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» زراعيون« يدعون لخطة 
استثمارية في الباقورة والغمر 

 العضايلة والسعايدة
ينعيان الزميل العورتاني 
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هل يستمر الحرد النيابي لخاسري المواقع القيادية في اللجان ؟
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 »إجازة استخراج المياه« هل يستوي مع انخفاض متواصل للجوفية 

 البيوت المهجورة ظاهرة مقلقة في الزرقاء 
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 نساء يعنفن أطفالهن انتقام
 من أزواجهن 


      
      


        




 
       
    
     

        



      
      
 




    

      
    
         
      
      


      


       
        

  
     



 
       
      



     


      


        
      



      





       



       

      









       





    


      




        
       
 
     
       
      
       
     
  

       




      




   وقفة »طفح الكيل« لرفض العنف ا�سري 
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  ١٠ آالف طن االنخفاض المتوقع
في إنتاج الزيت



   


    
    




     

    


   

  


    
   
   

    


    

  

    
    





     
    


   
   
     



  
    
    
  
    
     
     
   
     



   

    

    




    
   
     



     









    
   


   
    




     




    

   
     
    
   
   



     



   
     
   
    

    
      
    




    
     
    
    




    
    
    


   
    
   




 ا.ميرة منى ترعى حفالً خيري" لجمعية للمعوقين 

 محافظ المفرق يوعز بحل مشاكل حي الحسين 
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 ساعات ماطرة تكشف عيوب البنية التحتية رغم االستعدادات 



     
      


      



     


     




      
      



     

     

     
    



  




     





        
      
           


$



          

         

 


         


            




 
   

 


           




           










































       
          


          

         


          
        


        


  
         
         








 المياه تحاصر بناية ومسجد$ في رابية إربد 



 

      









      
       
      

      
  



      
      
      
       
 

   


     
       

   
     
      





       
      
     
     
     



     
     



      
      
      
      




      
 


      
      

     

     
     
     




 انجرافات وإغالقات بسبب ا.مطار في الكرك 
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 ساعات ماطرة تكشف هشاشة البنية التحتية في الكورة 


     
      
     
     
     

      
   






 
     
      


    
     



   

 

   
    
       


     
     



    

  





      

    

      

      

       
    





      
     
  

  
     
      
     
        


 
     
        
      
      
    
     
       
     



      


     
     
      
      
     





 انقاذ مواطنين وسياح حاصرتهم المياه 

 انهيار مقطع ترابي يغلق شارعا في السلط 
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 وضع حجر ا3ساس لمحطة 
معالجة المياه العادمة في الظليل 

 سالبا صيدلية ومحل في عمان 
إلى أمن الدولة 

 القبض على مرتكب حادثة الدهس 

 البحث عن زوج طعن زوجته 

 ٣ وفيات بحادث سير في الزرقاء 

 تفويض مدراء التربية بدوام المدارس 
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 حملة لمكافحة الذباب المنزلي 
في االغوار الشمالية 
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 »كشك الخير« مشروع ريادي لدعم الطلبة غير المقتدرين 

 مؤتمر دولي يناقش حقوق ذوي ا$عاقة في »الهاشمية« 

 القضاة: »أردنية العقبة« في االتجاه الصحيح  

 عربيات يؤكد أهمية توجيه الطلبة لخدمة الوطن 
بأطروحاتهم  الجامعية 



     





   
    
     



   
  
  

    

   
     


    



     
   
   

   
 
    
    
   


    
    
 

  
   




   
 

    

    

    
     
    

  



    

 

     

      
     


 




    
    

   


 
   

     
  
   
    

   
    
  


    






   

    
   
     


     



    
    
    
   
     
   

   

     

    

    


    


   
     

   
     
    
    


     
 
    
   

  
     


     

   
   

   

    

   
 

  






   

   




    
    

     




    

  


    



   

      
     




     

      


    

   

     
    




      




     

    
 
     

    






 




     


    







    

 
     

   


    

  




  


    

   


   

  

    
   
   

  
    

 
    
    




   




   

    


   

   

 ندوة حول »آفة المخدرات« في جامعة الحسين 

» عمان اFهلية« تحصل على التيجان 
البالتينية  الخمسة 

 ورشة لفاقدي السمع في »اFلمانية اFردنية« 
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 االحتالل يقصف مواقع 
لحماس في غزة 



     
       

    



     
     

 
       




 
    




       
    
      

  
    


     
      
  



      
      
      






    





    
 
     
     

     




   







 عائلة عياد تستذكر بألم وغضب استشهاد ٣ من أبنائها 
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 الوقود يشعل الغضب في إيران 

 بغداد.. متظاهرون يعتصمون على جسر حيوي 
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الحكم على البشير في ١٤ كانون ا�ول



توتر ومواجهات في باريس 
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 رحلة عودة النشامى إلى المسار تبدأ في آذار 




      

 

 


     
     




      


   


 


 
      
      



     
      

 
      
       

      
      
     
     



    




 





     
    

      
     


     
   
    


      
      

        
       
 

     
      
  
      
      






     

 
     

    
    



  
   
     



      

  
     

      
     



















 الخزاعلة يشتكي الرمثا ويلوح بطلب فسخ عقده 
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 »المبارزة« يضيف ذهبية وفضية لرصيده 
بالدوري ا�سيوي 



    





      
      



  
      






     


      
    


      
 



 تحضيرات متواصلة لـ سباق »آسيا أوقيانوسيا« 



    


    
    

    
      
   
      

 
 



     
     
      

 
     

    
     
     


      
     
     

 





     
     


    


    

    
   

    
   

    


    


    
 


    
  

     




    
    


 







 
    

    

   


    



    

     


     
  

    
  
 
    


    



    


    




     
    




    









 وادي موسى يقصي الوحدات ..
ويضيئ شموع اللقب  



 ا7هلي يواصل ضغطه.. وصحوة ا7رثوذكسي مستمرة 
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 الفيصلي يستعيد العياري ومندي 
ويستقطب جابالن 



      
      
   





     

 

     


     

       
        
     


 
     

      




      
     




 »أولمبي الكرة« ونظيره السوري في بطولة 
دبي اليوم 
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 نادي الجزيرة يطلق حملة تبرعات +نقاذ النادي 

 إتفاقية تعاون بين جامعة ا4ميرة سمية و »رن جوردان« 

 الجولة الختامية لبطولة ا4ردن لـ »الدرفت«.. الجمعة 



   


   


   
    
   


    





    
    


 
 
   
   

     
    
    



    

    


    




 
  
    







    



    
   

  


    






    
    

    
    








   

   
 



    


     
    


    





















   





     


 







 تواصل بطولة بلديات إقليم الشمال الكروية 

 ذهبيتان وفضيتان و٣ برونزيات لـ رديف 
الكراتيه في »الشارقة« 
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 أقصى عمان وشباب بشرى وجرش والجليل 

لقبل نهائي »طاولة الثانية« 

 »عي« يحتفل بافتتاح مبنى مقره الجديد 
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 اختتام تصفيات دورة ا/مير فيصل ا/ولمبية للناشئين 

 اختتام كأس الجواد العربي ٢٠١٩ لفروسية القفز 

 بداية مخيبة للمغرب وقوية لتونس
 في تصفيات أفريقيا 
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 ورشة عمل لترخيص أندية »كرة« 
ا/ولى والثانية 
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 رونالدو يقود البرتغال أمام لوكسمبورج.. السويد وفنلندا تنضمان 
إلى ركب المتأهلين 
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 هاردن يضع روكتس على مقربة من الصدارة 

 كونتي في حماية الشرطة ا�يطالية ! 



      
       




   
    

     


        
       




      





    

      
      



      
       
       


       



      
  
       
      




 



 ا6رجنتين تثأر من البرازيل وتتوج بلقب »سوبر كالسيكو« 
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 دراسة: قطاع الكهرباء ينمو عشوائي�
 

 لجنة مشتركة بين الصناعة والزراعة 
لحل معيقات القطاعين 





 الذهب يواصل التراجع 
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 دراسة: قطاع الكهرباء ينمو عشوائي� دون تخطيط علمي أو اقتصادي 
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الذهب يواصل التراجع 
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لجنة مشتركة بين الصناعة والزراعة
لحل معيقات القطاعين 

 إرنست ويونغ تكشف عن المرشحين النهائيين 
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