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العايد: نقّيم أشكال 
الحظر 
















الملك "مير الكويت: عالقاتنا أخوية راسخة 




  
       
      
      

      







       
 
 
      






الخصاونة: المال العام يجب أن يصان
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 الملك: أشد ا3جراءات لحماية المجتمع من الجرائم 

 القائد ا"على يتابع تمرين قلعة صالح الدين التعبوي 
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 الخصاونة: حريصون على استقطاب المزيد 
من االستثمارات الكويتية 
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 الملك: موقفنا ثابت بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
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 الملك: أشد ا�جراءات القانونية لحماية المجتمع من الجرائم 
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   الملك يتابع تمرين قلعة صالح الدين التعبوي 
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 رئيس الوزراء: المال العام يجب أن يصان 
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 العايد: تقييم أشكال الحظر والقرارات قريب� 
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 ٣٥ وفاة بـ»كورونا« و ١٠٣٨ يتلقون العالج في المستشفيات 



       
     
        


   
        
        



      



      

 


      
       
      
       
     


       
       



 
  
      
       






















       

      


        
         
    



      


       



      






       

       
     


      
       



       
        
      

 
      
       
      

       
       
       
     

       

 
       
      
    
  


        

       







 


 

      
      
         
      




     
       
       
        
      
       



 ٣٠٪ من نتائج فحوص كورونا تربك المواطن 
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 جماعة عمان تدعو لتشديد ا;جراءات 
وشمول كورونا بالتأمين 
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 التغير المناخي واالحتباس الحراري مشكالت تواجه 
القطاع الزراعي 

 انحسار المنافسة بين ١٠ قوائم الزرقاء ا%ولى 

 ا%ردن الثالث عربيا و٤٨ عالمي6 بمؤشر ا%داء البيئي 
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EPI     
Environmental Performance Index
    

    


      
    
   
     


   
     

   
 





 (٣) سنوات سجن لرجل أعمال وتضمينه 
(١,٢) مليون دينار بتهمة االستثمار الوظيفي 

 إنشاء نوافذ ارشادية في مكاتب 
خدمة الجمهور 

 ٣٠٠ ألف دينار قروض صندوق 
التنمية والتشغيل في المفرق 
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 حزبيون: الحملة امنية على اشرار مطلب شعبي 



 »اشرار« يستخدمون التكنولوجيا لتنفيذ جرائمهم 
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 القضاء على »البلطجية« و»حماية مصادر 
المياه« حملتان اتفقتا على سيادة القانون 
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 الكرك: اجتثاث المجرمين يتوازى مع قول »ال للمتوسطين« 






     

    


     



    






     
    




     


  









     

     
      
  

 

     



     


   
  
     
     
  
  

     



     

     
    


     
     
    

    
     
     
    




     
     

    
    
    
     
   
     
     
    
    




    
     
    
 




   
      
 
     
  
     
      
     
   





     


     
    
     
    
     
     


    




    
   
     
    


   
      
      
    





   


     
  



   


 
     

    
     





 المفرق: المطالبة بفرض هيبة الدولة 
وتشريعات تستأصل فارضي »ا)تاوات« 

 الطفيلة: أي مجتمع يضحي بسيادة 
القانون ال مستقبل له 
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 تفعيل دور المخاتير يحد من انتشار ممارسات خاطئة 

     
    
     


     



 
  

    
     









   




   

 
      

     
 
     
     
      



     


     

     
      

    
    




    


     


    

    
    
    


  

      

     

 



     


   

    
    
     






   
     

 
     

    
    

   


      

      
     
    








 E m a i l   s h a b a b  a l r a i  c o m
a l r a i a l s h a b a b i @ a l r a i  c o m
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 مواصفات النائب الذي يتطلع إليه الشباب 



      







     
    


 
       


       

       

 

      

      



      
      


     
   
      
    


      
      




     
    
      



       


    


      
      



      



 »بِالدي بوكس«.. صندوق تذكاري يروج للتراث 


  
    


      
      

 



      
     


      
      
      
     
     



      

      

     


     





     







      

      


    
      


       
     


    




      




       
     







     
  
   


      
 








 مشروع لرفع وعي الشباب 
بالمشاركة  السياسية 







     

     




     



   
      



     
    
     


    
      

    





     
    




    


    



    

    

     







 »كمامة وطوق« موضة على وقع كورونا 
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a g a w e e d 1 9 6 6 @ g m a i l  c o m
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h a s h e m  n a d i a @ g m a i l

 



f a w a z y a n @ h o t m a i l  c o  u k
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A h m a d  h  a l h u s b a n @ g m a i l  c o m
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 أوروبا تشدد القيود.. مجدد� 

 في عهد ترمب.. العالقات مع أوروبا على »جهاز ا�نعاش« 
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 االستقطاب وصل ذروته في لبنان... ما الذي َينتظِر بالد ا'رز؟ 
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 بدء التصويت المبكر في فلوريدا حيث يتقارب ترمب وبايدن بـ »التأييد« 



     
      
     





     



      


   
     
      
     
      
     

       
       
     
   

 

        
       

 
      

      


 



        
     

 
     
  

        

      
      

 

      
     

 

  
   

     
  
       



       
       
      

      


      

       
      
       

 

 
    


     



 






    



      




      


    
    
   



     



   


     
    


    
     
  






     

    


    









 إيفو موراليس: سأعود إلى بوليفيا

»عاجالً أم آجالً« 
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 مهرجان جاز عمّان يبدأ تصوير »موسيقا عَ الدرَج« 



      
   





     
      
 
     
      
     





  
 


    


     
     
      


     
      

    
  



     
      



       

     


 


      
     

     

     
     
       
    




   
     
     
       


 إعالن أسماء الفائزين بمسابقة »صدقني« في أسبوعها ا�ول 


      

     
      


   
     

     
     

    
     
      
      


     
   












    




     


     
      

      



      
      

      
   

     
   






       
     


      

    




      
      
        
       
      



» مدمنة مع وقف التنفيذ« لبطارسة.. تجربة شخصية في ترويض النفس 
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 نايف النوايسة: الوثيقة ذاكرة الوطن وجذره الحضاري 
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 التعمري يدخل االمتحان البلجيكي
.. وا�لوسي في بغداد 

 فحص جديد يكشف سالمة العب العقبة أبو ليلى 
من كورونا 



 »مدينة الحسين« يُعاقب ثالثة العبين من »الريشة «
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 »آسيوي السلة« يستمزج رأي »المؤقتة« 
الستضافة المجموعة السادسة 

 إصابتا كورونا في »سلة« الوحدات وا�هلي 
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 الطاهر والبيطار ُيتوجان ببطولة 
نادي البريدج 




      
  


    
     
    

    






      

      
     


      

   






   
 
    
   







     


   



     





    
    


    




   









    
     


  




     
     
     






    



   
    

     

    

     




    

 
    




  


     


  




     


    
     





 حرثا وعمان في نهائي »اليد النسوي« اليوم 

 انطالق دورتي حراس مرمى كرة القدم 
واللياقة البدنية 



      



     
 

      









   

     




      
      
 


     



      

      
     

      
       


     


      
   



      
      
      



      





    

     


     

    




     
   



     


      



     





    
     


     
     

 
      






 العطار يقترب من مغادرة الصريح نحو الفيصلي 

 

 ياسمين شابسوغ تحصل على ماجستير 
»إدارة الرياضة والتكنولوجيا« 
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 إصابة فان دايك بقطع في  الرباط الصليبي 

 تحويل ملعب في بولندا إلى مستشفى 
ميداني لـ كورونا 

 ترشح مشترك الستضافة مونديال 
السيدات ٢٠٢٧ 
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 الزمالك يعود منتصر9 من الدار البيضاء 

 كورونا.. يطفئ نور »معلمي الرياضة« 
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 مواجهات قوية في أولى جوالت دور المجموعات 


      

     


       
    




      
    
     
      

 


      

      
      






      
      





       
 
      

      




   
      
       
      



    
 
       




       
     


     

      
       



      
   
  

       
        


  
      

   
     
      



     
     

      



       

    




      
     





 



      


      
     




     
      
       
       



      
       









    

     
      





      


  

 

      



       



 



       


        






      


      
  
       

      
    
     


 

     
      
       






     
      
     


         
     
   
 


     

      
       
 


       
      



      





      



      

      

   
     

 
     


     


      
     
       

      
    


    






     
      


    

      
        




      
 






      



 

        

 

     
      

    
    


       
      









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

الغناء ا�وبرالي.. فن بدون جمهور
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ا�نفلونزا ا�سبانيَّة؛ في ما تتركه ا�وبئة من آثار

الوباء الفيروسي؛ حديث المجالس وهموم الدول

االستخدام ا�مثل للقفازات للوقاية من الفيروسات
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   صندوق النقد يبدأ مناقشاته مع الحكومة 
حول برنامج ا�صالح االقتصادي 



    


    
  









   

   
    




   





 الجبور: ال مانع للتعاون في إيجاد حلول 
تعزز دور »االتصاالت« 
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وزير الزراعة: حريصون على تعزيز الشراكة 
مع »تجارة عمان«

 صندوق النقد يبدأ مناقشاته مع الحكومة 
حول برنامج ا.صالح االقتصادي 
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التميمي : ربط مساكن المكرمة بالطاقة 
المتجددة في حوفا المزار خالل شهر

 »الصليب ا?حمر« تدعم مراكز ا.صالح 
والتأهيل لمنع انتشار كورونا 

 »المالية« تحدد الخدمات المقدمة 
في مديرياتها اعتبارG من اليوم 
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 مؤشر بورصة عمان يسجل أدنى مستوى منذ ا
ول من أيلول 
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دعوات 4عادة النظر بحظر يومي الجمعة والسبت 
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جمعية رجال اعمال اردنيين تستعرض 
نشاطاتها في اجتماع الهيئة 



 ارتفاع الذهب عالمي+ بفعل هبوط الدوالر وصعود النفط 

» المواصفات« تعدل تعليمات برنامج التاجر الملتزم 

 بروكسل ولندن تبحثان صيغة 7نقاذ مفاوضات 
مرحلة ما بعد بريكست 
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بتسريع ا7صالحات 

العّمال المهاجرون »على خط مواجهة« 
كوفيد-١٩ وازمة االقتصادية
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