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لبنان.. ثورة بال طائفية
 



  



 


  




   
   


   
  

  

   




















     

     


     

      









     
      
   



    
    




     

    








        
       



 

      

   
     
         









        







     
        

   

























































 مجلس النقباء يلتقي رئيس الوزراء 
لبحث العالوة.. اليوم 
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» النقابة« تلغي تعليق عضويتها 
في »الصحفيين العرب« 

 مبنى أثري في بصيرا ينتظر قرار استمالك 
منذ ٨ أشهر 



     




      




       
      
    
  
     
     
      

      


     
       
     
      


      

 


      


     

      


      
     

    


      
      



     
    
     

      
      
    

      
     



      
     
      
     

      

    
      



     








  


      
     
      
    




     

   


     
        
     
     
    










    
      




      


      


      
     
       
     






      


     




 ارشيدات: »المحامين« لن تغير مواقفها 



» الحقوقيين العرب« يبحث مواجهة »صفقة القرن« 


       
       
 
    
       
      
     


     
    
        




      

       
      

   



      
 
      

      




    

        
      
 

      





  
      
      
      




  
       
       
     









      




       


      

      
     






      



      
     
      


     




      

     
      




 »ا@دارية« تقر لطالب سوري إدخال سيارة مؤقت بلوحة أردنية 


 
      



      
      

   


    

      





       
  


      

      


      
      

      









        
      
 
      


       

      
     
      
       
     


      

      






مجلس النقباء يلتقي رئيس الوزراء 

لبحث العالوة.. اليوم





     
    

      



      
    
       



     
     

     

    
     


    
       
     
     
  



     
      


     
 
     
    












 






 الملك: حل سياسي الزمات المنطقة ومحاربة االرهاب بنهح شمولي 
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 أمناء مكتبات المدارس بين أدوار إدارية 
مرفوضة.. وتعليمية مرغوبة 
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مراكز رعاية ا)حداث غير مؤهلة رغم وجود 
الكوادر الكفوءة؟ 






    
     
      
      
 
  

     



      
  



     
     




 

  

   – 




       
      
      
     




       
     

    
      
$    


     
     
      
      
     

      



      



     
    
     $ 
      






      
      





      



     


      
     


   



     


     
   
      
     


$  
    

     
    


     


 
    
  
      
   


     
     
     



     
      


      
    

       
     



   
     

     





     
 

  
    








      
     










      

    



      
      




      
      

      








     

       



   






     

     

    




      
    
     
 
      
    
    

 

    
     





» ا)طباء« تعترض على بحث لقب 
»اخصائي مؤهل« 

   مطالب باستثناء حافالت المدارس 
الخاصة من الشطب 

   لجنة توصي بثمانين ألف دينار لصيانة 
منزل محافظ الزرقاء  الوظيفي

   إشهار االتحاد التعاوني اKقليمي في جرش 

إ لغاء وحدة مكافحة التطرف 
في »الشؤون السياسية« 

   ٩ آالف طلب توظيف لـ ٢٥ وظيفة في »مياهنا« 
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   خبراء يقترحون إشراك المجتمعات 
في رفع الوعي السياحي 

   مطالب بفتح مكتب عمل في ا"غوار الجنوبية 

   ٢٠٠ ألف دينار لتوسعة مركز صحي مجرا 



      

     
     
     


     
   
  

      
    
    
    
    



     
     

    
    
     
     
     



    
    


    



    

    
     
    


    
    
    
     


    

     


    
      
 


     


     
     
   
    

     
     


    

   
    
     
      





       






      






       






    

      
     
 

       





      
       




      



     

  
       
      

     
     
     

 

      
     
    


       
     






 مشروع مستشفى الطفيلة بال مسجد وال مواقف 

 غياب التنسيق يضر شبكات المياه في الكورة 

   مطالب بمراعاة خصوصية عجلون البيئية 
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   المضافات.. مبان مشذبة انحسر دورها القيادي 
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 هل ينهي القانون الجديد مشكلة 
المقالع المخالفة ؟ 
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   البنية التحتية في عجلون مطلب لتحسين مردود السياحة 


     
     


   
    




    
    
     
    
      



     

      




     
    
     
      

      
      
     




    
    


    


      




    
      

    
   

    
    

    


    

     
 
    



      




   
    

    




    


     


     

     
    
     
    

   
   
   
    







      
     
     
     
    
    


   
      
      





    
     

     
     
   

     
     

    
    


    
     
    


   
    
    


    




    

    

      


     
     
  
    




    


 

     
     

    
     
      
     




   

    
     
    

   

    

 


   


 

    
   


     
    

    




      
    
    


     

  

      



   
     


    

 
     
    
    

    
     





   ..من ا0عالة إلى ا0نتاج واالكتفاء الذاتي 
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 E m a i l   s h a b a b  a l r a i  c o m
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 آالف الشباب ينتخبون »هيئات« المراكز 
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لبنان.. ثورة بال طائفية
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تفاعالت ا�زمة.. 






























      



       

       



   شعب محب للحياة.. 
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أردوغان يتعهد بسحق رؤوس ا�كراد
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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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 »الكيك بوكسينج« إلى بطولة العالم 
في البوسنة 



 
     

 

  

       
       

   
         

    
      





 مدينة الحسين وا�رثوذكسي يواصالن 
صدارتهما لدوري ا�ندية  بالتنس
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 منتخب الناشئين للجودو يودع بطولة العالم 

 برونزية للمصارعة في »عربية الناشئين« 



     
      



   


    

     



 







    
     

      


  






     
     
      
 








       




 



      

      








     
   
      
   
     
      






    
 

     



       
      












 ا�رثوذكسي يثقل »سلة عنجرة« 
في كأس ا�ردن 
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 بالتخصص.. جوليانا تقتحم الخارطة العالمية 
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 دفع خماسي نحو اللقب وثالثي للعبور إلى ا�مان 


¶

      
   
      
     


      






  



¶ 

   



      
 
   

     


       
       


¶      

     
    




       


  
      


       
       


¶       


     
      
       
     


 



    

      
     


       
       


¶

      
     


   
 


  
   



      



¶




      

 

     





     
      


¶       

      
        


 
    
    
      
      



     


¶       




      

 
    
  


 




       
 
     

 
      

 


¶


      
       


¶ 


    
      
      

 
¶ 









 








 





























 اختتام الدورة الرياضية للمدارس الخاصة 


       
    
     




      
      
      




      
 

     

      
     
     





 الراجحي يُحافظ على صدارته للترتيب العام لرالي القصيم 
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 نشاطات متواصلة في مديرية شباب الكرك 



     





     




      
      
     




      


   







     
     
   
    
    


    
    



    
 
    


   
   
     

 
    

    

    


 
    
    

    


    


    

    
    
    

   
    

   

   



 
    

    
    



    
    
     
    



   

   

     

   

   
   
    



     
    
    
     

    


  




 »كرة معان« يجري أول تدريباته بين جماهيره 



 
   

    




    
    
    
    


   
   
   
   

   


     
    
   





 




   
   

   
    


     








   


     
  

 

   

   

    
    
 
    
     

    

    

   
    


     

   



    


     





 


    
 
    


    
    

   

 



 الجليل يحتفي بصعود »كرته« إلى الدرجة ا.ولى 

 الكسواني والبكري يتقدمان المتأهلين للمجموعة 
السابعة للقفز 

 اللبناني الجاويش ينفرد بصدارة بطولة 
ا.مير محمد للشطرنج 
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beINSPORTS



 فالنسيا يحرم أتلتيكو من »حالوة« الفوز.. بايرن يتعثر مجدد�.. 
وتشلسي يالحق ليفربول 
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 الموسم الكروي السوري ينطلق وسط منافسة قوية اليوم 



   





    
    
    



    
     



    
    

    
 
  







    




   






   








    

    

    



   



 




    














  

     






     


    





 سولسكاير: إصابة دي خيا غير مقلقة 

 عبد الجواد.. 
أول مدرب سعودي

في البرازيل 

 مانشستر يونايتد يمدد عقد العبه جرينوود 
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 بنسيتش إلى »الماسترز التنسية« الختامية 
 

   




    





 
   
    
    
    



    
   
    
     

 
   
   
 
 

  

   
 

 




    
    
     
  

     

    

    

 ليفربول يجدد ثقته بالكاميروني ماتيب 


    
    




    



    



    


     



    

     



    
 



 
     





  
    
   


  

    











 

أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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 كاتالونيا.. دعوات لحوار غير مشروط 
وسط »دوامة العنف« 












    
  
   
  



    
 




     
    
     

     
     


     



    


     

    

    



    

  



   
    

    
   

    


    


 


     
     
    
   

   


     

     

    





 



     
    
     
   














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




 الحموري: ا�ردن يتقدم ست مراتب 
في مؤشر المنافسة المحلية 

خطة لضبط أي تالعب في المحروقات
واسطوانات الغاز خالل الشتاء

 غموض رسمي يزيد من ضبابية مصير 
»جوتك« النفطية 
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 ال توافق بخصوص حوافز الصناعيين 
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 الحموري: ا�ردن يتقدم ست مراتب 

في مؤشر المنافسة المحلية 



      
    
     
    

     




     


     
     



     
     
   

      
     


    

    


    
     
     
   


 
     
    

    
     

    
     

     


    


    
  

     
     
     

 





 ال توافق بخصوص حوافز الصناعيين 

٢٫٩ ألف شقة مبيعة مستفيدة من ا2عفاء خالل أيلول 




    



 
$   

   
   
  



  $ 




  
   
    


   
   

 
   

$ 
    

   


   
    

   



   
   






  $ 
  






   


   
   
  
  
   
  






  



   
    

    



  

   
   
  






    
     
   


   
   
    

 
   
    
     



   
 
      
    


   
    
      
    




    
   
    
 





   
   
    


   




    

   
 





   

    
   
      




    

    
   

 
   


   
   


   
      



  



»ا�ردنية للمالية ا2سالمية« تعقد ندوة »نظام 
المدفوعات الوطني ومكوناته في ا�ردن«



    


  
      
    
     

   


      


    
      
      

     
  


     



   
    
    
   
   
 

     


     
      
     
      
      

    


     

    
    





 ماذا يتضمن اتفاق »بريكست« الجديد  




    
   
   
  
    



   
    


      



     
    

     
     



   



     


      
     
    




     
   
 



       

 


   
   



    
     
  





    



    



    
     




» النقد الدولي« يؤجل تعديل حقوق التصويت 
ويوافق على تحفيز قدرته على ا2قراض 
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SpaceX

Artemis 

  
Antares    
OrbitalATK     
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 خطة لضبط أي تالعب في المحروقات خالل الشتاء 
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العقبة: مؤتمرون يناقشون أهمية السياحة في التنمية 
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