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 زواتي: الغاز المصري منتظم ويغطي 
٥٠٪ من االستهالك السنوي 

»مالية النواب« تحيل ملف جمعية الياهون 
إلى هيئة مكافحة الفساد
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الرزاز: دعم االنتقال من الزراعة 
التقليدية إلى التصنيع




       



   


       
     




      
       
   







      



»الداخلية« تستثني الطلبة العراقيين
من شرط ا@قامة

دليل إرشادي  للمستنفدين حقهم في التوجيهي

منصة الكترونية للقيمة السعرية لEراضي
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 منصة الكترونية للقيمة السعرية ل�راضي مطلع ٢٠٢٠ 

 إطالق حملة »مهنتك بيدك« 




 العمل: سياسة لمنع التحرش تعلن ا*سابيع المقبلة 
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الرزاز: دعم االنتقال إلى التصنيع الزراعي 



»مالية النواب« تحيل ملف جمعية الياهون إلى مكافحة الفساد
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الزهير للمواصفات وعريقات والجازي عضوين 
في االستثمارات والخاليلة في التعليم العالي

» سياحة النواب«: ضرورة النهوض
بقطاع ا?نشاءات 

 الحجاحجة: تعديالت »الالمركزية« أمام 
»النواب« قريبا 

 زيادة رواتب المدنيين في الدفاع المدني 

 إصابة ٦ معلمين جراء اعتداء بمدرسة في الموقر 
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الفايز: الءات الملك الثالث رد على من يشكك بمواقفنا 

 توق يحث الجامعات لتطبيق معايير التميز
العالمية لتحسين ترتيبها 
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 ٩ إصابات جديدة بانفلونزا الخنازير 

 »عمل ا7عيان«: التعامل مع ا7سر العفيفة 
يجب أن يخدم التنمية المستدامة 

 مطالب الكورة أمام مجلس تنفيذي إربد 

 »الكاريتاس« تفتتح مركزا في إربد 
 Gترخيص المؤسسات التعليمية الكترونيا قريب 
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 »االمطار« تقلق المواطنين لتوقف مصادر 
المياه وتعطل التوزيع 

 عدادات ذكية للمياه 
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 جنايات عمان تنظر اليوم بقضية اختالس 
٢٫٥ مليون دينار 

 القبض على مطلوب أصاب رجلي أمن بالرصاص 
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 تنفيذ قرار العفو عن عقوبات موظفي
جامعة اليرموك 

 مخالفة تنذر بكارثة صحية في وادي شعيب 
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 مخفر الهجانة.. من محطة أمنية
إلى متحف نقوش أثرية 
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انتهى ا�مر.. انتخابات ثالثة
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السلطة وإسرائيل.. أزمة »العجول« لم تنته
    

      

      

 
    
      

     
      



    



      


       
     

      
 
     
 
     
       



      
 


       

     
      
   


     

 

     

    
 
     

      
      

      
      

      


     
     
      
      
     


       
 
  

 

      


     
       
  
      


    
      
       


    
      
      



































أزمة الحكومة اللبنانية مستمرة
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العراق.. اغتيال النشطاء 
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صعوبة في حجب التطبيقات الذكية
غير المرخصة العاملة بالنقل




     
    
    


    

    
     

    


     
    




٣٫٣ ألف شقة استفادت من ا*عفاء في تشرين الثاني

»تجارة عمان«: زيادة رواتب موظفي الحكومة 
تنعش النشاط التجاري
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صعوبة في حجب التطبيقات الذكية غير المرخصة العاملة بالنقل  

 تعزيز التعاون بين »صناعة ا*ردن« واالتحاد الدنماركي 



وزير النقل يثمن انجازات مؤسسة الخط الحجازي
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 الكباريتي: ا*ردن ضمن أفضل ٢٠ دولة بمؤشر سهولة ا*عمال 


     
     
  
    
    
 
   







    
    
   
    
   
    

      
     

    
    



     
     
    

     


 
   

     
    

    



 زواتي: الغاز المصري منتظم 
ويغطي ٥٠٪ من االستهالك السنوي 
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 »تجارة عمان«: زيادة رواتب موظفي 
الحكومة تنعش النشاط التجاري 
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٣٫٣ ألف شقة استفادت من ا�عفاء في تشرين الثاني 

»مالية االعيان« تناقش موازنات وزارات ودوائر حكومية  

       
         



      
       



       
   


 


       
    

        

      




       


     
   
      
       





      




      




  
       
       
  




       




      

   


      
     
        
       


      
 



    



       





 




       



    




     
       
      
  


   

    
       




     
      
       
      
    
      

      

     
     
      
      





     


       
       

        
     
    



      
      



     



 مؤشر بورصة عمان يواصل الصعود وتحسن التداول 



    



       




         

        

       




          
         







         

         

         





       


       
        
        
       



       


      
       
        
      

       
      




       
     
       
       
        
   


        
       













 ا;ردن يشارك باجتماع مجموعة 
»تقرير ممارسة أنشطة ا;عمال« 
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 افتتاح الدورة ا�ولى لتدريب ادالء سياحة المغامرة 

اتفاقية ربط الكفاالت البنكية إلكتروني# بين »الجمارك« و»ا�سكان«
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»الملكية« ثاني أفضل شركة طيران عربية 
بدقة المواعيد
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ا!سرة الثقافية توّدع جهاد جبارة.. عاشق الصحراء وقارئ حروفها

 مدكور: جهود متعددة تسعى إلى إضعاف اللغة العربية 
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 بطولة غرب آسيا لناشئات كرة القدم تنطلق اليوم 



 القطب يتأهل للدور الثاني بـ »تنسية تونس الدولية« 



     
      
     

 
     

    

       

  


      
 
    
       
      

      
     
     
 

  
    
      


      


     
     
      



    
      
     
      
      



     
       

     
     


  
      
    
    
      



      
     
      
 

  

      
     

    
   
     

 
     
     

      
      

  

   
      
     

     
     

   

     
     

 

     
     

     
      

  
 

    
    

    






   

    

 
   
    

     

    
    

    
     





    


     

   

 

     
     

  
    
    
    
    


    

     
      



    

    
     
    
      
     
    



   
   
   



     



     
    
     


     




  

      
     
     
     
    

   



        


       





     








     

     


      

  


      
 

 

      
      
       


     



       

      

       


      

       

    
     
      












 اتحاد الشطرنج يكرم أصحاب ا,نجازات 
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 أبو تايه يودع بطولة العالم للبليارد الفرنسي 

 »شباب العقبة« تنظم ورشة رياضية في الريشة 

 »فيفا« سيطالب بالتيني بإعادة ١,٨ مليون يورو 




    

     
    
    
     



     


 
    
     


   
    
 
   
     


     
 

   
    

    
    
    
    



     

 




 

   

    



 


     


 

    


    
    

     
    

    
    

    


    


 
    
  
    

 
     


    



   
     
   

     

 
    

    

    




    

     

    
     
  





    

    


    
    
     



 
    
    


    
    
     
     
      
    
     

 
     
    

    
     


    
    

   

    


    



   

  
    



   

 

     

 

     

   
   



    

  

     
    
    



    
    
      



      
     


  
     
     
   


     
      
     
    

  







 ا0ردن يستضيف البطوالت العربية لرفع ا0ثقال 

 أكاديمية عمان للتنس تفتتح فرعها الرابع 

 ثالثة انتصارات بالبطولة العسكرية لشد الحبل 

 »ريد بُل أوف رود جونيور« يبحث عن النجوم 
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 آرسنال أبرز الباحثين عن بطاقات التأهل المتبقية 



 سالسبورج يحرج ليفربول.. وبرشلونة يهزم إنتر ويخدم دورتموند 
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 نابولي يعيّن جاتوزو مدرب� بعد إقالة أنشيلوتي 

     
   


     

     


       


      

      



     
    






     
       
     


    




    

       



     












    







      





     


       
        


       



       



  

     
      



        
     








 ميامي يلقن أتالنتا درس� في الروح القتالية.. 
فيالدلفيا يحافظ على سجله المثالي في ملعبه 

 ليفربول مستعد للمواجهة على الجبهتين المحلية وا0وروبية 
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شرب الحليب ال يطيل العمر!

دواء نباتي صديق للبيئة بدل كريمات الحماية من الشمس
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دول الخليج تعتمد على محطات تحلية 
بتكلفة عالية
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