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١,٥ مليون طالب يتطلعون
إلى »قرار حكيم«



       
     
     


    
      
     

       

      
      

     
      
    


       


      

      

     
      

 

ا%ردنيون يطلبون ١٧ مليار دينار قروض� بنكية

رفع »حوافز ا%طباء والصيادلة« إلى الرئاسة

٧٥١ ألف الجئ في المملكة من ٥ دول عربية
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ا%ردن يدعو :نقاذ ما تبقى
من فرص السالم
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 تربويون يطالبون بتغليب لغة الحوار بين »المعلمين« والحكومة 
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 ا�ردنيون يتطلعون لقرار حكيم بتعليق ا�ضراب 


 

   
      




   


    
    

   
      
     




    

    
      
    
   





   
     
   
    



    
     
      


     



  
     
    

     
  

    


     

 
      


      
      
       
     




     


    




       


     
     
     





    
 
  
    




    
    




     
    
    
   


    





     
    




  
    

     

     
      


    
     

     
    




    






    
  


    
    
     
 

    
   

     
     

        

      
     
     
     




     
    
 
    

     
 

   
 
     
     
    

 
     


    
    

     
  
   

    
     
 
 








     
    
    
     

    
   
    



     

     


    
   
      
     

      
      
     
      
   
      






 
   
  
 
   
 



 مصدر حكومي: كلفة اليوم الدراسي تقدر بـ ٥ ماليين دينار 
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  ا#ردن يطالب بتحرك دولي فوري لوقف االنتهاكات ا	سرائيلية

     

      

    
       




      
     
     
  
    
     


      

     
      
     




      
      
     

      
     
     

  






    
    
     
      

 
      
       
     
      


 
      
     
     



       
     

 
     
     

 



     

     


      


     
    
    
      
      

     
       
      
 
       


  


 
      


     
      


      
      
      



       
     
      

 
      
    


    

 
      
      
     
   –
      

  
 



     
    


  
     
       
     
      
      
      


     
      

      

         


 
      
       
      







































    



       

  
   

      
      
      




      
       


      
     

Together forSaferRoads 

      


       
       

      
      
   


   
      





      
     
      


     
       



     
       




     






» الزراعة«: موسم الزيت الحالي ا#فضل إنتاج' وجودةً 


       
       


      


        
        
         




       
  



        
     



       
       






     





       



        

  




    

   





     
       

       




      


      


      



 إطالق مشروع تعزيز االبتكار ونشر 
التكنولوجيا  الزراعية 
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» إعمار المزار الشمالي« تدخل نفق احباط والتراخي 


      
 
      
      


     






        
   



      

       



 
      

       


 
     
     
   
     
      
        


       
       
     
       
 
       








      


      
     
  


      
 




      

       
       



إ طالق حملة نظفوا العالم لعام ٢٠١٩
في العقبة 

 إطالق حملة »ال للتسامح مطلق/ مع العنف 
ضد المرأة«.. غد4 

 دليل سياحي يطلق حملة ترويج للبترا
تستهدف روسيا 

 ارتفاع عدد مشتركي برنامج رعاية
إلى ٢٠٥ آالف مشترك 

 ملتقى طبي عربي: المصابون بالخرف 
سيتضاعفون ثالث مرات ٢٠٥٠ 
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 السوق الشعبي.. بوح الذاكرة ومالذ الفقراء 

      
     
 
     
    





     
     


    






    

   

     




    


   
      


 

   

 
     

 

  









    
   
    


     

   




   
    
     


    
   
   


     
     

     


    



  
    
    

    
    
 




      
  
     


    



    
     
     

    



   
   




















 طلبة خالفوا السياسة العامة للقبول 
في الجامعات.. ووحدة التنسيق توضح 

 بث مباشر للتعريف بآلية إعالن نتائج 
الترشيح  للبعثات الخارجية 

 سوري يقتل وافدا »مصريا« في المفرق 

 وفاة شاب بطلق ناري مجهول في الزرقاء 

يب طبيب فقراء إربد  الموت ُيغَّ
الدكتور رضوان السعد 
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ديوان المحاسبة يرفد مكتب المفرق بموظفين

 مطالب بالزام باصات كفرنجة العمومية 
االصطفاف  بالمجمع 

  برنامج لتعليم طلبة التوجيهي مجانا في بصيرا
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 نتائج الكنيست.. إسرائيل في مأزق 




    
     


    
      
     
 
     
     
    
     



    
    


     





     
    
    


    
    
 
 




     
    
      
     



     

     
      




      
    
    




 

   




    
    
    



 
 


     

    



     


   


   

 
     


   
     
      

    

     
 
     
     







     
    


     
   
     

    
    



    


    
     



      
     
     
    


    
    


   
    
    
     



    

    
     


   




     



     
    




    






االحتالل يقمع مسيرات جمعة »مخيمات لبنان«







ترمب يفرض »أقسى العقوبات« على إيران



     
     


     



     
    
    



       
     
    
     
  



      


     


    

    









    
     


   
     
    
     
      




    


 

 
      


    
       


       



       
  
     



     
     







     
  




    
 
 



    
     
   

 
    
   


  
 



سوريا.. حافالت متنقلة لتدريس النازحين
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جمالية التشكيل وقوة الدالالت



استخدام واعٍ  لتقنيات السرد
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بين الحصار وفّك الحصار

توني موريسون وقلق اللغة
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 مؤشر بورصة عمان يكسب ٢٤ نقطة بدعم القطاعات الرئيسية الثالث ة



 الوزني: االستقرار ا'مني والسياسي
شرط لالستثمار لكنه غير كاف




    


   






 
    
   
     
   
   


   
    


   
   
   





   
    



    




  




  


  


  



   





  

   
    




   

   
  
    



  
    
    


  
  
   
   
  


   
   
   





    








  

  

   

   

   
   


    






   
     
    













































   ٣٦٣ ألف طلب للبنوك من أفراد وشركات 
للحصول على تسهيالت في ٢٠١٨ 




    
   

      


      
     
       



     
      


   


     

   
      
     
       



       
    
      
     


    
    

    
      



 حاضنة لريادة ا'عمال في تجارة ا'ردن 
قبل نهاية العام 
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 »سوبر اليد العربي« تحت ا	نظار غد� 

 صمود ا	رقام القياسية بانطالق 
»صيفية السباحة« 




      
      
     
     


  




      
   


  
     

     
   



     
    






     




      



      



     
     


 
      
 
      



     

    





   
      


      
     
     


     



 

    






 





 




 

 




    





  
   





  




 
  




 




 الجليل يفوز على بشرى في »سلة ا	ولى« 


      
 
 



     

     







 
     


       













   
     


   
   


    
     
    
   
     
    


    
    



 

    







  
    

    



    




    




    
 

    

    
    


    

    


    


   

    
     


     





 .. إنتظار 

 انجازات بارالمبية أردنية مميزة.. ودورة غرب 
آسيا تختتم اليوم 
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 برزيجونسكي يُحافظ على صدارة السائقين .. والبلوشي أول الدراجين 



 جياد االسطبالت الملكية وخير والحمود تختال بجمالها العربي 
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 »التنس« ُيشارك في البطولة العربية وُيكرم 
المنتخب "نجازه ا�سيوي 



     
 

 $


    
     



      
      


     
     

       


      
     

     







     

    
    



      

     
      
    

     

    
   







   
    
    
    


    


   
   

    




 
      $ 
    
   
   




   
   
    


     
    
     
      
   




    

     

  






    
    
    
    
   
   

  




   
    



 
    
   


   
    
    

    
    
    

     

     
    




    
  
     
 

   

 





 محترفا شباب الحسين يلتحقان بالفريق تأهب& 
لـ »طائرة الممتاز« 



 بداية قوية لـ آرسنال وإشبيلية وروما.. وشاقة لمانشستر يونايتد 
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