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ال مؤشرات لحل أزمة المعلمين



الملك للشباب: طاقتكم وجّديتكم ترفع معنوياتي










     



      
     
     





 

    
     
     

       






       


         






دراسة 9عفاء رسوم تسجيل الشقق /ول ١٥٠م



إطالق منصتي التشغيل »سجل« و»انهض«
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الملك: تنفيذ المبادرات يتطلب العمل بجدية وشفافية
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 الملكة رانيا: المرأة هي قلب ا#سرة والمجتمع 
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 الملك يثمن موقف فرنسا واالتحاد ا#وروبي 
الداعم لحل الدولتين 
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 مباحثات الملك في المانيا.. اليوم 
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 ولي العهد: إشراك الشباب في التنمية وصناعة 
القرار أولوية لبناء المستقبل 
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 الفايز: مواقف الملك تحتاج 
إلى إسناد ودعم عربي 

 الحكومة تقر نظامين $زالة الشيوع 

 ا2ردن يدين تصريحات نتانياهو حول 
بسط »السيادة ا$سرائيلية« على الخليل 

 الطراونة يدين الهجوم على »أرامكو« 

اعتماد  جميع مستشفيات »الصحة«  للتدريب



     
    
      






  

     
      




    

      
     
    


       
    
     
      




     


  


     
      

 
     
     



      

     




    
    
     



 

 


     


        
    
 

     


      





      
      


     
      







     
    
     
      






    



        
 







     
   
     




  




     
 


     
    



     




      
    
    
     



      

    


      


      
    
     
      


     
     





إ طالق منصة »سجل« وبرنامج »انهض« 


»انهض« .. برنامج وطني للتشغيل الذاتي
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 ١١٨ حادثL مفتعالً منذ بداية العام 
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 المعايطة: حزب ال يشارك باالنتخابات ال ضرورة لوجوده 



    

       
   
      
  
      
     
    

     





     


    
   
     
     

 
    


    


     
     


     

    
     
     

   
      
       

  


    
 




    
    
    

    


 
    
  
 


 
   



    
    
    
    
  




 الطعاني يدعو إلى زيادة االستثمارات 
الكويتية في المملكة 

» اليرموك« تالحق النائب منصور مراد 
قضائيا 

 بطاقات إعفاء لكبار السن والمعاقين
 من أجرة باص عمان 
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 ارتفاع معدالت التخصصات الطبية وانخفاض الهندسية 

» مدرسة قفقفا ا(قل حظا« تحجز أربعة مقاعد طب 
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أ كاديمية الملكة رانيا ليست عضو, في 
مجلس اعتماد »المسار المهني للمعلمين« 
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 اتحاد مزارعي الكرك: آثار مدمرة لهيكلة »وادي ا�ردن« 

 »الزراعة« تطلق مخرجات االستثمار في المجترات الصغيرة 

١٢٥ طن+ احتياجات السوق المحلي من الليمون يومي+

 لجنة تؤكد سالمة تجديد جواز سفر لمطلوب 

 
    
     
   
    
     
  

    
    

    

   




     

     


    
  

  
      

    
     
      

     

      
 
    
     
 
    

   



      
     
 

 

  
   



      

 
  

    
    
    
    
 


    



     
     
     


   




    




    
     
   


     


     
    
    
    


     
    



     

    
     

      







    

    
    
    
     
     
    





     
    

 
     
     


      
     


     
     

   
     


     
     
    

     

  
    








 




    
   
     
    






     


  
    


     
     

   
     
      
      






     
     
    








   


     
    


  


     


     





      

     
     






     


 الحمود: االستراتيجية ا�منية تضع 
المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار 

 االمير مرعد يعرض لدور »المصابين 
العسكريين« 

 محاكمة عن بعد» لجريمة قتل« 
في الجنايات 

 كشف مالبسات مقتل مواطن
على يد وافد 

 ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم 
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إ ضراب المعلمين يتواصل ضمن استثناءات للسوريين وطلبة »التوجيهي« 
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 المحكمة الدستورية: نفاذ »اتفاقية الغاز« ال يحتاج إلى موافقة مجلس ا#مة 
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  االنتخابات ا�سرائيلية.. اليوم

 اشتية: ا#غوار جزء من الجغرافيا  الفلسطينية 



       
       
     
 
     
      



     
      
       
      
     



   


      


    
    

     
      


     


         


      




      
      
     


     


    
      
     



  







     
      
     




     


    
        
      
     




       

  
     
  


      
       
    
      


 
      



      

       





 
      









       
   
     
     



      
       





        
      


     
      




      

     



































       




     




       






      

     


       

       


     




       



       
      




     









  
       


 
      
      




      
      





       




  
      


       
  


       







االحتالل يعتقل ١٩ فلسطيني( ويهدم منزلين

 ليبرمان: الليكود سيعزل نتانياهو
إذا لم يحشد ٦١ نائب( 
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هل يضرب ترمب إيران هذه المرة؟هل يضرب ترمب إيران هذه المرة؟


 

»زلزال انتخابي« في تونس 
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R o y a l 4 3 0 @ h o t m a i l  c o m
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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



       
        

      
        





      
       


       


       




      
      
     
      
       




     
     




       

      

      
   
   
      
      





    





l a i t h @ l a w y e r  c o m
                                   



     
       
         
       
 
        
       
      

       

      
       
         
  
        
   

       
       

     
    
 
      
      

      
        
        





 
   
 




       

 








 








 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
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   شباب واقتصاديون يعرضون لسبل مكافحة الفساد 



    
    



  
    
    
     
   
   
   

 

    

     
     
    

 
 
  
     

 
     
    
    

    
     
      
       

  

     
 
     

  
     
     
   
     


     

   


     
     
    
    

 
     
    
     


 

   
     
 
     


 

      
     
    
    
     
    
    

   
  
     

 
    
    
    
    




    
    
    
   

   
       

    




     
    

 
  
    


       
    


  

     
     

     
     
   

 

    
     
 



     
     





    
   

 
     
      

      


   
      
   
      
      

  



     
     





   
    
   
  

  


     



  
    

     
     
    
    



   فتاة أردنية تكسر الصورة النمطية عن الموسيقى 


      
     
    
    



 

      



     
    
     


      


  





   






     
    

     

      


     



     




    
    
     
   



      
     
      


     

 
     






      

     
    
     
     



      
     




     
      
     




      





 الشبول: تأهيل ١٣ ألف متطوع لخدمة الناخبين 


  
     
     
       







    
      
     
    

    


  
      
     

   


      
    
      

    

 
    
    
  
   


     


    
    
   
     
     
   
    
    



 بحث مشترك بين جامعة البترا 
و»كوينز« البريطانية 



     
    








     

 


  

     
    


     
     
     
    

     
    
     

    


     
       


    
     


     
    
     





 




   اتفاقية تعاون بين »الشباب« 
وجمعية الشهيد راشد الزيود 
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 مفاتيح بناء الثقة بالنفس لدى ا�طفال  مفاتيح بناء الثقة بالنفس لدى ا�طفال 
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 صورة ا�رملة في السينما العربية 
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صداع التوتر يتطور إلى نوع آخر

      


      


       

 




     
 





      
     
      
       

 


Netdoktor    
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ناومي كامبل في عرض أزياء خيري
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 وسط غيابات عديدة.. »النشامى« يعاود 
تدريباته غد� 



     

     


    

       



    

       
 
      
      


     




   
     
       

     
    

      
   
     
     






    
     


     
      
     

      


       
      
     
    


      
     






     


     

   
    
    
     


  


    

   



   




    
     





 




    
    
   
     

     





    
    


    
    


   





     
 
    
    

    
   



    
   

    
    





   
     






  


    

 

   





    
  

   
 


   

     
 

   





        
    

   
      

    


       

       
   
     

   


 
    










 ا%مير رعد يفتتح دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية 



  

    
      
 

  

 
 


 
   

   
        
    

 
    
   

 

    



    






 

 »كرة السلط« يتعاقد مع المدافع أبو عاقولة 







      

  

       

      
    


      

      
     

     
     
     

      

 
      
       

  


 »الطاولة« ضمن ١٨ فريق- آسيوي- 

في كأس العالم 
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 مدينة الحسن تتجه لـ »الطاقة الشمسية« 
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 أبطال الراليات الصحراوية يبدأون التجارب 

في وادي القمر اليوم 




    
    




    
     
   




  




   

   

   
   


    






  
    
   



    

  
    
     

     
   



    

     
 



    
      

 




     
    

    





     
    
     
   

     


    

    
     


   





 
   
   






     


    
     
    





    

  


   
   
    



 
   



    




    
   
    
     
     












 ا4خطاء ا2دارية وحادثة »الشلة« أخير,.. مسؤولية من؟ 
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 العدوان إلى »ا4ولمبياد الشرطية« 




     


     


      
     



 

 »ريد بُل سوب بوكس« ينطلق الجمعة 
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 عمان وشباب ا4ردن إلى نهائي الكأس 
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 منتخب الناشئين للكرة يستعد لـ سيريالنكا 

بالتصفيات ا�سيوية 




    
 
     

    

  

    
     
     


     
     



 
      

   
   
  
     
 


   






    


    


    
    
    


    




    
 
   

    
   


     
    





      
    

 
 
    
    
     


    
    

     


   





 






   



       
    






 
     
    
    
    



    


 

    
    
    
   


 
     


   

   




 
   
    
    
   

    


 
    
    
   



      
    

   



    
     





    
  
    




    
 

    
    






 الوحدات والعودة يفتتحان »طائرة الممتاز«.. 
و»المهندسين«  يعتذر 

 النجم الساحلي يواجه بطل آسيا 
في  كأس العالم ل7ندية 




     
    
     



    
     
    

   
    





  
   

    
     




 
     
     


    


     
   
     


   
  

     


    
     
     
    

    



   
    



     
    
   








beIN
beIN


beIN
beIN

beIN
beIN

beIN
beIN
beIN
beIN


 عمّان تتأهب لـ حوار كأس السوبر بـ »اليد« 
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 ليفربول يبدأ الدفاع عن لقبه.. ورحلة صعبة لـ برشلونة 
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 دي خيا يجدد عقده مع مانشستر يونايتد 


 ديوكوفيتش في بريزبين.. ونادال في بيرث 

 مانانجوي يغيب عن بطولة العالم لـ »القوى« 



     
    
       




      



       
    




   
   



   
       

      
   

      


      
  





    




     
      


       


     
     

      
      






    
      
      

     



     
       




       
     
 

     


 

     
      

       



     
     











     
     

     
    




      





    
       







        



     


     


  
     

  

    









 
    
   


     





    
    


     

    

      


  
 



    
    
     


   
     
    
    


    


    
     
    
     

      

 



    
     
    







    
     


    


    
    



   

    





 

    
   
    
     

   
   

    


   
    
   
    


    
    
    







    


    

     



    


     





   

  


    
   
    
    
    
    
     







 »كالسيكو« ناري بين الهالل واالتحاد على بطاقة 
نصف النهائي 

 »كاف« يؤكد تتويج الترجي بدوري أبطال أفريقيا 
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 مشروع مكتبة ا�سرة.. تنوع ا�نتاج الثقافي والمعرفي 

   ليلى ا�طرش: الكتابة ثبات وا�عالم رمال متحركة 

   حوارية تعاين العالقة بين الثقافة ومنظومة القيم 
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 محققون أمميون: الروهينغا في بورما 
مهددون با"بادة 
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 وزير المالية رفض إزالة سقف
إعفاءات »ريتزكارلتون« 

»المركزي«: ا"ردن يتمتع بقطاع
مصرفي سليم
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»الجدوى« توقف مشروع* سككي* بين 
عمان ومطار الملكة علياء
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 قرار وشيك باعفاء الشقق من رسوم التسجيل 	ول ١٥٠م٢  
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» الملكية العقارية« يدخل حيز التنفيذ 


    
 





 
     


     
     
  
    





    
     
   
   
    
   


      
  

    
    


     
    
       


     


    



    


    


     
    

   
    
     







    

    

     












 غوشة: أزمة العقار تتفاقم 
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 تجار قلقون من تأثر مصالحهم بإغالق
شارع الشريف ناصر 

 لقاء تشاوري لبحث أهم معيقات العمل الصناعي  
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 ترجيح  ارتفاع أسعار المشتقات النفطية 
للشهر المقبل 

 ١٫٦٪ انخفاض الرقم القياسي لكميات 
اAنتاج الصناعي 
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 ٤٧٫٨٪ حجم االستثمار غير ا�ردني

 في ا�وراق المالية  

 »المركزي العاصمة« ينتقد وقف المشاريع الرأسمالية 

 تأكيد الدور الحيوي لمشاريع السياحة بالعقبة 







      
      

     

      




     

     




    








    
    
    

    


    

      



 
   

     
 




   





    
     
     

 



     
     
    
     






     
     
    
    
     
     






      




     



    
    
   

 

 كناكرية: بعثة »النقد الدولي« ستبحث 
المؤشرات المالية واالقتصادية 
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 ٣٫٩ مليار دوالر الدخل 
السياحي لنهاية آب 
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