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الملك: موقفنا لم ولن يتغّير من القضية الفلسطينية
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»التوجيهي«.. ارتياح لمستوى أسئلة الرياضيات







الرزاز يعمم لتحسين أداء المؤسسات الحكومية
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 الملك :موقفنا لم ولن يتغيّر من القضية الفلسطينية 
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   الملك يبدي ارتياحه لجاهزية القوات المسلحة 




    
    
    


    




      

     
   

 






 الصفدي وشكري: العمل اليجاد افق حقيقي السالم 
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 الرزاز يعمم بمتابعة خطط تحسين ا�داء وتجويده
 



 الرزاز: الشباب قادرون على قيادة المؤسسات 

 تعليمات معدلة �جور العاملين في امتحان »التوجيهي« 
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 »اليرموك« تلغي المعاملة التفضيلية �بناء العاملين في التكنولوجيا وا�خيرة تلوح بالرد 
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 خبير: الموقف ا�ردني شكل التحدي 
ا�برز أمام مخطط »الضم «

 لجنة لـ »االونروا« تبحث جمع 
التبرعات وبرنامج االصالح 
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 التوجيهي في يومه ا�ول : ارتياح من إجراءات السالمة
 ومستوى االسئلة ومالحظات على الوقت 

$


      




     
      




     
     














      
      
     

$
   $  


     

    


      

       

     



     
       
     



     



     
      





       
      



     

  

     
     
     




     
  
    






      




      
       

      





     
     




      



       


 



      



      
      
       
     



      





      

    
      


$
       



      
      
      

      





      

     


      
     

  
      
      
      




     

     
     
      
     


$








      
        









     
      





     


      
     
      
   



     
      
      





       
       


       
    
      


      


     
      
      






     
       
       
        
  
    
      








        
      



        
       





       









       

        
          


$










       

       







        





A




 


        




        
        

       



      
         









 


     
      

     







     
      


         



  























    
      

    

 

   
       

     



       















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



 لندن: ضم أجزاءٍ من الضفة انتهاك للقانون 


      


    

       
    
     

    
 
       
      


 
       

   
      
        
   
    
       

 
        
 

       

     



 
        

     
     

 

 



     
       
        
 

   
 
      

     

        
 

   
       
       
       
        


     

»كورونا « تغلق الضفة الغربية 
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 دور الشباب باالنتخابات.. حواريتان بالمفرق وجرش 
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»يونيسف« تدعم التشغيل الذاتي للشباب والنساء
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 الكوفحي: »اليرموك« تحتضن مواهب الطلبة وإبداعاتهم 

 عودة العروض المسرحية رهنٌ بالقرار الحكومي 
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 المعجم العربيّ بين الموروث والمستحدَث 
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طائرة ورقية ترفع شعار صندوق الزكاة 
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 تواصل تدريبات »الطاولة« للبطولة العربية للمنتخبات 
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 ضائقة مالية شديدة تعصف بـ »ذات راس« 

 بطولة الكاتا للكراتيه ١٧ الجاري 







    
       
     
     
      

    
     
     
       



      

    
      
 



      
       
  
  




 
    




     




   


    
     






     
 


       


     

    





 أحمد عرسان: كورونا جعلتني أسأل.. ماذا سيحمل 
لنا المستقبل؟ 
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 اتفاق بين مان. سيتي وبايرن ميونيخ النتقال سانيه 

 »واف« يشارك في مؤتمر االتحاد ا�سيوي
ل(مناء العامين 
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»تجارة عمان« تدعو لتعزيز العالقات االقتصادية مع تركيا
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 مؤشر بورصة عمان ينخفض والتداول ٤ ماليين دينار 
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