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 »ديسكو« يزاول العمل رغم قرار بإغالقه 



     
       








$

      





      
      
     

     
     
 
 
  



      
     

      

      
       


      
        
       
  
       


    
      
   
  


$
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 إعفاء قطاع الزراعة من رسوم تصاريح العمال 
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 بلدية الكرك تنافس على منح المشاريع  االبتكارية 

 المياه العادمة تهدد مركز صحي المنصورة 
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استيطان بال توقف..
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 ليبرمان.. قوة تحدث اضطرابات هائلة في إسرائيل 
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إيران تهدد بحرب شاملة
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تركيا تستعد لعملية عسكرية في سوريا
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 مشروع شبابي أردني بـ ٣٥ مليون دوالر 
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شباب يشاركون بكثافة حول العالم في إضراب المناخ

   

  




     
       
     
     


     



 
      
    


  

    

     
 

     
     
  


     
    


      
  
      
  

 
   





 
    


    
    
     


 














 $


wwwnlgovjo










 









        
       
       


       
   
       
   

       




     
      
 



     
        

       



     
      

     


 
     
     
       





      
  

      
      



       

     
     
    



     

      




       
     
     
     

 
      

     



      


  







 


 


   









 







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

    
     















































































































































































































































 








  





 











 





















































































 


























 




































































    






         

      


        





Kakuro







































































 

















































































































































































































































































































































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

طريقة جديدة لتشخيص الخرف
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قبعة بشريحة مدمجة لعالج صلع الرجال
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 برزيجونسكي يكسب الجولة السابعة ويؤجل الحسم 
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 »كرة الوحدات« يوقع مع المشاعلة وسمرين 

 أبو زريق يلتحق بالسيلية القطري 
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 ا�شرفية يتأهل للدور الثاني بـ »سلة ا�ولى« 
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 مانشستر سيتي يستعرض.. وبايرن ميونيخ يضرب بقوة 
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 أندية دوري السلة ا>ميركي يتفقون على عقوبات جديدة 

 جيزوس يعود  لتشكيلة البرازيل 
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