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إجراءات مربكة لمكافحة كورونا بين حدود انجلترا وويلز
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   ترجيح ثبات أسعار المحروقات 
نهاية الشهر 
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 خبراء يقترحون حلوًال للخروج
من وطأة كورونا 
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   ٢١٥٫٢ مليون دوالر أرباح مجموعة البنك العربي 
حتى نهاية أيلول 



 ست شركات تتقدم لعطاء »الفوترة الوطني« 
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 ترجيح ثبات أسعار المحروقات نهاية الشهر 
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 ٢١٥٫٢ مليون دوالر أرباح مجموعة البنك 
العربي حتى نهاية أيلول 

 اتحاد رجال ا3عمال العرب يستنكر نشر 
الرسوم المسيئة للرسول الكريم 

 نقيب المقاولين يثمن صدور تعليمات 
إجراءات الرقابة على أعمال االعمار 

» الجسر العربي« تستعد لتسيير رحالت 
بحرية بين العقبة ونويبع المصرية 
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 البورصة تواصل نزيف النقاط 







       








  






         

     









         



        
       
       

       

       








        
      
       
       
      
        
        
       
        
       
       





 خبراء يقترحون حلوالً للخروج من وطأة كورونا 



ست شركات تتقدم لعطاء مشروع الفوترة الوطني
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 ضبط ٤٣٣٧ وصلة كهربائية مخالفة 

 ٢٢٫٧٪ انخفاض العجز التجاري حتى آب 

 هيئة االستثمار تبحث مجاالت
التعاون مع أوكرانيا 
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محمد حسن التل

جهاد الشرع
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