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امتحانات »التوجيهي«.. اليوم

    

الملك: ال مجال للتراخي
























        


      


      








      
      




      





الحكومة: معركتنا مع الوباء لم تنته
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 الملك: أزمة كورونا مستمرة وال مجال للتراخي وسنخرج أقوى 


 

     

    



     

    









     

 
      








 
  

  
 
     


     

     
     



    
       
 
     
    


     

     
    


      


  

 

   
     
    
   



      

    

    
  


      
     
      

      






    
    




 
      
    



 
      
     



     



     

    








    






 صالبة الملك وثبات الفلسطينيين
والدعم االوروبي يفشل الضم 




   



   

   


   
    
     


    
    

  

 



    
 



    
    
    
   
  

    
    
     
   
    

     


     


     
     
    
     
     


   


    
    
     



   



    
 

      


 
    
    

    
     

    

  
    
     

 

   

  
    




    
  
     
    
     



     


    
     

     
    

 
   

    
     
    
    
  

 





 




 









      
    
  
    
    




   


     
     






 
  


     



    


   
    






 العضايلة: ا2عالميات قدمن 
اضافة نوعية خالل كورونا 
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 العضايلة يعرض جهود محاربة الفساد
والتهرب الضريبي والحماية االجتماعيّة 





 وزير الصحة: فتح المطار قرار سيادي مشترك الصحاب العالقة 


 النعيمي: نعمل مع البنوك لجدولة اقساط المعلمين     
وا>عفاء من الفوائد وتقديم قروض ميسرة  






     

 
 
     
     
        
      
     
       
      

  
 
       
 
      

   
 
      
     
      
 



     
 
  
     

      



    
       
      




      
       
      
        




          
      

      


 
      
     
       

      
      
     




 



 
      

      




      
      

       
  

    
      

      

     

       
     
     



     

      
     
      

      
     







 
  



       



      







      



     
    

    





      

    





       


   


       
    
 
     


     


    
    
 








      


      
   






       
       
      
       


  
       
     
        


 
      




      
    







      
    


     

      
      



      
    
      
     



     

      

      
     



  
     







     

     




      
     
    

    

     
     


   
      
      




     
      
      



 زيادة أجور العاملين في »التوجيهي« 

 رئيس الوزراء تأجيل حفالت التخريج   
الجامعية لموعد مرتبط بالوضع الوبائي

 ازدواجية دفع رسوم التدريب بين الطفيلة 
التقنية والصحة يثير التساؤالت 

 »المستقلة« جاهزة لالنتخابات 
وسط اشتراطات صحية 
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 امتحان »التوجيهي« وسط اجراءات صحية 
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   تخريج مرشحات كلية ا�ميرة منى 
للتمريض 

 آلية للعراقيين الراغبين بالعالج 
واالستثمار في المملكة 

 رسالة اعتراض لوزير الصحة لوقف 
راتب ممرض الربعة أشهر 

 ا9بقاء على معدالت التجسير السابقة 

   إخالء ١٤٩ مواطن= يمني= إلى بلدهم 
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 مشاكل المنازل المقامة على أراضي الدولة في 
الرصيفة قيد الحل 

   الراجف.. عودة للزراعة وا9نتاج 
وسط مطالب بدعم رسمي 

   مطالب بانشاء مقبرة مركزية في الرصيفة 
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ا�نظار تتجه نحو الشرق ا�وسط



     
       


    
 
     

      

    
       

      

    
      

 
 
       
        
      

     
      
      


   

      

   

 
      
      
      


       
 

  

        

     
     



       

  
  
      
    
        

  
       
       

      
      

      
       


       
    
        


        
       

  
       
 


     
      
     

   

     
        

      
     
      

      




     


  

       
     


 
      
     


  



        


 



     
      



       
   



    
    



     


      
  



      



      








      
    




       

      
     



      



    
  
      
     
      
     









       




 
      
      




     

       


      

 

 
      
   


       

 


   
    










      
      
       


       
      




     



 


      
  





 التقارب الصعب بين ترمب وبوتين
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»الصحة العالمية« متشائمة
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 منصة »الكتبا«.. نافذة معرفية ترتبط بجذر اللغة 

» إيقاعات المكان« على منصة السلع الثقافية بالطفيلة 
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 »رسالة من إمرأة«.. مواقف ومقاالت وبرقيات 
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قرأت لك

     النار داخل ا�نسان! 
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عاشق الرياضيات ومُعلمها في مدرسة السلط الثانوية 
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 ٦ أندية تطالب إلغاء موسم »طائرة الممتاز« 


     


   




   

      
    
     

   


     
   



     
   



    
   

      


    

    



    

   
     
   
    

     
   


    


   




     
     



     
      






 النصر ينظم بطولة عربية ل�ندية 
بـ المصارعة الرومانية والحرة 



 
    
    

 



     

   
    
 
   


     
     

  



 




    
    
    
    



    








    
    

    
     
    
    
    

    

 


    
 
    

    
    
 


     

     

 
     


    

     






 »شباب العقبة« يثمن موقف فريق الكرة 

والجهاز الفني 

 ا=هلي المصري يجدد عقد مدربه 
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» كاف« يؤجل كأس ا�مم ا�فريقية 

 جدل حول أجر حبيب مقابل حديثه 
في المنتديات 
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 بيرلو يبدأ مسيرته التدريبية مع شباب يوفنتوس 
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 خيتافي يدخل صراع »ا�بطال« مجدد� 



      

      


       
       
      



       


      



      
       

      
       

       


      



       
       




      






      

 


       
      
      


     
        
      







       
      


      
      





 كلوب: تشكيلة ليفربول ليست بحاجة إلى ا�نفاق 


      
  

      




    

        



     
     


      
       


      







     



        
       
       





       
 


     


      


 

      


       


      
        


      
  





        
    


      








        





       



 
 
 




 
       
    


      
 


    
       
     






    
     


      

      


       
     

     

     




        



      

 



    
     
      









 »ويفا« غير قلق من ا�غالقات 
المشددة في لشبونة 
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السودانيون يطالبون بتصحيح المسار
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 ٣١٫٣٩ مليار دينار الدين العام لنهاية نيسان 




    



 


      
      
      





    



     



    





رفع أسعار المحروقات



        




       
       


        
        


         
     
         


      
         
        




      





العسعس: مكافحة التهرب الضريبي لتعزيز 
قواعد التنافسية



وزيرا الخارجية والتخطيط يشاركان بمؤتمر 
بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة



   



    



    



    
     


     
    
     

   

    
    
   
    
     
      


    
     

     

    
   





      
    





    


    
     
    
     



    
    





     

    


      
    
     
    








        
      

       
        


         
       
         
       
      

 












       
       

 
       








        
       
      


         
       
      

      


       
        
      






      




     
      
       
      

      


      



      


















      




      
      
       







      
       



      
      
       






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























    
       
      
       
       
      
      

  
       
       
      


      


    
      
      


       



       

        


 
       


     
      
         



 


       

     
       
       
       
       
      



      




 جمعية خبراء الدخل تثمن إطالق 

مشروع القائمة الذهبية 




    







   
    
    
    





    


   


     
    



    


   
   





وزيرا الخارجية والتخطيط يشاركان بمؤتمر بروكسل 
لدعم مستقبل سوريا والمنطقة 

القواسمي يطالب بحزم تحفيزية لقطاع ا2لبسة وا2حذية
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 مشاريع تساهم في دعم الشباب 
للتشغيل بدعم من يونيسف ا2ردن 
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 البورصة تعود لالرتفاع والتداول ٣ ماليين دينار 
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العسعس: مكافحة التهرب الضريبي لتعزيز التنافسية 

منتدون: االبتكار القلب النابض للنمو االقتصادي 




       







      
       
 
      
       
       
     

     

 








       

        
      

     
       

    


       


   
       
      
      
      
     
       
      





    


  
    


       
      
 
      
       
     
      





  
      
      
      
       
      
      






 
       




      
      


       
       
       
    





       


       
       
       
    

       

       

      


      
       



 المصارف العربية تبحث تداعيات كورونا 
على االستقرار المالي  
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مصر تكشف ذهب� في الصحراء الشرقية
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الجيش اللبناني يحذف اللحوم من طعامه
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