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الملك ل�طباء والممرضين: فخور بجهودكم













 

الحكومة: الملك يدير ا%زمة بكّل تفاصيلها
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 »كل مر سيمر« و»ابشر سيدنا« كلمات تفاؤل 



     

     




     

    

   
     
    
     



      


    



   

     






  
   


    

      

    


      




   
      
    


    
     
      

     
      
      


    
     
    
     

     
    

     
    




     


    
     

     

    





 التبرعات النقدية تتواصل لصندوق همة وطن 

 مغترب يتبرع بوحدة عناية لمستشفى الملك المؤسس 

 ضبط مشغل كمامات غير قانوني في الزرقاء 

 رابط الكتروني 9يصال النفقات 

إ عفاء من الديون وا9يجار.. مبادرات 
تستحق المحاكاة في »زمن كورونا« 
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 دراسة: ٦٧٫٧٪ من اDردنيين يرون أن الشفافية 
تبعدهم عن الشائعات 

إ حباط حفر مخالف Nبار في الرمثا
وضبط اعتداء على المياه في عين الباشا 
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 الملك والملكة يشكران رجل أعمال صيني� 

لتقديمه معدات طبية ل�ردن 
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 ١٦ حالة شفاء و١٣ اصابة جديدة 

 الصحة: ضرورة إجراء المسحة 
الوراثية لحديثي الوالدة 

 ضبط ٤٢٦ مركبة و٦٥٨ شخص� 
خالفوا حظر التجول 



     
    





      
      
     



 
    



     
     

    
     
    

     

    



     
     
    
     





     
   
   






   
     





   


     
 
    


      
     





    
    
   


   
    




 
    

    





     

    
    



    
    
     





 الملك لكوادر طبية وأمنية: نفخر بكم وجهودكم مقدرة 




 رئيس الوزراء: نعمل للخروج من أزمة كورونا بأقلّ اFضرار 

 العضايلة: الحظر الشامل قد يتكرر وإجراءات إضافيّة للرقابة 
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 النكتة أسلوب حياة لمواجهة كورونا 
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 توعية الكترونية لمواجهة كورونا في بصيرا 
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 الكوادر الطبية وفرق االستقصاء
ينذرون أنفسهم لكسب معركة كورونا 
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 التغزل بجابر: الفراغ العاطفي بزمن الكورونا 
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 »عمان ا)هلية« تتحضر العتماد عالج لـ »كورونا« 



 جامعة سمية تتميز بمسابقة الكرامة للبرمجة 
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Treatment as Potential Covid
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 خبراء: متانة الدينار وإجراءات »المركزي« 
عناصر طمأنة ودعم للسوق 
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 عمال المياومة بمرافق المدن الصناعية يستلمون مستحقاتهم 

 سرايا العقبة تستكمل مبادرة المنح الجامعية 
السنوية للطالب في المدينة 
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 »المركزي« يصدر تعليمات برنامج التمويل الجديد 
للشركات الصغيرة والمتوسطة بسقف فائدة ٢٪ 

 المناطق الحرة تتعامل مع إرساليات 
الشحن بحدها اDدنى 

صناعة اDردن: قرارات »المركزي« خطوات وقائية
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   BLOCKCHAINS



      
       

HARDWARE INFRASTRUCTURE 
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 »المخابز« تناشد الحكومة تسهيل التصاريح 

 كابيتال بنك يدعم البرنامج الوطني 
لضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا 

 ا3هلي يطلق »أهلي عزوتي« لتمويل 
احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة 

 فاين تتبرع بــ ٨٥٠ ألف دوالر لمكافحة كورونا 

 بنك اFسكان يرفع تبرعه لـ »همة وطن« 
إلى ٣ ماليين دينار 

 بنك االستثمار العربي ا3ردني يتبرع بمليون 
دينار لصندوق همة وطن 

 بدء التسجيل إلكترونيO 3كاديمية البرمجة 3ورانج 
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www.investbank.jo | +962 6 500 1515

إعالن دعوة الجتماع الهيئة العامة العادي
يتشـــرف مجلس إدارة البنك ا�ســـتثماري بدعوة السادة المســـاهمين لحضور اجتماع الهيئة 
العامـــة العادي الســـابع والثالثون. وذلك في تمام الســـاعة الثانية من بعـــد ظهر يوم ا-ربعاء 
الموافق 22/4/2020 في مبنى البنك الكائن في الشميســـاني، شـــارع الشـــريف عبد الحميد 
شـــرف، عمارة رقم (43) (لم تحول التعليمات الصادرة عن رئاســـة الـــوزراء حتى ذلك التاريخ من 
انعقاد االجتماع في موقع البنك). للنظر في ا-مور المدرجة على جدول أعمال االجتماع المرسل 

للمساهمين.

وحسب المادة 179 من قانون الشركات، يجب إيداع قسائم التوكيل لدى قسم المساهمين في 
مبنـــى ا�دارة العامة للبنك قبـــل ثالثة أيام من انعقاد االجتمـــاع لتدقيقها، والتثبت من صحة 

ا-رقام الواردة فيها.

للـراغبيــــن باالطـــالع علــــى التقــريــــر الســـنوي المفصـــل، يـرجــــة زيــــارة الرابط التــالـــــي:                          
https://www.investbank.jo/ar/annual-reports

السادة المساهمين، نرجو التنويه الى ما يلي:
1- ان البيانات المالية المرسلة اليكم هي بيانات خاضعة الي مالحظات قد ترد من البنك المركزي ا-ردني.

2- سيلتزم البنك باية تعليمات تصدر عن وزير الصناعة والتجارة / مراقبة الشركات بخصوص اجتماعات 
الهيئات العامة استنادا الى امر الدفاع رقم (5).
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 ترتيبات حكومية ضمن لجنة متخصصة
لتحفيز القطاع الخاص 
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أميركا في المواجهة..


سكان نيويورك.. بين وضع ا�قنعة وعدمه
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كيف يتعايش قادة العالم مع العزل؟

العيش وحيد�.. الثمن الباهظ للعزل
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 رأفت خليل: »كورونا« سيتسلل إلى فنون ا�دب كافة 

 »في ا&عالم ومسؤولية الكالم« للعجلوني..
العقالنية ا&عالمية 
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كيف تأثرت حياتنا بفعل فيروس كورونا؟

 استخدام التكنولوجيا في مكافحة فيروس كورونا 
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نصائح لمقدمي الرعاية لمرضى الزهايمر 
خالل أزمة كورونا؟
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العلماء والباحثون وحقائق كورونا

 كيف نتغلب على الجوع العاطفي
في فترة الحجر الصحي 
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منظمة الصحة العالمية تغير نصائحها
حول ارتداء الكمامة
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الرياضة النسوية.. اهتمام »أولمبي« و»تهميش« اتحادي ونادوي

 »ويفا« يهدد أندية أوروبا 
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ممارسة الرياضة.. ضرورة رغم الحظر

 »كرة معان« يتابع تدريبات العبيه المنزلية 

ال موعد محدد4 لمعاودة الحياة الرياضية في إيطاليا
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 كاكا يختار ميسي.. ويؤكد: كدت أفقد المشي 


    





     

   
    
    
   
  



     
 
      

    

      
  
    





    

    
  
  
     
    



    



     





 
    















 

أيمن المجالي




راكان السعايدة

جهاد الشرع c e @ a l r a i . c o m
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