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تضييق ممنهج بحق المقدسيين
والشيخ صبري يكسر »إبعاده«
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العالوات الفنية.. اليوم



٣٠٠ مليون دينار االستثمار في الجامعات 
الطبية الجديدة
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مع قرب انتهاء »المربعانية«.. ارتفاع 
تخزين السدود لـ ٤٠٪
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مع قرب انتهاء المربعانية.. ارتفاع تخزين السدود إلى ٤٠٪ وفيضان »الوالة«
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 خبراء يحذرون من تضليل إسرائيلي عن »النهر السري« 
لنهب الحقوق المائية ا$ردنية - الفلسطينية 
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 توق: ٣٠٠ مليون دينار حجم االستثمار في الجامعات 
الطبية الجديدة 






    

   

 
    
    


   

    



     


      
 
     

    
  


   
   

     
    

    




  
    


      
     
    


 
    
    

    
    
 
   
  





    


    


    
    
     

    
 
    
    

   

    

   

    

   

  
    
    

    
     
   

  
    




    
   
   

   
     
     

     
     




     
    

    



     
    
   

    

 »الصحة«: إضافة فحوص طبية جديدة للوافدين 

 ٣٠ ألف مراجع لـ »البشير« يومي? 

 السفارة االسترالية تحتفل بيوم استراليا 

 تحذير من مستحضرات تعرض على المواقع االلكترونية 
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 حمامات ماعين.. بيئة سياحية جاذبة تحتاج مزيد	 من الدعم 
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 الذكرى السنوية الثالثة لرحيل محمد جبر الحمود 

 مدخل جرش ينتظر حلوالً جذرية للصرف الصحي 

 الهيئة الخيرية الهاشمية ومسار الخير 
تطلقان مبادرة الدراجات الهوائية 







   
   

    



 



   

   


   


    






    
  

   
    



   





   
    
 
    




   


   


      


 


   
   

   
  






 


   
    

  
    


   


  
   
    









    
    


  
    
   



   





 
  



   

   







   
   


   


  
   
   
 



   



   
   

   
 

   




  

   
   
 

   
   
 
   
    



 ال شبهات فساد في عطاء اللوحات 
ا@عالنية لبلدية إربد 

 اFمطار تعيد لقاع اFزرق ألقه وسط الصحراء 
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تضييق ممنهج بحق المقدسيين..





    


     


      



      
    

    








   
 
     

   



     
    
   

     


 




     
     



     

   





   
 

    

     



    


 
   









     
   


     


      
     



  
     










   

   


      

     


    
     




    
   
   



     

     

     






     
    
    


      
     
    

















 





 


   
       

 





    
      

 
     

     


      



  

      
     
     
     





     

     


     






  
      



    
    




     


    
      


     
     



   


   
      
     


     
      
    
     



   
     
     







      
     
    



   



    







     


      








بوتين يطالب بعدم المساس بعقارات الكنيسة بباب الخليل
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 الفحيص يطبع النجمة الثانية 
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 إدارة جديدة بالتزكية للجزيرة.. وا�هلي يستكمل مجلسه اليوم 
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 شباب الحسين يبحث تشكيل الجهاز الفني 
لـ »الطائرة« 



      
      
 



     
      
    

      
     



     
    
     

      




      

     


      




     
     


     



    
     

      
      



 قرعة كأس إسبانيا تضع برشلونة وريال 
بمهام سهلة 
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 »واف« يجدد تقديره لدور االتحاد ا2ماراتي في ا2قليم 

 اAردن يستضيف بطولة المالكمة المؤهلة 
لدورة اAلعاب اAولمبية طوكيو ٢٠٢٠ 







   



     

      
      

    
  
   
   


   
     
     
    
    
  


    

  







    


   

    











 جوف تجرد أوساكا من لقبها.. فيدرر ينجو من الخسارة 
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 لقاء صعب لـ برشلونة في »المستايا«.. واختبار مهم لـ يوفنتوس 
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 محور الموت والحياة في رباعيّات الخيّام  @
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 أيامنا الحلوة ..
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 سهم $ ا�على ارتفاع� في قطاع الخدمات بـ ١٦٫٦٧٪ ا�سبوع الماضي 


         



        

       






        
        

        
      
       
        
       




      
       


        

        
       

      
       
        



       

      
        






       

      
       





     






 المصري: تمركز االقتصاد في عمان يحدث خلال في التنمية 

السعودي: خطة شاملة لرفع سوية الخدمات المقدمة لصناعيي شرق عمان
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