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الملك يؤكد على تعزيز
العالقات مع الجزائر





    




    
    
    







     
     
    



   
     




    
    




»ا"خوان« تستعد "طالق مشروعها الوطني



    

    




    



     
    
    
    





    

     
    



    





٣٫٢ مليار دينار صادرات المملكة 
واالستيراد ٨٫٩ مليار

 

شركات عقارية وهمية تحتال
على مواطنين في العقبة
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»ا�خوان المسلمين« تطلق مشروعها الوطني خالل أسابيع
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 شركات عقارية وهمية تحتال على مواطنين في العقبة 

بدء امتحانات الشامل.. اليوم



   


    
     

  
   
    
     
     

   

      
  

     

     
       
     



   
      
    

     

    
   
 
     
     
   

    
   
     
    
   

  
     

    
     

  
    
 
    
     
      
     










    
   


    
    
   
    

     


    

     




     
   
  
    

     

    


    
    
   
    
   
     
    
    



     


     
    


    
    


    
 


    

     


     

   



   
   


     
     
     

   
    


    

    
    





   
    
    
     
     



   

   
    



 مجلس شورى المفتين لروسيا يمنح الوزير 
العضايلة وسام الوحدة الروحية 

 التل يقدم أوراق اعتماده سفير4 معتمد4
غير مقيم في التفيا 

 العواودة يقدم أوراق اعتماده لرئيس الموزمبيق 

 سفارة أذربيجان تحيي ذكرى وفاة علييف 



     
      
     
      
      


      
       
     

     
      



      
   
 




      

      
      
     
       
     


      


      
      
       
     


      

      
     
      


     
     
      





      
       
     
      



      


       
      






      

     




     
     
      

       

      





  
      
       



      






     

      




     
 
     
    
      







      
   

      


      

     
   
 






      


     


       
       



» مركزية أطباء اBسنان« تقر تعديالت 
مقترحة على قانون وأنظمة النقابة 

 توافق على رفع عالوة المهندسين إلى ١٤٥٪ 







    



  
 
      
     
     


  
     



    


     
      



      

    
     
    
  


    
     

     
   


       
     


     




    
     
    




      
      
     
      
  
   

     






    
     
    




     


  


      

     



    


    



    
    
 
    












   
  
   




   

   




  
  
   





   



   











» التربية« تدعو لتوفير متطلبات السالمة 
العامة بالمدارس خالل الشتاء 
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 ٤٫٩ مليون سائح والدخل السياحي ٥٫٤ مليار
 لنهاية تشرين الثاني 

 السماء العربية تشهد زخة شهب التوأميات
خالل الساعات المقبلة 




     
     
     
      

      
     




 
 

    



     

      

  
     

     
     

    
    

   
     


    


    


     





     


    
     




      

    

     



  
     
   
    

    

     
      
    
      


    


     

     

      
     
     

     
    


     
     

      

     

      
      
     
     
     

     
    


     

     
    
     




     


    

     
    
     
   



     

      



     
    





 
     






      
  




    
   

    



    



    

     
     

      



     

     





   
      





      




    



     

   



   

       
     
     

   


    
     


    


      


  

 

    
    

     




 مشاجرة بين متسوالت بمسجد في إربد 
تؤكد قصور إجراءات المكافحة 


»المعلمين«: العمل على استحداث وحدة 

تعنى باالنضباط المهني
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مسيرات العودة مستمرة.. وحماس تحيي انطالقتها



»تبون« يمد يده للحراك الشعبي




    
    


    
    
    
    


   

     
 



     

   

  
     


     
     
     
      


   


     
 






    

 



  


     





      




   



     
     
    
     
    


    
     
    

     




    
     
      
    





      



    
    
      
    



    





     

     
      
    



     
     




    
     


     




     

     



    
     




     
    
   






    




    
  




     
     


  


  











    







     

      



      
     
      






    
     




      
       


  


     


     
 





    
     





 
 
   



     


   

     
     


     
      
 





     



      
     

 


     

     
    




     
   
     
    


    


     
    
 
     


      



      





     


     

     








لبنان.. استشارات نيابية ا'ثنين
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O d e h o d e h 1 9 6 7 @ g m a i l  c o m




       
  
       

      




      
   
        



  
      
       









        
       
  
    





      




   
      
       

    


      
      



 
     


 
      
        



       



        
       



         





       
           


       




         
         



        
         
        

 
        







 

     
 
          
        



    


       




       
       







        
        
       
 
 
        
         

      

 


        
        

       
       






m o h a m a d h u n i t i @ y a h o o  c o m




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




  

 




       

  


             
        
          


  
   
          
        







 
        
     
        
        

 
         

 

           


 
         
 

 



          
         

 
       
          







       







   
 





       
   







      






 
         


        
  
 




      






       

        
     
         


     









      

     
     
       
      
       
      
        


       
        


  

       





     
       
    

       


      
 


         
     

     

     
     
      




     

      
     




R s a a i e  m o h m e d @ g m a i l  c o m
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 نبيل سليمان في رواية »تاريخ العيون المطفأة«: 

عوالم بال بصر وال بصيرة
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جائزة الملتقى واالحتفاء بالقصة القصيرة
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» الوّباص« لـ تامر راضي: 
رواية التقاطعات ا1يديولوجية والعقدية 

نزهة نظرّية محّلقة في حديقة »المثنويات« المعلقة
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$

٥ صفقات على ١٣٫٦ مليون سهم ومؤشر البورصة يكسب ١١ نقطة


        
         



        
        





          






       
        
       
       
       

       
     
      
       
       





       
       


        


       
       




       

       
       
        

        
       
        
      
        
        
       




     
       
        



 وزير المالية يُطلع البنك الدولي على الوضع المالي ل'ردن 
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 بورصة عمان تسجل رابع أعلى انخفاض 
من بين ١٦ سوق8 مالية عربية  



     
    
      


     
     
   
      
 
    
    




    
    
     
    

    
    
     

  
    
   

  

    
    
     



    

     

 
    
    
    

    

     
     
     

   
    
    
     
     


 ٣٫٢ مليار دينار الصادرات الوطنية 
في ٨ شهور والمستوردات ٨٫٩ مليار 



      
    









     


    
     




   
     

   





  
     


    
      

     



     
      
    
  









     
      




 ٢٠٪ تراجع نشاط قطاع اDلبسة واDحذية  
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 ا�مير علي: اتحاد غرب آسيا يواصل 
ترجمة رسالته 


 الفيصلي يتخطى الجزيرة.. والصريح يحقق 

فوزه ا�ول 
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 أعضاء من مجلس إدارة اتحاد اليد يّدعون 
وجود تجاوزات 

 ا�رثوذكسي يتخطى الجبيهة بـ »ذهبي سلة بنك 
االسكان الممتاز« 




    
     
    
    


     

     
    
     

    
     


  



    




 

    
    
    

  
    

     


    
     



    

     


    



     
   

    



     

   
    
    
    
    
    

  

      


    
    
    


    
    







   


   
     
    




    

    
    
    



 


  
    

    

     
    


     
    
    


    
   


    
  


     

     
    
  
 

   

   



 Gشابات الكرة« يواصل تدريباته استعداد« 
لـ غرب آسيا 
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 »الناشئات« يواجه نظيره اللبناني في بطولة 
غرب آسيا .. اليوم 



  
     



     


    


     
    


      


     




     

     

      
  

   
      

     
      


    
     
 
   
      
  
      
     
     








    

    


 
    
    




      
     





  




    
 
    
   


      



    



     






      
     

    




    
 


     

    
 


  
    



      
 
   




    
    

 







 كفر ابيل وكفر الماء يصعدان إلى الدرجة ا!ولى 
بـ »الريشة« 

 »ا!ردنية« بطالً لـ كراتيه الجامعات 
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 آرسنال وروما بشق النفس إلى الدور الثاني.. وخروج التسيو ومونشنجالدباخ 



 فوزان بـ يد ا!ولى 
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 نيمار يطالب برشلونة بـ راتبه ا�خير 

 بايرن يتوقع عودة كومان مطلع العام 
الجديد 



     

     


      


       




     




     


        
     
      



      
      
 


     


 




      





      

 
     
     
      


      
      







    



      


    
     



   

     
    
     



      
     
  
 
      



     










  
   

    
    



     
  
    





    
    
    
    
   
     


    

    
   




   





 




     

    
    

    



    
    

    



    
    



   
    
    



     

    


    

    
    
    



   
   

 





     


    

     







 

    




     







    









    
     

     







 مواجهة عربية قارية بين الهالل والترجي.. والسد في مهمة 
صعبة أمام مونتيري 

 جوارديوال ينفي »بند المغادرة«.. وكلوب يوافق 
على التمديد مع ليفربول 
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    Radiotherapy 
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 صغيرات في مواجهة سرطان الثدي 
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الضباع 
الضاحكة
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»الصحة العالمية« تسعى لخفض الوفيات بحلول ٢٠٣٠
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االفراط في مشاهدة التلفزيون يصيب الطفل بالبدانة





 s l e m a n  w a l e d @ y a h o o  c o m
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أيمن المجالي




راكان السعايدة

فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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»أوكرانيا غيت«.. إلى تصويت العزل
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»زلزال« يعيد رسم المشهد السياسي البريطاني
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