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 زخم مرشحين ومخاض لتشكيل القوائم في إربد ا�ولى 
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فرص العمل أبرز تطلعات الناخبين 
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» اترك أثر#« مبادرة شبابية تخدم العقبة 

 مخيم الزعتري يحتفل بيوم الشباب العالمي 
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»ويبوماتريكس«  العالمي 




     
    


   

    




    
   

    


   

   
   







 


    
     




    
    
    


    

  
     


     
    
    


    

    
   
 

     





 

webomatrix ranking university
    
     



     
     
      
    
   



    

    
      
impact    
     rank
 

     


webomatrix  
rankinguniversity
   
     
    
    
    


  






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

طلبة.. غربة منتظرة في مدارس جديدة
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» الثقافة« تمدد فترة الترشح لمهرجان ا�غنية والموسيقى 

» رحيل إلى فضاء آخر«.. اشتباك المصائر 
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السالمة العامة 
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 توتنهام يتعاقد مع الدنماركي هويبيرج 

 السويسري ليشتشتاينر يضع حد! لمسيرته الكروية 
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w w w . a l r a i . c o m

 مؤشر بورصة عمان يتراجع والتداول يرتفع إلى ٦ ماليين 




         


       





 

    

         




        
  

        







       





       
       
     

       


       
       

       
      







       

        
      

       
         

    





 السياحة في مقدمة القطاعات المتأثرة بأزمة كورونا 

 ٤٤٥ مليون دينار فروقات التدقيق والتفتيش 
الضريبي لنهاية تموز 
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 البستنجي: »المالية« تعمم آلية جديدة 
للتعامل مع »الترانزيت« بالمناطق الحرة 



     
     
     
 


     
    


      


   


     




      
    
     






     


     

  
    





   
    



      

       
     
   



هيئة االتصاالت تمنح ٨ رخص مشغل 
بريد خاص




  
      

  
     
     
     

    
    
    



     
   
     


   
     
    


     
     


     






       









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

 إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط عاود االرتفاع 
في تموز 

 لندن وواشنطن تمددان مفاوضات التوصل 
إلى اتفاق تجاري حتى أيلول 


    






    
    
     

     


  
    



      
     
     

 



     



     

     




 

     

    


    
    

     
   








     
    



 


     
     

    



     


 

      
    


 



    
     
     




    

     
     






     





   




    
     
     


    

    

  
     




 اتحاد العمال يدعو لاللتزام 
بأمر الدفاع ١١ 




  
     
     
 




    
    
    

     




     
  
     
     
     



     

     
      


     



 أسعار المستهلكين بالواليات المتحدة 
ترتفع في حزيران 
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راكان السعايدة



جهاد الشرع c e @ a l r a i . c o m

        

f a c e b o o k . c o m / a l r a i n e w s p a p e r
t w i t t e r . c o m / a l r a i

E - m a i l : a l r a i @ j p f . c o m . j o

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






لبنان: القمح يكفي �ربعة شهور
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