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الملك: دراسة استئناف عمل القطاعات ا�نتاجية























الحكومة: ال جديد بشأن العطلة
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 الملك يوجّه لدراسة التدرج في استئناف عمل القطاعات ا�نتاجية 





     





    
      

       



      
     

    




     


     


       
     



      





     
      




    
      

     

       


      
      
      





    


     

    
      
    





     


     
     



 لجنة العمال الثالثية غير مختصة برواتب القطاع الخاص 

 العمل تتابع إنهاء خدمات ١٢٨١ عامال 

استكمال الكفاالت واتفاقيات القروض بعد انتظام الدراسة 

 السياحة والسفر تغلق مكاتبها وتدعو الحكومة لدعمها 
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 تربويون: عالمية أزمة كورونا تجعل جميع
الحلول ممكنة في التعليم 
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 قطاعا »النحالين والتمور« يطالبان بمزيد من التصاريح 
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 مطالب بعقوبات مشددة على المستهترين بالحجر المنزلي 







 
      
      

     


     
     
 
      
   


     
    
      

  
    
       
      
        
     
    
      


      
     




  

      


     


    

       

     
      
     

   

      
      

     
      


      

 
 
  
     
   
     
   

     
      





      
        

    
       


      
       

       

     
     

      









  


        
       



        

       




         









        
        

     
      
        
        

     
      
       

       
        
       
     

 
       
        
 

  
        
        
       


 
      
      

       

       
       
      

    

 


  







     













      
      




      
 


 

       




        
      





مخالط خرج من العزل المنزلي يستنفر العمل الصحي




 

        
      


       
  
        



     

    
      


      

      
      
      



       



      


      




      
   








    

        




      

      
      
     



 
       




  




      



     
     
       




       





 ٣٦ حالة شفاء وتسجيل ٢٢ إصابة جديدة 





      
      


    
      






     
    
     


     


       
      
 
      

       
     
      



     
      


      



   

      
      
      

     




       



     
     
   
      



   
    

      
 
     







 المعابر الحدودية ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر 
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 جابر يوعز بإجراءات ضامنة لفحص العينات ضمن المعايير 



 برك الصرف الصحي تحدٍ لسكن كريم في أبو علندا 
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 عينات المرضى بفترة مناوبة طبيب مصاب بكورونا سلبية 


      

      


      



       
      

      

   



     
       



       



 مسلخ اللحوم مغلق والقصابون يذبحون في محالهم 
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 شباب »كلنا ا�ردن« ينشطون في العاصمة 




     

     


      

    

       

       
     



    
    
    
     



      



  
      
     


 

     

    
      
      



    
 

   



     



      

     
     



      



 يستثمرون الحجر المنزلي.. ويبتكرون 
»جهاز تعقيم« 
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 كيف يتعامل ا�ردنيون مع »حبسة الكورونا«؟ 
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 توصيل ٦٠ ألف طرد للمنازل بواسطة تطبيق مونة 
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» ا(قشمة« يطالب بتخفيض الضرائب 
لتدارك ا(ضرار 
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تأجيل أقساط سلف متقاعدي الضمان
عن شهر نيسان



        
        
        
      
        
        

       


  
       

  
       
        

         
        


        
          


   
  
        



         
         
 




 
         

         
       
     


      
      
       




          
          
       
       
       

    
 
        
    
        


       
 
        
     
         
        


        
         
 
        

       
        



       




       



        
       
       

        
       
       
        


        



         
        



        
       
       
         
        
        
        
       

   
       
   




        
       
        

 


           




         
          


         
        
      



        
      
     
      

       




     

       
          

        




        
        
 
       


        



           
     
        






        







اللوزي: تعويضات القطاعات المتأثرة تدرس 
بجدية من الحكومة
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 صناعيون يطالبون تشغيل القطاعات المستثناة
من أمر الدفاع بكامل طاقاتها ا�نتاجية 

 ضبط ٦٣٥ مخالفة لمحال تجارية 
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   حماية المستهلك تنتقد سلوك غير الملتزمين 
بإجراءات السالمة 




    

    


      
     
     
     
      


      
       
      


     
    
    

     
   
     







      


 
     
     
     

  


     
     



     
     
       
    
    
     



 ٧٫٧٥ مليار دينار ا�يرادات المحلية 
والمنح الخارجية العام الماضي 

 خبراء: اLردن يحتاج خطة اقتصادية شاملة تتجاوز
تبعات فيروس كورونا 
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استمرار التبرع لهمة وطن والصحة
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 ٩٠٠ ألف أسرة تقدمت إلكتروني� لدعم الخبز 

 »جورامكو« تمدد العقود المؤقتة
ل1شهر الثالثة  المقبلة 

 زين تطرح منصة لخدمة
المؤسسات التعليمية 
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توجيه أنشطة المنظمات الدولية وفق� 

لالحتياجات وا<ولويات الوطنية
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z i u d 1 @ y a h o o  c o m
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T l m u k a t t a s h @ j u s t  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
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مرحلة مرّوعة..

مشاهير مصابون بكورونا..
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الالجئون.. ا�كثر هشاشة بمواجهة كورونا

كورونا يستنفر نخوة العراقيين
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 »الثقافة« تعلن أسماء الفائزين بمسابقة
»موهبتي - من - بيتي« ل�سبوع ا�ول 

 كتاب »دكتاتورية المستنيرين«..روح ا(نسانوية العابرة وأهدافها 
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    Humanism    
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استخدام أدوات في غير غاياتها.. فطنة للتغلب على الصعوبات
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 مذكرات اخصائية اجتماعية »٦« 
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 الخالفات وعشق المسؤولية وّلد أندية جديدة.. 

و»الشباب« ماضية في مُعالجة الظاهرة 

 تفاؤل أميركي بعودة المنافسات الرياضية عاجالً 



 

     
   

 
    


 
     
    





    

     
 
    
    
    

     


     
    


 




     

     
     


    
    

    




      


    
     

      


      


    
     
 

 
     

 



    
    





     
   



      

  
     


    
  

     
       

      





    
    
    
 


 
 

  

    


   
    
    



  


     

 
    
    
    

     
 

   
    


     

  


     






     
 


     
      
    
     

  
    

      
   



   
  





 
    



      
     
   
     
    
    

     
  
    
     

 

 »العرب« ينضم لحملة االتحاد ا2سيوي 
لمكافحة كورونا 

براينت يتصدر الئحة المكرمين لدخول 
قاعة مشاهير كرة السلة

 مطالب بإلغاء نسخة ٢٠٢٠ من بطولة 
العالم للفورموال واحد 
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