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تعديل يتيح مالحقة النمو غير الطبيعي بالثروة

نظام تمويل ا'حزاب إلى ديوان التشريع








    
 



   


   
 





  
    

    




     
   
   
  
   


    





    


    

    
    
    

   
    
 
  




    
   



    

   
    
    
    
    






الملك: تأهيل المسجد الحسيني
بما يليق بمكانته




       



     
       

      
      
       



   
     


       

    

 

       



خطة لتطوير الخدمات الطبية 

تخفيض نسبة التجسير إلى (٥٪)

تعليمات Bرشاد الطلبة لجامعات غير أردنية
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 الملك يدعو لتأهيل المسجد الحسيني بما يليق بمكانته 


       


      



       





   
      
     
    
       




      




        



      
     






 

   الرزاز وفريحات يبحثان خطة تطوير
 الخدمات الطبية 







  
      
       

        
       
        
  
       
 
      
        

     
  
       

  

 الملك يعيش اللحظة بجوار المسجد الحسيني 
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عدم استقرار التشريعات يربك المؤسسات    ..
فمن يعلق الجرس؟ 

  $     


     
    

  

   
 $ 


      

   
   

    
     
    

     
     
     
     

    
     
    
     

      

     
  


      



     

      
 
    
     
     

   
     
    
      
    
    

    

   
    
       

    


     
      
    

 
    


     
    
      
  
      
    

    
    



   
   
  
    
    
  
   


   



     
     
     


   




































         




       


       










        

          
        











       

       






      


        








        





تعديل يتيح مالحقة النمو غير الطبيعي بثروة المشمولين 
بأحكام »الكسب غير المشروع«



       









        


        
      
       


         
       


       


     
      
      









      


        
        





       


      
        
       



        
     
  
        
         






 مختصون: قانون المسؤولية الطبية يربط 
الخدمات با>خالقيات 
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 الرزاز: غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية 
يغذي النزاعات 

     
  
    
   
   

   
    

    
   


    
   
  





   

    

 




    
    
 
    



    


    
   
     
    
     




    
   

   
   
    




    
  
     

  




  
   
    
    


    

    


    


    
 


    
     



 
    

    
  
 
   
  



    


     







    

     
   

  
    
  

   
   





     
     


     
      
     
    
    
    

    

    
    
    


    
   
     
  
  
     





 


    

    
      
   

     

 
    
    
    








    



    

    
    

  
     
    

 
    
    

 

    

     

    



  

 الصراعات تضاعف تحديات 
المنطقة البيئية والتنموية 



    
    
     
    


    
 











     
   


 
    
     
  











    
    




    
     
   

    



    
    
 


     

     

    
   



 ا/مير الحسن يناشد المجتمع الدولي 
ا5فراج عن مطراني حلب 

 مؤتمر جمعيات إربد يدعو إلى مساواتها 
بلجان الزكاة واعفائها من الضرائب 

» الخدمة المدنية« ُيقيم االيفاد والتدريب 
عبر ورشات تعريفية 
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 مطالب بوقف صيانة »صحي الشوبك« 
وإقامة مركز جديد 





   

    





   
    

    
   



   
    
   


     

    

   


    

    







   
    
   
    

  


    
    

    





 
     
   
   
     
  

    



    
   


  


    
   
    

    
 

    

    




   
    


    
   
    





  
    



    

     
    








  






 انفكاك المئات من الكوادر أفرغ مراكز إربد 
الصحية وفاقم معاناتها 
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 تخفيض نسبة التجسير للجامعات  إلى ٥٪ 

 البدور: تعديالت »الجامعات« و»التعليم العالي« 
تطال أسس تعيين مجالس ا%مناء ورؤساء الجامعات 





   
   

   
  
   
     



   


    


   

   

    
    
     




    


   

    
   



   





    
   
  
   

   


   
   


   
   

    
    
  



   


  


    





  



   
   
  


    
   

     
    
     
   




   







  


    




   










   


   
     
   
   


    
    
    

    
   



    

   
   
     
    



 


  





    

   




    

   







   
   


   
    
   

    



    


   





    
   
     
   

   



 




   



   
  


    


    


   
  


 

   


    
   



   

    

   

    


   



   
    
 
    
    


    
   


    
   


   


    
    


    




    
   



      
    
   


    


   
    



     
   







 

  
    






   

    

   


   





    



   

 



   
    


   


   



 أبو عرابي: التوسع بالتعليم العالي يقابله تأخر بالنوعية 
 
    


    
    
  
  



  







     
    

  





  




   
   




   


    
 
   
  
   

   

   
    


   
   
    
    

   

     

   

   




   
   



    
    
 


   

  
   






إ قرار سياسة قبول الحاصلين على »الشامل« 

لغايات التجسير 

 توصية بمشاركة الجامعات بوضع أسئلة 
امتحان الكفاءة الجامعية 

 تعليمات إجازات أعضاء هيئة التدريس 
دون راتب 
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 ٢٥٠ مدرسة حكومية تستفيد من حملة »لتزهو مدارسنا« 


     
  
    
     
   
     




    

    
    

     


     
    

   
   
   



   





    
    
  






   
   
    
    

    

    
   











   


   
      
      



    
     





    
  
     
      
    



 القبض على (٩٥) شخصا بحوزتهم 
مخدرات ونقد مزيف وأسلحة 

 »النقابة«: تحسين وهمي 5وضاع المعلمين 
عبر المسار المهني 



     
      

     


      
      


   

      
     
      
     

      


     








     

    



     
     
    



      
      


     
     
     
      



      


      




 

      






     

   



 
      
   

     



     

      



    



     
      
   



 ١٥ مقاوالً يتقدمون =نشاء مدرسة في المفرق 

 فصل الكهرباء عن مؤسسات في معان
أبرزها الجامعة 

 توقعات بتواصل النمو السياحي في البترا  
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» الجورة« تتحول إلى مجمع تجاري بعد ثالثة عقود 
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   »العقوبات البديلة«.. طوق نجاة من السجن  
    

    

    

  

   



   
     
    
   



    
   




     

     
     



    





     



     


   







 
   
    
    

     
    
     



     
   

   





  

   


 

     

    




    
    

   
    


     
    
   
    
    



    
   
   
      


   

     





 مبنى مختبر الزرقاء المركزي قديم ومتهالك 

 الحفر االمتصاصية تهدد عيون بصيرا 

    

     
   






     
   

     
    

     


      
  



     


     
 
   
    
     
    
    
   

    
    


  



    
     
    
     
    


 


     
    
    







   
    

     


    




     
 

    
    


    
    
    

   



    
     

     
    





     

    



   



     
     



 العجز الجزئي ال يعني االستفادة
من المعونة الشهرية المتكررة 

 البطاينة: نعول على القطاع الخاص
في تشغيل الشباب 
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 طالب »توجيهي« يخترع جهاز� يمنع حوادث

 االصطدام بالحيوانات 

   أبو رمان: »عدم اليقين« أخطر ما يواجهه الشباب 
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   إطالق قاعدة بيانات رقمية لـ »التراث ا0ردني«
في جامعة اليرموك 


    
   




    

   


   


    
   










   
   


 

Metadata 
   

   
     
    
     

      





     









       
       



       



      
       
       
     








       
        
     



       

       
        


       
      
       
      
 
       











 









 
 






























      
      




        
     
 

 


      
       

       









      
       
      


       





     

        
      









w w w . a l r a i . c o m




 االحتالل يتنكر لالتفاقيات ويهدم منازل فلسطينيين 
 





  

      
      
      


    
     
     



      


     
     






     

    



     

     
    
     


    
     
      



     


     








     


      



      

     



    
      

 



      

 

  


    



    

    
    
      
    
      
     
  

    

     
      
     




     



    
    

    
    
    
     


      
        


     
    



      


    
      


      
     


     
      


 

  






   قناة إسرائيلية تحذر من »مفاجآت«
حزب ا+ وحماس 

      
 
     
     
     






  
      
 

  
   
 


     
     
    







     




    

      



     




      
    
     
         

      


  
     
     






 اعتقاالت في الضفة و»المؤبد«
لفلسطيني تسبّب بمقتل جندي إسرائيلي 
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إيران تعلن تفكيك شبكة لـ »سي آي إيه«



٤٣ قتيًال بغارات على إدلب
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 شعراء »جرش« يتأملون الراهن ويحلّقون في فضاء الغزل 

 خريس والعجيلي في أصبوحة »اليرموك« ا#دبية 

 العودات يصدر »ذكريات المحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين« 

ا#عمال السردية ا#كثر مبيع> في سوق النشر ا#ردني
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 رواد ا�غنية ا�ردنية يُتحِفون جمهور »الجنوبي« بطربهم ا�صيل 

 الحوري وبيسان وهنديلة يستحضرون أغاني الزمن
الجميل على »الشمالي« 



    

    
     





  
    
  






     

    



     






     


      

    
        

   







     





 




      
 








   



  
     




     



    


   

    

    


 

   
   
   











   





    
     
    




    


  
    






 

     
   
  


    
     













 




    
      






    

    


     

     
    


     
      
   
    


    
    
   
   




 عروض فنية وثقافية متنوعة في الساحة الرئيسية 
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اتفاقية تعاون بين »جرش« ونقابة الفنانين المصريين
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» النشامى« يصّعد تحضيراته لـ »غرب آسيا« 

 ا+ردن »أوالً« في الدوري ا"سيوي للمبارزة 



 
   

      



      
      
     

 
    

     
     

     



     

     

     



     
       

     
      
         
        
    
         

  



     

     
     
   


 
 

     

    

       

     
     


      



 
 

 

    








   


   



     

  

    
    

    
 

     
     
   
    
   
     

 
    


   

   
   


    



     


    
    

    

  

     

   



     
    
      

     
     
 
     

    


 

     
      
     
    
     
 
     
 
    

 

 »الحميدي« تعزز الغلة ا+ردنية في »التايكواندو ا"سيوية« 



 ا+ردن يُتوج بلقبي فرق الشباب والناشئين 

 
     


   

 
     




     


   


     
   
   
  


     

  
   


 
     

   

 
     

   

 
     

    



 

 





    

   


     
   




 
   








    




   





    




   

 



    









 























 إنطالقة إيجابية لـ الجبارين في بطولة 
العالم للمواي تاي 
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 مواهب كروية في بداية المشوار 



      
      




    
      



      
     
      





       



     
 

 
      


      
      
      
       
     




      



  














¶




¶
   
  

   
 
   


¶


    

   



   






¶

  





    


¶


    

    


¶

   
    




  
   



      

    

   


¶      


    
    




¶


    



¶





¶

    
    
    

   


   


¶       

    



¶

   
    





 منافسة مستمرة في »شطرنجية العرب« للفئات العمرية 


 »الطائرة« يلتقي أندية ا'ولى والممتاز..

ويستحدث كأس للسيدات 
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 إيسنر يتقدم.. فونييني يتراجع.. 

وبارتي تتصدر 

 افتتاح المؤتمر العلمي الدولي لعلوم 
الرياضة والصحة في »مؤتة« 
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 أياكس يواجه بطل اليونان في »تمهيدي« 
دوري أبطال أوروبا 

 الجزائري إبراهيمي في طريقه إلى الريان القطري 



      
     
      
     
     


     


  

       
     




      
      
    


      
       
      


      
     
      
      
       
     


      
     

    





      






   
  
     







     
     
    



     



 




    

    




     



    
    
    
      



 اليوفيتش يحرز باكورة ألقابه في التنس 
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المخاطر« يعزز سالمة المصارف



      
       


       



      

 

     
    






      

      
    



     

     
    






   
   
  
   











     



  


      
    



     
     
      


 






       

      

  Orange     
       



 
        
     Orange   

  
        
      








   

    



   








    
    
    


    
 

   

    
   






      




$




$
     



      

       
     
      























»النقد العربي«: ٦١٪ كفاءة التحصيل 
الضريبي في ا�ردن





    



   




   



   






















الحكومة تدرس إعادة النظر باتفاقيات 
شركات توليد الكهرباء













  
  


  
   
  

  


 






w w w . a l r a i . c o m




























 







    




     





    
    
      
   







    



    
     



     





 النقد العربي: ٦١٪ كفاءة التحصيل الضريبي في ا�ردن 

ورشة تعريفية حول »نظام الفوترة« في غرفة تجارة الزرقاء

     
      
    
      
       

 
      
      

     
    
     



    

     

      


     
    


      
      


     
    
    

    







     

 


      
    

     





     
      



      
  
        
     


       
      
       


     
    
    

 
      




     

      


     
     
      

        


      
      

     


      
      





    

    
      



     
      



        
      
    
      







 
 



   

  
 

 











        








       



     
       




     






      
          










   
       
    


      
     
      





      


      
      
     
     
     
       



    
       








w w w . a l r a i . c o m

 أسهم بنكية تدفع مؤشر بورصة عمان لمواصلة الصعود 
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 لمساعدة ا�بناء في ا�عمال المنزلية فوائد كثيرة .. فما هي؟ 












w w w . a l r a i . c o m



  

     
     
      
    


 

     
    
     
    

      
     
   


    
    

 
     
      

    
     

     





  

 




  
    
      


    

   



    



 
     

   
 

 


سالح الجو ا�ميركي يتأهب لمواجهة مزحة »فيسبوك« 
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