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الملك يدعو لتطوير آليات مكافحة الفساد


    
    




   
     


     


     





    




    
   



   




     
























  

   












   
     
    









    
        


       






تخفيض رسوم تصريح عمل 
المياومة »الحر« بشكل دائم
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رئيس ديوان المحاسبة: ال خطوط حمراء
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تعديالت جوهرية تطال »حق المعلومات«
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 الملك يؤكد على سيادة القانون وتطوير آليات 
مكافحة الفساد 





    
  







   
    
  



   





    
   




    



    
   



    


    


     
    











  
    

   



     

   

    
    


    
 
   



 الملك يبحث والمستشار الهندي 
مواصلة التنسيق 


 الصفدي: عودة الالجئين الطوعية الحل 

الجذري لقضيتهم 

 لجنة عاملي »اليرموك« تدعو لتبني سياسات 
الجامعات الرسمية 



      





     


     






 



 

     
 

   


 


    


      
     



      



    





     


 
    


 
       
 



 



     




    
    






      
     

     


      

     
     





      
     

     



      
    
     


    

   
     
   


      

     


 


      

     





     
    


      





 أمطار غزيرة اليوم.. وثلوج على مرتفعات ألف متر غد> 


    
    


    
    

    





 
 






   
     

    





    
 


    
    

     
  


    

    
 

    




 ٣٦٪ نسبة التخزين في السدود 


     
    
    


     

     
      

     

  

      



      

     

      
     





» النواب«: الملك وضع العالم أمام مسؤولياته 
إزاء ملفات المنطقة 
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» النواب« يقر مقترح� قانوني� بمنع استيراد الغاز من إسرائيل 
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   ديوان التشريع يوضح 


       
      
      

    
       


      

   




     


  

      

    

       
    

     

 القيد ا2مني.. عقبة تطارد مرتكب الجرم وتحرمه العمل 



        
 

     
 

  

        
          





        
      
      
       
      



          
     
        


        
       
        
         
         




 

         


 
        
       


         



        
       
        

        
        


       


       


     

  


      
      









         


        
         
       
  
        

       
       




   الفايز يدعو الندماج ا2حزاب في ٣ تيارات 


   




     

     


     
     


     






     

     
 




    




     
     
    



   ..تخفيض موازنات المحافظات 
لتقليص العجز 

 




    


 


 




    

     

    



    
     
    




 السير بإجراءات ترخيص
٣ جامعات طبيّة خاصّة 
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 ا�ميرة بسمة تفتتح ملتقى تطوير النساء في ساكب 

 ابطال صفقة استمالك أرض لبناء مدرسة في بويضة العليمات 

 عشوائية البناء تهدد سالمة المواطنين في بصيرا 
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 تعديالت »الحصول على المعلومات« تطال المؤسسات المدعومة
من الموازنة والمستفيدة من التمويل الخارجي 
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بيروت تمطر غاز� ورصاص� مطاطي� 
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   الجئو سوريا غيّروا ا�ذواق والعادات  


      

   






      


      
  


   
    


      







      



  




      
    


     






   
     

     




     


 


      
     




     


 
 

 

     



    


      


     


       



      





     






  
     
     


    
 

    


       



     

     











»اتفاق برلين« يدعو لاللتزام 
بحظر إرسال ا�سلحة إلى ليبيا





 





تظاهرات غاضبة في العراق
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   تدريب نساء على صيانة الهواتف بالزرقاء 

    
     
    



    
    
     
    




    
    
    
     

   



      

     

    

     





     
    
    
   





    
     



    
     
    
    
  
    



     










  


    




    
    


   

   
    


    

     
   


   



» أحتاج دواء« مبادرة لتوزيع ا�دوية بالطفيلة 
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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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هل عاقبت الملكة هاري وميغن؟

      










       



       











       
 
      
 

       



      


  

        














e c o n @ j p f . c o m . j o






























































































$





»تجارة عمان« تذّكر التجار بإرشادات 
التعامل مع المنخفض



مستو: رسوم النظام لن تؤثر على قطاع الطيران
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المخابز ترفع جاهزيتها تحسب-
للمنخفض الجوي
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 ٧٣٠٫٣٦ مليون دينار قيمة الحركات المدفوعة
عبر »إي فواتيركم« 



 خطة إقراضية للقطاع الزراعي بـ ٤٩ مليون دينار 
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حداد: نعمل على استرداد ١١٠ ماليين دينار صرفت بغير وجه حق
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 البورصة ترتفع إلى أعلى مستوى منذ تموز الماضي  وسهم $ يرتفع ٤٫١٦٪
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» تجارة عمان« تذكّر بإرشادات التعامل مع المنخفض 

» أمنية« تدعم ٥ مدارس حكومية في الزرقاء وإربد 
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 الجبور: أرقام خدمات االتصاالت المتنقلة 
منذ ٢٠١٧ غير واقعية 

 الضريبة تدعو لتوريد اقتطاعات 
 Lالموظفين والمستخدمين شهري

 الجامعة العربية تبحث مسودة اتفاقية 
التجارة الحرة 
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مستو: رسوم النظام لن تؤثر على قطاع الطيران

» صناعة ا)ردن« والجمارك تعقدان ورشة لتطبيق 
»النافذة الوطنية للتجارة« 

 الطباع يدعو مجتمع ا)عمال ا1ماراتي لزيادة 
استثماراتهم في المملكة 
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تجارة ا)ردن: تحديات شائكة تواجه 

قطاع ا)ثاث


      

     
    


      
      

     



      
   
   
    
     



   

       






   




     








    

    




      
     




 خطة إقراضية للقطاع الزراعي بـ ٤٩ مليون دينار 



   

    


     
  
    
   


    
 




     


    
  
     
     
     

    

    





     
     
    


     
    
      
 
     



    

     

       


    


     

      
 
       
    
      
    
     
    



    
     
     
    
     





      







     
    

    
    
    
      





















   
     

  
    
     
     
   


  


 
    

    
   
    

  
  



   

    
 


    

  
    
    


  

 
    


 


 



   

ذيابات: ٤٠ الف متقاعد عسكري يمكن 
االستفادة من خبراتهم
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تواصل التحضيرات �طالق مهرجان عمان السينمائي

 »حبيبتي السلحفاة«: المرأة جوهر الفن والجمال 




  
       





      

  



      
    
    



   

 

   
     

   
       
 
        




 
    
      
      
  



      
       

 

 
 

   

     

 
   

     
     

      


 

  –
     

       


     
  
      
       
 
     

      


       
      
  





   



    
   
     

      



      
     
     






      
      
      
      





    




     
      
  

 
   
     
      
      
      
     

     
      
     

      
     

      








    
      


       
       

     
      


       






      
       




       
    
 











      

      

   





      
     
       




      



      
      



       







¶

      
     
     
      
  
    
      
      


¶      

     
      



      




culture@alraicom




    

     


      
    


 


     
 
  

  
      




      

     
     
     
     
     

 –
    
     

 – –
 – 
 –  – 
 –
 – –

 –

       
    

     
      


     

      
      

     
    


  
      
    
    
     

     
 

     
       
     

     
      



      
     
    
     





     

    
      
    


    

     
   

     
      
      
 

 

      
    
      
     
 
     


     
    
     










     
 –


    
   





    
    
   
    

 
     


    

       


     



    

   
     
     



    


   
     

    
   



   


















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

  



     


  
     
    
     


 


      

      

      


     
    


       

     

      
     
      




a m j a d m a j a l y @ y a h o o  c o m



 

 .. بـ الثواني القاتلة 


      

     
       



     
  






    
     


     
      





      



      




     
     


 


      
      
     

 




      
     





     

     
     
      



  
      


    
 


     
    
     




     

      



    
      

      
     


    





     
      
     


      


     

      
     









     
      
     




 ا�هلي يعطل الجبيهة في »برونزية سلة بنك ا�سكان الممتاز« 
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 الفيصلي يستكمل مفاوضاته مع الزوي 
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 منصور سادس� في »فروسية« الشراع الدولية 



     
      
     





      
  


    
     




       
     
     
     
    










    



   
 



 

     
   
    





    
    

     



   
 

     

    

   








   
    
    
     

    
  
    
     





 »المصارعة« يُسمي وفده للبطولة ا&سيوية اليوم 

 وادي موسى في المجموعة الثالثة بـ »طائرة ا/ندية العربية« 
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 ليفربول يكسب ديربي إنجلترا .. وإنتر يهدر فرصة »الصدارة« في إيطاليا 
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 أتلتيكو مدريد يطارد كافاني 

 سان جيرمان يصر على جوارديوال 



      




     
     

      


     
      
      


       
      









   
















     





     
  
   

 


      


      
       
       
     

 

 تعليمات سيتين تزعج فيدال 
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 ليكرز يتفوق على روكتس.. وباكس يفرض إيقاعه 

 ماكجريجور يتوج عودته إلى الفنون المختلطة بفوز سريع 
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الصدمة النفسية.. كيفية التعامل معها  
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$ تنشر لقاًء أجرته مع الراحل السلطان قابوس قبل ٤٧ عام�
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خصائص الطالب النشط الذي نريد

تراجع بريق نجم  منكب الجوزاء يثير حماسة علماء الفلك 


p r o f j a w d a t @ y a h o o  c o m

     
   



   
    
   
    
     

      
     
 


    
  

       
     





     

     
      
     

     
      
     
    
 


    
 
 


     
    
      

     

      
 
 

    
     
 
    

    
         



  
   
    
 
     
     
     

     
   
    
    
   
    



  
 

 
     

  

   
     
     
   
     
 


    
   

    
    
     
     

     

    
     
    
 

    

    



     
   Learning by Doing
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تطبيقات المواعدة والحب تتجسس عليك


      


      


     

       
      
       



     
   
     
  

      
    





       
      
    


    
     
  







 
     

 
     
     

     

      
      





A b d e l h a d i 1 8 @ y a h o o  c o m













 

أيمن المجالي




راكان السعايدة



فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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قبرص تتهم تركيا بـ »القرصنة« على خلفية 
نزاع حول التنقيب عن الغاز

قطر توقع اتفاق7 لتأسيس محطة للطاقة 
الشمسية بـ ٤٧٠ مليون دوالر
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