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الملك: االنتخابات النيابية في الصيف


      
     

     


 


     
      



     
    


       
     
     


  
   


     







       
      
       
 
      

       
      
      
       



      

       
       
      



      
      
      
    
       

       
      
        

      


        
       
        
     

    
       
        




 
       








      
 
      
    
     

    
 
      

     
    
     







     

  
      
     





رفع الحد ا"دنى ل!جور إلى ٢٦٠ دينار�
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 ا�مير الحسين يرعى إعالن الفائزين بجائزة
ولي العهد �فضل تطبيق خدمات حكومية 

 متقاعدون يثمنون مكرمة الملك بدعم إسكان ا�من العام 



»ا6عالم النيابية« تدعو لحماية المجتمع من الثقافات الدخيلة
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وزير الخارجية: استمرار العمل لضمان 

شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل

 لجنة استشارية لدراسة البورد االجنبي 
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 »المستقلة« مستعدة لالنتخابات وفق 
القانون الحالي 
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   تقديم طلبات دعم الخبز منتصف آذار 
والصرف خالل رمضان 

 ٢٦٠ دينار. الحد ا,دنى ل(جور وزيادة سنوية 
ترتبط بالتضخم 

 توق: االعتراضات على المنح والقروض الجامعية 
قيد الدراسة 

   تحسن طفيف بأداء الجامعات في إمتحان الكفاءة 
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 مجالس »عجلون والمفرق« ترفض مسودة 

قانون ا�دارة المحلية 

 انجراف التربة بجانب طريق جحفية 
ديريوسف تقلق السائقين 

 ضبط مواد مخدرة في البادية الشمالية 

» السكان النيابية« تقر مواد في قانون العمل 

 ضبط موظف زور وصوالت في بلدية الزرقاء 



     

    




      





     

     

     

      


 



      

      

 



      

  
     

     
    
    



      

     
  
      


  
     
 

  
     




     



      
     

     


      
 
      


      
     

    
    

 
     
  
    
    

 



    
    



  
    
     
    
      
   
      
   

    

   
    

     




     



 
     
     
      


     
     
      





     
     
      


      
     
     
     

   
 

     

 
     



      

      
     
   





       
         


         
        
         


         
         





        
         



      
  



 
         








       




       




   





 

      






جدل حول مذكرة نيابية لطرح الثقة بالحكومة 
والنصاب على »الحفة« 
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   االمطار الغزيرة تستنفر العقبة 

   ثلوج على المرتفعات وأمطار غزيرة 
في البترا 

 المنخفضات الجوية تكشف حاجة القادسية 
الستقالل خدماتها 



     
      


    

       

 
      



     






    

     


      



   

      
     
     


     
    
       
     







      
      









 
      
     
     



      
    
     
     






      
    


     
      
      
      
    





      

     
 


    
      
     

       
      
      

     


      
      
      

      

 


      
     

 



     
     
     
      

  


      
    
   
     


     
     

     








» الكورونا« ..مادة دسمة ل6شاعات 



     

    

 

     
    

   




     
    
     
    
   


  





    
    
    





    


  
     

    

    
    
     
  


     




    
         
 





      

     
    
 
  
   
 

 
    
 

    
   



   
    
 
   

    
     


   



   

   
    
    



   المملكة خالية من »الكورونا« والصينية في البترا 
غير مصابة 


     

    




       



     



     
   
    








   
    
 


 

    
      

    
    
     


     


  




   
     



     
     
 







    

    
     



    

   


      
 
    

     
    


    
    

      



 
  
     


     
    

   



     


    
     



 

  
  





   
    
    



 انزالقات صخرية وتصدعات تهدد طريق
 الكرك ا@غوار 
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 مزاجية الموظفين.. فساد صغير يمنع تطوير الذات 
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 »بنورة« ُتحيي ذكرى رحيل شجرة القينوسي
باقامة غابة بديريوسف 



    


     

     

   
   

    


   

    
     
 
    

    
    

   
    

   


      
     

    

     
    


  
   
    


   


 


     





 
   
    
    


   

    





    
    


   
    

    

   
    


    

    

    
     

 
    

    


     
    
     

   
     
     

    
   

   
    
    
     
    


     

   


     
    
    

  

     

     

 
   


    
    
   




 
    

    

   
    




 معالجة حفريات اتصاالت بشوارع

في ألوية إربد 

 التربية تطلق منصة إلكترونية للبرنامج 
الدولي لتقييم الطلبة 

 موظفو بلدية الكرك يطالبون بعالوة 
العمل الـ ٢٥٪ 
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ضم المستوطنات..
االحتالل يستعد للقادم
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فضيحة تهز إسرائيل..
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١٩ قتيًال بقصف على إدلب


      

  
     


    

     
 



    
  
    



     


   


     
  


  

  

   


    
    




       
      
     

  
   



    
      
     
     


  
  



    








  
 


    



    


     





    
    
     
     
     
    


    
      
    


    

      
  



     



    




ا ردوغان أمام معضلة في سوريا  تحت ا#رض.. ملجأ للنازحين السوريين 
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ا#مم المتحدة: المحادثات 
السياسية الليبية.. اليوم
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أردني يطّور تقنية تتحكم باطراف الصناعية

 إطالق مشروع لتحديث الخطط بكليات الطب 

 طالب بهندسة اردنية يفوز بجائزة عربية 
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 موقف يتأزم 





 إجراءات احترازية قبل بطولة المالكمة المؤهلة لـ »طوكيو ٢٠٢٠« 
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 منتخب السلة يعود من كازاخستان بطموحات أكبر 


               


     
      
    

 
     
       
      


      



     
     
     
   
  
 


   
      
      





      

       
      


      

     
     

      



       

      

     


   
      

     



     


       
      



     

        
     
      


       



      
      
       
     
     
      
     
       
        



      
      
      
 
    
      







      
      
      
       


  
       
       
      
      
       
       
     
      

    
       

     
     
     
  
       
     
     

      
      
      
      
      
     
      
        

     
  

  
      

     
     
     
     
       
       
     
      

      
      

    
 

     

        
      

     
       
       
       


      
   



 
       
       
       
      


      
      
        
       
 
       
      

 

      
      
  
     
    

     
     
      
   
     
     

     
     
     
    

 
     
      
     
     
       
     
    
 
      

      



 »صقور ا$ردن«.. وأسرار التفوق 
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 الشقيقان أبو يمن والدميسي إلى مرحلة الحسم 



     
    


     
    



  
    





    


   
   
     
    







    

    



    






     
    
 
    
     


     
    

 
    
   
 

    





   
    




    
     




    
    


   
    

    



   
    
  
  




   
    





   



   
   
     
    




     

  
       
    


      


   

    



    

    


 
    
    

    



   

 


    
    

    

  
    
    
     
 
     
    



     
   
    








     

     
   


    




    



    


    

    


    



   
    





    

    
 


     
   
     
   







   



  








 
    
   
   

    
  


  
   










 
    




   



 

















    
    


 

 
 
     





 فتح باب التسجيل #ولى جوالت دوري 
الجواد العربي 

 ندوة رياضية لـ هيئة الرواد والمكتبة 
الوطنية.. اليوم 

 تواصل كأس الشركات للكرة 

 ذيابات يلتحق بـ كرة الحسين 
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 قائمتان النتخابات النادي االرثوذكسي 

 استدعاء ٩ العبين من نادي معان 
لـ »ناشئي الكرة« 



    
   
  
    

  





     

 
    


 


   






    

 

 مهام آسيوية لحكام الكرة 
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 رونالدو يقود يوفنتوس في رحلته إلى ليون.. مانشستر سيتي 
يحل ضيًفا على »سيد المسابقة« 




      
      

     


      

      


        

    
     
      
      


        






 
      
     





      


       
 
         
      



      

      






      



      
       
      



     



 
       


      
      

     



     
       

      
     
   


     




 
       



      



      





       









    

      
   


     
     




       



 

 ييتس يتصدر المرحلة الثالثة 
من طواف ا,مارات 



      
     
     
       

    
     
      
       
 

   
     

     
    
   

    


    
     

  
     
   
    
    

     
     


  



      




     
     





     
     
      

    
      
    


      
   




     
       

     
     



     
    
       







    

 

   


      
       
     



 



     


    
 

      
      
    
     






 تحضيرات قطرية مبهرة قبل ١٠٠٠ يوم 
على انطالق المونديال 
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 ميدلتون يقود باكس لفوز صعب.. وإنجاز شخصي لـ أمبييد 

 اليابان ترجئ نشاط كرة القدم 
حتى منتصف آذار 

 سان جيرمان يفتقد نجميه في إياب 
ثمن نهائي »ا9بطال« 



      

       
      






     
   


     


      
     
 


 

     
     



      
      





      

    



      

 



      
       
  

















     
     
      

     
     
  


     
  
   



       


    
      

      


       

      
     
      



    
      


      
       
      
      


     
     

     

     








     

     
      




  
      
     





 بارتي وكفيتوفا تتقدمان وخروج كينين ومرتنز 
من تنسية الدوحة 
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 ليفربول يضيف إنجازين قياسيين في طريقه نحو اللقب ا�نجليزي 

 تحضيرات أولمبياد ٢٠٢٠ تمضي 
رغم مخاوف »كورونا« 



     
      

      
      


  
       
     
     



  
      
      

 
      



     



      


      

 
      





      
      


        
       



     



      


     
     
  
        







      
      


     













    



     



    


     
     



    






     





 فيوري وجوشوا يتحضران  للنزال الكبير 
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 كيف تتخلص من الذكريات المؤلمة؟ 
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