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الملك: سيادتنا على أرضنا فوق كل اعتبار
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»المخابرات« ُتحبط عمليات إرهابية
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الملك: سيادة ا�ردن على أرضه فوق كل اعتبار


       


 

    
      
    

 
  
      

 

      

 
       


  
   

      




الرزاز: سيادتنا غير منقوصة

على الباقورة والغمر 

 خدام يدعو +قامة مشاريع زراعية 
وسياحية في الباقورة والغمر 

 العضايلة: الغمر والباقورة أردنية كانت وستبقى 




      
     
 



 

      
    
       



       
      









     
    

    


      
 


     
     


       





      



    







     
      















   
     



     


  







الصفدي: قرار الملك يخدم مصالحنا الوطنية
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 »المخابرات« ُتحبط عمليات إرهابية استهدفت 
عاملين بالسفارتين ا"ميركية وا�سرائيلية 
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 الرزاز: الحكومة ملتزمة بتنفيذ مضامين خطاب العرش 




    


    
    


     




  


     
  
    



     
    
  





    
     







   


   





    
    
  
     
   


     

   
  






 الصحف الفلسطينية: ال تمديد وال تجديد 

وسيادة ا"ردن كاملة 


     
       







     
       
       



     
  
     



      
      




       



      
      
      




     
 

      
      










      

      
      
     






 نيويورك تايمز: ا"ردنيون صفقوا 
وا�سرائيليون خابت أمالهم 




      

       
    


    


      
      

      

  
      



   الصحف العراقية تبرز عودة السيادة 
على منطقتي الباقورة والغمر 



     
     
    




      
     
      
      
       



     

    
  

     


     
       
         
       
        

  



       



 Eوزراعي Eالباقورة.. جنة تتطلع الستثمارها سياحي 
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 رئيس الوزراء: دور محوري لمكافحة 

الفساد في الحفاظ على المال العام 

 مناقشة تعديالت قانوني الطفل وا#حداث 

 ٣٠/ ١١ آخر موعد الستالم طلبات التوظيف 

 ١٥٪ زياردة لموظفي بلدية السلط 
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 معدل لـ »مراقبة المياه الجوفية« يجيز االستخراج 
من اLبار غير المرخصة قبل ٢٠١٤ 
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 تطبيق »اNسوارة اNلكترونية« للتخفيف
من موقوفي السجون 



    

     



 

    
   
     
      
 


     
    

    



     
     
     

   







      
     
    
   


   
     


    




     
     




    
    
     
    
     




 وظائف تشغيلية جاهزة في بصيرا تنتظر
موافقة »ا#شغال«  

 متضررو البيع اLجل: الحكومة تباطأت في إيحاد الحلول 
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ملفات التربية تنتظر..مع وزير جديد قديم


     
   

     
   

   
    





   
     
     
    
    
    


 



    
     
   
     

  
    
  

  


    
    
    
    

    
    
    
     




     
  
    
     
     
    
    
   
    


     


   
      


    

    

     


  















     
    



     
    





 طلبات البعثات والمنح الجامعية الداخلية
قبل نهاية الشهر الحالي 

 الضمان توضح شروط عودة متقاعدي العجز 
الطبيعي للعمل 
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 إزالة االعتداءات على ا9رصفة في معان 

 اغالق مسرب صافوط دوار صويلح لثالثة أسابيع 









     

  
   

      


  

    





    
    






  

 
     
    
     






     

   

   


    

   




     



   





    
  
     


     


     

    





     

   




     




     




      
  

     
     






    

     
   
  








     






 افتتاح المرحلة ا9ولى من الحي 
النموذجي في جبل الحسين 





     
   
     



     



    


 
    
     
      
    
     
     



 خالطة إسفلتية تنتج ٢٠٠ طن / ساعة 

 تضاعف أعداد الشركات المرخصة ضمن 
بلدية الهاشمية 

»مجلس إربد« يقر مناقلة لشراء جهاز 
لتنظير الركبة
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 الشوارع بيئة خصبة لالنحراف.. واستغالل ا�طفال  

 تسرب مياه يغمر مكاتب »مهني الكرك« 
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 تعديالت على صندوق تقاعد المهندسين 
تنقل نقطة التعادل إلى ٢٠٥٦ 

 مدير االمن يلتقي السفير الكوري 




    
     
   
    




    
    
     

       
    

 
      

      

   


    

      

 



 بين التشرينين صيف ثان بين التشرينين صيف ثانٍٍ  



 ١٢ سنة أشغال لسالبي محطات 
محروقات ومكاتب شحن 

   إحباط احتيال بمليون دينار 
والقبض على متورط في الرمثا
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 إفراز الدونمين حافز لالستثمار في عجلون 






     


    

    
   




    
  
   



     

 


  
   
  
     
    




     
    

    





    
    





     

    

     
    



     

    
     


    





    

      




   

     

     
     
     

     
    


     


    
    
 


    




    


    


   
     
     

  


   
   


    


    
    



      


   



 سفيرة كندا تسلم أوراق اعتمادها 


     
    
     




    


 



      
     
     





    


      





      
     



   
    
     
      







    

     
     
     

  
 



    
      
     
      



     
  





 



   


      


     
 

   
    



     
     

     

    
      




    


 





 مطالب بتخصيص ١٠ دنانير
من تذكرة البترا للمجتمع المحلي 
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 »البحوث الزراعية« يستقبل خبراء
في الزراعة المعمرة 
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 براءة اختراع الشاب ترى النور من »مصنع ا�فكار« 

      
    
    
      


     

      
     

      
      
     

 



     

      
      


     

     
      

      


     
    





 


     
     
      


     
    

      


     
     
    


     


  
     
     

     
     

      

   أردنية تترشح لنهائيات »بيغ بوستر« 



  


     

     

       
    
      

  
      
     

  
      
     



      
    



     
    

     
    

     

 
 
       
      

    
     
 
     
    


       
    
     




 برنامج تدريبي للتربية ا1عالمية يستهدف ٣٠٠ طالب 
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لبنان.. دعوات 	ضراب عام









واشنطن تدعو بغداد النتخابات




   
 
    
 


     
 
      

     


     


     
     



    

     




 
     


     





     
    


 


   
      
     





    
     
    
     
    



    
    





    


      
  

   
     
     



      
  
     




 
       
 

      

      

  




     
     
    


   
      
     
     
     
    



    
     

   
     

     

     


 

     
    
     


    
   

     
      





     




     




    



     
    


     

    
     
    
    


    
 
     

       




   
    
  

      
   



     
      
    

   


    
     
     
      
    



     


     
    

     








     

     

    


       




      

      
 




    
     



   
    


     
 
   



    
      
     
      


     
      
     
       


    


      



     
    
    
     

     



     
     
   








    
    
  
   


     
    



     




 »وجع واحد« من بيروت إلى بغداد 
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عباس: شهداؤنا ليسوا قتلة 





 
  



تركيا تبدأ ترحيل الدواعش





    







     



    


  
    


    
  
     



    




     

    
   



     

     






     
    

  


  

    
     
    







  




 

    
     





    




      




    
    

      


     

     
  
     

    




 
     


     
      

     




 
    
     



     
  
     







    
     
     




    
    
     


      


     
     


     






     




      

     


       




      


 
     



   


      


     


     



     


     
     
      
       



    


        


   
       
       




      
      


     



     
  




 




      





    
   

    





    


     
     
 
      

 

    
      
     



      



     






      






    


      
       
 




      
     



عزل ترمب.. عرض سياسي
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R s a a i e  m o h m e d @ g m a i l  c o m
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 »ا�ردن المسرحي« يتواصل بعروض متنوعة الطروحات 



اختتام مهرجان مسرح الطفل العربي في الزرقاء

 المساعيد يشهر »حصاد نصف قرن من العطاء« 
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الصورة النمطية للفنان التشكيلي في السينما العربية
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روسيا تحتفل بمئوية »كالشنيكوف« صاحب ا�رث.. الذي أفلت من بين يديه 

     

       
     


         
        


     
    


     
      

     
    



      

    
        
    


      
       








     





    

     
 

     




     


      

     



 
      
    
     




 



»بي بي سي« و»آي تي في« تطلقان خدمة منافسة لـ»نتفليكس«
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m a l a k a l t a l l @ g m a i l  c o m



داوود حنانيا: قراءة راهنة في استعصاءات المنظومة الطبية
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حظر النوم على الطرق العامة في الس فيغاس

      

     
       
      


      

      
  



       
      
     



  
     
      
 


      


      


      


     
      


      

      
      




  
       




      
     





    
    


      
       
        
     
     




      
       





  
      
 

      
     
      



      








       
      




 







التعايش الصعب بين االنسان والدب في رومانيا
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 »النشامى« يتابع تدريباته ويركز على الجانبين 

البدني والتكتيكي 


   
   



   


    

   
   

    


 
    
   


    
   



   

    

    
   
     
     



    



  
    
    

    



    
    

     


 

   
     
    
    






   
   
     
    
    

 


    
   

 
     






    
  


 


     
    
   


  
    
    

     


    


 

   

    

  

     


  

    

   


   
   
      

 


  


    
    
   
   

   
    
    

  

   


     
     
    




     
    
    
      
     

     

  



 الجزيرة يكسب موقعة الجبيهة 


       
     




        



    
        



   
      





        
      


        







     

    


       
       
       
       


         
        
        







      
        
      

     
   
       
       



  
       

       

       







 اتحاد الكرة يبدأ بتطبيق أنظمة الترخيص 
على أندية الدرجات 



     
 
   



     
   

    

     

    
       


 


    

       



        
   

    
 
     
    

  
     

 

  



 فتح باب التسجيل للجولة ا2خيرة من بطولة 
ا2ردن للدرفت 

» شباب حوارة« يوزع المناصب ا9دارية 
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 جيتزي يشارك في ورشة عمل آسيوية 


     

     


       

     



 »الهاشمية« تقيم أول انتخابات الكترونية 
ل*ندية الطالبية.. اليوم 
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 عشرة العبين من ا4ردن بـ »تنسية آسيا للناشئين« 



 دوري »الطاولة« ينطلق بغياب حامل اللقب.. السبت 
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