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الملك: خطة للمنعة االقتصادية





















الحكومة: علينا الصبر
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 الملك يوجه الحكومة لوضع جدول زمني واضح لحماية االقتصاد واستدامته 




     

      
      
     
      
       
     
      

       
     

      
       

       




     





      
       
     




        

 
       
 

     
  



    



د لتغير سلوكي   »كورونا« شر مستطير مهَّ



       




    
      





     

       
      


      
     
      
      



   
        
      
   



       
  


       



       


      
        

      
        

       

 
     

      

      


      


  
        
      


        



      
       



        



       



      
     
      
      
      
     
       
       

       
       





 برلمانيون: صندوق »همة وطن« يؤسس لمنهجية اقتصادية جديدة 

 البدور يدعو لحل أزمة رواتب معلمي المدارس الخاصة 
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 متخصصون: خطورة ازمة تدعو لحظر 
التجول التام الجمعة 




     


   
















   

    



    
    


   
   
     
     


    
 
     
     
    





    


   
    
    


    
    

    
     




     
    
 
    
     






   
  





   


    


   






     



   
    
     
    
   

    
    

    







        




       

       






       
        


       

          
         


      
       
      
        
       
    
       




      
        
  
       
  




        
          
        



        
 


        


 


















 

 
   


         
       
       



      

       
        











    

         




    


   



        
      













  
   

    


   

    


   
   



     




















 العضايلة: الحظر الشامل الجمعة لمنع التجمعات 
وزيادة كفاءة فرق االستقصاء 



 وزير الصحة: شفاء ٦ حاالت وتسجيل ٤ إصابات بكورونا 

إ عالم عالمي: اردن يحاصر كورونا بتفوقه الصحي 
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 وزير ا�شغال: تلزيم مقاول لتأهيل
طريق ناعور البحر الميت 

 إخالء ٦٠٪ من موظفي الفنادق الخاضعة للحجر 

 صرف راتب للصيادلة المتعطلين فوق سن الستين 

 ٤٠٥٩ طلب ترشيح لجائزة الملكة رانيا 
للتميز التربوي 

 العضايلة والسعايدة ينعيان الزميل عبد الحميد المجالي 
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 توزيع ألفي طن أعالف في الكرك
والمربون يطالبون بتصاريح للوصول لحظائر ا�غنام 





     

   



      


  
  
      
    



     


  

 

     

    





     

     










   
     

     





     


     
  
  

     






    

    


     


     
     

     
     


      
     





 ١٠٠ آلية من ٣٠ بلدية تشارك بفزعة وطن في إربد 



    
    





    


    


    

     






  
 


 


    
    


     


     


     

  


  
     




    




    






 خدمة جديدة في الضمان لطلب الحصول 
على تعويض الدفعة الواحدة 

إ طالق خدمة تعليق تأمين الشيخوخة 
 Yللمنشآت الكتروني
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  webmaster@sscgovjo


 ضبط ٣ أشخاص بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة 
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 الطاقة: ٣١٠ آالف برميل وارداتنا من نفط العراق خالل اذار 



االتفاق مع الحكومة على التشغيل التدريجي للقطاع الصناعي



 
     
     



 






     



   



     
    
     



 

     
     
    







      
    

    






    


     





     





     

     


      






 البنك المركزي: برنامج تمويلي ُميسر
لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة 

     
    

   
   

  
  




    

     
     


    



   

   


   

   


   
    
   
   
   
  




 نقابة أصحاب محطات المحروقات تناشد 
رئيس الوزراء إنقاذها 


     
     
    

      


 
      
    
    
      


  
    


      


     


      
   
      
     



     
  
  




      






 العرموطي: »عامة الشركات« ستنعقد
بعد ١٥ نيسان بتقنية االتصال المرئي 
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 ٤٨٥ مخالفة ارتكبتها محال تجارية في أسبوع 
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»مستثمري شرق عمان«: شح السيولة أكبر تحد يواجه 
�القطاع الصناعي حالي







     



  
    
     


      
      
    
     
    
     

    
     




     

    


    
     



   
     
    


    
     
      
      




      
     
 



 الربضي: االتحاد ا/وروبي يخصص ٦٠٫٥ 
مليون يورو لتمويل مشاريع 

» خبراء الضريبة« تثمن قرار الدفاع رقم ٥ 

 فتح حساب لصندوق تبرعات »همة وطن« 

 أبو غزالة يتبرع بربع مليون دينار لهمة وطن 

 ماكدونالدز تتبرع بتعقيم المدارس 
الحكومية في العقبة 

 صندوق النقد يتخذ تدابير لضمان
قدرته على اMقراض 

 داو جونز يغلق على تراجع منهي� أسوأ ربع 
له منذ ١٩٨٧ 



   
   
  

  
   
   
   
   
  
  
   



  
   
   
  
    

   
   
  


  


   






   
  



    



   


   
   
   

   
   
   

   


  
  




  



   
  
  
   
   


    





    




  

    




   
  
   
    



   








  

   
   
   
  





   



  


    
   
 


    
   








   
    
   


   

   


   
   
   

 

   


    
   





   



   



 




   
 





 


   


   


    
    



   

   
    







  

   


 
   
    




    


   

   
  
  
  
   
  
     

 
    




   





 



  
   
  

 



   
  

  
   

   

    
  



    

   
   
   
  
    

  
   
 
   
 
 
    
    
   

   




 





   

   

    


 صناعيون يطالبون بتصاريح لتصنيع الغذاء 
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a w s n a s a m @ y a h o o  c o m











         


        
         
      
      
    
         
      

       




        
       
        






       

        

        
      





         
        






         


        
        






       
   
     

      
     

     





        
      

     

       
        







       
       

      
      
     
       

        

       


       

       
      




        






T a r e e f j o @ y a h o o  c o m
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A h m a d  h @ y u  e d u  j o 


 

      
 
       
      
  
      

       
         
  


  




      


         

  
     

      
 




      
       


       

      
     

      


     
  
      

        




         




         



         



   
         
       
    
 
        


          
  

      



        


            




        
   







         
  
        
        





A h m a d  h  a l h u s b a n @ 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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العالم يواجه أسوأ أزمة


غزة.. مصانع تتحول من المالبس إلى الكمامات
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في ا�حياء الفقيرة.. إجراءات العزل صعبة

مسؤولية الحكومات على المحك
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 »شومان« تمدد فترة الترشح لجائزة »أبدع« لطفال واليافعين 
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  مثقفون: القراءة تتبوأ مكانتها في زمن الـ »كورونا« 
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 لقد أصبت بـ »كوفيد١٩«...ماذا بعد ذلك ؟!
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 قانونيون: تأجيل ا�ولمبياد ال يترتب عليه تأخير 
إجراء انتخابات االتحادات 

 رياضيو ريد بُل والتمرين عن بُعد 
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 ا�ندية تشيد بالحكومة وتراهن
على المواطن 

 تفقد عمل فرق طوارىء »شباب البترا« 

 »فيفا« يعتزم تقديم مساعدات
لمجتمع كرة القدم العالمي 
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 ا�ندية ا�لمانية توافق على تمديد تعليق الدوري 
حتى ٣٠ نيسان 

 سولسكاير على تواصل دائم مع العبيه 

 جريزمان يفتقد »معشوقته« 




     








     


   
     


    

     


    
     





    

     



     



      










     

      




    







    
   
     
     
     



    

    



    
    



    
     

    
  


    
     







 
    




     


    
  
   


     







   

     
     
    



    
     


    
    








     

    
     





»دولي التايكواندو« يحدد موعد التصفيات 

المؤهلة  ل5ولمبياد

»ويفا« يوقف جان مباراتين
لمشاجرته مع نيمار







    
   
    




  







   



    






   
  
   

    

  
    



  

   



   
 
    



   

     
   
    

   
   



   
   
  
   

   



  



  




   

  
   


   
   
    
  
   


  


    


   




   

  









   
 


 






 



    

    

    



   














    
 



     


   
    




   





 


     
  
      
     

   
     
     
      


    


   


















 

أيمن المجالي




راكان السعايدة

جهاد الشرع c e @ a l r a i . c o m
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