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منح »التعليم العالي« صالحية 
إقالة »ا�مناء«

رد طعن »التأمين« بنظام الصندوق 
التعاوني ل$طباء





    
   
     

     

   



    


 
    











 


   

  
     


    



    



   






ترقب نتائج حوار الحكومة 
و»المعلمين«.. اليوم 









   
    




    
 
     


     
    
      


    









»المركزي« يخّفض أسعار الفائدة ٢٥ نقطة



   


   



   







    
   





   

    


    




   


  


   
  

  




   
    
  

    
     
    

  




   

 













     
 
 

      





   

 
  




 
   




  











» النقباء« يطلب من الرزاز أسبوع@ لمراجعة 
»الخدمة المدنية« الجديد 
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 »باص عمان« بدأ بقرش وارتفع إلى ٦٢  قرش�




      
      
   
      
       



     
     






     

      




     
      
    


 





 





       


 

      
      

       
      

  

     
       
     
     


     

       
      

     




    
      
    
  

      


      





 بحث تحفيز العمالة المصرية لقوننة أوضاعها 


 البطاينة: معارض التشغيل لربط الباحثين
عن العمل بالقطاع الخاص 




     
     


    
     

    


     





      

     
    
    
      


      



     
    
  
     
      

      
   

    
     
      



   




     
     






      

     



     

      




     







     


    





 »الصحراوي« يتربص بسالكيه ويحصد ٩ أرواح في أسبوعين 
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 اCفراج عن موقوفي الرمثا
ورفع المنع عن ٢٠٠ بحار 

 عودة أردنيين بعد احتجاز Fكثر
من عام في ليبيا 

 رد طعن شركات التأمين بنظام 
الصندوق التعاوني لQطباء 
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ترقب نتائج حوار الحكومة و»المعلمين«.. اليوم




 انتظام التعليم بمدارس ودعوات �نهاء ا�ضراب 





    
     


     


      





   
     





  



      




    








     
  
   



     
      

    

      
      









      


     
     
    



  
 



      
     
     








  



 


    
     
    




     





    

    

    


    






    
   
   

   


    
    

  

    



   

    


     


    



     

    





    

    


    
    
    
  


    



     


    



 



    


    




 
    

    





   
    
   


    
   
     
    


     









    
     
   



     

    





     

    
    





    
    




     
    


   







    
     




» النقباء« يطالب الرزاز مهلة أسبوع 
لمراجعة »الخدمة المدنية« الجديد 

 المطلوب نقاش هادئ وحلول وسط 
;زمة المعلمين 


 اعتماد المسودة ا;ساسية لنظام الخدمة 

المدنية الجديد 
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 تقرير العلماء للتنمية المستدامة يحذر من »انتكاسة« 
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 شرطة السير النسائية.. ابتسامة ولطف وجدارة في الميدان 
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 شراكة بين القطاعين لبناء ١٥ مدرسة 


    
    




 EBRD   

    

    




    


    
    
     


     
    

  






  
    




   



 
  
     



    IFC
    

    

   










      



     



    

  
    
   



     
    



  
    









    

     



    






     

    








   

     

     
   

    
      




   
     


     
  
    
      

    


     
    
    
     
    





     
   

  
    



     
     
  
    


    
     



» معدل الجامعات« يمنح مجلس التعليم 
العالي إقالة »ا$مناء« 



 المؤسسات الصحية تطلق مبادرة »يوم التغيير« 

 توعية عاملي المهن الميكانيكيّة بأهمية الضَّمان 

 

    


     
   
     
    
    
      
  




  




    
      
     

 
     

    
     
 




    

    


    
     

 
    
    
     

   
     
    

 



    
      
 

   


     

    
     

     

   



    
   



   


     
    

  
    
      
     

    

  
   
    

  

   
    
    

   

    





    
    

     
     
    

   



  
    
    





    
    

   




   
   


    

     
     
   



    



     

     

    



 إطالق المنصة المحدّثة لبوابة.. »فرص« 

 قبول ٣٥٠٠ طالب بجامعة الحسين في معان 
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 االبتسامة أقوى جواز سفر في العقبة 

   

    


    
      


     
 
    




  
 
    





    






    

    
    
     




   


   


     

   
     
    
     
     
    
    
    
    


     


     


      
 
  

    

    
     
   
   
    

    




      
    
   


      
    
   

     




     














 لجنة لتطوير منطقة »لحظة« السياحية 

 إطالق أول محطة للزراعة العضوية في جرش 

» استشاري« كفرنجة يطالب بتشغيل مجمع السفريات 
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 توقيع مذكرة تفاهم في مجال ا9شغال 
مع  فلسطين 

 بحث التعاون بين هيئة النزاهة و»الحكم 
المحلي« ونقابة المهندسين 
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 بحث التعاون بين $ وإقرأ 





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



 مبيت الشاحنات في »أم نوارة« يتسبب بمكرهة  

 قاطنو »سكن كريم في الطفيلة« يعانون
من التلوث 
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 انعدام متطلبات السالمة على شارع يربط
٣ بلدات في الكرك 

 منطقة ا:شرفية تتيح الوصول إلى الناحية 
بثالثة شوارع 
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معان.. مطالبات بحماية المواطنين من السيول


     


  




    


    




  
  

    
  


   

     



 
 
    







   




    
  







 مؤتمر يحذر من توظيف التصوف سياسيا 
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 باحثون شباب يناقشون التمويل ا�سالمي وفرص االبتكار  
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   أبو رمان: المشكلة أننا ال نستمع للشباب 




     

 
     


     
    




 

    


     
     
    




    

    




    
    


     

    



    

  
    
    


   


    

    
     
    

    
 
     
   
 
     




    


   

    
  


    

   
   
   

   
    

    

  

    

   

 
     




    
     

   
    
    
    


     
     
     
    
     
    
    
    



      
     









    

      
    
    

    
     


   
     
   












    
    



     
     

      
    





    
    
    
    


   
   


    
    
    


  

   


     

   




 
   
   



    
   
   

     
    
   
     
   





   
   
     

    


 
   
    


   

     




    

   




   حوارية حول مشاركة الشباب
في االنتخابات  
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 الطريق إلى تشكيل االئتالف الحكومي في إسرائيل.. 


    

    
      
     




   
     
     
     





     
    



     


      
    
     
     



    



 


      

   
      
    


  
    







     



     
     
     


    




      


     
     




     
     
     





      

    
 
 


     



    
     



     
     
     
     



      






 




إسرائيل تدخل الجمود..
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 الحوثيون يهددون بضرب »عشرات اهداف« في ا�مارات 

 الحريري: تعليق »المستقبل« 

     


   
     
     
     

    
      

  
    



   

      
     
    

   
     


    





    
       
       
     


    
    
   
     

    

  

    
     
    
   


 
     

    

   

 



      

      

 
    



  
    

      

 
     

     
    


 
    

     

 


    




   


 

    
     
 
     

 

      
     

    


 


    
    

    
  

    
  


    

    
      

 

     
      



   
    
    
    
 
      
      









 


























أ ردوغان: ٣ ماليين الجئ يمكن أن 
يعودوا إلى المنطقة ا6منة في سوريا 
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w a e l s a m a i n @ g m a i l  c o m
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 ملتقى الشارقة للسرد يعاين »تداعيات الرواية التفاعلية« 

 إبداعات أردنية وعربية وعالمية ضمن أيام »شومان« الثقافية 

 مهرجان الفيلم ا-وروبي يواصل عروضه في »الحسين الثقافي« 




     


      


      
      

    









      
      
     
 

 



     
      
      
 
      



        

  
      
      
        
 
 
   


 

      
      
   
      


     
    
      
     

      
  
   


     
      
     
      
     
 
      
   
      



       
      
     
    


   
     
     
     

 
       

     
  
      


       
       
       


       
     
      
     
      


   
      
      
  
      




     

       






 
       


  
   

    






   



     
     
  
      
  





     

      
   
  
      








     


 
    

      
  
     




      
      
      
     


     


     
     
     




  
     
      




       

     
      






     

      
      
    





     
     


   

      
     
      
    



 
     

   
    
   
 



     
  


     
     


      


      
     





     
    



     
     
     
     
   
    
       

     




    


    

    



     
     
     
    
   








   




    
      
    


     

     
     

      





 
 

   
  



     
         



  

       
 








       

 


        


       

       









      


 

      

       
         


 

      
 


     
       
   
 
      
       



















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




ميداليات وانتصارات �بطال ا�ردن 
في »بارالمبية« غرب آسيا
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 �» التايكواندو« يعسكر في روسيا تأهب

لـ الجائزة الكبرى 
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   »النشامى« يستأنف تدريباته تحضير. 
للتصفيات  المشتركة 
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   منتخب البولينج يُشارك في البطولة ا9سيوية 
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     منافسة ُثالثية ا�قطاب تجمع فاسيلييف وتيّرانوفا 
وبرزيجونسكي 
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   »اليد« يعلن استكمال تحضيراته %ستضافة 
بطولة ا�ندية العربية 




       








 

      
     
   






     





     
    
      
     


      


   
     
    





    
  



     
     

     






       
      
      
      

      


      

      
  





   االتحاد ُيكرم منتخب التنس لصعوده 
للمستوى ا8سيوي الثالث 



       
     

     
   
     


     
     
     


  

     
     
 
      


     

      
    
     

     

   




      
     




     
     



     





»المالكمة« ينهي مشاركته في بطولة العالم

   رابطة الالعبين تفتتح باب المنح الدراسية 
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بطوالت الشرق ا�وسط للخيول العربية ا�صيلة 

تنطلق اليوم




    


    


     
     

    


    




    
    
     


    
    

   
      



    


     
    

     

   
   

    
    


    

   
   

    


  


   
    
    

      
    
    

    
     


    

    

    



   مانشستر يونايتد يمدد عقد مدافعه 
السويدي ليندلوف 




      


  

     


      


      
      


  



     

      


       
      









آرسنال ومانشستر يونايتد يستهالن مشوار خالفة تشيلسي




   

      


     
    
     
     


   

    

    


    
      
       


    
 



     
     
      
      



  
    

      
      

     
     


    

     

    





      



     




  


     
     














     
    


    
    











    

  



     
     
    


      
    

      
  


     
 





    

    
    


    


   



   المنشطات تبعد المنتخب المصري عن بطولة العالم ل3ثقال 
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 ليفربول يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بخسارة.. وشتيجن 
ينقذ برشلونة 




   
     

    

    



  

      
     
     







    
   



     
     
     
    
    
     
   


    
    

     
     
     







     
    
      
      



     
     

    
    

      
     

     


     


    


    




   

   



     
     
     



     

     

   


    


 
  
      
     



    
     
     

    


  

     











     



     





    

   
     
    
  
   



     

     








    
    
    






     
     
 

 
    



     

    







     الهالل يضرب موعد, مع السد في نصف النهائي 



      
 
      







     
   
     




      




      

  



    
    
 



   

 


     
      
     
    

     
     
     


      



      
     
  
       


    
      

     
      



     


     
 
 


     







     




     



      




     









     






    


     





 برشلونة مهدد بفقدان »فاتي«.. وألبا مصاب 
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   اقتصاديون: معظم اتفاقياتنا 
التجارية غير مفعلة 

»الشراء على الهوية« بأضعاف 
سعرها مصيدة للفقراء والموظفين

 ارتياح بعثة النقد الدولي لمؤشرات
االقتصاد  ا4ردني

» منتدى االستراتيجيات« يدعو لرفع كفاءة 
التحصيل الضريبي 
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 فريق صيني يعالج ا�خطاء الفنية 

في مصانع الكرتون 


     
     
    


     
     
      

     
     
    


   

     
     


     






      
    


    
 
     

    


 
     







      
     
   
    
      
   




» االستراتيجيات« يدعو لرفع كفاءة التحصيل الضريبي 
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 تثمين تعديل جمارك مركزات البندورة 


      

     




      

       



     

      



       




الطباع يكرم السفيرة العراقية
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 مؤشر بورصة عمان يواصل الصعود 
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 اقتصاديون: معظم اتفاقياتنا التجارية غير مفعلة 
       
      
      
  
     
      

    
      
       


 


 
      
     



    
   
     
      





      

     
   

      




      

      


      

    


     

      





     
      

    



     
     
      
   
   
      



      
    
      







   



    


     


      

      



      

     
    
     
      
    
































 استقرار أسعار ا'لبسة وا'حذية  للموسم الشتوي 
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توصية  بانشاء مؤسسات مختصة بمشاريع  المغتربين 






    



     

    
    
    


      

     
   
     
    


      

      
   

      



     
      




      
      
     



     

     

   



     
   
     
     
     
   



      
     
     

    


     


    



     
    
      




      
     
    


   
     
    


     


     
      




    

      





     
     
     
    
     




    






      


    



       
     

     






    
    



    

     
    

    
     
     





     

    



      

    
     
    




     
       
     

     

    
     
     



     


   
     

     
      
    
    



      
     
    
       

     
     




     
     

    




    



    
    
     
      


     
     
     
     



     


     



     
        

   
  




    
     
   
     


     



     
      
    

     

    
    








         
         



          
  





       
     



    



 

       


    
   

   








       










        

         
          

       
    

       
       











          
        

       
     



       


   

        
       



         




 انخفاض مساحة ا$بنية المرخصة ٤٤٫٦٪ 
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تأكيد صحة العمر القياسي �كبر معّمرة في التاريخ 

        
   
        
 

          
 






 


       

 
 
         



       






       






        








 أردني مسؤول عن بناء إلكترونيات مركبة فضائية أميركية 
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 محكمة في »فيسبوك« للطعن بقرارات زاكربرغ 

 نيويورك تحظر السجائر ا*لكترونية المنكّهة 
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