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أراض بالسعر المدعوم لمواطني
العقبة قريب�

السجن ١٢ سنة لمشبوهين شّكال عصابة 
لسلب المارة



    
   
    




    



    
    

    


     







    
 

    




 
   


 


   
   
   
   











   



  



  









 


  





      
      



 

    


     
      
      













الملك: الظروف االستثنائية تستدعي 
قرارات جريئة وجذرية

 كناكرية لـ »النقد«: لن نوافق على مقترحات 
ال توائم مصالحنا 
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 نشر قيمة العوائد المالية للصحفيين
من صندوق التقاعد 
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 البطاينة: وفرنا ٣٠ ألف فرصة عمل.. لكنها غير كافية 
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» حوار العالوات«.. هل يؤسس لتجانس نقابي حكومي؟ 
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 ولي العهد يشارك بتنصيب امبراطور اليابان
ويلتقي وزير الدفاع 
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 إدامة وقف استيراد الموز لمنتصف الشهر القادم 
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 إطار تشريعي لآلبار الجوفية غير المرخصة قريبا 
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توجه -متحان مزاولة مهنة لطلبة الهندسة
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 جدل حول توافق »كازية اليرموك« مع اهداف الجامعية 
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 »صناعة إربد« توضح حقيقة منح شهادات لمتدربين 


      



    
    
    




     
     
      
     


   

    

     
      

     
   
   

  

   

   
   
     


     
     
   

 
    

   





 
     
     
     





     
     
    









    
 
     


    
 
 
     


     
    




    








     

   
    


    



   السجن ١٢ سنة لمشبوهين شكّال عصابة لسلب المارة 

   ١٥ سنة لثالثيني حاول تهريب مخدرات إلى السعودية 
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 ٣٠٠ ألف دينار كلفة تطوير طاحونة عودة 

 اشهار مشروع التسمية والترقيم في عجلون 

 بركة لمياه آسنة تشكل خطورة في السلط 



 
    
       
 


    


   


   
     


    

    
      
      









      
      
   

       
     
       


     





     

     






      
      









    


      

   





     

 


     



   





     

    



     
    




     






     



      


   
      


 





 القطار بين ا9ردن وسوريا.. هل ما زال ممكن4؟ 
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 بلدية المفرق تستجيب لمطالب أهالي حي الحسين 



     
   






    


 

   

    


    

   

   
     
     



    
     


     

   
   



 

    
     




    

     
     



     
    

    



    

    

  
   
   

     
    
     

   




    
    





 منع ترقية استاذ جامعي في »البلقاء« لتزويره بحثين 
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   وحدة الجرائم االلكترونية تحذر مستخدمي »الواتس اب« 
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 تطبيق ريادي أردني يتوج بالفضة في برلين 
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   افتتاح مؤتمر »التعليم العالي في الوطن العربي« باليرموك 
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�ن« �ن يعني ِكل لبنان مصمم.. »ِكل


       


  


         




   




     


 
      





       
       


        


       
       
          
     
      



         





        
   
        
       


       
   
          


 
         

 

 
        


        


        
     
 

       


     
         
        

        


        












      
    

        

      
          
       
       





   
        


        
       





  
        
         

      
        


 


   


         
        
       





      
     
      
      
     
      
     
   
    
      
       
       
     
      
  
      
      
      
       
  
       
        
       
      
      
    
            
       
    
        
     
 
       
  



»غانتس« يبدأ العمل..
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بغداد تقر بمقتل ١٥٧ متظاهر�



ا�سد: إدلب هي الحسم






     


     
     

     



     



    
    








     




     


     

      
     







 


عناصر »قسد« يقاتلون  رغم الحروق وا!صابات
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 مشاركون في »ملتقى عمان« يعاينون واقع صناعة الفن والثقافة 

 أمسية لمريد وتميم البرغوثي 
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 علي خلف إلى ربع نهائي بطولة 
العالم للكيك بوكسينج 

 »كرة السلط« يتعاقد مع حارس 
المرمى صالح 
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 فيفا: خروقات محتملة في مباراة فلسطين 
والسعودية 
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 الكرمل يتخلص من عيرا .. والوحدات يواجه 
العودة 



 الجزيرة يتفوق على عنجرة في كأس ا>ردن لكرة السلة 
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 مودريتش ينفرد بحالة غدير مسبوقة في »الكرة الذهبية «
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 اللحام: سنقدم صورة مشرفة في التصفيات ا�سيوية 
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 عمان ا)هلية« تتسلم رئاسة االتحاد الرياضي للجامعات« 
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 الجابر: أتخذت أهم قراراتي على متن الدراجة 
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 برشلونة بضيافة سالفيا.. وإنتر يستقبل دورتموند.. وصالح مرشح 
للمشاركة مع ليفربول 
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 تخصيص جهة موحدة بهيئة االستثمار 
الستقطاب مشاريع صينية 

 زيادين: ال استراتيجية واضحة لقطاع الطاقة 
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 جهة موحدة بهيئة االستثمار الستقطاب مشاريع صينية
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 مؤشر بورصة عمان يرتفع بدعم أسهم بنكية 
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» المستهلك« تطالب بإشراك جميع ا�طراف بالئحة ا�جور الطبية 
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 زيادين: ال استراتيجية واضحة لقطاع الطاقة  


     





    
     
  
     


     
     




    

    
     
    
      


     
    
    






     
     
   




    
   
    
    
     
     
    




     

    


 
    
    
    

     
     












 

 







 كناكرية »لصندوق النقد«: لن نوافق
على مقترحات ال توائم مصالحنا 








  


     
     





    
    


      
     
    



      

      
     

 

    





     
     
      
     


      
     





محافظ العاصمة: عدم جلب أي مستثمر .قسام الشرطة







 وزارة الطاقة تعلن خطة طوارئ لفصل الشتاء 

» المصفاة« تتعاقد لتوريد ٣٧٥ ألف طن غاز  
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 الدباغة في الخليل..  تتحدى قيود االحتالل 
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التدخين السلبي يحمل تأثير� على عيون ا�طفال

هل يمكن للنظام الغذائي النباتي أن يعالج داء السكري؟
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