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 العودات: الحكومة تأخرت بإرسال مشروع »االدارة المحلية« 
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 الملك يشيد بالعالقة المتميزة مع »الناتو« 




 الملك يؤكد على التوزيع العادل للقاحات »كورونا« 
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 »المحاسبة« يصوب ٢٥ استيضاح� عن آذار 
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 الفايز: يجب »إعالء الصوت« لمواجهة 
محاوالت زرع الفتنة 



 »اIدارية النيابية« تدعو لتثبيت موظفي شراء الخدمات بالتلفزيون 



 »حقوق اIنسان«: يجب تطبيق قانون الدفاع 
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 كورونا.. تراجع كبير بإدخاالت »عمان الميداني« 


 البترا تبدأ حملة تطعيم واسعة للوصول إلى صيف سياحي آمن 
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تركيا ومصر تغّلبان المصالح على الخالفات
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   عبود الجابري: مواجهة الجمهور متعة ينتظرها المبدع بشغف 

» شباب نحو المستقبل«.. معرض افتراضي في »اليرموك« 
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 وزير الشباب يتفقد المرافق الرياضية 

في الطفيلة ومعان 

 الشقيقان عشيش يبدآن مشاركتهما في "دولية 
التشيك" للمالكمة 
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 »الُمصارعة« ُيعيد برمجة بطوالته 
ويدعو هيئته العامة اليوم 

 مباراة الوحدات والسلط 
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 محرز يهدي »سيتي« النهائي ا�ول في تاريخه 
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 مدفيديف يبلغ ثالث أدوار »تنسية مدريد« 
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 ارتفاع صادرات »صناعة الزرقاء«
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 »المركزي«: ارتفاع استخدام الدفع ا"لكتروني 
بالهاتف النقال بنسبة ٢١٣ بالمئة 
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 »طاقة النواب« تبحث اتفاقيات شركات توليد الكهرباء  

 خبراء: الحوكمة  الرشيدة وراء تحقيق القطاع 
الصناعي أرباح& تاريخية 



»التخطيط« والتمويل الدولية يعلنان عن شراكات جديدة
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»االستراتيجيات« ينظم حوارية حول التعليم في ظل كورونا



        


       
 



      






      
       
        
        

         
       
 
        

    
          


        
         
        

        



         
        
          



    




         
        
         
      
     











     


 


       
        
       




       

        







      

       
      












     
        


        




      
  
  
     
 
  
    
       
       

 
     
        
       


  
       
      



 
        


 
 
      



         

   
       
       

      
    

    
        
     
    
    
        
 
      
     
        
      
      
        


  


 
 
       
 
       
      
        
        

 

    
        
 
 
  

      
      
     
    
   
   



 ارتفاع حركة بيع العقار خالل الثلث 
اFول من العام الحالي ٣٤ ٪ 

 الصناعة :حمالت رقابية للتأكد من 
متطلبات السالمة العامة 



     
    
  





    


    
      
    
        

      
      
     
     


     

     
      
     
     


      

     






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



 ١١٫٧ مليون دينار التداول وانخفاض المؤشر العام ٠٫٤٣٪ 
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 منحة كندية بقيمة ٤ ماليين دوالر لدعم 
الالجئين في رمضان 

 نمو أرباح أوفتك القابضة ٤٠٪ في ٢٠٢٠ 

 استمرار مجلسي المحاسبين القانونيين 
واالتحاد لشركات التأمين 
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عماد عبدالرحمن



c e @ a l r a i . c o m
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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

جهاد الشرع

 


 ارتفاع أسعار النفط والدوالر وتراجع الذهب عالميا 
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