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غزة تحت القصف


   





   


   


    
    



    
   

     
   





»النقل العام«.. معاناة يومية!
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»النزاهة« مصرة على مالحقة الفاسدين


طلبة توجيهي يطالبون بـ »شتوية«
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» النواب« يستكمل انتخاب لجانه الدائمة.. اليوم 

» تربوية ا,عيان«: زخم طالبي في الجامعات يؤثر على الجودة 
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 خطاب الملك.. مدلوالت تبث روح الطمأنينة
وتعزز القيم الذاتية 






    
     

 





 
   
     
     
   



  
    
    
    



     
   
     
   
    



      
     
      



      




 





     

    




   
     



      


    
    




     
    
    

  
 
    
    




      

    






     

    
   
      



     
      





    

     
   
     


    

    


     
    






» الفساد« ترد على قوى الشد العكسي 
با4صرار على مالحقة الفاسدين 

 الفايز: »االعيان« داعم لمكافحة الفساد 
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 الناصر: ترخيص ا>بار الزراعية المخالفة جريمة 
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 وزير التربية: انتخابات مجالس الطلبة تدريب ديمقراطي 
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 تكريم مالزم في الدفاع المدني 

 إحباط تهريب مخدرات بعبوات قهوة 

 ضبط مكب لمياه الزيبار داخل كسارة في جرش 

 اخالء سبيل ثالثة مواطنين من كفرالماء  
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 مراسم العزاء تثقل كاهل ا�سر
وسط دعوات اختصار التكاليف 

     



    
  






 

 





    





    
     


  
     
   





    






     
    
     
    

     

      


 
    
  
 



    


 
    






    


     

    






   

    










     




 
    
      

     

     
     
       
     


    

     
 




     

    

     






     

  






 
 


 



 افتتاح مؤتمر الجودة في الرعاية الصحية 

 ا�ميرة بسمة: برنامج »جهد« التعليمي 
يطور قدرات الشباب 
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 ورقة موقف: خفض البطالة القل من ١٠٪
ورفع استخدام تنظيم ا�سرة إلى ٤٣٫٣٪ 

 اPعالن عن إنشاء أول متنزه �هالي المفرق 






  





    
    
    












   
     


   




     
 


   
     
   



       




   

    
     

     
    
   
    
    
    





   
   






   
    


     


  
    





    
    
    



    



     
  

 
     
    
    



    
    



   
    


    

    

 




  

     
    

 
   

   


  

   


    
    

   







 
  
    

   
    





   


  

   



     

    
    
     
    
    






   
    



 »مجلس المفرق« يطالب بتمديد عطاءات  
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 توزيع مساعدات الشتاء على الالجئين 

 استكمال مشروع تسمية شوارع جرش 
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   مطالب بإنارة الطريق بين الزرقاء والمنطقة الحرة 

   ..وتوسعة طريق »وادي الحمامرة« في زي 

 تعبيد شوارع وتنفيذ مشروعات خدمية في المزار الجنوبي 



    


     



     

      
     
     



      

      

     



  







     






   
     
     
   





    
    



     
    


    


 

   
     
 
    



   
    

    










     
      


     
     



    
    



    
     


    
      
     
    

 


 
   

     
      
     

      
     
     
  

  





    

 
    
    
     
      




     
    
     

     



    
   
  
     


    
   



      
    

    
   


     
    


    
 
  

     
    


   
    


    
  

    

     
     


      


     

   
    




   ٢٨٠ ألف دينار كلفة معالجة انزالق طريق عيون الحمام 




    
    
    
     



     

     
    
     
     








     
     


    
      

     

     
     
    
 
    







   فتح ٤٠ شارعH جديدG في شفا بدران 
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نصف إسرائيل ُمعطل.. وليل غزة مليء بالغارات






     

   



 
     





      
    
       
      



      





       

      
      


      
       





     





 
 


     
        
    
     
     




   
       




 






      
      





       
 
   


       
 
      
      
 


    

       
      
       

       


      
 

      

     

    
    
         


      

         




      



   
  
  
      
        






    
      






















     


 
    
     



  
     
     
   
     
     
     
     



 ا'ردن يطالب المجتمع الدولي
بحماية للشعب الفلسطيني 
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لبنان.. الشعب في مكان والدولة في مكان
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 حديث »عون« يشعل الشارع..
احتجاجات وقطع طرق 
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A h m a d  h  a l h u s b a n @ g m a i l  c o m
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 شاب أردني يحّول نفايات زجاجية 

إلى لوحات فنية 

 طالبة أردنية تفوز بأفضل تصميم جرافيك 
في ا*مارات 




    





    
    






     




    
     



    
    






     
    




     
      



     
     


    
    
    
   






    
     


     
     
    
   











    
   
    
   






   
   



    
   
    
   


    
   




     


    
     
   





    



   

     


 

» الشباب« تطلق برنامج »قيادية« 

 حاضنة للروبوتات في »عمان العربية« 

 أرميتاج يدعو إلى شراكات 
بين الجامعات ا;ردنية وا;سترالية  
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 مذكرة تفاهم �طالق مشروع التنمية الثقافية بمراكز ا�صالح 

 تواصل فعاليات »ا-ردن المسرحي« بـ »ملحمة السراب« و»الحادثة« 

 مؤتمر الرواية ا-ردنية يحتفي بالراحل جمال أبو حمدان 
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هونغ كونغ على وشك االنهيار 
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 مصدر: الحكومة طلبت من شركة 
العطارات مراجعة أسعار الكهرباء 

 ١٠١٫١ مليون دينار قيمة الشيكات
المرتجعة في آب 

» تنظيم االتصاالت«: إجراءات ضد منتهكي 
خصوصية المشتركين 
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 إغالق ٦٠ محالً تجاري> من متضرري »طارق« 
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 الحموري يبحث مع قطاع ا�دوية أبرز تحديات القطاع 

     

    
    
 




    

     



    
   

    



   
 
     

  





 

    
   
   
   


    


   

 »المركزي«: ٤٢٪ االشتمال المالي في المملكة  

 وزير الصناعة يفتتح مؤتمر ا,بداع 
والريادة بجامعة البترا 



     

     


      
    

    
     




      



     


    
     







     
     


      

    

    




     
      

      








    
  
     


      
  

    


     
     
     
       
 

    


 
      

       



      

     
     
 
     
    
     
     





مصدر: الحكومة طلبت من شركة العطارات 
مراجعة أسعار الكهرباء 
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 إغالق ٦٠ محالً تجاري� من متضرري »طارق« 



 المنّصة اللوجستية السعودية تروج الفرص 
االستثمارية في ا+ردن 

      


      
     


    

    


    
    





    
    
   

    
      





    
     
    
    


  


    






     




   

     

     
 
    
    

    
  




    
     
     

     



 

 
    
      



     

    








    
 
   

      
   

   
    
  
    
    


    



     
     
     
    

    


     

    
     
     



    
    
      

    
    

     
    
 

    
   



 الطباع: الملك وضع الخطوط العامة 
للنهوض باالقتصاد 

 انعقاد ُملتقى ا+عمال ا+ردني الكويتي
في عمان  اFثنين



     


     




     
    

     

 
     
  


    
   

     



     


   
    
     
      




     

     


 
     
    


     
     
      

        


      
      







     

 
     

   

  
      
    
    


  







     
       

    
    

   

    
 

 
     

    
      

  
      
    
      



 مؤشر بورصة عمان يواصل الصعود 
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» المناطق الحرة« تطالب باعادة النظر بالضرائب على المركبات 

 عرض فرص االستثمار بتكنولوجيا 
المعلومات ا,ردنية في البحرين 

 العسعس يدعو لتغيير ثقافة العمل وتبسيط ا0جراءات 

 ديوان المحاسبة يؤكد اهمية تطوير ا,داء الرقابي  

 دخل القطاع السياحي يرتفع إلى ٤٫٩ مليار دوالر 
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 Gحصري Gالبنك ا0سالمي ا,ردني راعي 
لجوائز كفاءة  



    

    


     
    
     


     

     

   








      

     




   






» االتصاالت« تحذر من رسائل مضللة 

 توضيح من هيئة تنظيم قطاع االتصاالت.. 
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   عثامنة تفوز بجائزة مبتكر الطاقة لعام ٢٠١٩ 
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 عقبات تحول دون التطوير..  والملكية الفردية أبرز المعضالت
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 النقل العام.. معاناة يومية تستوجب الحل 
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»توتال«: بدء التنقيب في لبنان بداية العام

ربع الشركات ا%لمانية في الصين
تخطط لمغادرتها
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