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ا�ردن أنموذج عالمي في مكافحة كورونا
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الملك: علينا التكاتف




 

































إنشاء صندوق »همة وطن«
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مقالة مشتركة للملك مع رؤساء دول:  كلنا سواسية 
أمام الفيروس وعلينا أن نعمل مع� للتغلب عليه



 ولي العهد يشارك بتوزيع مساعدات عينية في إربد 
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»أبشر - سيدنا« تحقق أعلى نسبة مشاركة.. لاللتزام بالبيوت
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إ شادة سعودية فلسطينية با<جراءات 
اBردنية لمواجهة »كورونا« 

 انتهاء المرحلة الثانية <خالء المحجور عليهم 

 »مستشفى النقابات« جاهز الستقبال 
الحاالت المحولة من البشير 

 مدارس خاصة تطالب بتصاريح مؤقتة  

 الملك: ال مكان لالستثناءات والواسطة والمحسوبية 
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أ مر دفاع �نشاء صندوق »همة وطن« لمكافحة كورونا 
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فاع رقم ٥ بمدد إجراءات التَّقاضي ويوقف العمل بقانون الشَّركات   أمر الدِّ



 حظر تجول وإغالق المحالت طيلة الجمعة 
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 تمديد الحظر للحفاظ على مكاسبنا ضد كورونا 



 كورونا صعدت لغة التراحم بين الحكومة
وا-جهزة والمواطنين 
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 وزير المياه يتابع واقع التزويد المائي 
في جرش وعجلون 

 تصدع طريق زراعي في كفرنجة 



    

     



  
      
     
    
    

  


     

  
      


     
     
    
    


      
     
      
    
      
    
    

    

    
    

  





     







    


      
     



 فريق »جحفية القلب يجمعنا« يعرض لما قبل إغالق البلدة 


     

 


     
     




     
     



     
   



    
      

    



   
    

    
  

     
    



      
     
     
 




    


     
     


     
   




   
    
    


   
     
     

    



     
    
 

    


    
      


   






     



     
    
    
   
 


    
    




 انخفاض على درجات الحرارة 
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 القاضي والدعجة: قوة ا�ردن في حكمة قيادته
وحرفية أجهزته ا�منية ووعي مواطنيه 

 استطالع: ٧٣٪ يؤيدون ا,جراءات االقتصادية لمواجهة كورونا 
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 مختصون: استمرار نشر مقاطع مترجمة كاذبة قد يحتاج �مر دفاع 
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» الضمان« يحول ١٤٥٠ راتب� تقاعدي� للحسابات البنكية 





 

    
   
     
   
    
    
  

  
     
     
    

     
 
     
 
   
    

 
     
 
     
 
    
    
   
    
    





ا(ردن انموذج عالمي في مكافحة كورونا
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 ٢٤٠ مليون يورو لدعم ا(ردن والدول 
المستضيفة  للسوريين 


   ١,٢ مليون دوالر تمويًال طارئ� من  

»مفوضية الالجئين« لمواجهة كورونا 
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 المركزي يقرر عدم إدراج العمالء 
المرفوضين ماليا بقائمة الشيكات المرتجعة 
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 الحموري: تصاريح الكترونية بالتوافق مع القطاع 
 �الخاص وتمديد التأمين االلزامي تلقائي



    
    


      
    





     
    



    

 


  



    
      
     
   







      






     



 الحموي: المخابز ستبقى تعمل بكامل 
طاقتها وإجراءات »الصناعة« مقدرة 

 العمل: تعديالت على نظام التصاريح 
االلكترونية ضمن خطط التطوير المستمر 

 »وكالء السيارات« تطالب بتحمل الضمان 
أجور العاملين في القطاع 

 العراق يؤكد استمرار تجارته الدولية عبر اFردن 





    






    




    







   
   








   
   
    
   

   






   





   






   






   



    

    


   




   





   
    

   

   

   

   

    
   
   


   
   
   
  

    



   
  

    

    





الحموري: القطاع الصناعي أثبت قدرته
على تغطية احتياجات السوق
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توزيع ٢٠٠٠ طن أعالف بالكرك
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 مبادرات إنسانية في المفرق بسبب كورونا 

 ا%ردن يتسلم دفعة النقد الدولي والقرض الياباني 

 ١٨ مليونا قيمة التبرعات النقدية والعينية
لـ »الصحة« لمواجهة الكورونا 

 انخفاض الطلب على أسواق االستهالكية المدنية 
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انخفاض كبير على أسعار المحروقات 

لشهر نيسان

 ٢٫١٪ نمو الناتج المحلي ا8جمالي 

الشقيقان النوايسة يتبرعان بـ ١٢٠ ألف 
دينار و٧٠ جهاز تنفس
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S a m e r  y u n i s @ l i v e  c o m



        
         
       
          
    
      
         
  

     


         
       
        
      

      

          
     
        



         
        
        
        
        
 
          

      

         

         


         
        
       
        

        
         




m m  d r o u s @ g m a i l  c o m




           
        
 







      
       

 


          
  
         

  







      
         
 
 







       
       
       

       
      
        


    


 
       
         
   






R o y a l 4 3 0 @ h o t m a i l  c o m
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العزل يتسع..


خمسة أمور ما زلنا نجهلها عن كورونا
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الصين تتمدد..

كورونا يسبب أعراض� متفاوتة ولكنها مميزة
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 العجلوني: لغة ا�دب والفن تعزز قيم الجمال والتعاون وا�يثار 

» شومان« تمدد فترة الترشح لجائزتها للباحثين العرب ٢٠٢٠ 
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 ثقافة الوباء.. والدة من خاصرة ا�زمة 
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نايف أبو عبيد عاشق الوطن وترابه








      




        
 



         


 




      

 
 
 
        


       




        

        
         


        
        

       

    
         




         



 





      


       









 
       
         
         

          


          
       

  





قرأت لك:
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»ا�ولمبية« تصرف رواتب موظفي االتحادات 
وا�جهزة الفنية وا�دارية للمنتخبات

 بعد إفاقته من الغيبوبة.. أياكس يفسخ عقد نوري 
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 الفيصلي.. رهن ا�شارة 

 أمين عام اللجنة ا�ولمبية يغادر الحجر 
الصحي ويشيد با�جراءات 

 »كورونا« يتسبب بإفالس االتحاد 
ا�ميركي للرجبي 




  
   
   
  

 




   




 






   


  
    






  

  


   
   




   
  

   
  
  







   
   




   

 

   
  
   


   
    
   
  


   
   






    






                                




رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة حدائق القهوة
 العالمية »Blue Fig« وجميع العاملين فيها 


زياد سامح حجازي
والد السيد عالء زياد حجازي













    
    
    





   





     
   





   






   




     
      








     
    
      




    
    




   
     
     
    


     
    
      
     
    
    
     
    















 

أيمن المجالي




راكان السعايدة

جهاد الشرع c e @ a l r a i . c o m
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