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

  










|    |










        







الملك: فقدنا أخ� وزعيم� حكيم�



٦وفيات و٨٢٣ إصابة بكورونا 
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الملك: فقدنا أخا وزعيم� حكيم�
برحيل أمير الكويت 



      
      




      

  
      
     
        
       

         
      


    
      

 




      

  
 


      


       
      



 
       




 

      
    
     

       

    



  
       
    




      

 
       



     

    




      

 

      



    






     

    

    

 




     


    






الفايز: سنواصل دورنا لترسيخ الديمقراطية 
وتعزيز المسيرة ا(صالحية



طلبات االنتقال بين الجامعات والتخصصات غدا
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 بحث تنفيذ القرارات المشتركة 
بين ا?ردن والعراق 




      
     

  
      
 

 
    

 
      


     

   
    
    


   

     
     


    

  



     


     





     

   

     

    



 أقل معدل طب بشري تنافس ٩٨.٢٪ 
في مؤته وأعاله في ا?ردنية ٩٩٫٤٪ 
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 ٦ وفيات و٨٢٠ إصابة محلية و١٣٧ شفاء 





     
   
  

 
    





      
    

     


 

     


     
      

      
 
     
 


      
    



      
 
       
    
  


 

    
    




     

   
      
   

   
    
      
     

    
     
     

     


      
    
 
 
    
     
    
      
     
     

      
 

      
    

    
     



 




    







     
    



 كورونا.. فرصة ذهبية لالعتماد على الذات 


  


     




     

     




     

     

     




     




 
 
    

    
    
        
 


    





    
 
     
    
   
     
     


    




   
   
    

    

    
 



    
   

   
    

   
   
   
     
     



    
    



  



       
 
    
      
    
     




  

     

     
     



     







 مناطق العزل الصحي.. ملجأ لصد كورونا 



      
       
       
    

       




        
      





       

      
       
    


         

      

      




      
      









      
         





     



        
      
        

   
       
         
 

       


       













       
        
       


        


       

    

       

       






       








أ غلب إشاعات أيلول تتعلق 
بكورونا والتعليم 

   مباشرة العمل بعيادة جراحة االسنان
 في مستشفى اEميرة رآية 





         



      
      

    


      
    
       

     


  
   
   
          


 
     
      
    
         
       
       
   



         
      
       


 

       
      
 
            
       ""
       
      
    

  
      

     
       


     
       
       
     



 ""
 
       

     
      


 
     
 
      
      
      
  







      
    
   
     
    
    
    










     

      

     


     


     















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


 انفراج في استقطاب الرقابة الدولية
على االنتخابات النيابية 

 مقرات انتخابية الكترونية في بصيرا 




    

     






   




     
     

  
     

     

    
     
   
   
     

   

    


     
     

   





     
    
    

 
    
    
      


   


   

     
    

     


     
      
     
    

    
    



   



   


       
   
  


   
     
    
   
   




  






    




   

     
    


    

    






  


     

   



     




     
     

    
   

     
      

   


    



    
    
   
    


 


     


     
     


    
     


     
    
   






     

    
     



      




 توحيد تعرفة »أثمان المياه« للمحافظات 
التابعة للشركات غدا 
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 اكتظاظ دون التزام صحي أمام مديريات التربية 
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رحيل أمير الكويت..





     
 


 





    


    
    
    


     




     
 


 

     



    
 
    
      
     
    



    


     


    
     
     

  


 
   






  






    


    




  




     
    

   


    


    

    


    




    


     





    


     



     


     





       

      



        


       

         



          








    





   


        
         
        
  


         
        






 


     
  
      







         




     


         

         










         


        
      


      


         
        

      


     
         



    


        



      


        

 



            



       
         





         
 
        





 الشيخ نواف.. سياسي متواضع يعمل 

بعيد� عن ا�ضواء
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دقت ساعة المواجهة..
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 »أبرار« تجد ذاتها في العمل الريادي 



    


      

    

 
      


   

       
     

      
   
    
     

  
    



   
      
    


      

   

    

    


     
    
      

     
     
    
     

    
      
     


   


    


  
     
      
     


   
     


     

  
     




   
      
      


     



  

 الشديفات.. العمل التطوعي يعمق انتماءنا للمجتمع 









       
     

      


     


      
     
        
     


     

     
     




 تسجيل براءة اختراع جديدة لـ»العلوم والتكنولوجيا« 
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فنون الراديو وا�ذاعة والتلفزيون
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ار.. صورة نمطية لم تتجاوزها السينما   الجزَّ
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 معان يستدل طريق العودة بفوز »صريح« 
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 دغلس: تلقيت عروض� عربية.. والوحدات 
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 دوري البولينج ينطلق بُمشاركة أربعة أندية اليوم 


     
 
     
     



    
     
   
    

     



     
    

     
    


   

    

    
     




 




    


    
    


    
   



     
   
    

 



     
 

   

    


     
    

   




    
    
    
    







 

 ورشة لـ تشجيع »شباب بصيرا« على المشاركة 
في االنتخابات 




    
     

    





    

   
   

    




    





     


    
    


    
    

   

    
    




 
   



   
   



 







 السويطي يسعى الستقطاب متسابقين 

دوليين لـ »مغامرة درب ا4ردن« 

 »الكراتيه« يعلن الناجحين بفحص 
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 ا�عالن عن تفاصيل كأس السعودية 
لسباق الخيل 

 دوك ريفرز يغادر »سلة كليبرز« 

 بليشكوفا ُتعاني أمام المصرية ميار 
في »روالن جاروس  التنسية« 



 حوار سعودي بين النصر وا:هلي على بطاقة الترشح 
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 أتاالنتا ضيف� على التسيو في الدوري 
ا�يطالي اليوم 

 بريديس يرفع كأس محمد علي كالي 
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راكان السعايدة




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

محمد حسن التل

جهاد الشرع

 









         



        
 
         



         



       














  
        


  



       
      


        
         

      





 



        
       


          
   
    
          










         








   
        
     
         






        
        



   
 
        
         

       


        
     
      
       
      



       
       
      







          
      
        
         




       



        
 
         





    




B i l a l  t a l l @ y a h o o  c o m



       
         

       
  



      
       
  
        
      
   
       
   
      

      

       
        

        
       



       

      

   

      
        
       
        
       
       
       




 






    


       
        

        









      
     
   




       

       
       
      
      
      
        

 
       
       
     


          
      
       

         


      
       


       
      
       
       
       
        


      
         
        
      
        
      



      
      
        
      
        






 

    
        
        
        
 


        

         

       
       

       


        





         



      

       
      

        



       
     


        
        
       



 


      





m n a 3 4 8 @ g m a i l  c o m













e c o n @ j p f . c o m . j o


































































































العمل: ٥٢ ألف شكوى تأخير أجور
وإنهاء خدمات منذ بداية كورونا




   
   


    
  

   




   

   
 
 

    
     

   
    
 



    
    
    
    





 آليات للتعامل مع تحديات االستثمار 
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   ٣٫١٠٦ مليار دينار إيرادات ضريبة 
الدخل والمبيعات لنهاية آب 
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 ٣٫١٠٦ مليار دينار إيرادات »الدخل والمبيعات« 
لنهاية آب 
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 ٣٨ دينار> سعر غرام الذهب عيار ٢١ محلي5 
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 البورصة تعود لالرتفاع والتداول ٦ ماليين دينار 
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منذ بداية كورونا

نشرة متخصصة حول أداء ضريبة 
الدخل والمبيعات




    
    


     
    






 

      





     
 

     


      

     




     
     


    
   

   

    
  
   


     
    
     






 

     
    
     
      
 


  






    


   




     
    
     
      


     


    
   
    
    
     

   
   
   
   
   



   

    
   
  

   


     
    



    


    
    
     


   
    



    
  

     

    

     
    



     

 
    
    
   





      



    






     
    
    
    



       

    
   
    
    

   
   
    
    



    



»عمال ا;ردن«: السوق بحاجة لعمالة 
ماهرة في القطاعات المهنية والفنية
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