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

 











    

   
     
   
   







 



 |    | 

$





   $    
      







          
        

        






واشنطن تطالب بتحقيق في »فظائع« السودان





   




   

   

   

   
  


  

    
  
   

 





ترمب: إيران تقف خلف »هجمات الخليج«

 »مسيرات العودة«: اصمت يا فريدمان 



    


   













   
   
   



   
 
   







    
   



   










مهرجان نصرة فلسطين والقدس: 
نقف خلف دولتنا وقيادتنا
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 استجابة لفيديو استغاثة عبر منصات 
التواصل.. وزير الصحة يوعز بمعالجة طفل 

 مسيرة احتفاءً بعيد الجيش وذكرى الثورة العربية 

 ارتفاع قليل على درجات الحرارة.. اليوم 

 أمين عمان يتفقد مشاريع الباص السريع.. 
ويفتتح سوق جارا 



       
     


     


    







      



     
    
      
     
      




     
      


     



     
     





   










   
      
   
      
    


      


      
      


       




       
     
      
    




       

      


     

      
         




      

      



     
    


     
    



      
      



 الصفدي:  إذا شاركنا في ورشة البحرين سنؤكد 
ثوابتنا ونقول موقفنا بوضوح وثقة



     
        


      
     
      


 
     


   


     
      


      



 

    
      
     


       
    
 



    







      


       



   
     
      


  
      
       
     


      
 

 



       

      



 

        

     


       




      
       
     
     
     


      

     
     
      

     

      





      

      







     
      
  






   


  


      





        



 إسعاف إمراة حاولت االنتحار بإربد 
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 مهرجان نصرة القدس وفلسطين يتمسك بالوصاية الهاشمية 
ويرفض صفقة القرن 
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 ٧٠ مليون دينار كلفة بدل التعطل 
و ٥٦ مليون� ل�مومة 

 التقلبات المناخية تلحق أضرارا 
بالمزروعات في عي والمزار الجنوبي 

 انطالق المسابقة الهاشمية الدولية 
لحفظ القرآن الكريم للذكور 



    

      

 






     
      

     





       

     
     

 
       







    
     
    
    


    
     
     

    
   

     
     



     

     
     
     
     

     
     



    
      
     
     
     





    




    
     
      
    


     
      

    
     


     


     
     



    
     
    
     


     

      




    



      
   
     






    


     
     


     

  

     



 البطاينة: اBردن واحة أمن وسط بيئة إقليمية ملتهبة 
أثرت سلبا على االقتصاد 



 الكويت تبدي استعدادها الستقبال العمالة اBردنية 

 اتفاق أردني - إماراتي على توقيع مذكرة لغايات التشغيل 



رايدر يدعو لتعزيز التعاون بين المنظمة وأطراف اQنتاج
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 قصف على غزة.. ورعب في »سديروت« 



      
      
     



  
      
     











    

      
     


    
 
     



     
       
     

     



      

      


    
     

 
   

      
    


      



    

 







     
     




     


      



      

     








        







        










       


        

        
       


 












         






 









 ترمب يتهم إيران بالوقوف خلف »هجمات الخليج« 
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a b d q u d a h @ g m a i l  c o m
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m a k a h l e h 1 @ g m a i l  c o m
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$

رصد $ ا$سبوعي  .. مؤشر البورصة يكسب ٥ نقاط بدعم قطاعي الصناعة والخدمات 
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ا$ردن يتفوق على ٥٤ دولة على مؤشر الفرص العالمية




 


      
    



       

       
       
       


        
      


       

    





       
    



      

 
    






 تحسن التصنيف االئتماني ل2ردن 
إلى بي بي سالب 

 وزير المالية يشدد على تسهيل ا>جراءات 
بالتوافق مع التشريعات النافذة 



   


   





    
   



  

  


   
  



   
   










   


   



    
   




   




   

   
   
   




   
   
  


 
   

   
    





   

  








   

   
   
   


 



  

  

  

  
  


    


   

  







   




   
  








 القطاع التجاري والخدمي يطرح مالحظاته على نظام الفوترة 

     
     

      






       





      


      




    
  
  


        




       
       
       


  




         







     
     



        
     

      


       

     
        
        



     






  
      




         

     



























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


       

 
  
  
  
        
 
     
     
    
       


        
     
   
 
    
       
     
        
 
       
     
  
      
  

 
       
      
   
       
     
 
   
       
       
       
 

  
  
     
        
   
  
      
 
  
       
  

    

       
      
      
     
        
      
   
      
   
 



        
  
 
  
  
 


  
      
      

   
    
       
    


 
      
  
       

     
 
   
       
   
 
      
     
   
 



   
    

   

     
    

 
         
    

    
  
  
       
     


        
      
  
 
      


   
   
       
      
      

  
      
     
  
   
    

 
     
   
    
 
     
     
      
          

     
 
   
   
     

  
       

       
  
    
       
  


         


       
         

     
     

 

   

      
     
     
      
    
          
    


   
    
   
     
  
        
    
 
       


  
   
  
 
        
 
      
 
  
       
     

        
 
      


 
      
        

       
   
     
      
   
 
  
     
    
         
   
 
     
 
        
  
        
        
       
     

  
         
          
    
     

     
     
  
 
     
     
       

  
 
   
  
       
 
       
       
     
  
    
         



 سؤال الهويّة في رواية «ميرا» لقاسم توفيق 

 




    


      
     


      
     

 



 
      
     
     
     
     



      
      
 
      
     
     






     
     
    
     

      
   



   
    
  
    
     







     
      


    

    
      
    
     
      
     
      

        

      



      

     

 

    
      

      
      
  



 
    
   
  
 
   
     
     
      


    



   
   



       


      
 
   

     
     



      
     

     
    
      
    
     

   

    



     


    
   
   
     
     
    
     

     

       



    
    



   


        
      
    
     
    





      
  
     
  
      
     
    
     
     




  




      

 

      



     
     
   
   
     

 
      
      
       
 
    

     
      
 




       

  
 

   
    
  
 
  






أستلهم نصوصي من واقعي الذي يفوق الخيال
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 كعك العيد 

                

        
      

      

 

        
     
    


 


     
      
 


  
        
 

 
   


       


  
             
      

 
        


  
   
   
       
      
   
       

 

 جبل.. ولكن! 


     
 
    
 


  
 
   

  


 طّيب تيزيني.. كفاك غموض� يا عُتبة 
فيلسوف الفكر العربي الوسيط



      

    


 
  

    
    

     
    

     


  
Concordia 

            


         
        
  


 
      
 
          

   


        
          
           


 
 
 

            


 
           
           
         

  
 


  

 
          


           

 

          
          
             
       

            




 أخاف من النزف وحدي 


The Old Guitarist
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 اسباب العلمية اسباب العلمية
لشعور البعضلشعور البعض

بالخجل بالخجل 
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TheAdventuresofTomSawyer
        




 

         
         



         
 

  



 
 
        



      
  



 
         


         
          


        

         




 

  





          

           
  


         

       



ا�سماك الطائرة
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Kakuro
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 »النشامى« ٩٨ عالمي�.. وبالمستوى الثاني 
بـ قرعة المونديال 




      



     





     



    



      


     
    
     


     









      




      


     




      
      
      
      
      

    



     
      
     





 »العودة« يُعزز صفوفه بالعبين من رواندا 

 اختتام معسكر وزارة الشباب الختيار فريقها لكرة القدم 
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 ريال مدريد يقدم هازارد.. ويؤكد تعاقده مع الياباني كوبو 
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 انطالق منافسات "قوى ا$ندية" للناشئين 
والناشئات 
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 الفقهاء أوال في سباق الدرفت الثالث 
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14 June 2019 9:04 PM

 إبراهيموفيتش ا�على أجر
 في الدوري 
ا�ميركي 

 ساري يقترب من قيادة يوفنتوس 





      
     


      
      
     




    
     




 




     
     
     


      


     




    

     
 
      
  
 





     

     




     
    
     




      
    

     


      

    




  



 دعوة قطر وأستراليا للمشاركة في كوبا 
أميركا ٢٠٢٠ 




   
     
     
 


      

      
      
      



 
      




     
    


 


     
     



   



    
      









    
   
    
    
   


    



   



    
     
     


    


   

    
 
    

    
     
      




     
    
   





   
   




    

     
    

  






   
   


 


   
  





    

   







 مارادونا يترك التدريب في المكسيك..
ويخضع لجراحتين 

 ديابي من سان جيرمان إلى ليفركوزن 

 الدوري الفرنسي ينطلق في آب المقبل 
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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

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









       
        


          
      
      


       
       


       
   

      
          

        
     
         


      
       
         

   

     
       
          
         

  
        
       
        
       

  

        
        
       



        

     

       
        
       
          

  
    
        
          
        
         

 



q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m

















     



     

     
    
   


      
     

     




      



 
    
     






      











       




















       









     





٢٨ قتيًال بقصف سوري وروسي على إدلب
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سياسيون يؤكدون:  ا/ردن ُيبقي جذوة
القضية الفلسطينية مشتعلة 
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