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تضامًنا مع سالمة المرضى 
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 تجريم الكردي بالسجن تسع سنوات
وغرامة ٩٫٢ مليون دينار 



 ٣٣٣ محكوم* خالل عامين يستبدلون الزنزانة 
بعقوبات مجتمعية 
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 أبو زيد: العربي لن يفاوض على العكش 
قبل انتهاء إعارته 
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 ديوكوفيتش وهاليب إلى نهائي تنسية روما 



 بوسطن يقلص الفارق مع ميامي في نهائي الشرقية 




     
    
     

   

   



    
     



    

    


   
 





     




    
    
 




    
     
    












    


 

     









   




    

    


    
   

  
     

     



 




   






  




    
    
    


    


     

 
    
     
   
 
   
     
  

 

     
     

 
    

   
   

  

   
    

   



 
    

      
     

    


    
      



   




    
    


     




    
    



  
      
     

 

      

 


 

     
    


     

   

 

    
     
    
     
     




    

     



    



 





      
     
  




     



     


     


    
     









 جريزمان يقود برشلونة للقب كأس
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 تعاقدات برشلونة محل استفهام مجدد1 
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»المحروقات« تطالب بتسهيل مهام التزويد 
بمناطق الحظر




    

    
  
     


 $     
    
    


     

























   

      

     
   

    
     
    




 
    
     
      

   







        
 
         

LPs
       


       
       
        


        


  

        
      



50


#w w w  c o r o n a  j o









$
       











  
 

 


  
        



















































 






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

 »المحروقات« تطالب بتسهيل مهام التزويد
بمناطق الحظر 

 طلب رسمي من شركة أردنية لمشغل رابع لالتصاالت 

 »رجال ا4عمال« تبحث تعزيز العالقات
ا4ردنية - البرازيلية  
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 العرموطي: وكالء إعسار مرخصون
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 النزاع حول تيك توك يقترب من الحلّ  
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