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الشتاء.. حوادث تتكرر
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الرزاز: لدينا مؤسسات رقابية فاعلة







   







    




   

   


    





تأجيل بدء العام الجامعي 
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كورونا.. االلتزام طوق النجاة
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 تقديم طلبات تكميلي »التوجيهي« 
الكترونيا.. ا�حد 

 مشاريع لمدارس بـ ١٠ ماليين دينار 

   الموافقة على اعتمادات جامعية 
وطاقة استيعابية 

 دليل للتعامل مع العنف المبني 
على النوع االجتماعي 
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   صعوبة عودة الحظر الشامل وااللتزام الفردي طوق النجاة 

 تأجيل بداية العام الجامعي وبيان آليات الدراسة 
واالمتحانات 
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 عقوبات بحق ٣٧ مؤسّسة مخالفة �جراءات السالمة 



الرزاز: لدينا مؤسسات رقابية فاعلة في حماية المستهلك 
وجودة السلع



إ عالن قائمة القطاعات وا4نشطة االقتصادية ا4كثر تضرر/ 
من كورونا في أيلول 

 رفض سحب صالحيات »التفتيش والترخيص« من وزارة البيئة 
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اجتماع ثالثي يبحث حشد الدعم الدولي ل�ونروا



      
      


       
     


      
      
   
       


      


   
       
  
      
       


   

    
       
       
      
     




     
      


      

    
    


 
     
       
     


    


       


     



     
     
       
      
        
        



 

      

        
      


       
      
     


        


       



 



     
        




  

     


       





       
     


      
      
      


      
       

   
   
    




 دعم مالي أوروبي لـ»ا�ونروا« 

   الفايز والطراونة يبحثان العالقات مع اليابان 




     
      
  

        

     
       

 


     
       
      
     






 

    
       

  
     



    
        
       



 



    


     

     




       
      
      
     





      



 

    
       
      



      

        



 مشروع أممي لتعزيز ا�من الغذائي 

 رئيس ا�ركان ونظيره ا1ماراتي
يتابعان تمرين6 عسكري6 

 ١١ صحافي6 جديد= يؤدون القسم القانوني 
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االنتشار المجتمعي لـ»كورونا« هل يؤشر على الوصول 
إلى مناعة القطيع ؟



مطالب بالتركيز على الحالة المرضية وليس الفئة 
العمرية في خطة العالج
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 مبادرة »سفاري جديتا« تجدد سياحة 
وادي الريان 

 إزالة التعديات على شوارع بلدة جديتا 
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 المشهد االنتخابي في الكرك.. قراءات بين السطور 
ال تفي لتحليل ناضج 

   تخوف من شراء ا&صوات في الزرقاء 





  
    
    

   

   
     
    
   




     

    
   
     
   
     

     


    


      


   


    

    
   
    
     
    



   





     

    

   
    
    



    
    


   
    

    



      
     
    



    
   
   
     
     
     
    


    


    
    
   
   
    

   
    
    


    
    
    
    








    

    


    

    
    
    
    
    



    

   

   


   
   
    
     

 
    
    
   

    

    

   



   

  
     
    
    
   
     

  

 
   


   

   


 
 

   
  



   

    




 
     



     

    
     
    
    
 


  

 حشرات بأكياس أرز في الطفيلة 
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الشتاء.. استعدادات تعلن والحوادث تتكرر
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 خرائط لبؤر الفيضانات والسيول للحد
من الكوارث قبل وقوعها 
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 ا5شغال : ٩٤ فريقا ميدانيا تساندهم ٤٠٠ آلية 

 الزراعة تستعد 
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 ٣٧ سد@ ركامي< بقيمة ١٥ مليون دينار لحماية
العقبة من السيول 

 حوادث الشتاء.. مسلسل متكرر في المفرق 



     
     



     

    

     
      


 



    

 
    
    



     

    
    

 




    
    
   


     
    
    
    


    
    




        

      


 
   
     


    
    
     
   


  
    






   

      
     
     



    



 
     
    





 
  
     

      



     
     

     


    





      
    
   
    

  




    
    
   

     
     



 
    



    

    


     
    


 

   
     
    
 
     
     




     
  
     
      

 


     

    
   



 

    
    
    
    
    




     
     


    

 

  
   
    

  
    
    


 
   


    

 
    
     
     

 

    
     
     
     
     
    

    
      




 ا5مانة: عبارات »أنبوبية وصندوقية«
في ا5ماكن الساخنة 

 توجيه التجار لتقليل التخزين وسط عمّان 
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 مشكالت مزمنة لشتاء الكرك وضعف ا�مكانات 
يرجئ عالجها 





      

 
     

      
 


      
     



 

     

    

      
      
      
      

      




    

    
      

     

  
      


      
   


 

       


      

      


  

    
      


     
 
   




    
     






    
      


     
  
      


    
     
      
     
     




     

      


     
  
     
   


      
     



  


       
     
     
     
     

     
    






 
      



     

     
     
      
     
       
     





       

      

      

     
      
      



     
    


      


      
     


      



       
     
     


     
      

      


      
      
      

       
  
      



       
       

     
      
      



      
      
     
       
     



      

      
     
     
      
       
     
       
     



     
       

      
     


 معان: تعثر مشاريع تصريف المياه لعدم توفر المخصصات 
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 مشاريع تصريف ا2مطار هل تختزل معاناة إربد 
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شتاء الزرقاء.. استعدادات وهواجس
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٥ ماليين حالة كورونا في أوروبا

   بيروت.. أرمن يتمسكون بمنازلهم المتصدعة من االنفجار 
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 من النائب المطلوب لتحقيق طموحات الشباب؟ 

 »نشامى ونشميات ا�ردن« مبادرة لتمكين الشباب 
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 »اليرموك« وشرطة إربد تبحثان التعاون التوعوي 

 دورات بفن المناظرة لقيادات شبابية 
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» مؤتة«: توفير إجراءات السالمة بالجامعة 
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حديث ا�كابر وا�صاغر

خّزاف ا�مل
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 الجزيرة يتجاوز معان.. ومباراتان في دوري 
المحترفين اليوم 
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 عشرة أندية تلوح بتعليق مشاركتها في مسابقات المحترفين 
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 ترجيح تأجيل البطولة العربية 
للمنتخبات في ا3ردن 
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 تعديالن يصيبان انطالق وختام »سلة الممتاز« 


    






     







    
  




   
     



     






     

 

    
     
     




      

      




     
     

     
   
     





     





     

     
      
    
     
     





    


    
    

     
     



    
    
    
  


    
    

 
     
    
     
 


     
     


     


 

    

   
     


  
     
    

    
    

    
   

      
    





 انطالق برنامج »مهاراتي« 
في البترا والطفيلة 



   

    



   
     

   





   





     






   






     
    



    
    
  


   






    



    



 


    



    
  
    
   





 »التايكواندو« يواصل تدريباته.. وينتظر 
تحديد موعد التصفيات ا+ولمبية 

 »واف« ينظم رشة عمل عن برنامج 
الواعدات ا5ناث 

 بطولة المملكة للكاتا بالكراتيه.. السبت 
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 سبعة فرق إلى ثاني أدوار »يد الشباب« 
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 اتفاقية تعاون بين اللجنة ا�ولمبية وأمانة عمان 



 الدحيل يقترب من التأهل.. والشارقة 
على أعتاب التاريخ 



    
  





    
    
   


   
     
   


     
   


     
   


 


  


  

 



   
   




 
    






     

    
    







    
   
    
  


     
    


   

    
     
    





   

    

     


   




    
    




     



     



    



   










  






    

     


    


     


    
    



      
    

     
      



  
    



 


     

     
     



    



     

      
    
    

    
    


    
     




    


    





     
    




    



   
     
     
  
  
     








 نادي الدراجات النارية ُينظم 
مسيرتين  احتفاليتين 

 روسيا تستضيف السويد ودي4 بكرة القدم 
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 اختتام ثالث جوالت »دوري حماده« 
لناشئات الكرة 
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 صراع ثالثي على جائزة أفضل العب 
في أوروبا 




    
     
     
     

      


      
      
     
       
      


     
    
   

     



       
      
     

     



       

       
 


     

       
     
       
      
     

     


    


     




    
     



     
      
      


     
     







 البايرن يبحث عن الرباعية من بوابة اشبيلية 
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 دونوفان مدرب� لـ شيكاجو بولز 
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 ضوابط صارمة على الرياضيين في أولمبياد طوكيو 


    








  



    


    
    
     


    
   

    
  
    


    
    
    


 
      


 
      
   

 

 
     






    

    


  



   




   

     





 سيميدو إلى ولفرهامبتون في صفقة قياسية 



 الزمالك المصري يتواصل مع خربيين 

 سواريز يغادر برشلونة باكي� 

 مبادرة برتغالية تقديرية لـ رونالدو 
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   انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة 
٧٦٢ مليون دينار 







    




    
  

  

    
   
   
    


 
    
   
    








 مكاتب استقدام العاملين مهددة با�غالق 
بسبب صدور نظام جديد 
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 انخفاض العجز التجاري ٢٤٫٤٪ حتى تموز الماضي 

   الجغبير: المصانع ا=ردنية تغطي احتياجات 
السوق من الدجاج والبيض 
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مليون أردني والجئ سيستفيدون من »الغذاء العالمي« في ٣ سنوات

» جيدكو« تقّدم ٤٠٠ ألف دينار لمخترعين أردنيين لتحويل 
نماذجهم إلى مشاريع تجارية 
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IPark    

ImpactMENA

 انخفاض العجز التجاري ٤ر٢٤٪ 
حتى تموز الماضي 
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 مؤشر بورصة عمان يتراجع والتداول ٥ ماليين دينار 



         




        




       
       

     
         







        





         
        










       



        





        


      
     





        
      

      
       



      
      
 






 مكاتب استقدام العاملين مهددة با!غالق 
بسبب صدور نظام جديد 
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 لجنة مشتركة من »الضريبة« وشركات 
االتصاالت لبحث القضايا المشتركة 

 تمديد فترة توفيق الشركات المرخص لها 
بالتعامل في البورصات ا=جنبية 

الجغبير: المصانع ا=ردنية تغطي احتياجات 
السوق من الدجاج والبيض 
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 ا�غاني في ميزان الرقابة.. مزاجية أم قلة خبرة؟! 
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أول مدرسة ممولة من صندوق جيف بيزوس 
تفتح أبوابها قريبا 
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