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الملك: نقف بكل إمكانياتنا 
مع لبنان





     
     

   




    

     



    


    
   



     

 





سياسيون: تسييس النقابة والتعليم مرفوض 



     

   
     
     



  

   
   


    
   
    
     

   
   

   
    
   


    





تفعيل أمر »الدفاع ١١«
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 الملك يعزي الرئيس اللبناني ويوعز بإرسال مستشفى ميداني 
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 انفجار بيروت.. عمان تلبي النداء 
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 ٧ مصابين أردنيين في بيروت 

   الطراونة: موقف ملكي يجسد ا2خوة 
مع لبنان 
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تفعيل أمر الدفاع ١١: االلتزام باالشتراطات الصحية 
وعقوبات للمخالفين



  
 
        
  




  
    

 
      
      
 
 
       
 
    
        



   
     
     


 

 
     
     
     


   
     


 

     
      
 

  


       

     
      
       
       
       
     


        
        
     

       

      


     

     
 

     
 
      
       
   


 
 
       
      

 
      
    
  

     
    




      
     




    
     
     
     





    
      
 
     


       
     

        

     

     


        
     





      
       
     






     


  


     
     



   
     




      
      


  
        
     


     
      
    
     



 نص أمر الدفاع رقم ١١ 
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سبع سنوات لمختلسي ٢٫٥٦ مليون دينار 

طيلة ١٢ عاما

 بلدية إربد توعز بازالة بناء مخالف 
لعضو لجنة محلية 

 ٧ ماليين م٣ إالستهالك المنزلي للمياه 
خالل العيد 
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 عامالت بالحرف اليدوية.. تفاقم الضرر
رغم قرارات دعم السياحة 

 المعايدات االلكترونية..هل تغني عن التواصل 
االجتماعي؟ 
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 توقع نشر سرية شرطة لحفظ السالم
في الكونغو 

 قرارات العتماد التعليم العالي 

 أتمتة إجراءات المشاريع ا:نشائية في ا8شغال 

 ا8مانة تدعو لالستفادة من خصومات 
فضالت ا8راضي 

 القبض على ١١ متورطا بقضايا مخدرات 
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»Eالتفكجي لـ$: المصادقة على بناء ألف وحدة استيطانية في »١
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بيروت.. المدينة المنكوبة
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i m a d  m a n s o u r 7 0 @ g m a i l  c o m






   
        
        

      
     













        

      

    
  
 





    
        
      
      

       

       



   
       

       
       
      



        


       
    
      
       



 

     
 
  



 

      

   



        
   
        
       
        

        
       
       



 

        
   
       
   





A b o u n a  o r g @ g m a i l  c o m
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 الجزيرة يسـتعيد النسق
.. ومعان يواصل التألق 



         
         



       
           



        
         
         


 


        






 




      
   

      


      

    



     


      
     

      



      




       
      
       
      


  
     

      










     
      


     


      
  
     


     
       
  
        
   







 تحركات لثالثة أندية للمطالبة بتأجيل 
»سلة الممتاز« 



    
      


  
       
     

     
      
       


       



       

       
      
       

    
       


       
      
      

      





     
 


    
 
  

     

     


   

  

     


  
     
      
       


  

    
      
      



      

       

      
      
       



    



      




      

      
      






      

closegame





 »الجزيرة« يستضيف مجموعته في كأس 
االتحاد ا5سيوي 
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 ا�ندية ا�نجليزية مهددة باالستبعاد من »أبطال أوروبا« 



 كأس كؤوس الريشة ١٥ الجاري 




    


    




   
    



 

    

   
     
    


    
   



   

   


    



    
   
    


     
   

   
    


    






     
    
     

     


 
    
 
    


 
    
    
    
 
     
    




   
    

    


  

    

     



    

   





     
 



   

     
   

    





    
   






   


   




    



 »سيتي« يتعاقد مع ا�سباني توريس 




    
     
     




   






  
    



    
    
    


   

    









 وزير الشباب يلتقي إدارة نادي الجيل 

 بطولة المملكة للكراتيه ١٤ الجاري 

 البرغوثي تلتقي عدد: من الالعبين 
الناشئين  المكفوفين 

 

   
   
   
   







 

   
  
  

 

 
 


 


    

    



 



 

  


 



   
    
   

  

   




   
    

    
    






  
  
   
   





   

   
 
  


 

















  


 
  

 
  
   





   














 حفل تكريمي لنادي العطاء للمكفوفين 
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 »تريبل دبل« وإنجاز تاريخي لـ دونشيتش 


    

   

    
  
    

    







     


     

    
 


   
  

     
     



   
     
    








    

    


     




    



    



     






    





    
    





    
   
    

    


    

    
   



 
     
     
     








 أالفيس يتعاقد مع ماشين المدرب السابق �سبانيول 



    
   


 
    
    


 




     

   
    
    

    

    


    
    


     
 


     

    

   
    
    
      
 
   
   
    
 
 

   



 شكوك حول مشاركة هازارد أمام السيتي 

 فولهام يلحق بـ ليدز والبيون إلى الدرجة 
ا�نجليزية  الممتازة 

 جمال لويس على رادار ليفربول 
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B i l a l  t a l l @ y a h o o  c o m

    تواصل فرض وضع الكمامات 
في أوروبا 
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 ٣١٧٫٤ ألف اشتراك بالهاتف الثابت بنهاية ٢٠١٩ 


   
     
   
    


    

   

      
   
   

    



    



   

     






 الذهب يبدأ دورة جديدة ويصل
إلى عتبة ٢٠٥٠ دوالر) 
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 مجلس الوزراء يقّر سياسة »المنصات 
السحابية وخدماتها« 
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 ٣١٧٫٤ ألف اشتراك بالهاتف الثابت بنهاية ٢٠١٩ 



 مجلس الوزراء يقرّ سياسة »المنصات السحابية وخدماتها« 
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 ٢٢٦ مليون دوالر حجم تمويل متطلبات 
خطة االستجابة ا;ردنية ل9زمة السورية 



     
     

      


    
      
      
    
      

     

      
    

   
      
     
       


    
      
     






 بطاقة مجانية لـ »رفاق السالح«
من االستهالكية العسكرية 

 اتحاد رجال ا;عمال العرب 
يدين تفجيرات بيروت 

 وزارة العمل توفر٤٨ فرصة عمل 
في القطاع الخاص 
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 ا�سهم القيادية تعمق من خسارة البورصة 







        





  

       
      










        






 




        
        

       


      
       
        
       

        




       
        
     
      
       
       
        

        

        

       
        







 الذهب يبدأ دورة جديدة ويصل عتبة ٢٠٥٠ دوالرا 

 توقيع مذكرة /طالق منصة لتسويق 
الحرف التقليدية الكترونيا 
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 ١٠٩ ماليين دوالر قيمة صادرات اربد 
الشهر الماضي 




     




     






      
       
      

        







     
       
    
     
      
     

      
   
   


  







 ١ر٥٠٪ ملكية المستثمرين غير ا�ردنيين 
بالشركات في بورصة عمان 

 ٥٫٦ مليون دينار صافي أرباح البنك 
االستثماري النصفية 
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» الضمان«: شمول العاملين بالقطاع العام 
ببرنامج تمكين اقتصادي (٢) 
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