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»التعليم العالي«: سيناريوهات للتعامل 
مع »طلبة السودان«

  »الصيادلة« تتهم جهات بمحاولة المساس 
بسمعة الدواء ا&ردني













 












    






    
  



    


    

    


    

  
   

     

    
    
 
    
   





واشنطن وطهران.. حرب أم مفاوضات؟ 



       

    
        
     
       


     
     

      
     

        

     

       
    
     
       
      
     
  


      




     




  


      
 
        




 الحكومة تستثني مجالس المحافظات
من قرار الـ ١٠٪ 

»ا&ردنية« توقف الزيادة السنوية لمدرسين
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ال رفع &سعار الكهرباء ولجنة لدراسة الملف
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 الملك يوجه بتأمين أسرة »حريق إربد« 
بمنزل جديد 

 ٧٠٪ نسبة ا&نجاز في المرحلة الثالثة 
من حدائق الملك في المقابلين 

 تأهيل فندق الضمان في البترا 
على مرحلتين 





  
    







  



   

   

   
   


    


    
 
   
   
    








   








   
   
  



   

   

   




  

  



  


 
    


   
   
  
   

   














  



  


   
    
 





  



   
  


   
   

  
   




   


  
   
   


   
   
   
  








 ا@ردن وبولندا يشكالن فريق عمل لتعزيز التعاون االقتصادي 




 »أوقاف المفرق« تطلب توجيه الوقف 
إلى غير بناء المساجد 

 نقص ٥٠ إماما ومؤذنا في الكورة 



    
     
   
    


     

    

  




  



 
    

     

     


  


     
     
     






    


    

 
     
    
   


 
    
 


    

    
  
     








    

   
    
     
    
      

 




     
     

    


  
   


     
      
    

     



     


 

     


     
    







    


    
      
     
    








    
    
 
      
 
    
    

      
   

     




    

   
 






    



     



     
    
      





    



    
       


    



     


  


    

     
     
     
    






     
     




 
      








      






     


    





    




      



إرادة ملكية بالموافقة على أنظمة 
 وزارتي ا&دارة المحلية واالقتصاد الرقمي 

 »المستشفيات الخاصة« ترحب
 بإقرار التأشيرة العالجية 



  
 
  
  


  
   
   

  
   
   






   

  
   








   
 
  
   
  

  

 
   
  
  
  





  

  

   




  


   
  
   
   









   
  
  

  
    




  


 
  



  
  


   




  
   

  



   
   
   
















   

    

    
    
    
    






    

    

  





      
    
    




    

 

   
    
    

  

 الصفدي: الدور ا@وروبي مهم لحل الصراع 
الفلسطيني  االسرائيلي 
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» التعليم العالي« يضع سيناريوهات للتعامل
 مع »طلبة السودان« 

   »ا&ردنية« توقف الزيادة السنوية لمدرسين 
توقف انتاجهم العلمي عامين 




     
    
  
  





   

     



    
      
      





      
     
      
     

      





      
  
      



    

    




      
     
     



     




    

      

   
     


      
      
   
     





      
     
      
     
      

      
     
    



      




     
      







     


     

     
 





 



      

   




      

     
      
      

     
      

      

    
     




 االعتداء على الطبيبة روان يتفاعل... 

ووقفة احتجاجية اليوم 

   ا6عتداء على طبيب أسنان 

   الطراونة: يجب تحصين المهن ا6نسانية 

 الصيادلة تتهم جهات بمحاولة
 المساس بسمعة الدواء ا&ردني 
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» الكاوتشوك« المستخدم يهدد العقبة بكارثة بيئية 
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 ا)ردن يتسلم مواطن! وزوجته

اختفيا في سوريا 

 القبض على ٥٨٩ مطلوب! 

 احباط تهريب مخدرات 
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 ا�عشاب الجافة تهدد الثروة الحرجية في عجلون 
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 مظلمة تاجر عالقة مع االتصاالت منذ ٢٠٠٦ 
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   دعوة المزارعين ,زالة ا�عشاب في ا�غوار 


     
    


    
     

     
 
     

      
    
     




    

    
     
 
     
      



   ١٧٫٦ ألف مشترك بالضمان يلجأون لـ »التعويض 
دفعة واحدة«.. والمؤسسة تحذر 
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حرب 
لغاء الوجود
 




    
     
   
      




     
   





     
 
      
   







    

    



      
     
  

     
    


    


    
    




     

   


    
 

 



    
    



    
     

    
  

     
     



      
     
   
   



    
  
    
   




     
 
      
 






     

   




     
     

 
 
    
    




    
    
     
    

     


     

     
    
     
  



     
    
     
       
   

        











Visualizing Palestine




























 





















واشنطن وطهران.. حرب قادمة أم مفاوضات
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 عودة »لينكولن« إلى الخليج

توقظ ذكرى الحرب 

 السودان: المجلس العسكري يعلن استئناف 
التفاوض مع قادة االحتجاجات 
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نتانياهو ال ينجح في تشكيل حكومة.. هل تذهب إسرائيل إلى انتخابات جديدة و»تتأّجل« صفقة القرن؟
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A h m a d  h  a l h u s b a n @ g m a i l  c o m








T h e b a n 1 0 0 @ g m a i l  c o m
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   هل قلل الشباب فرص العمل على أنفسهم؟ 
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 مهرجان ا�نشاد الصوفي.. سمو الروح 

 »ا�خوة كيوان« يناجون الروح بالمفردة ا�يمانية 
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 العامري: الثقافي يتراجع لصالح الترفيهي في رمضان 
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 المصارعة يبحث المشاركة في البطولة 

ا�سيوية للشباب والناشئين 
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 الوحدات يثقل مرمى ا#هلي ويقترب 
من قبل النهائي 

 جوارديوال يدافع عن الـ سيتي .. وا4نتر يفي بالتزاماته 
تجاه »ويفا« 




     

      

 

  
  
       
       

 
      
       


      
      

  


      

   
      



      
  


 
       
      



       



      
       
    


      
      

       
       


      
       



     
       
     



 

       
      

   

      
     


      

     

        


       
     

 
     

      


       

   
        
      







     

     



    

  
     


 السعودية تعتذر عن وديتي منتخب 
الشباب ت ١٩ 
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 ا4سماعيلي يستعيد 
نغمة االنتصارات 

في الدوري المصري 
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» أبو غوش« يفرض نفسه بقوة في نهائي » تايكواندو العالم« 

 صراع قوي لحجز بطاقتين لـ »دوري ا"بطال« في إيطاليا 
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 إيقاف إبراهيموفيتش في الدوري ا�ميركي 




    

    
     


      
    





    

     



   

      
      


       
   





 سيلفا ونيمار ضمن تشكيلة البرازيل 
لـ كوبا أميركا 
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 ديوكوفيتش ونادال إلى قبل نهائي 
»إيطاليا  التنسية« 

 سيلفينيو مدرب4 لليون الفرنسي 

 كاسياس: ال أفكر  با7عتزال 




    
    



    
   


    
     
  








     
    
     
    



      
      



    



  
     


   
 
   
     

   
     
    

    







    

     
  



      
  

    




 









     
     

     
    

     



   



















 

أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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b a s e m  s a k i j h a @ g m a i l  c o m
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حظر إدخال ا�لعاب النارية إال للمرخصين 



مطالب بتشريعات تنظم »التجارة االلكترونية«
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الذهب يتراجع ٣٠ قرش. ا�سبوع الماضي
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مطالب بتشريعات تنظم »التجارة االلكترونية«



 انطالق ملتقى »Viva tech« العالمي للريادة 
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الذهب يتراجع ٣٠ قرش+ ا*سبوع الماضي 
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 »االستثمار« تبحث مع وفد صيني 
الفرص االقتصادية في ا*ردن 
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 كيف تتمكن المرأة الحامل من الصيام؟ 
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قطار 
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 المسخّن الفلسطيني.. ثالثية »الطابون والزيتون والحجر« 



     
       


     
      

  


     
 
       




       
 
      




     



    
      
   

  



 
       





 
      
       




      











     







 


     

 

 
 
      
  
       
     
     



      




    
      



       
  
    


   




 
 


       

 


       


 
     

      


       

    







      
 
      
     


 
     

 
      
       
       
      
 

 
     



       

  

 
 
      
      
       
      
         

  
     
     
      

   

      
  
      

      





    


 
       
 



  
      














       


     

     
    

    


     

    

 


     
 


    
    


    
 

    
    
    




  


 
 
    
    

   
    
    
    
    






     




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



إجبد

الذكاء االصطناعي محور معرض في لندنالذكاء االصطناعي محور معرض في لندن


















 









 

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

E - m a i l : a l r a i @ j p f . c o m . j o

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




 

٣٠٪ تراجع الطلب على الدواجن
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