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الحكومة: أبوابنا مفتوحة للحوار مع »المعلمين«

 











        
         













    
   
     













        
     
    

   
    



 رفع نظام الخدمة المدنية الجديد
إلى رئيس الوزراء.. الخميس 
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الملك: ضم إسرائيل للغور كارثي على حل الدولتين
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 الملك: قلقون من التصعيد بين الفلسطينيين وا	سرائيليين 





      
       



      
     
     

  






   

    


  

 


 




     

        
       


 



       

      




       


     
       


      


     


      
      
      
       


       
      



        

      



       

      
      
      

      


    

     



     









     


      
      
      


   




     

       



      







      
  



      
      
        


     
       


       



      

      
     





   


      
      







 الملك يقدر 'لمانيا دعمها للمشاريع التنموية 
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 الرزاز يشدد على التزام المراكز الصحية 
بساعات الدوام 





   
  

 



     
     
    


 

   



    





    


      

    
    


     
     








     

    

  
   

     
  
    

    


 
     


    



 

    






    
    
   


     
   

    
   




    

    
 
     

    


 


    

     




  
     
 
   



 ١٣ ألف مقعد الفرق بين تنسيب 
الجامعات وترشيح »القبول الموحد« 
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   مقاعد جامعية 1بناء المعلمين 

 طلبات االلتحاق بالجامعات 
»1بناء ا1ردنيات« تنتهي.. غدا 

» الملكية لفنون الطهي«: منح دراسية 
1بناء المحافظات 
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» المهندسين«: لم ندقق مخططات الباص السريع  

 سقوط عوارض خرسانية لجسر قيد اHنشاء 





      
      
    
   



      
      

    

    

     
        


    


     




    

     

     



     


    


     



     

     
      
    








   
    
   


    



     
     
     
    
   

    




    




   

     
    
    

    





    







  





    
   
     


    


   

  
   



 
   










     
   


   

   
   





 (١٥٣) ألف سوري غادروا عبر معبر جابر 
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 الملقي: المشاريع االنتاجية تخرجنا من عنق 
الزجاجة 








   
    






    


      



  

    
   

    


   
    
 
 
   


 
     



   


     

    

     

  

    





    
   
    



 

    




 
     

    
   

   

 

    
 
    
      
    


    
    

    

   


 
   

     
 
      

     
     

 
   
   

   
    
  
  

  



 اعتماد جهات طبية لمعالجة إصابات 
العمل على نفقة »الضمان« 
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الحكومة: أبوابنا مفتوحة لحوار المعلمين
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 »الخارجية«: نظام السلك الدبلوماسي 
الجديد يحقق وفر" مالي! 
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» ا�وقاف« بصدد إطالق حزمة الدفع ا	لكتروني 


    


     

    






     

   








    
     








    
    
    
      


    



    


    
     
    
    

      


 




     
  
     




     
    

   



     
     
    

    



      
    




 السياحة تبحث البرامج المشتركة مع تركيا 

 لقاءات تحضيرية لمؤتمر »تسريع الوعد« 



 




    
 


  





 
 

    
    
     


 
    

    
    
    
   
   

    
    

   
 



   
 
    
    
    
     
 
    

   
    



    
     
    





 
  

 



     



    
 
    
      

 
      

 




   

    
    
   
     
   
   



 

    
    

   
     
     
   



    






    

   



  








   

   
    


 

    




  


 
    



    
   

    

    

    

   
    
   



   
    
    
   

   


   

















































 




















































 الفايز: ظروف ا�مة تستدعي التعاون 

 الطراونة: نحرص على العالقة مع قطر 

 .. ومنحنيات إيجابية للعالقة مع العراق 

 المعايطة يبحث التعاون مع 
االتحاد ا�وروبي  




    
      





      

     
      

      
     
     
      
      
  








       
     
 

 
     
 
    
    

     

 

  


     
    

  


     
     

 

  



     
    

    




     
     

     
      
      

     

  
     
     
    





    

     
    


     
     
     
     

      
     


  
     


     
     
     






      
   




    
    







 ماليزيا تقدر جهود الملك لتحقيق السالم 
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   البزايعة يدعو لالرتقاء بخدمات الدفاع 
المدني في الزرقاء والمفرق 

   الدفاع المدني يفوز بالمركز ا"ول
 في مسابقة عربية 





     








     
     


 
     
     
    
    
      






    

     
      
     
     



    

   






      
     
     







 فقر البنية التحتية في عجلون وارتفاع معدالت البطالة 

   الحنيطي: قادرون على التعامل مع أي تهديد 



    
    

     
    
    
   

 
 

    
   



     
     
      

     


   




     










     
    



    


     
     
   

    

 
     








 
     
 
     




     


     
    
   
    






 
    







    
 





   





   



  



    




    

    

    











        






   








          






          


      



    
            










   

      
            
          
     
         

      

سجن سائق  أطلق النار على ا"من 

   ضبط اعتداءات على المياه في الجيزة 



 توقيف وافد متهم بقتل مواطن في البيادر 
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 مصنع حاويات الكرك حائر بين البلدية والوزارة 

       

      
       
       
 


   


      
      


       


       
        


      


       

      
      
      




      
 
       
       
        
      

     

       


       
       
       
   

       


       
       
     
 
       

     
       

   
        
      
       

       
       

      
      
      


       
      

     
     
       

 



 إجراءات »الزراعة« تؤخر مشروع 
مستشفى ا,يمان في عجلون 




   


    


      




    
 


     
     

    

   



     
    
     
     
  
      




    
     

    
    


     
      
    



      

    

       

      
     


     

   
      
      

  
    





 مجلس محافظة إربد يرفض وقف المشاريع الرأسمالية 



       
   


        
       


      


      





   


       
      






 »مكافحة الفساد« تتابع عطاءات مستشفى السلط 
وتحيل قضايا ل<دعاء العام 

 نقص موظفي ديوان المحاسبة يؤخر استالم 
المشاريع في المفرق 
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 تشكيالت في »أردنية العقبة« 



      

     


     
     









    
    
   



    
     


    



 .. وفي »الطفيلة التقنية« 
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 غضب بعد العودة لصناديق االقتراع.. 


    
  
 
      
     


     

      
       
      
       

  


     



    


     

     



     
     
















    

     


     

   
     

 
     


     
      

    
      
   


 
   


  

     






    
    
   
    



   


   

    
    
     








       
      
    


       
       


          








      
       
       

    



       
       







بال حسم أيض�..
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 تونس.. مواجهة غير متوقعة 

 الجزائر.. االنتخابات رهان محفوف بالمخاطر 
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طالبان من »ا�ردنية« في برنامج دراسات الفضاء 
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أردني ممثًال للعرب في »االستشارية العالمية للشباب«

 جائزة عالمية لطالبة بجامعة الزرقاء 
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 الرزاز يكرم أمجد ناصر بجائزة الدولة التقديرية 

 انطالق ملتقى الشارقة للسرد في عمّان 

 البراري يحاضر حول الرواية بين التاريخ والبناء الفني 
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 »ناشئو الكرة« وسيريالنكا بالتصفيات 
ا�سيوية اليوم 

 »شباب الكرة« يخسر وديته الثانية أمام 
اوزبكستان 




     
      
 
     










     


      







     


     
    
     


      














  


 
   


    

   



  

    


    
    
    




    









   
     
   




    


   
   


    

 
    
   
     
    

     


   
    
   

     
  



    



    



    
   


    





     



   
    



    

 
    
     
 
    







 ٢٩ العب- محلي- في تشكيلة »النشامى« ا%ولية 



 منافسات ٦ ألعاب تنطلق اليوم.. وميداليات في االنتظار 
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» رجال الطاولة« بالمركز ١٨.. والسيدات 

٢٣ آسيوي� 




      


     
      

      



      

   



     


      



     
      




      
      





     





 


    









   

   
 
  

   




     
    
    
    
   





     
     




     
    

     

    












 


   



    
   


   



    
     
     


    
    

    
   
    










    
    
    
    

    
  




     








 حرثا وعمان يسعيان لتحقيق نتائج طبية بمسابقة »السيدات« 



 منافسة مشتعلة بين فوروبييف وسينوتو على لقب فئة »تي ٣« 
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 شباب الحسين وعيرا يعترضان على مكان مباراتهما 

 إعادة توزيع جوائز كأس ا#ردن للسيدات لكرة القدم 

 ١٠٤ جواد8 في »الشرق أوسطية« للخيول 
العربية ا#صيلة 





 

   
   






  

  


   
   

 
 






  
 
    





   
  
   
 

 
   

  
    
   









  


 

   

   
    
   
   

 

   
 







» دورة عربية السيدات ٢٠٢٠« تنطلق شباط المقبل 
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 سان جيرمان يستضيف ريال مدريد.. وأتلتيكو يواجه يوفنتوس 
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 السد يهزم النصر ويعبر إلى نصف نهائي »أبطال آسيا« 
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 حسام حسن يقترب من تدريب الفراعنة 
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