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 منح ديوان المحاسبة االستقالل المالي وا�داري  
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الملك يعزي الرئيس المصري بضحايا 
حادث القطار

 إحباط محاولة تسلل من ا<راضي السورية 
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 الجرائم ا�لكترونية ُتحذر من سرقة 
حسابات »واتس أب« 




    



   

 
   
    

    





    

    
   
     
     





Kالزراعة«: الجراد ال ُيشكل خطر« 
على المزروعات 
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 مكافحة الجراد الصحراوي مستمرة 
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 تقرير حالة البالد ٢٠٢٠ ينتقد تراجع مشاركة 
المرأة السياسية 
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 منح ديوان المحاسبة االستقالل المالي واداري.. والرقابة 
على المنح والمساعدات 



      






       
      



     

       
  


        
     





       
       



     


      
    



      
      
     



  



   
       





 »قانونية النواب« تدرس إلغاء السجل الكتروني بالذمة المالية 

 الجرائم الكترونية تحذر من سرقة 
حسابات »واتساب« 
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 لجنة فلسطين في »االعيان« تؤكد الدور 
المحوري لـ»الوصاية الهاشمية« 

 الشؤون الفلسطينية: البيئة الصحية من أهم أولويات الحكومة 
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 الحنيطي يتابع اليوم التدريبي لدبابة »السينتارو« 
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 »التربية«: خطة توعوية للتقدم لالختبارات الدولية 

 »التعليم العالي« تمدد فترة استكمال اجراءات المنح والقروض 



 وزير الداخلية: االردن يتعامل مع أزمات اللجوء 
باعتبارها رسالة انسانية 
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 ٦٢ وفاة بـ»كورونا«.. و ٧٣٢ ألف إجمالي مُتلقي اللقاح 


 

       
     
      
     
 
        

     
    
       
       
 
      

  

      
       
       
       
  

   

   
       
 
       

     
        
       

       
       

    
      
        
      
      

  
       
     

   
       
     
      
      
    

     
      
      


      
      
     
   
      

   


     



       
 

       

 
      



  

      


  
      
    
   
   

  
     
     

     




     
      

   
      
     
     

 فتح الحدود البرية يحيي آمال »البترا« بعودة السياحة 


  




     
     

   
     
     
    

     
      

  

      
  
      
     
     


   
     

      

    










        

  


        
        










        







    






         
       

   
 
    
      

        

      

     
       "
  
      
       

   
  
       
      

   
   

      
      

  


       
      

 


 
        

   
       
         
     

  
       
            
         

 
        
           
        

     
       
       
  

   

 كورونا وتعطل السياحة يوقفان طقوس رمضانية بالمدينة الوردية 
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 الحسين وشباب ا�ردن في ختام ثاني ا�سابيع اليوم 
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 الوحدات والسد.. عين على الـ » ٣ « 
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 الزعبي: محمود باقٍ على رأس ا�دارة الفنية للرمثا 


      
      
       



    



     





       
  


     
       
    





 
       



 


       
 



     
 
      
      



      


       
       






     
       
     





 مانشستر سيتي يترقب إصابة دي بروين 


  
 
      
       


        

       


       
       
    
       

      



 
       

 

     
       
       

      




      

       

  
        


  
       
  



 توتنهام يُقيل مورينيو 


       
    


      

   


      
      


       
        

  
     


      

 

        
  

    

       
       

     


       
       
    
      

  
      

        
      

 


      
 

       
 



     
       

       
      







 »المبارزة ا7ردنية« بـ المركز ٢٧ عالمي2 
والـ ٣ عربي2 

 »شباب البتراء« تحتفل بمئوية الدولة 
ويوم العلم 
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 زلزال ١٢ نادي� يضرب كرة القدم ا�وروبية 
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 بايرن ميونيخ  ل�قتراب خطوة إضافية من لقبه
.. ويوفنتوس يدخل في حسابات كثيرة 



 


     
        
       


       




       

      
      





      





      





   

    
   




    

     



      





   
  





     
       
       
   





      

      


       
      
      
       
      
  
    


       
       

       
       





      
      
       


      
      
       
 
       
   
     
       





      

       
       



      
       

       







      
   
      
      


      
    

 
      


      

      

      





     
       
        




 
    




     




      


       




        

 


     

      


       
       
   

     
     


       
      
       

       
   

      



 



 أديبايو يهدي هيت الفوز على نتس بسلة قاتلة 
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فلسطين تطالب ا�دارة ا�ميركية بالتدخل
للجم التوسع االستيطاني
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   ٥٫٤٤ مليون اشتراك خليوي بالدفع المسبق 
في الربع ا�خير لـ ٢٠٢٠ 
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 الحاج توفيق: ضعف الطلب على المواد 
الغذائية في رمضان 
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 مصادر: ارتفاع أسعار النفط بعد توقعات 
بتحسن الطلب 

 العسعس: تحصيالت ٢٠٢٠ ُتظهر معالجة 
االختالل الضريبي 
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 الحاج توفيق :ضعف الطلب على المواد الغذائية في رمضان 

 حركة تجارية ضعيفة بأسواق الكرك ومطالب 
بضبط ا-سعار 
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 اطالق برنامج »الوصول إلى ا-سواق مع بنك االتحاد« 






    


    


   
    
  
    











    

   
    
 




   


   
   

 
    


   
   
    








   
   
   


   





    
   

   



   

    
 





    
 
    
   



    




    
 
    
    
   



    

    










   
    



   


  
    
   





   
  

    
     
  


   
    
   
     
  
   

   
    


   





    



    
    


   

   









    









   
  

   



   
    
    



 

    
 
   
    
 





   



 


  

   
     


      
    






    
    

 
    
    

   
   
 
    
     
     

   
 

   

   




    
  





  



   
   
   

  
    

   



 
   

   
   
   

   
   


 
 


  

   
   
   

    

 

 ٥٫٤ مليون دينار التداول وارتفاع
المؤشر العام 
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 اقتصاديون: التعافي االقتصادي يتطلّب خططا عابرة للحكومات 
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 مايكروسوفت تستثمر مليار دوالر في ماليزيا 

» بي.إم.دبليو« تربح ٤٫٥٣ مليار دوالر 
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