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»النواب« يقر العفو العام







       
     


      
     

     

      


       



      
     





       
   
      


       






إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية 
سورية وإيرانية في دمشق



   

   
 


     
   





   
    
   
    
   











ا-ردن يرفض مطار »تمناع« 
ا1سرائيلي جوار العقبة
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 المعايطة يدعو الستثمار منصات التواصل االجتماعي
في نشر الوعي السياسي 

 مجلس محافظة الكرك: معضالت صادفت عملنا
وندعو لتحرك حكومي لمعالجتها 
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»النواب« يقر العفو العام ويشمل الشيكات اذا اقترنت 
بإسقاط الحق الشخصي

     



    

   

   



     



     


 


    










    
    


  


      
    

    

    
    
    
    
   








    
   



     
    



    



   
  
     
    
    
  
    

    

   


   
    
  
  
 
   


    






     
    
    
      
     





     

     


    
      

 
     

    
    

    


 




    
      
   

     


    
    
      
    



    

    
    
    


    



    

    


 
    



    













» زراعة النواب« تقر معدل قانون الزراعة 
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 بحث التعاون العسكري مع السعودية وأميركا 

 » الضمان«يكرم مصابين عسكريين 
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   االحتفال بمبادرة »فتبينوا«: التأكيد على 
حماية المجتمع من ا0شاعة وعدم التجريح 

واالساءة 

 القبض على مطلوب خطير وآخر سلب محمص3 



    
     
    
    



    
     
   


  




     


    
    
   

    
      
    
     

   






   
 
    
   
   
   

   
   
    
   
    
     
      


    
    






     


    


    





 


   
      
     
   


    
    
   


    
     







   

    



    
   
      




     



    
  

   



    

    


    
    
    

   




   

     

    





    
  



   انتهاء تمرين بر ا<مان في إدارة ا<زمات 


       
     
     



     

      



      


    
     

     
  
 


      
     
    

     











































































 
























 

 ٦ ماليين دينار قيمة عوائد المشاريع الوقفية 
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   ا<حوال المدنية تبدأ بمنح بطاقة 
تحديد سكن لـ»البدون« في المفرق 
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 مطالبات لحل ا�زمات المرورية في وادي موسى 

   سائقو العمومي يحتجون على مزاحمة 
»الخصوصي« في عجلون 
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   محافظ جرش يطالب بحراسة موقع 
البركتين ا�ثري على مدار الساعة 

   أهالي الطيبة والعراق يطالبون بإلغاء رسوم 
الصرف الصحي لعدم شمولهم بالخدمة 
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» خدمة الوطن« تمكين الشباب وإكسابهم المهارات 

 

    
     
    

    
    


 


    
     
    
   
    


    
     




   


 
     
     
     
    

 
    
     

     
     

  
      

     

      

 
     
    


  
    

 

    



    
    

   



     
 "   



   

     

 



    

    

   
 


     
     


      

 
     

     
    
     

      
      



 



   
    

     
    

 مشاركة شبابية أردنية بمهرجان روتردام السينمائي 

 عرض مشاريع تخرج طلبة »سمية« بمعايير دولية 
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إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية سورية وإيرانية في دمشق
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 أردوغان: ا.كراد لن يتخذوا المنطقة ا&منة بسوريا قاعدة لهم 



االحتالل يعتقل ٣٠ فلسطينيا
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q u r a a n 1 9 6 4 @ y a h o o  c o m
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a h m a d  g r a l e h @ y a h o o  c o m
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a v o c a t m o h a m m a d a l s b a i h i @ g m a i l  c o m
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 الوحدة..  سبيل للخروج من الواقع 
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ألعاب الخفة مدخل للتطور المهني في ألمانيا 

سرطان الجلد من أكثر أنواع السرطان شيوعا فى العالم،
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حكومة كيبيك تدعو لسحب مشاهد عن 
كارثة قطار من أحد إنتاجات »نتفليكس«
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»أكبر عرس جماعي« لالجئين الفلسطينيين في لبنان
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الروبوتات ستكون زمالءكم ولن تحل محلكم

»الرجل الشجرة« يعود إلى المستشفى في بنغالدش 
بعد تدهور وضعه الصحي
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ثروة أغنى ٢٦ شخصا في العالم تساوي ما 
يملكه النصف اAفقر من البشرية
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وفاة منتج أفالم »رامبو« و»داي هارد« 
اAميركي المجري أندي فاينا 
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الزهور تسمع طنين النحل وتتفاعل معه
     
     
      

      


     

      


     


   





      
     
    
     

 
      


     





     

      
     





      

    
 
 
 ""
"
        "
   
 

      

        
 
       
   ""    


 "" 
 
   
   
 "" 

 

  


        
     
   "   " 
 
     


          
      
         

        
 
       






a h m e d a l z o u b i @ h o t m a i l  c o m



تطوير كبسوالت ذكية مزودة بمستشعرات 
لتتبع حالة المريض
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مصنع في مصر يحول زجاجات البالستيك إلى 
ألياف ُتستخدم بديال للقطن
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وفاة »أكبر معّمر في العالم« في اليابان
عن ١١٣ عاما 
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 ولي العهد يعبر عن فخره واعتزازه بجهود النشامى بنهائيات آسيا 



 اليابان تقصي السعودية من النهائيات.. واستراليا تنهي مغامرة 
أوزبكستان بـ »ركالت الترجيج« 
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 »أولمبي الكرة« يغادر إلى معسكر 
ا�مارات اليوم 

 ( كرة ذات راس ) يختتم معسكره 
التدريبي بالعقبة 


 المفرق يتأهب .. وتسمية وفدي البيشمركة 

وآشتي لـ منافسات "غرب آسيا" 
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 النشامى بعد ا�مارات »٢٠١٩«.. قراءات عميقة 
وقرارات دقيقة 
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 »شباب السلطة« والقوة البحرية الى نهائي خماسي العقبة 
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 الوحدات القادم ل�حتفاظ باللقب .. ووادي موسى 
للتتويج به بشكل غير مسبوق 




    

 
    
    
     
    
  




   
     






    





     

      
     


    
    

   
    

    


     
    
    
    
     
    


     


    

   
   
    
    
   
 




 
 
    
    

    
     


  
     
    


    
     
    
    
  
    

    



    

   
    

  
    


 


    




    




  
    
    
    
   
    
    




   
    


    
  

   

 مركز ا/عداد ا,ولمبي .. نقطة االنطالق 
نحو العالمية 

 بطولة العقبة الشاطئية لـ المواي تاي 
تنطلق الخميس 
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 إنطالق الدورة الدولية للياقة البدنية بمشاركة (١٣) 

مدربD للتنس 
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 الندية تغلف مواجهة العراق وقطر.. والبحرين تالقي كوريا 

الجنوبية بحذر 
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