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   منحة يابانية بـ ٨ر٤ مليون دوالر لتعزيز 
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 السفير ا,ماراتي: ا#ردن سيحقق كل ما يصبو إليه 


       
      
       
       
       

  
      
     
       

  
       

       
   
        
      
      

  
 
      
     

     
      
     

    
     


  
      
       
      
      
     

      
        
     
      

     

      


      
       
      
 
       
      
    

  
      

    

    

    
     
      




     


     

     

     
     
       
      

      
      
    

 
     
       
        
      

      

   

 حملة تزيين لشوارع معان بمناسبة مئوية الدولة 


      
     
      



    
      

     
    
     
       







     
     



     

     










     
      
       
      




     


        
     
      

       
    


     
      
       
      
      




      




 وثيقة نادرة لتشكيل ثالث حكومة بإمارة 
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كريشان: المملكة دولة راسخة رغم كل الصعوبات 
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 الجيش العربي وارث رسالة الثورة.. وما زال على العهد 
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 ا�من العام.. دور وطني وركيزة داعمة
لالستقرار منذ تأسيس ا�مارة 
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   طلقات المدفعية تكرّم ا�مير فيليب من لندن إلى جبل طارق 

   إيران تشغّل أجهزة »تخصيب« جديدة في أوج محادثات فيينا 








       
       
      
       
       



       
       
       




      
       

        



        



      
    
       



     


      

        

       


        

       





     
     



      


      

      

 

       
       
       
"




     


      

     


      
    
       



        











     
      
     

      
       



      



      
     


      
  
       


      
   
      "  



      
       


    
     






      


 





      
   
   
       


       
        







        
       
        
       





       

































  


      



 

 








       





       
     
      




       


      

       
 



      
     


     

      
     


    
       
       


     
     


      
      



       
      
      


 













w w w . a l r a i . c o m 
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 الحميدي تلتحق بمنتخب التايكواندو 




     
  
      


  
    
      
   
    
     

   

     



     


   
 




    




     
     
 
     



 
    
     





 »الجودو« ينهي مشاركته بطولة آسيا 








       

      


    
    
      
     
      
    





 »شباب وشابات« المالكمة إلى بطولة العالم 
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 إبراهيموفيتش يعلن مفاجأة فنية 
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 مختصون يؤكدون ضرورة الرياضة في رمضان 
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 توافق على إقامة »خليجي ٢٥« في العراق 
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 خسائر مالية ضخمة للريال بسبب ليفربول 

 السماح للدراج ماركيز بالعودة إلى المنافسة 
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 بادوسا تفجر مفاجأة في »تنسية تشارلستون« 

 الدوري الليبي بانتظار البداية 

 محرز ا,فضل في »البريميرليج«.. جوارديوال يطلق يدي أجويرو 



     
  







    
       






     

     


    
       




       

     

     


       
      
    
     







     
      
      


   
   









      
       


     
      




        






     
    






    
    


    



    





    

     



    

    


     
   
    


    

     
     
   
   






 
     




     

   







      

   



    
    






      
    

     
      

     



      

     





  
    
     


     


     


     



  


 



     
     


      








    



 



 روخو يحاول جذب كافاني للعب 
في بوكا.. ستيرلينج يؤسس وكالة العبين 
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   كورونا.. هل ستجعل الكمامة ثقافة مجتمعية؟ 
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 ا"ردني نايفة يفوز بجائزة مهرجان القدس للسينما العربية 

 »الكيانات الوظيفية«.. كتاب عن إشكاليات الدولة والسلطة والهوية 
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 فيلمان عربيان في القائمة النهائية لترشيحات ا"وسكار 
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عماد عبدالرحمن
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