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الرزاز: آن للطلبة العودة للمدارس 









   
  

   


   

 

    
    



 
   



   
  


    




  

   



  

    




  

  
  
   



  »الجيولوجيين«: غرق وسط البلد قد يتكرر



قائمة القبول الموحد.. اليوم



  
    
    
  



   

 
    







 
   


   
    
  


    
   


    
    
    

   
    



 



    



   
     



    
 





    
    



    

   








  
  







   

     

    
 
    
   


















 



  
 


  
   

  
  


   

  



البطاينة: التدريس مسؤولية المعلم
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الملك لخادم الحرمين: أمن 
السعودية أمننا




     
     
     







    




    



    

   


    











































  





لماذا استعجلت »المعلمين« بالرد على رسالة الرزاز..؟
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 الرزاز ل�سرة التربوية: تصريحات »النقابة«
خطوة مهمة لتجاوز الوضع الراهن 






إضراب المعلمين يدخل أسبوعه الثاني.. والنواصرة يطلب االجتماع  بالرزاز
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 لماذا استعجل مجلس نقابة المعلمين بالرد على رسالة الرزاز..؟! 
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إ ضراب المعلمين.. ودور »النواب« 

    

   





    
    
    

     


    
  

    
    


    
    
 



    




    


   

   
   
    







    
  
   
 
    
   







    


    
    
    

      
    
  

    


   




 




    
  






إ ضراب المعلمين.. قراءة بين القانون والخدمة المدنية 
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z i a d r a b @ y a h o o  c o m





االستثمار في جرش.. خطوتان إلى امام وثالث للخلف

 الرويشد.. غياب مشاريع استثمارية وهجرة سكان 

» المركزية الجنوب«: تواجهنا تحديات تنموية وتشريعية 
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 الصهريج البرتقالي.. جزئية تأخذ حيز� لقصة المياه الجوفية 
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 فريق لتفعيل القرار ا$ممي حول المرأة وا$من والسالم 


    
 


    
    
   



    
 
    
    

    


     
    


   


    
    

    
    



 

     
    

   



    
   


     


    
      
   
    
    
    
   


   

  
    
     

   


   
     
     
    

    

     

   


        
    
   
    

     
    




    
   
    
    

     


   
     

    

     




     
 
    

     
     
     





 ورشة تناقش دور ا$ردن
بحماية الالجئين ودعمهم 


 أقرار نظام الصندوق الهندسي 

للتدريب والتأهيل واالعتماد المهني 
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 باحثات: تناقضات في مواد قانون »الالمركزية« 
أعاقت عمل المجالس 

    
  


   
   
  




    


   


     

   




    
   

    

    
   
    
  
    

   
    
   



    

    
   
    
    
    





   
    
   
      

    
 


    

   
    










   


   
   




     

   


   

   







    



     

    
    
   

    

    


   






    
    


    
    
  


   
   
    



    
    

   

  
    
    













































 نقيب الجيولوجيين: غرق وسط البلد يمكن أن يتكرر 
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 قائمة القبول الموحد.. اليوم 

  نقل دعوى محافظ الكرك بحق الحباشنة
إلى »ادعاء عمان«

 وفد سوري للمشاركة بتنفيذي البرلمان العربي 

 لجنة للوقوف على مالبسات تجديد
جواز سفر لمطلوب 
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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
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ضربات لـ»حل الدولتين«




هدايا انتخابية..
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تونس تنتخب رئيسها.. اليوم
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 E m a i l   s h a b a b  a l r a i  c o m
a l r a i a l s h a b a b i @ a l r a i  c o m

w w w . a l r a i . c o m
» ما يستحق الحياة« يجمع ١٧٠٠ طالب في عمّان.. اليوم 




  
     
     
  
     
 



     


    



    


    

      






     


   













 
     
 







  


  
      
    





     
    



   

   



     
    
     

   



     
   
     
   


    
     


    



    



     


     
    
     
     



   
     

    


     

     
    


    





     
    
 
    










   


    




     
     
    



 
    
    

    




   إضافة نوعية لمبادرة »أردن النخوة«
 في عجلون 

 إطالق برنامج »الصيدلة البريطاني« المشترك 
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   جلسة حوارية عن المواطنة الفاعلة 
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 السالم الداخلي مصالحة مع النفس وا�خر 
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المناخ والتكنولوجيا على أولويات المفوضة ا�وروبية

اكتشاف أقدم إنسان »نياندرتال« 
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السكان ا
صليون في ا
مازون محاصرون

تجارب تثير ا
مل في هزيمة حمى الضنك 
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خدمة دراجات ا�جرة في نيجيريا سوق مزدحم ومفتوح

حملة لحظر السجائر ا"لكترونية
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 بداية مثالية 




    

   



     


      


      




    
     
     








      





     
     
     
      
      

    


      
   
     
      
     




      
     


 
      

     

  

     
      
    
      

    





    
     
     




    
 

    


   


    


    
     

    








    
   
    

    


 

     

   

    
    
     
     

   




    
     
     
    
     





   


     


      










 كأس ا�ردن لكرة السلة من أربعة أدوار 
 �وبمشاركة ١٤ فريق



 أبطال ا�ردن متأهبون لرالي الباها »الكروس كانتري القصيرة« 
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 فيتال وا�تحاد.. لهما وما عليهما ! 


 



 دورة غرب آسيا البارالمبية الثانية تفتتح.. غد� 
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 منتخب التنس يعود لمجموعة 

المستوى الثالث 

 رويضان رئيس� فخري� لجمعية الثقافة الرياضية 




     
     


 
      





     





      


   




     





    
      
    
    


   





    
    
     




   

    
     




 ا+ردن يستضيف دورة حكام ومدربي 

الكيك بوكسينج 
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 السلط يعين »حسن« مدرب� لـ كرة اليد 

 »أولمبي الكرة« يستدعي العساف من البوسنة 

» طائرة دي السال« يُشارك في ا+ندية العربية النسوية 
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 الكردي ُيبقي لقب بطولة ا
ردن للجولف 
تحت سيطرته 

 مصر تتوج بلقب »الطائرة العربية للناشئين« 




     
      
     














     

       

     

      
      



     

      





    
  


 
    



      
     
    





      
     

     
      






 

      
     
    

 
       





     



     
  







 أكاديمية الفيصلي تباشر تدريباتها 
في ا
غوار الجنوبية 
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 جوليانا وأنس يودعان »تايكواندو  الجائزة الكبرى« 

 اختتام بطولة السعد الدولية لفروسية القفز 
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ReachImmigration

 اختتام المشاركة ا
ردنية في »عمومية 
دولي الهجن« 
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 فوز أول لـ ريال مدريد على أرضه.. وليفربول يحقق انتصاره الخامس 
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 ا�رجنتين وإسبانيا في نهائي مونديال السلة اليوم 



    
      

     

      
      



  
       










     

  




      
   
     


      



      
      

  
 




 
      

   
    



    
     
 




     



       

       

  
   

       



   
 

    
    
       
       

    
  
       
    

   
 
      
         

   
   
    

     
         

  

      

      

     


 
      
   
     
     

  
 
     
      
       

   
       
     
      
       

   

 

 لعنة ا*صابات تالحق نجم برشلونة 


      
   


       
      
       
      



 

 



      
       

     
       


       






 جماهير سان جيرمان تستقبل نيمار بصافرات 
االستهجان 
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الغذاء والدواء: »Zantac« لم يستورد منذ ٢٠١٥



    
  Zantac tablet  
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إطالق فريق عمل ا�ردن االقتصادي

» مراقبة الشركات« تفعّل قانون ا�عسار 
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 ا�ربعاء.. عين على الدوالر وأخرى على الدينار 
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 ا�وروبيون يتجاهلون دعوة روما
�صالح القواعد المالية 

 افتتاح المنتدى االقتصادي
ا�وراسي في الصين 



     

 



    




    
    



 


     

      


 

     
    


       



       
 

 




    
   
 
 


     
     


      
       





       

  









     



     







 

  

















       

     
 




     





 


 
     
      
  
     
       
      

     
     

     


       

      




      
 




      
     


      




       

       
      


       
      

      


 ٢٫٩ ألف شقة مبيعة مستفيدة من قرار ا�عفاء  

»سوق ريف عجلون السياحي« يعقد حلقاته التشاورية


     

 

       
    
      
   
     






 




      
        
      




 


 
    
   
       





       


    




      

       

    
     




      
     
   


 



    

        
   

      
     


        





 »مراقبة الشركات«
تفعّل قانون ا�عسار 
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 »جماعة عمان« تناقش خارطة طريق للخروج
من ا�زمة االقتصادية 

» المواد الغذائية« تطالب بإعفاء المستوردات 
من الضرائب والجمارك 

 –  
  
     


    
    
    


 
    


 
     

     


     
     


    
   

  


    



    
   
    



   



    
  
    

    
    


    
    





    
     

    



    




     
    
   







 





       




 

     
   



    
   
    






     
     




      
    

     






    
   

     



     


   


      


     

    










     
    
  


  
     




















 قرض من »ا�ردنية 3عادة تمويل 
الرهن«  لـ »العربية للتأجير« 
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 تبادل خبرات بين جمعيتي خبراء
الدخل والمنابين ضريبيا 

إ جراءات أوروبية للحد
من االنبعاثات الكربونية 




    



      






     
    



      
 





 
    
    
   


     

    
     
    
     


     
   



  


     

  

     
      


      
     
    




    
    




      
   




       
 
      
    





















    


     

    


 






 





   
   

    
     

    




    
     
     
      


    
     
    

    


    
     
      


    
      

      




  

    












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

      

   ™POWERstick Jet  
     AirDresser
   Cube air purifier 
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Antonio SitgesSerra  
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سعد الدين شاهين: سنعمل كفريق ضمن برنامج متكامل 

 »ضبابية وشفافية« للتشكيلية وجدان الهاشمي.. شاعرية الحرف 

 فيلم »نور حياتي«.. العالم كما يراه ا+ب وابنته 
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 Light of My Life   
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 افتتاح مهرجان الفيلم ا�وروبي.. مشهديات تحتفي بالموسيقى 

 »الجياد« ينظم »أوراق أيلول« ا�دبية 

 »السلط.. ا�رض الطيبة« للكاشف.. معالم تاريخية 



»اوركسترا ٢٣٥٠ ق.م« تضيء مسرح أبو ظبي 
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 صندوق النقد: االقتصاد العالمي بعيد عن الركود 

 النفط والذهب يغلقان أسبوعهما على تراجع 

 العراق يوقع عقد7 6عادة بناء مجمع للطاقة 
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