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الملك: حماية االقتصاد أولوية
 


























     
    

     
     


      
  































 


   
  
  






   







  

  


  











    
    

     
       
      





    

  


     
      











     

  

       

       

  



         

    
       





        
        
 




       
        

       





       
    

        
        



      



       
        







الحكومة: ال حظر شامًال لنهاية العام






الخصاونة يفتتح مركز البشير للعناية الحثيثة



 مشاورت 2عالن كتل.. ورئاسة »النواب« لعام


   



    



    
    






    

   

     

    







 الملك لبايدن: تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة 
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الملك: فرض سيادة القانون ومساءلة من ُيعرض 
حياة المواطنين وأمنهم للخطر







        





      
        



   

        



       
       


        
         




        
       



      
       
       


 
        


         
        




        
      



 
        
         
        
         
         




        



        
        


        


   


        





      

      



       


        


         





 الملك ورئيس أرمينيا يبحثان تعزيز العالقات وجهود مواجهة كورونا 
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» كورونا«.. من يحمي خط الدفاع ا�ول؟ 


    
      



  
    










      
       
       
 

      




     


   
     
       
      







     




     


       
 
    


      

     

     
     


      
     



     

   




    
 
        



    
     

      





 رئيس الوزراء يشيد بالكوادر الطبية 
ويدعو لاللتزام بالكمامة والتباعد 



   
      


      

      



      

      
      


        

     



       


       
    
      

   
      
      
       


       

     

   





      

      


  
      
     






 وزير الصحة: لقاح كورونا مجان* ولن يكون اجباري* 


 ٦٦ وفاة و٤٩٨١ إصابة و٦٦ الف حالة نشطة 
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 الملك: نتطلع للعمل مع بايدن
لتحقيق المصالح المشتركة 

 ١٠٠ طبيب مصاب بكورونا منهم ٩ في العناية الحثيثة 
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 الصفدي والفروف يشددان على التمسك 

بـ»حل الدولتين« 

 تنسيق أردني فلسطيني لتوفير الحماية 
للمسجد ا,قصى 

 »الخارجية« تدين بناء ٥٤٠ وحدة استيطانية 
في القدس 

» حقوق ا>نسان« يتابع قضية أردني في العراق 

 حملة »١٦ يوم< لمناهضة 
العنف ضد النساء«.. غدا 

 

      

      
     
  


      

     


 



     
      






      

     



     




     
      
     
      




   
      
     











     
     


     
     

   
   
   
    
     


    
   

      
    


    
      
    

    



    

    
   









     
      
    
   


     

     

  
     
     
  
    









     
   
      



     

       

     


      
       







       



       

      


    
    
      

      




      



      
     




     
     




       
      





 الفايز يطالب فرنسا بتعزيز حوار ا,ديان والثقافات 

 ا,مير مرعد: تكوين ا,سرة حق أصيل لذوي ا>عاقة 

 التلهوني: استكمال الربط االلكتروني للتسهيل 
على المراجعين والمستثمرين 

 


       
      




       

     



      
       

       


     


  










 


       
     




     
      


       
      







       

      

       
      



     

     
      
      

  
      
      

     



       

      

      
     
      
      

       
      
     

     
       

     

   



       
      



       
     
      







      
     
     
      
      

     

     
      


      
       

     
      


     
  


       

      
       
      









 مشاورات برلمانية >عالن كتل 
ورئاسة »النواب« أقل من عام 
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 اعتراف »المجلس الطبي« بالتخصصات الفرعية 
يثير استهجان المؤهلين 

 »التعليم العالي« يناقش مبادئ القبول الجديدة في الجامعات 
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 مطالب بحل مشكلة مجرى ا1مطار شمال ديرأبي سعيد 

 مزارعو الطفيلة يطالبون بتأجيل أقساط »االقراض« 

 الفواتير ترهق مجتمع البترا 
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 وزير اشغال: منفتحون 
على النقابات المهنية 

 سعيدان: دراسة نظام المياه الجوفية بما 

يتوافق مع التحديات ويحد من االعتداءات 

 شارع حي المشماس يلفه الظالم  
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 رئيس اركان: اردن قوٌي 
ومستمرون في مساندة القطاع الصحي 



 حساب الخير يدعم القطاع الثقافي والمطابخ اBنتاجية 




     


      



  
     
      
      
      

  
       
      
        
   

     

 
      
      

     


      

      


      


    

  






      

    


       
      
    
     
      


        
      

      
     


      
        
    


        

  
      
      




       
     
       
      
       



      
     

      
       
       




 ظروف »الحرفيين« تزداد سوءJ بسبب »كورونا« 
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بايدن يسمي بلينكن وزير� للخارجية وكيري موفد� رئاسي� 
لشؤون المناخ
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 لقاح أسترازينيكا/أكسفورد يعطي جرعة أمل 
للتغلب على كورونا 
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 أنقرة تستنكر تفتيش جنود ألمان
سفينة تركية 
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 هونغ كونغ تضع ناشطين مؤيدين للديمقراطية 
في الحجز االحتياطي 
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R a m i  k k @ h o t m a i l  c o m
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 احمِ رئتك تحمي حياتك 

 فنون تعديل السلوك لدى ا�طفال 
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 السباق نحو لقاح واعد لكوفيد ١٩ 

 علم النفس ا�يجابي وكآبة ا�وبئة !! 
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 الجاذبية ا�نثوية بين الطبيعة والرعاية؛ لغة الحفاظ على الرشاقة والجمال [٢/٢] 
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   خبراء: تأجيل ا�قساط يخفف ا�ثار 
السلبية على القطاعات وا�فراد 




      


  


$

      
      
     

      
     

      




       
     

   





 وزير العمل: الحكومة لن تسمح بإجراء 
هيكلة في القطاع الخاص 




    
   

    
   


   
    
 
 
 
   
   

  
    




 »ا�قمشة« تؤكد أهمية أمر دفاع يعفي المستأجرين 



 توصية بإعادة تقييم أضرار القطاعات كافة 
بجائحة كورونا 
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 وزير العمل: الحكومة لن تسمح بإجراء هيكلة
في القطاع الخاص 



 توصية بإعادة تقييم أضرار القطاعات كافة بجائحة كورونا 



   
       




       
     
       


        
      


       

         
      


      
        
      

       

       


       
       
   


      





      


        



 



       

     
       









      
      



    




   

       



        



        





         

     


        





       
       
     




       






   
    
   
     
    
    

 

    
     
   
    


  
    
    




     


 
     

     


    

 
    
     

    
     

  
     
 
  
     

   
    
    
    



   
    




  


    
     


    



   
 


    
    
     



     
 

     
     

    
   
    
    


     

  


    

  
     
    
   



  

 ارتفاع أسعار الذهب وخام برنت 




    







      

     




       
    




      
     



      

     
      

     


     
     
      


      
     
      
      



» ميرسر« تفتتح مركًزا إقليمًيا في ا9ردن 
لدعم أعمالها في الشرق ا9وسط 
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 الجازي: تصويب ٢٥ استيضاحE رصدها 

ديوان المحاسبة لشهر أيلول 
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 مؤشر بورصة عمان يواصل الهبوط 



        




        





  




        
     
      



 






         


        

      




       
       



 خبراء: قرار »المركزي« بتأجيل ا�قساط  
يخفف ا,ثار السلبية على القطاعات وا�فراد 

 مذكرة تفاهم لتدريب الشباب ا�ردني على المشاريع الصغيرة 
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» ا�قمشة« تؤكد أهمية إصدار 
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 »تجارة عمان« تجري مسحE لمساهمة 
المرأة في الشركات 
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