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تخفيض عوائد تنظيم لشركة اسكان 
يملكها متنفذون



٣٠ - ١٠٠ دينار زيادة موظفي ومتقاعدي 
»ا.مانة«



   


   

     


 
     

  


    
    







    
    
   


   

     

 
     
     

    
   

  
    
    






  
 


   


   





   
   



  
  



    
   

    





   
 
   
   





ا.ردن: التمديد ل/ونروا يدعم 
حق الالجئين في العيش بكرامة

»اAخوان« تدعو للوقوف صف> واحد; 
لمواجهة التحديات 



لجنة ثالثية  لدراسة رفع الحد ا.دنى ل/جور
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 قصر مؤتمرات ومنشآت على ٨٥ دونم
 في العقبة 

» ا-خوان المسلمين«: ا)ردن يواجه تحديات 
تستلزم الوقوف صف
 واحد0 لمواجهتها 

 »النواب« يناقش تعديالت على قانوني 
المخابرات والدفاع المدني 
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ا)مير الحسين يعبر عن فخره واعتزازه بجهود الشباب ا)ردني
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أمانة عمان: زيادة المستخدمين والعمال ١٥ دينار� 
والموظفين والمتقاعدين ٣٠ إلى ١٠٠ دينار 



»الضمان« تدعو المغتربين ا-ردنيين إلى االشتراك االختياري
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 وزير النقل يتفقد مجمع السفريات 
الجديد في معان 


»الصحة«: المستشفيات الخاصة ملزمة بعالج 

» H1N1 « الحاالت المصابة بفيروس
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 المصري يضيء شجرة الميالد في أم الجمال 


    



    








 
    
     
     
     
    






    

    



      
     

    


 

    
    


     


    

    


      

  

    

     
     




  
      



    


     







  
    
   







     

  



  

     
    
   
    


    
    
   
    
    


    
    

    
     





 توق يدعو لزيادة قدرة جامعة مؤتة التنافسية 

   مهرجان للجالية الفلسطينية في »ا(ردنية« 

 السفير العماني: سنعمل اليفاد طلبة الى »آل البيت« 








       







       
      
      
      

      
       
      



      



       
     

  
      
      
      
       







      

 
       
      
       

       

     

         
      
      

  



      

      
     


      

  
      

      

    
     
       
       

    



 





    
      
 
 





      
 
        

  

 
       

  
       
 





    


   



    



    
   



   



  
   

  
    
    
     





 كنيسة رقاد العذراء للروم االرثوذكس
في المفرق تضيء شجرة الميالد 
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 بلدية الكرك تنشئ مزرعة للطاقة الشمسية 
بـ ٢٫٥ مليون دينار 

 تخفيض عوائد تنظيم لشركة اسكان من دينارين 
إلى ١٧ قرش, للمتر 

العموش: ا:ردن يؤمن بالتعاون الدائم مع أشقائه العرب
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 كومبيلوف: زيارتي لBردن لبحث عالقات 
التعاون وتعزيز الشراكة 

خمسة طالب يحصدون جائزة البحث 
العلمي للجامعات ا:ردنية لعام ٢٠١٩

 تدهور شاحنة فوسفات يغلق طريق العقبة 
الخلفي ٦ساعات 

 إخماد حريق داخل مصنع في الكرّيمة 
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 العالقة ا:ردنية - السعودية ال تخضع لما يحب 
البعض أن يُوحي إليها أنها » فاترة« 
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 مشاريع بـ ٩٧٧ ألف دينار للنهوض بالزراعة في الكرك 

    
    

    










  
    
  
   
    

    

    
    
     
    
    
    

    
   
    
   
    





    
    
   

 
  




    




    






     



     
     
    
     

    



    








     
    
      

    


   




     



     
 

    


   



    


    



    
     
   
     
    



 
    

   

    

    



 انخفاض انتاج الحمضيات في ا�غوار 
الشمالية لتأخر الموسم المطري 

 دراسة تقييمية لتحسين جودة زيت 
الزيتون ا�ردني 
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 ٢٢ منعطفا خطرا على طريق وادي الطواحين 

 مناهل مكشوفة تهدد حركة المرور في الكورة 

 ٢٠٠ أسرة تعيش على الفوانيس والشمع في الزرقاء 
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 الذكرى ٣٤ لوفاة القاضي الطراونة 

 اختتام ورشة عن الوقاية من العنف القائم 
على النوع االجتماعي 

 انتاج خريطة اDردن بطريقة »بريل« للمكفوفين 

 حوارية حول العنف ضد المرأة 
والمشاركة  السياسية 
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  معركة »الوقائع« تسبب انقساما في أميركا 
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ا"زمة ا�سرائيلية إلى عامها الثاني 
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A h m a d  h @ y u  e d u  j o
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Borland R et al How reactions to  

cigarettepackethealth
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 ادمان النيكوتين.. سجن بال قضبان 
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الزراعة المكثفة تلوث إحدى أكبر بحيرات المياه المالحة االسبانية

الصبي الموهوب لوران سيمونز.. يترك الجامعة 
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العبات سودانيات لكرة القدم يتجرأن على تقاليد المجتمع 

النحت في غابات ساحل العاج لحمايتها
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نقابة اختصاصي المختبرات تقيم يومها العلمي
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 خسارة »ناشئات الكرة« أمام لبنان 
في »غرب آسيا« 



      

     

    
     

     



     
      
       

     

 وفد »سباحة الزعانف« إلى الصين اليوم 

 افتتاح دوري كرة القدم التحاد الشركات 



     





    


     





     




       


       


      
      
      



    

      
     
     
    









    
    
    

    


    
   
   
   

    
    
  
   

  





  


    
     


    

    


    





     
    
   
   


   



    


    


     
   







   
   






   




     


    
   











 بزيع يقود الوحدات لعبور حاجز ا5هلي 

 العبو المنتخب يخرجون من نصف نهائي 

»تنسية غرب آسيا« 
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 العرموطي تتوج بالمركز ا5ول بـ مهرجان الدرعية للفروسية 
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 طالبات الكرك بطل خماسي كرة الجنوب 




     

     
      


      
     
     
     


     
     
     



      
      
     



     


     



    



 شباب ا'ردن يفوز على أم القطين 
في بطولة »سلطان العدوان« 




       



      




       

    
       

  
      



      


      

    
     










    

 

    

    



    
    



    

    



     
 



    







     
    
    



    
    

    
    
     

 
 
   
    

      

 


     
   





 زيدان »ال يفكر إطالق4 في الكالسيكو« قبل مواجهة فالنسيا 

 ثالثة آالف شرطي لحماية القمة ا8سبانية 



 جوميز يمنح الهالل الفوز على الترجي 
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 برشلونة يخسر النقاط أمام سوسييداد.. وصالح يقود ليفربول 
إلى تعزيز الصدارة 




      

    





       



      

     
     




     



       
      
      
      


     
      

     


     









      
       






       








    
     



      

     
     






      





       








 



       
   




      

      
     
      
      






      


     

   


        

      
      



      
       





      



     
         


       

    






       
      




    




     

      
      
      





     


     


     




      


     


 


       



       



      








      
      




 

    
     




     
      
  
       




     

 
      

     

    

      
 















 

أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m
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لبنان.. غضب خارج السيطرة 
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 ١٫٢ مليار دينار الشيكات المرتجعة في ٩ أشهر 

لجنة لحل مطالب وتحديات قطاع التخليص
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» النقل البري« تحصر دورها في »باص عمان 
الزرقاء السريع« بالدراسات والتصاميم! 



    

    
   
 


   

   

   






» الصناعة والتجارة« تدرس مقترحات 
تعديل قانون المالكين والمستأجرين 
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 مصدر يؤكد والخصاونة ينفي غياب المعدات 
الحديثة للتنقيب  عن البترول
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» الصناعة والتجارة« تدرس مقترحات 

تعديل قانون المالكين والمستأجرين 

زيادة موازنة دعم المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة
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 » النقل البري« تحصر دورها في »باص عمان الزرقاء السريع« 
بالدراسات والتصاميم  



» البترول الوطنية«: الحفارات تفي بالحاجة 
ولدينا خطة استراتجية قريب- 

الجغبير يؤكد أهمية السوق السعودي للصادرات الصناعية ا2ردنية 
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 مهندسة تعيد تدوير المالبس لمنتجات ذات قيمة 

 زيد يتحدى كابوس البطالة بتصنيع المنظفات 
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