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السودان يعبر بسالم..
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»الفحيص ٢٨« يختتم فعالياته بحفل نجوى كرم 
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 اتحاد الريشة يؤكد جاهزيته الستضافة 
البطولة العربية للناشئين 

 الفيصلي يفتتح أكاديميته في ا'غوار الجنوبية 
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 القططي: تشكيل فريق جديد للمشاركة بـ »المحترفين« أهم التحديات
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 الحلو يتوج بلقب »ريد بُل كار بارك درفت« 
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 ريال مدريد يتخطى سيلتا فيجو بـ ثالثية .. وليفربول ينجح باجتياز 
عقبة ساوثمبتون 
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 كيف نواجه العنف في مجتمعنا؟ 









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

شراب »الالقمي« يطفئ ظمأ التونسيين
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عالجان واعدان ضد فيروس إيبوال 

عقار يعطي أمال لمرضى الكالميديا
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A b d e l h a d i 1 8 @ y a h o o  c o m

عمان 

مليون دوالر مكافأة لمن يخترق »آيفون«

كاليفورنيا تحظر استخدام مبيد مثير للجدل
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االستيقاظ مبكر/ يقلل خطر سرطان الثدي
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خدمة »دليفرو« لتوصيل الطعام تنسحب من ألمانيا
   







     
     
    



     
    
      
     


   






      


   

      

  





     

    




     
  


     


      


    


     
      
   
   

 
 

    
 
      
    
    
      

















 

أيمن المجالي




راكان السعايدة



فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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E - m a i l : a l r a i @ j p f . c o m . j o
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انخفاض  التصنيف االئتماني ل�رجنتين 
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