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تقصير ٤ بلديات في التعامل مع الحالة الجوية

التحقيق بترخيص أبنية مخالفة في جرش



     


   



     
    
     

   
     



 

  

     
    



    

    



     
     







    
   


    




    
    
    
      

   
   
    



    

     
    
     
    


 



الملك أول زعيم عربي يتسلم 
جائزة »رجل الدولة«
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زيادة الرواتب مطلع العام













الرزاز يوعز بمتابعة صحة العمارنة


العضايلة: دمج وإلغاء الهيئات يتطلب 
تعديل تشريعات 
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   مندوبا عن الملك.. العيسوي يعزي 
بوفاة الشيخ سلطان بن زايد 

   زراعة ا$عيان توافق على تعديالت 
النواب بشأن ا$راضي الحرجية 

 التل يتسلم تقرير حقوق ا0نسان 

 »ا$عيان« يقر صيغة الرد 
على خطاب العرش 




    



 






 



  
    




 




  

    
   

    


    
      



   

   


    




    
    
   
    


 
    

   
     

  
     
   
   






   
  

   
    
    


    


   
 
    


   


   
   

 



   

   

  



   



 




    







    







   الملك أول زعيم عربي يتسلم جائزة 
»رجل الدولة الباحث« 



     
    
      

   







   


    
      

 


     
 


      

     

     


      







    
    
     
     

    
     





 مذكرة نيابية تطالب بتخفيض ضريبة المبيعات 

 المشتركة النيابية تشرع بمناقشة معدل خدمة ا$فراد بالقوات المسلحة 
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 قبول ٢٩٠ طبيبL ال يعملون بـ »الصحة« 
ببرامج ا0قامة 

إ حالة ٤١ محاميا لمجلس تأديبي 
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 العضايلة: دمج وإلغاء هيئات مستقلة يتطلب تعديل تشريعات 


 إجراءات تعيين مدير الهيئة البحرية سليمة 



 الحكومة تجدد التزامها بتهيئة بيئة ايجابية لالطفال 




    
    
   

   
 


     

   






     
    


     


     
    


    
     
     



   
     
     


  
     
 










     



   

    


    

   
     

     

 
     




  
    




    
    
    



    


     
    



  
     
      





     
     

    




       
 


     
   
    

    
      


       
       
   
   

    
   
   
  




     

    
 

     
 
   
    

     



    
      
   


    
   
   

   
    
 
     
 

      
     

   

 

    




   

     
 


 



   




     
   

    


     


  
     





   



    
     




    
 


   



    

      
     


       
      
  



     
      
    
     




 
      
     
  
    
     
      




    
   
     
    

     
     















    


   




    
    


     
     

    

     






     
     




     

    






     


     









     
    
     
     




     



 ا5لغاء والدمج ال يشمالن شركات كبرى 
في العقبة 

 العقبة تنفي استمالك هيئة ا=فالم أراضي 
في رم 

 إلغاء سلطة المياه لخفض ا5نفاق المالي 
وزيادة ا5نتاج 


 مجلس الوزراء: التغير المناخي يتطلب 

المزيد من االحتياطات 

 استراتيجية تربوية لحل مشاكل الطالب السلوكية 
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 »التواصل االجتماعي« للمؤسسات. هل يخدم متلقي الخدمة؟ 

     

 
     
     

     
     


   
    




    
     



      

     




      
     

      


     

    
     





     
    
    

   



     



     

     
     
    









    

    


     
    



    
    
      




     
    





    
      
      
    










      

   



     
     
    

    



     




    


     
   

















 منتدون يعاينون فكر الملك الحسين 

 إشادة بتسهيل دخول الجنسيات 
المقيّدة 



   

   



    




 

   
     

  


   

   



    


   
     
     
       


   
 
    

   


    
    
     









    

     
   


    
  

     

 
 
  
 






   
 

   

    

   


    

    



    
   
    





 قضايا المخدرات ترتفع ٣٢ ٪ خالل عامين 

 القبض على ٢٤ شخصا بحوزتهم ٢٥ سالحا مخالفا 
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 خميس استثنائي في البترا والسياح يتطلعون إلى »المليون« 


    
     
      
 


     
     









    
      
    


    





  
      



      

     



    
     

  


     
     




 

     



   

      




      

     

     

      
    
       
      





   ١٧٠ مليون يورو لتطوير شبكة المياه والصرف 
الصحي في إربد 



 مئتا حادث لم تشفع بإنارة طريق الزرقاء المفرق 

 أجواء باردة نسبيA اليوم وغد< 
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 مشاريع ضحية لبيروقراطية ومركزية العطاءات في إربد 
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   انطالق فعاليات المؤتمر الفلسفي العاشر في »ا�ردنية«.. اليوم 

» ا+يرلندي« يستهل عروض »القاهرة السينمائي« 
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» ا8خر«.. لغة مسرحية تتأسس على اشتباك الثنائيات 
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إسرائيل ذاهبة النتخابات ثالثة 
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٢٣ قتيًال في العدوان ا�سرائيلي على دمشق وريفها



إيران عقب قمع التظاهرات: انتصرنا على مخططات العدو
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A b o u n a  o r g @ g m a i l  c o m






 
      

        




    





       


        
         
    
       
       
 
        

       
 
        
        
    


       
 



      



      
        
      
        
         


 
        






  
        

        
       
       



          
          






        
      
       

 
 




        
        
      
        
       



       
        


       
   




           


       
       
        
        
        
 
     
       
      
       


       
 





         
         
        

          

    










      

  



       
     



 
       


       



         




       
       


          






     


        
        






        


      
       
      









        
           


         
           
        


         

   
        
    
          
             

 
    
                


 
       
            

 
      
               

            

 
          

 


 
         
        
        
  



        
        
 

 



         
        




        


       


        
    












         
        
        
   
     
      
    
        
  




R o y a l 4 3 0 @ h o t m a i l  c o m
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salahjarrar@hotmailcom
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 »كرة السلط« يختبر مهاجم� من ا�كوادور 
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 جيتزي يزور ا%ندية لبحث تطوير الفئات 
العمرية للكرة 






     


    


     

      

  
    
       





       
 
       

      


       


         
   



        
       

        
        
        


 
    
      

        


       

          












         

         



  
 




     

        
      
        
       





       
    

        

     
  




        
        
        

         







 النشامى يبحث في خياراته »الودية« قبل مالقاة الكويت 




 بطولة »سلطان العدوان« لكرة القدم تفتتح اليوم 

 ياسين يواصل تأهيله في قطر ويقترب من العودة 



      
     


     
     
     



     

      



        
    
      


     


       


     
      


     
     
      
      
      

      
      







    
    






      


     


      





      


     





      
      
      
      



      
      
     



       
        


    


     
     


      



       
       
      
    



     
  

    



      




""






























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

 فضية لـ قاقيش في بطولة العالم
للجوجيتسو 

 قرعة بطولتي غرب آسيا للناشئات والشابات 
للكرة تُسحب اليوم 
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 ملتقى لمدربي حراس المرمى.. السبت 
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 الوحدات يحسم صفقة العرب.. وشباب ا8ردن 
يجدد لـ رفيد 



 نجما »التايكواندو« الشرباتي وجوليانا يصعدان 
تحضيراتهما لـ الجائزة الكبرى 
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 بطولة آسيا للناشئين بالتنس تُختتم الليلة 






   

   

   
   





 

   
  
   
   
   

  
   




   

    

   
   

    
   
   




   
  
   
    
   
   
   





 

  

   
   
   
   





   
   
   


 افتتاح الدورة التدريبية الدولية لكرة اليد 
في »مؤتة« 



    
   





   
    
   

   





  

   





 نادي حمادة يقفز للمركز الثالث 
في »طاولة ا1ولى« 
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 ا1رثوذكسي بطل درع اتحاد كرة السلة للسيدات 

 متسابقو ا1ردن وفلسطين ومصر في خاتمة 
جوالت »الدرفت« 
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 ويلز آخر المتاهلين.. وانتصاران كاسحان لـ ألمانيا وهولندا 





        






     



      


     
     
     
     





      
    
       

       



      
      



       
      




      

   
      





     


      




     


     

      
   


      
       

    

     




      


      
      
     
     



     
      
      
     




      
       





      
        
     
      
       
       
     
      


     

     

    
      


 

      



      






     
      



       
      
      
      


      



 

 
     

      



      
 


 
      

      

 
     





  



      

      
      



     
     




     




 



 تونس ترد الدين لـ غينيا االستوائية.. وليبيا 
تحقق انتصارها ا'ول 
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 لوف يؤكد أن ألمانيا ستواجه إسبانيا ودي� 
آذار المقبل 

 إينفانتينو يؤكد رفضه للفساد في كرة القدم 



  

     

      



       

   




   
      
      

   


     

      
      





      
      



      


     
 
      
   
 


       

  
     


     
      






     
       

      



     
         
    


      
       
     




        


      
     
       
     
     

      
     


   
   
      
       
     







 ليكرز يحقق فوزه الثاني عشر في دوري 
كرة السلة االميركي 



       


      

     


      
     



      

    


      
    


      
      


     
    



     




     



      
     
  

 









    
    



     



     





     

    


     




    



    


   
    
    


   


     


    
   



    
     




    
   
   
    



    


     
     


   
    











     

    
     
    
     

 
     

     



 

     





     
   



   
     

     





 مورينيو مدرب� لتوتنهام خلف� لبوكيتينو 

 نادال يقود إسبانيا للفوز على روسيا في كأس 
ديفيس  للتنس 



    

   

   



    
    
    
  
   
   
   



    

    

    
    

    

     




    


    
    



    
 





    


   



    


  





  
    
   





    

   
     
    



 
   




    
     



     


    
   
















 

أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m

        

f a c e b o o k . c o m / a l r a i n e w s p a p e r
t w i t t e r . c o m / a l r a i
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q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m





     

 




     
    





      










    

     



    


 
     

     
     
   














    
  
        




  

       
      
 
   



        
        







      
       
      
       


       

       
        


 








m n a 3 4 8 @ g m a i l  c o m






        



      
 


          
       


        
       
     






        
       






       




       


       
        
        


     
      
       





  






   العراق.. توقف العمل في موانئ وحقول نفطية 
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توصية بتحديث التشريعات وتسهيل تمويل 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة



٤٫٨٧ مليار دينار إجمالي ا#يرادات العامة 
لنهاية آب




 





    
   
    
  
  











   

    

      
     


  
     
    




     

     
     
 
     



    
  




























         
       
      
         
       



        
   












          
       


        










        









 
    
       








        
       

      



       
 









     

         




        



       






» التنمية االجتماعية« تسحب ٣٠٠ مسكن 
من أسر النتفاء شروط االنتفاع 







   

    

  


    



     




 


    


    
   


    
    



    

 

    


  

   

 
    

   

   


    



    

    



 













مصدر: دراسة خفض ضريبة المبيعات 
على سلع غذائية أساسية
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$

داوود: دمج المؤسسات الحكومية لن يمس حقوق الموظفين ويحقق العدالة 
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 بورصة عمان ترتفع بعد ٥ جلسات من االنخفاض 
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