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 »التعليم العالي« تعلن مواعيد القبول الموحد 
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الرزاز: نريد العقبة جاذبة لالستثمار  
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»اتحاد الكرة«: سنعاقب المتورطين 
في تزوير عقود الالعبين
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   »التعليم العالي« تعلن مواعيد القبول الموحد 



 البدور: ا�غلبية تؤيد تعديالت »التعليم العالي« و»الجامعات« 
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 الملك يهنئ السلطان قابوس
والرئيس المصري 

 »قانونية« النواب تقر تعديالت على 
قانون مكافحة الفساد 

 خبراء ينبهون من أبعاد الهجرات
على الخطط الوطنية 



     

 




 



   



     

    





     









  


   
 
      



     
     
   



     
    



 


      
    


  

     
      
       


      
    
     





  
    



   
    


     

    


      
    
    
    


     
    
   
     






    
      




    
    



    

   

     
    



  
 
    
   
   



     

   
     
    
 

  

    




 خطة أمنية تزامنا مع نتائج »التوجيهي« 


     

     
     
      


      

     
   
      
      




    

     
      
      


       




    
      














 عربيات: مشاركة المرأة 
في ا�حزاب مؤشر قوة 
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 الرزاز: نريد العقبة جاذبة لالستثمار وموفرة لفرص العمل 

     
     


   
      
     
     


      
    
     


      

     




     




    
     
     


       



     


      






      
     



    


  


     
     

     
       
      



      








     
      
  
  




      

    



    


     
       


    
     




     
   

     

    
    





    


  

      


      
     
     
    


     
   


     


 


       




     
     



      
      
    


     
 




    
    
    

    
     
     
     
   


    

     
     





     

    



     
      


      

      



    
     
       




















     
      








     


  


     



 وزير الداخلية: تطوير قدرات الحاكم 
ا-داري بحقوق ا-نسان أولوية 




     
    

    
     
    

    
  
     

    

     

    




      

     
    
      




    
     


   

     
     


     


    
    
    
  

      



   الصفدي وأوغلو: استكمال المحادثات 
لتوقيع اتفاقيات التعاون 

 الطراونة: ذرائع إسرائيل بتدمير 
المنازل باطلة 

   ائتالف ا@حزاب يدعو لحملة 
تضامن مع الفلسطينيين 
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 ٢٠٠ ألف دوالر للتصدي للحمى القالعية في المفرق 
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 »مجلس الكرك«: لن نقبل موازنة المحافظة 
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 ممرضو »ا�ردنية« يتوقفون عن العمل
وإدارة الجامعة تتعهد بمتابعة المطالب 
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 مزارعون في ا�غوار يتوقفون عن استغالل أراضيهم 
بسبب الخسائر 



      
     
       
      



      


      

     
       
        


      
     
      


     
      

        
      




      

      

       


      
       







      
       







      
   






      
    



       

  


    

      
        
      
      
      


      

       



      
       
      
      



 »ا�ردنية« ضمن فئة خمس نجوم
 في تقييم »كيو أس« العالمي 

 طبيب بيطري واحد يعمل في »الصحة« 

 فتح باب استيراد الجزر 
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 الطفيلة.. أحالم معلقة بين مماطلة 
»التطوير الحضري« وقرارات »الداخلية« 

 تأخر تسليم مساكن الفقراء في معان 
عرضها للسرقة والتخريب 
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   وصول الدفعة ا8ولى من حجاج عرب ٤٨ 

» ِهّمة وَلّمة« حملة للتوعية بمضار
 النفايات في المناطق السياحية 

   بصيرا تعاني من شح المياه 
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 سحب تصريح خط باص (العين البيضاء - عمان) يثير تساؤالت 
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w w w . a l r a i . c o m



الضفة.. استيطان في كل مكان




باراك يعتذر لـ عرب ٤٨



     
     
     



     
     

 


       


        



      
     





 
     


      



     




     
       
    
     


      
      





    



    
     
     
      
      
     
     


      



     
     
      


      
      
     



     
      



      









     



  
    






       



      
 
    
     


 




      

  

      









      
    
      


   



 


     
      


    
     
   
    
    



       

    
 
     




      
    



       
      
      




      
   
      






      
     





         








      


        
 


       
    
       




 



 


     




    


  






      



        
       



   


      


       

     
       








































  
       




  


       
  



          






         


       
        



     
      
        



     
     
         
       
   


        
         
    
  


     












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




     
      


     
  


      
 



    



     

        
     


      
     







  
 
     



     


     

     


      

     






      
  
     





 



    



      

      




    







   
     
   


      
       




     


      


      

      
      


      





    
    


     
      










          



        

         


         








   
        
   


        
        




         
 



         


        
         


      
          


       
        
         


     
          


      




         
           





إيران لـ بريطانيا: سنحمي مياه الخليج



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


a g a w e e d 2 0 0 7 @ y a h o o  c o m




          
 
       
        


       
       
       
        

          


        
        
         
        

      
        


   
        
 
    
         



 
  
 
       
    
         
        

 
 
      
          
       
      
        
        
  


     

       

     
   
     

       



        
        
         
       




       
       
     
         

 
       

       

           
        




         


   

          

      


                   



 



   
           
           
          
   

   
  
     
        
          
           



         




         


           
         
  
–



         





           





A h m a d  h  a l h u s b a n @ g m a i l  c o m





         






      


         

        
          




          



         
        



        
     


         





          




         


       


          















o u m e i s h d e r m a t o l @ h o t m a i l  c o m


    
      
           

        



       


         
         







         
        





         


        
         



    

        





      
   
       
     
      
        


      
        
  
        





       

       
     
       
  
        
      






        


       
     
       

      
     

      
       



      




j a l a l f a k h o u r i @ y a h o o  c o m


        

   
       
        
      

         
      
      

 
         
      
        
        
        

       



      

      




     
         

        
      
       



        
        





     










         
      
       
       



      

     
    



      
      
       




       

      


       
    



       
     
     
     
     

     
     
      

        
      




       
        
       
       
      
       
      



m m  d r o u s @ g m a i l  c o m







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

حشود وازدحام.. فحرب في مضيق هرمز
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   إطالق برنامج تأهيل المقبلين على الزواج 



      
      




     
    
      


    
      
 


   

      
    







      

  
    





    
      
 
     
       
      
    




      
       
      
     























 



 
 


   إطالق مشروع »صوت شباب المتوسط« 
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 شعراء »جرش«.. مدارات الذات وسؤال الكينونة 

 كرسي عرار ينتدي حول حركة شعراء نيسان 



   
      
     

  
     


      

     
      

     
      
 


     



  
  
 




     



      
     
     




  

     
        
      
      



      
     
 
        
    

   
 

 
     

      
     


   

      
 

      
      

     
      


       
     
            
           
      
        
    
      
     

   

     
         
            
             
        
     
   
   






    
      


       

     
   

      




 
    
       



   
    


       

   

   



    
      
      
     
      
  

  


     


 


       
 
       



       
 


    

     
        
 

      



   
      


       



     
      
      
      
      


     





   عبد الهادي المدادحة: المشهد الثقافي
لن يتطور دون نقد أدبي 
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» جرش«.. التنويع في ا�لوان الغنائية واللهجات ضرورّي 
لتحقيق  النجومية 
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 وزير المالية: تابعنا المالحظات
حول نظام الفوترة 







انخفاض تراخيص البناء يرفع أسعار الشقق

تفاوت في تقديرات حجم التجارة االلكترونية
بين »الجمارك« و»تجارة ا2ردن«  
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 الهالل السعودي يضم كاريو.. وإبراهيمي يوقع لـ الريان 
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