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الطراونة: قانون العفو سيشمل جميع 
مخالفات السير وغرامات العمالة الوافدة
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الملك والملكة يشاركان بغرس ا%شجار في غابة الكمالية

أمطار رعدية وثلوج فوق المرتفعات.. اليوم

الصفدي والفروف يبحثان جهود إنهاء 
ا%زمة السورية

العبداالت: تقديم مسودة تعديالت »الالمركزية« 
إلى الحكومة
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» نزاهة النواب« تبحث موضوع
أسهم بنك ا�ردن 

» الطاقة النيابية« تناقش قانون الكهرباء 

» سياحة ا�عيان« تستنكر االعتداء 
المتكرر على الحافالت السياحية 

» الزراعة النيابية« تشرع بمناقشة المعدل
لـ »قانون الزراعة« 


 وقف إجازات أطباء بدون راتب 
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 الطراونة يطالب الحكومة بإنشاء صندوق
لCفراج عن الغارمات 



» إدارية النواب« تدعو Gخضاع التعيين بالشركات 
الحكومية لـ »الخدمة المدنية« 



 العبداالت: تقديم مسودة تعديالت على قانون 
»الالمركزية« لـ »الشؤون السياسية« 
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تحركات نشطة ِقْبَلَتها عمان.. فهل تؤسس لمرحلة دفء 
العالقات العربية؟
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 رئيس اتحاد المزارعين: نتطلع بايجابية للزيارة
الملكية إلى العراق    
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   ا�ميرة ريم تؤكد أهمية التدريب الصحفي 
في مجاالت حقوق االنسان 

   مذكرة تفاهم لتنسيق دعم ا�سر الفقيرة 

   بحث إنشاء مركز تدريبي خاص بالمجاالت 
البيولوجية في الخدمات الطبية 

إ نشاء مصنع لتحويل مخلفات الحيوانات إلى 
مصادر غاز و كهرباء في الظليل 
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 ٢٤ أمينH يشجعون ا�حزاب المتجانسة على اEئتالف 

   حزبيون: بث الشائعات والمعلومات تخدم مصالح 
وأجندات مطلقيها 
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 مطالب الستكمال تبطين مجرى وادي الريان 

 إطالق مشروع المخطط الشمولي لبلدة 
عرجان 

 ا3مانة: وحدات »الليد«  تحقق وفر* 
بمقدار نصف فاتورة ا5نارة 
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ammancitygovjo

 »$« تحصد خمس جوائز في مسابقتي الحسين 
للسرطان 



    



    


    


   




  

 
    




   

   


    


   
   


    
    

    
   
    
     


   

 




   





 

    
      

 

    

 


 
     



 
     

 

 

    


   



    
     



  
    




     

  




     
      

 
   
      

 

    

   
 


  
    
     

 
    
     

 
      
    



    








  
  
   
  



 E m a i l   s h a b a b  a l r a i  c o m
a l r a i a l s h a b a b i @ a l r a i  c o m
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   أبو رمان: دراسة إطالق ملتقى المبدعين الشباب 
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   طلبة »البلقاء التطبيقية« يرفضون »العالمات الجديد« 

   إعالن نتائج انتخابات نادي الجامعة ا(ردنية 
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االحتالل يوزع اخطارات لهدم منازل في سلوان


 

بيدرسون يبحث مع المعلم جهود إنهاء ا�زمة السورية
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 نتنياهو يحذر إيران ويدعوها للخروج من سوريا 


 

 غزة.. االحتالل يتوغل شمال بيت حانون 
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B i l a l  t a l l @ y a h o o  c o m
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 ا�مير الحسن يرعى حفل إطالق الموسوعة الفلسطينية 

» الرابطة« مسؤول النشاط الثقافي في »كّتاب آسيا 
وإفريقيا وأميركا الالتينية« 



 وسام سعد: التخلص من عقدة »الكبار« أساس النجاح ا0بداعي 
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» $« تقرأ أزمة النص المسرحي ا�ردني بموازاة 

نظيره ا�جنبي 
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 النشامى (٠) فلسطين (٠).. تأهب وترقب 
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 الحسين يعبر كفرنجة.. ووادي السير يجذب 
أم جوزة لـ الثانية 



 التأخر عن تسديد االشتراكات السنوية ُيسقط العضوية في 
منظومة الهيئات العامة لالتحادات 

 ٧٦ نادي> في محافظة اربد.. فهل االزدحام يعيق الحركة؟ 



  

    

    
     




    

      
    
     
    
    


   
   



   

      

     
   


    




     
      
    



     



     



     


     

   

     


   


      
    

     



    
    
   

   

 
   
     


   

    





   
     
  
     
    
   
    
    







    
     
 


      
   
     
   

     


   
     

     
    

   
     

  


    
  

 

    



    
    
    





    


    


 







     






 فتح باب الترشح النتخابات نادي الحسين 

 نادي حطين يشارك بألعاب كرة القدم 
واالثقال والكيك بوكسينج 

 شباب الخليل يفوز على الخليج ودي> 
بكرة القدم 



      
     




       
     


      




     
     
   

     
   



     
 
     






     
     

      


   


      



     
     


     





     

      


  

    

   




     
      
      


  
     
    

  
    

   



   

    
  




      
     
     
   


     
  
   
   




    
    





    
     
     







    

    
    
   




    
     

      
    
   

    
 



     
 
     




    








    
  
      






    

     
     


   







    



  


 
     








 الوحدات يسعى لMحتفاظ بالصدارة 
والكرمل يرفع شعار ممنوع الخسارة 
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 »الصدارة« هاجس المنتخبات في المجوعتين الثالثة والرابعة 




   
       



   

        
  
















       








 منتخب السيدات يتوّج ببطولة غرب آسيا 
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 سيتي يواصل مطاردة ليفربول.. وروما يعبر إلى ربع نهائي كأس إيطاليا 



 يوفنتوس وميالن.. نكهة خاصة 
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 ديوكوفيتش وسيرينا يمضيان نحو اللقب 
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أيمن المجالي




طارق المومني




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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