفا بدران« يكرم نجوم ألعاب القوى 



     

     



     
    

   

     


      

  



      
    
      




  
     


      






     





     


     
    


      

    
     




   
     

      
     

     



     
      

      



      
      




     


      
     

      



     


     
  
      

      















    




    
   



    
  

    
    



    
     
     

     
    
 
   

    
   







    
  











 

  



     


   
    
     
 


   
    

  






    


    
    





    

    

   


   




   

     


   





   



     
    
    
    
   
   
    

   





    
     

     

    
   








   
  
   










 دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية تفتتح اليوم 

 الفايز يطلع على احتياجات نادي معان 


    





       
       
      




     
      

      


        
     




     


 


      
       














































   
      

     
    
     
     
    
    
  






 فوز وخسارتان لـ »الطاولة« آسيوي8 
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 »التايكواندو ا�ردنية« تنهي مشاركتها 

بالجائزة الكبرى 
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 »سلة الممتاز« ينطلق في تشرين الثاني.. 
ويمتد لثالثة أشهر 



 بدء العد التنازلي الستضافة »باها ا�ردن« الدولي 
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 مؤتمر صحفي لـ »القوى« عن مسيرة »ال لالنتحار« 
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 »شباب الكرة« يخسر تجربته الودية 
أمام أوزبكستان 

 اختتام مشروع »المناظرات الشبابية«
 في معان 
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 المومني والكسواني بطال الكبار 
في »فروسية السعد« 
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 البقعة والمشارع يعودان إلى »طائرة الممتاز« 

 نادي ا5مير راشد يتجه لتفعيل نشاطاته 

 عمومية هيئة الرواد تصادق على التقريرين المالي وا7داري 
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 النجار يشارك في بطولة ا�مارات 
الدولية للكارتنج 
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 إشبيلية في الصدارة ا�سبانية.. وآرسنال يرضخ للتعادل مع اتفورد 



   

     


    
      
     




       



     


     
     





   





     
     
       

   
 



       
      
       


     





     



        

     
     


     





     
      


        
     



        

   


     

      
 




     
     

      
       

  
      



       
     

 
     
       
     
     

      



      


     
      
   
     

  





       
      
      
        

 



   
     
      



       

      

      


    


       

 
      
       

 


       





 الجزيرة يتغلب على النصر في »ا-ندية ا-بطال« 
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 عناد يقود الكويت أمام »النشامى«
في التصفيات المزدوجة 

 السد يستضيف النصر في »أبطال آسيا« 
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 ميسي يتمرن مع برشلونة قبل لقاء دورتموند 

»� تورونتو رابتورز يطلق »حجاب� رياضي
لتعزيز انخراط المسلمات 

 المالكم فيوري يهزم فالين 



      



     
      



     

     


 
       
      
      


       

   
     
     
     
 


      

      

  
     
    
     

   
    
       

 
     






    

    





     

     






     


    



     
     








      

       





      

   
     






      
   






     


  
      
      

 
  

 




     

      


     
    
      









     
     



    
 
    





  

    

 
    



     


    


    
  

  
     
    


   


    
     


     
 
    
     
      







 
    

     



    
    


   


   
    
     
      





  

    
     


    
     
   
   

     
     



  

     




    


    


     
     


    
    


 

      







    



     


     







 إسبانيا بطلة مونديال السلة على حساب ا6رجنتين 

 الكيني كامورور يحطم الرقم القياسي 
العالمي في نصف الماراثون 
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 ا�رق.. أسبابه وعالجه  ا�رق.. أسبابه وعالجه 
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 النفط في موقف دفاعي أمام التغير المناخي 

المعلومات الخاطئة في صلب أول قّمة عالمية حول التلقيح
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»تجارة عمان« تدعو 
زالة عوائق 
التجارة بين ا�ردن وسوريا

العبادي: تذليل جميع العقبات أمام
 المستثمرين في جرش



 


   

 


  


   




   
   


  


  
   
  












   

   


   



   

  



  

   
   
    

 

الجبور: سوق االتصاالت ال يستوعب 
مشغًال جديد3
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الجغبير: ا
شاعة تدمر صناعاتنا





   
   


   

  

    

   
  






   
   

   








      




 

      





إ طالق أول مشروع للنقل المدرسي
يخدم ٥٠ ألف طالب في عمان 
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إطالق أول مشروع للنقل المدرسي 

الكباريتي : حريصون على تعزيز عالقاتنا مع أستونيا 


     
    
    

     
    

    

     
    
   
      



     


    
    
   

 
    
    


    


   

    
     
    

 
     

    
    



   



    

    
    
    
    






    

    
   
    
    

    
    



    
    








    
    



   
    

    

  

     
   


    
    
     
   




    
    

  



 

    
    




  

     


    





     
   
   
     

 
 
    


   

   

   

   



   
    
    

     
     
    
     

 
   

    
   


 
     
    



 

   
   
    

  
  
    




    

     
    
    


    
    
     

   
    


    


     
   
   
     
    
   
    
    

   


     
   


   
   




  

     
    

    
    


    
    
    

     





   

  
    


     

    


   

    
    
     



 
    
 


 

    

     
     

 

    
    
    

  



     
     


     




    
     


      

     
     
    


      
      



     


      





     

     



       

    
    
     


  


     






      




 ارتفاع صرف الليرة السورية ١٣٪ 



 إطالق منصة »رزق« باستثمار ١٫٥ مليون دوالر 



    
     


    


     



    
      


   
    
   



 



    
    
   
 
     























 

 جمعية رجال ا<عمال تبحث تعزيز 
العالقات ا<ردنية القطرية 
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   أسهم بنكية تدفع مؤشر بورصة عمان لالرتفاع 

 تراجع المؤشر العام ٠٫٤٤٪ ا#سبوع الماضي 
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»تجارة عمان« تدعو �زالة العوائق التجارية
بين ا�ردن وسوريا

 ٢٫٤٪ انخفاض الرقم القياسي �سعار المنتجين الصناعيين 

 ٥٠ شركة عالمية تشارك بمعرض فوركس االردن ١٦ 



     
   

    
    
    




 
   
     



    

    
    
     




  




    



 

    




     

      


   




      
  
    


      
     
    

   



 
   


    
    



    

     
     

     
     









     
    

    
    

    




     


   
     

     







    
   

  
  
     
     



     
   
     
  
   



     


    
     

 
   
    

   
     
     



   
    
    

     
    
     
   
     
     
   
     

    
    













  
    
   
    
   





   
   

    



     
    
     
     

      






    
    




    


     
    


     
      



    



     
     

    
    

     




     



    
    

     



    


     


     
     



 »صناعة الزرقاء« تدعو لتعزيز التكامل 
االقتصادي مع سوريا 

 الجغبير: ا�شاعة تدمر صناعاتنا 



     
     




      
     

     

     


  
     
     
    
     
    


      
     
   



    


    
    




    
     
  


     

     


  
    
      

     





      


 
   

      
   





  

     




     
      


  
   
    



      


      


      

      



    
 



        

     

      
     
     




      
      



    
      
   
   
      


   
    




     
      
      
    


















 الحكومة تضبط النفقات بـ ١٦٢ مليون دينار 
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 المؤشر ا�ردني لثقة المستثمر يتراجع في أيار  

» زين« تُبرم اتفاقيات مع  ٥ مشاريع ريادية 
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 العبادي: تذليل العقبات أمام
المستثمرين في جرش 
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مهرجان »القراءة للجميع«  ينطلق في المحافظات.. اليوم 

 مهرجان السنابل الدولي.. تنوع ثقافي وفني 

 ورشة حول »النقد السينمائي« للناقدين عبد الرزاق وحسن 
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 السعودية تلجأ لمخزونها النفطي
وبورصتها تخسر ٣٪ 
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إحباط  تهريب كميات كبيرة
من السجائر ا0لكترونية 
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