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الملك: سنتجاوز ا�زمة



أيام حاسمة..
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الملك: نشامى الجيش يرفعون المعنويات






الملك ل&من العام: أنا وجميع ا!ردنيين فخورون بجهودكم
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 أزمة كورونا.. ومستقبل مختلف 






     
   
  




    



     


 
   


   


  

     


 


    



   
   
   
  
   
   
    





     
    
      
 
    
   



    


     

    
    





     
   
 


    


     
     

    


    





     

     
   

      


     
     

    

    
    


     



    

    

   
   


    
    


    

     
     
   




     
   



    
     
    
      



   
    
    

    

   




   

    
     
     

   

   


 
   

    

    




    
 
    


       

     
    

    



 

    







     
 

      
     
     



    

    










     

       



 
      
       


    






         

      
      







       
       
        




       

      
  




 





      
       



        


    
        





 الملك: ضرورة استدامة المخزون االستراتيجي الغذائي 







   

   



     



   
   
   




   






   






    
   


   



   
  



     

   

   


    
  
    


   

    
     







    



    

    



   






    



 الشحاحدة: ١٠ ماليين دينار قروض* ميسرة للمزارعين 
تعويض* عن خسائرهم 
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أزمة القطاع التربوي الخاص بين التعليم
عن بعد ودفع الرواتب
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ورود الجيش تودع المحجور عليهم



 كورونا يزيد معاناة العمال ومحدودي الدخل 

 توزيع ٣٠٠ طن شعير ونخالة لمربي الماشية في معان 






  






    
     
      
     


   
    

    
    





    

    





 






    
    
     
    
    

    

 

     



     
   
   
     
     
   








     
    
    



    
     



     


     



     
     
    






   

    


    
   



  



    
       


     








     
   

    
     




      
     

    




    



   

     

      
  
     




  

     
     





    
   

    



    
     
      
   


   
     


    


     
    
     
    


     




      
    
     

   



  


  
   

   





    
      
 


   



    





   
    

     









 الصيادلة في محاربة كورونا..
دور أكبر من صرف الدواء 





      

      


      

     



 
      

    



     
      
      


     
   

     




   

       


 

  

      
     




    

   


 
     
     
    
     
     
   
      
   

     

  
    



       
      


   
 
      
    
  

     




زيادة طاقة »زي« ٤٥ ألف م٣ من المياه
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 الهياجنة: المؤشرات ا�ولية لمخالطين 
طلبة عرب تدعو للتفاؤل 




     

   


     
    
     




      
      
     
      
    




      
     




 أبطال السرطان ُيعّلمون ا�صحاء
قيمة الصحة والسالمة 

 تكريم المالزم الفقهاء لموقفه ا2نساني 




     


   
      
     
      




 
    






  
       


       

      
     

     


  
      
     


     
      


  
  
     
      


     
     

      


     
      

      


   

     




 



     


     
    
     


      




      


      


       





 وزير الصحة: كل دقيقة نبقى خاللها
في البيت تقربنا أمياالً من النصر 



 العضايلة: ا�يام المقبلة حاسمة لحصر الوباء 


إ ربد في عيون الجيش وا�جهزة ا�منية 
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الضمان: مساعدات عينية لعمال المياومة غير المقتدرين

ا%من يوزع الكمامات والقفازات لمراجعي البنوك بالكرك
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 ترجيح تخفيض أسعار المحروقات بمعدل ١٤٪ 
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تمديد دوام البنوك وشركات الصرافة 

حتى الثالثة عصر7



 حماية المستهلك تدعو المواطنين
لعدم الخروج إال للضرورة 

 أورنج: حزم انترنت مجانية لجميع المشتركين 
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 نقابة تجار ا�ثاث تناشد بدعم القطاع 

 »مركز ا"يداع«: السعوديون ا�على خليجي�
بملكية ا�وراق المالية 

 منظمو إكسبو ٢٠٢٠ يبحثون تأجيله للعام المقبل 



    

    


 
 

    



     

     

  


   

   
      
     

  



      
      

    
        
     
     


  
      
       
       
       

    
      

       
       
        
      

       
        
       
  


     
    

       



   

   


     

    

     


   
    


     

    



 





 توجه "طالق صندوق مشترك للمانحين 
الدوليين لمواجهة كورونا 

 وزير الزراعة: قرض بــ ١٠ ماليين دينار 
دعم�  للمزارعين 

بنوك إربد تقدم خدماتها للعمالء وسط 
إجراءات سالمة مشددة

umnicoin تبرع ١٥ ألف دينار عبر 
لصالح وزارة الصحة 

»وكالء السيارات« تطالب بتسهيل
تنقل تجار القطاع
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السماح للمخابز ببيع الكعك والخبز بأنواعه بأكياس مغلفة
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تجارة ا�ردن: صحة المواطنين أولوية للقطاع االقتصادي



تجارة عمان: آلية إصدار التصاريح أربكت القطاع التجاري

 السعودية ستزيد صادرات النفط إلى معدل 
قياسي بـ ١٠٫٦ مليون برميل 
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s a d  d a m e s r 8 3 @ y a h o o  c o m





 
        
       
       

  
      




      
 
       


  


 

 

 




 
      
  



       
    
       
  
      

       



         


         
 
       
       

       


 

      
         
        





      


         


  
  





 
  



       
         
   



        
         
       




















      

       


        

         




       


 


  


    
       
   
      
      

       
 

        
       





h a s h e m  n a d i a @ g m a i l  c o m




S a i f a l r a w a s h d e h 0 @ g m a i l  c o m



     
       
        
       

      
       





      



     
        
      
         







       
        


         
       
       
       
      



        
      
       
        



     
  
      
        




        




 



        
       



       

      


        


        


       
  
   








       




       
        

        



     
      
      


       



         






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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العالم ينغلق أكثر..


هل يصبح معظم سكان العالم مدمنين؟
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حلم العراقيين: دفن الموتى!

»مالزمة المنزل«.. مهمة مستحيلة للمشردين
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الهيئة الملكية ل�فالم تطلق مسابقة »متر.. وأبعد«

 الريماوي: المثقف يجب أن يكون قدوة لغيره في االلتزام 
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 أيها ا�باء.. احذروا تأثير الكالم السلبي على أطفالكم ! 




     
        
        
      





        


 


     
     
     



       

        
      
      

    
      




      




      

      



     

 


       
      
       
  
      
         



        

      
       
       
       
      
       
    



     


   

       
 
    




       
 
 
  

     
       




       


     
  
     

      

      


       
       
      
       
      

     


 
      

        


      

       


    
 
    

     
      
      
      




     


        


 



        
         
         

 


         
        


     


        
        
     
        
        
         


         

         
       
        



         

    








          





a b d e l h a d i 1 8 @ y a h o o  c o m





     
      



      
    


 

    


  

     
    
     

    




     

    





     
     
    

     
     

    


     
     
    


      
      

     


     
      
    




            

سؤال - كيف للرجال ان يتخطوا ا�زمة النفسية خالل الحجر الصحي؟
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 كيف سيتعامل اتحاد كرة القدم مع تمديد العطلة؟ 



»عربي الطاولة« يتباحث مع ا$ردن حول إقامة
أو إرجاء بطولة المنتخبات
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 تخفيض رواتب الجهاز الفني للمنتخب 
الوطني لكرة القدم 

 نجوم كرة القدم.. ورسائل توعوية رياضية 

 العطيات يطلب من منتسبي اتحاد المبارزة 
التقيد بالتعليمات 



     

    




    


     



      
    
     

     
      


  
     
    
      
     











     






  





    
 


   
  







    
    
     











     

    








   



     













رئيس واعضاء مجلس أدارة جمعية رجال االعمال 

االردنيين والهيئة العامة واCدارة التنفيذية


الحاج زياد حجازي
والد السيد طارق حجازي

مدير الجمعية









    
    

  


     
     







     
  
    


    

    
    
     


    


    
      




 



    
   

   
    

















 

أيمن المجالي




راكان السعايدة

جهاد الشرع c e @ a l r a i . c o m
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