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محتجو السودان يشكلون مجلس� مدني� 
لحكم البالد.. غد�



   


   
   






    

    

    






  


      
      




 



ربيع عجلون.. رئة ومتنفس



العبوس نقيب� لـ »ا+طباء« للمرة الثانية

 

تجاوزات باصات المدارس الخاصة خطر 
على سالمة ا+طفال في السلط
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ولي العهد: لغتنا هويتنا.. لغة القرآن الكريم 
وحضارتنا وثورتنا

غياب الرقابة يحّول أحياء في معان 
إلى مكبات لKنقاض والنفايات







   
   
 





   



    



   



   

    




    

   


















لجنة تدرس تنظيم التمويل ا+جنبي
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٣ إصابات بالحصبة �طفال سوريين  في مخيم 
 �ا�زرق وتطعيم ٢٠٠ طفل فور



   ٥٢٦٣ طبيب2 وطبيبة على مستوى المملكة ينتخبون 
مجلس نقابتهم 
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 احتفالية تكشف حاجة الكرك لمتحف 
تراث شعبي 

 ٢٥٤٤ حالة تستفيد من صندوق المعونة 
الوطنية بعجلون 

 أمانة عمان تفتتح مهرجان نيسان 
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 ولي العهد يطلق مبادرة »ض« للحفاظ
على مكانة وألق اللغة العربيّة 



 بدء أعمال مؤتمر القيادات التربوية السادس عشر 

 »القدس عربية«.. إطاللة سلطية بآالف الشموع على فلسطين 
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 تجاوزات باصات المدارس الخاصة خطر
على سالمة ا�طفال في السلط 

 إطالق طائرين نادرين في محمية ضانا 

 مشاريع لتحسين البنية التحتية في محمية غابات عجلون 
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 عجلون والربيع..
رئة ومتنفس 



 



    
     



    
    
     






   
     


     



     


    






     
     
  
    
   
     

 



 العوران: أمطار نيسان وتدني 
الحرارة تؤثران على ا�شجار المثمرة  

 المزار الجنوبي ينتظر صيف@ بال 
انقطاع للمياه 
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 الجزائر.. جمعة تاسعة من االحتجاجات 



     

      
      




       




    


 


        

 
      
       

        



     







       

     
     


       
       

       


      

       



      









       
      
     


      
       

  


       

       



  



     



      
      
       
     

        


     
      
      

      



» تجمع المهنيين« يعلن غد� تشكيلة مجلس 
مدني لقيادة السودان 


     

     
      






     
     
      
    


     
  


   
    


 
     

   



      
     



  
     




     
      
     




   



  


        



       




   
    










    
     
      



    
  

      



 
   

 

     




     


      
     



 
     
     
    


      
      





االحتالل يقصف حدود غزة وينكل بمسيرات الضفة



    


      
      




     
      
      



    


      
     

      

   

      


    
      
    
     





    



 
   
      
    
       

 




     
     
    

      



       
    
     
      
     



     
     

 
 








    
     
      
    
     
 
    

      


     
      


        


  

     




       











      


 










       
     
    







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




O d e h o d e h 1 9 6 7 @ g m a i l  c o m
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a g a w e e d 2 0 0 7 @ y a h o o  c o m
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 صفقة مالية على ٣٣ ألف سهم والمؤشر يفقد ٧ نقاط 

 الهزايمة يبحث في بروكسل آليات التعاون
مع منظمة الجمارك العالمية 




      

       





     


     

       



      
  
     

      
    



      
      


       
       
     




      


         





       


       

       
      
 
      
       



 ملتقى عربي يوصى بتسهيل حركة تنقل 
اصحاب ا8عمال 

توقع إبقاء » المركزي التركي« الفائدة 
مستقرة حتى تموز 



     

     




   


    
      



    





     
     



     




      

    


     
    
    


      
    

     
      



     
    

     



     
    
    


      

     
     
    
    







       

 
      


     
     
     
     


      

     
       
      
       


      


     


     
      
     



 ا8ردن يسجل ثاني أعلى عائد استثمارّي على ديونه 
مع نهاية آذار 
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قعوار: أهم أهداف برنامج »ا�نتاجية« 
تعزيز فرص التشغيل الذاتي



      


     
      



     
     

      
      
      




        
     


       


    

      
     



  

     



      


    


       

       



       

     


        
     

       
       
       

 





      






      

      



        




      



 ا4سهم القطرية تكسب ١٫٢٦ مليار دوالر في أسبوع 


      



        

      


      
       
       







 الساكت: دعم الصناعة الوطنية يساهم 
بحل مشكلة البطالة 

 ارتفاع أسعار الذهب 4ول مرة في آخر 
جلسات ا4سبوع 



   

     



     
     






     
    

     
























         








   


       




       
      
 


        











 جمعية المصدرين تنظم المشاركة ا4ردنية 
بمعرض كندا الغذائي 
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 ا�هلي والعقبة والوحدات 

إلى »الثمانية« 

 ا�هلي (١) الجزيرة (٠) 

  






  
     
     

    


     
      
     

      

   



     
 

   
      


  
   


     





 الوحدات (٢) اليرموك (١) 

    
    
    
 

   
    
    
   
    

 





  

     
    
    

 

     


     
    
     
    

 
   
      

     

    
    
     


   




     

  
    
    




   
   





 

    
   
 

  





     
    
     




    

     




 


    

    





     
    




    
     


      
  
    
     





     



 بلعما (٠) ٢ 
شباب العقبة (٠) ٤ 



 خصوصية النقاط 
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 تتويج الوحدات بطًال لدوري البنك العربي 
ت١٥ الندية المحترفين 
  

      
      
      

     

    

     

     
     
 

     
   
     
     

 

 

 ٥ خسائر لـ منتخب الكراتيه في الدوري 
العالمي بالمغرب 





     
 





       
     
     


 
    



    
       
      
  


     



  

















    

   


   
    
    



    
 
   
     
    








    
    



   
     

 
    
  


    



    


     
    
   
   



    

  
     











 



 الجوهر والشرفات والمومني يظهرون 
في »قوى آسيا«.. غد6 

$

 معطيات فنية رغم صعوبة الجاهزية 
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 الحكم مفيد يخضع لتقييم النخبة 
اEسيوي اDخير 
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 »منتخب الطاولة« إلى بطولة العالم.. اليوم 


    
     
     




  


     

   


 
      





  


     
   
      



     
       

      
     
      



     
     




 مديريات التربية تبدأ سباقها نحو ا�لقاب 


 البطولة العربية لرواد التنس تتواصل اليوم 



     
     
     

     

      
        
       

   

       
     
    


      
       
      




      
      
      


       
     
      
       

 
      

      
  
      

     
       
       
      





      
     
       
     


  

    
     
     
      
      
     
     
      
     
      
     
      

   

      
    
      
 



     
      

    
       



  
    
      
  
      






   
  

   

 
  
   
   
  







    

   


  

 





    

 
   



   

    
   
    
    
   

  




   
   


 

     

   
   





   



 

  

   


 

    
    

    




     
    
    


   

   

     

    
   
   
     
  

     
    
   
    
    

    
    
   
   
 



 إنطالقة ناجحة لـ عشيش والكسبة  في بطولة 
آسيا للمالكمة 

 بدء أعمال دورة الدراسات القارية لـ حكام اليد 





   

   




    
    
   
    
    
   






   


   
   

   
   
    


    

   
  
    
   
    
    



    

 

    

     


   



   
     




      

     

     



     


  
   




   

    




    
     





  
   
   




       



   


   

   







    

   







      
   

    



  

   















  














 »اساطير ا�ردن« يظفر بلقب بطولة الكبار للكراتيه 
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 العرسان يتلقى عرضC احترافيC من اتحاد 
جدة السعودي 
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ـ�ف!   الكتابة بدافع الحبّ.. مع سبق ا�صرار والتله

» ظالل متحركة« لـ نازك ضمرة.. العيش على ضفاف الماضي 
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 ليلة واحدة تكفي 
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 هل يسهم تناول  هل يسهم تناول 
الحليب في تقوية الحليب في تقوية 

العظام حق�؟ العظام حق�؟ 





 
d f @ a l r a i  c o m 

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


 



  
          
         
   

       
   
  

    
        


   
       









    
   
      
        


      
         

        













     
     


     

     

     
     
        
     




      

 

      
      







      
    

     
     


      


 


    

      
 



       
   
       
  


      


   

     
      
      
  



     




      


   
     
     
     
    






       
      





     
     
      
     


   
     

      
      



 
      
 
      
      
      




  

      




مسلة حامورابي
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 ShutrukNakhunte 

     
     

     

      

    

  

       

     
     

    
    

   








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




    
     

































































































































































































































































































 






































































































































































    
 





         

      


        





Kakuro






































 – – – – –
 – – – – – – –

 – – – –

 –

      –
 –      –
  – –
 –
 – –
  – –

 –
 –

  –









 –


 –     –  –
 –
 –

 – –
      –

 – – –
 –
 – –

 – –


 – – –
 – – – – – – –

 – – – –








































































































































































































































































































































 

أيمن المجالي




راكان السعايدة

فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m

        

f a c e b o o k . c o m / a l r a i n e w s p a p e r
t w i t t e r . c o m / a l r a i

E - m a i l : a l r a i @ j p f . c o m . j o
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ترمب: اعترف بدور حفتر بمكافحة ا�رهاب
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