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الملك: دراسة إنتاج سلع غذائية



الرزاز: شدة بتزول 
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الملك يوعز بإنتاج سلع غذائية محلي� للحفاظ على المخزون 




الملك يحث على توسيع القدرات )نتاج ا'دوية والمستلزمات الطبية
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 إربد وكورونا با�رقام 




   
    

    

     
    
   
    

   





     
$   
   
    
   


  


   
    



    
 
    
   


   


   





    
     


  
   

    




  



 







    
    

    


     

   

    
    


     




  
   

   

  
    


   
   
    





   






 رئيس الوزراء: أهلنا في إربد نحن معكم وشدة بتزول 


    
    
   
   
  


    

   
   
   

    








    


    



   



     
    



   


    



 




    

   




   






    



    




    



   
   



    
     



    
   
    

   


   






    
     
   

 

  
    
    



    
   
    



  


   

   







 العضايلة: لن نتسرع بعودة أبنائنا في الخارج حماية لهم 
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 التوجيهي والعدالة..
السؤال الصعب في عطلة كورونا 



      
    



       

        



      





      
      
      
      
 
       
       
 

       
       




        



        
       

       




   
       

        
   


        
     
       
  
         

     



     
    
     
       


       

       

        
 
  
 





 



        




 
      



 وزير الخارجية والزاريني يبحثان توفير 
الدعم المالي ل'ونروا 

 البيئة تبحث تأثير كورونا
على نوعية الهواء والمياه 
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 مزارعون يطالبون بتصاريح مرور
للوصول إلى مزارعهم 

 »حماية الطبيعة« جهود مستمرة لحماية الحياة البرية 
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 التكافل االجتماعي في معان يخفف حدة الحظر 


     
       

 



       
     
     
      

    

 


       
      

  
      




      
      


      
       







      
 
      

      


     
    
     


       

      
  
      
       


      
      
      

     



       
     
  
       



 العلوم اDسالمية تعفي المتوقع تخرجهم 
من الذمم المالية 
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كيف نحصر الرهاب االجتماعي �زمة... كورونا؟


 
      

      


       
      

  
        



     

     
   




     
      


       
         
      

       




       
   



     

     

      




      
        
        
        


         


        

      
        
      





       


     
      










      
      
 


     
 
     






      

     

     
       
      


      

      
       
        

     





     
     
       

      



      
      


      

 

       



        
        
     



       



» الصحفيين« يبحث أزمة العاملين في الصحف 
الورقية ويطلب لقاء عاجالً مع رئيس الوزراء 

 مؤسسة ولي العهد تطلق جلسات قيادة 
شبابية في وقت ا�زمات 

 استغالل فترة إغالق البترا لغايات الصيانة 
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 ضبط معملين للمعقمات المقلدة في عمان والرصيفة 

 حريق يتلف محتويات سوق شعبي في الكرك 

 توقيف موظفي بلدية وقصابين في إربد 

 إعادة ٣٩ ألف دينار تم سرقتها في إربد 
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 جمعية المصدرين تشيد بالتوجيهات الملكية 
لدراسة استئناف عمل القطاعات ا�نتاجية 





    
    
    
     


     
      
    



     
    


     
    
    
    


   

   


     
    
 
    

     

    
   
   


     





     

     
     






      
       


     
      
      
       


 

       


    
      
       




       
       
       





٤٧٫٥٪  االستثمار غير ا%ردني
في ا%وراق المالية بآذار 

حمادة: ٢٠٠ مليون دينار الخسائر المقدرة 
للمطاعم والحلويات حتى ا<ن




     
 


$
   

     







    

   


      






   
   












   



     

     
   





     




    
    






    
      
 



   مقترحات من النواب والمنتدى االقتصادي لتعزيز القدرات االقتصادية 
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 مطالبة بالسماح لمحال بيع أجهزة الكمبيوتر 
ومستلزماتها بفتح أبوابها 

 ٦٠ مليون دينار تداوالت ا'ردنيين في بورصة 
أبوظبي خالل ٣ شهور 



     
   
     

      

 

      

   
      


        

      
      



      

      
   


  
     
     

      
       



 

     





       



       



    


      





      
     


      
      

 
    
        


      

   
 






      
       
     
        
     



 الصناعة ُتحيل حاصلين على تصاريح 
بطرق ملتوية للمدعي العام 

» المواد الغذائية« تطالب بالفتح التدريجي 
للمتاجر الكبيرة 

» الضمان« توّزع ٢٤ ألف كوبون شراء
لعمال المياومة 
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» طيران اMمارات« و»االتحاد« تستأنفان 
تشغيل عدد محدود من الرحالت 
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شركات االتصاالت تفتح أبوابها اليوم
باستثناء الموالت
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» االردني الكويتي« يعفي مستأجري البركة 
مول من بدل ا*يجارات 

 البنك االستثماري يتبرع بمبلغ ٧٠٠ ألف دينار 
لصندوق همة وطن 

 تعبئة ٥٨٥ ألف أسطوانة غاز من ٢٩ آذار 
حتى ٥ نيسان 

 مجموعة شركات العون تتبرع بنصف مليون 
دينار لصندوق همة وطن 



      
   
     
      
       

     
   

      

      
     

 




      


     






     

     
   
     
      

   
      
     

    



    
  





   

    

    



»صناعة اKردن«: تشغيل كامل العمالة 
بمصانع اKلبسة بحال توفر الظروف
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h a s h e m  n a d i a @ g m a i l  c o m
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أسبوع صعب..

العنف المنزلي.. طفرة مرّوعة
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»السيناريو الكارثي« للوباء..

سكان نابولي يجوعون.. وال يموتون
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 شاهين: »كورونا« لن يخلق نظرية أدبية أو فنية جديدة 

 ما يشبه الحلم.. النساء يحكمن العالم 
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صابر وصبرية..
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كبار السن يتعافون.. قصة إيطالية
١٠٤ أعوام هزمت كورونا
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زريقات: »عربية المصارعة« للشباب
والناشئين تقام في تموز

بايرن ميونيخ يتحدى »كورونا«



    

    

     

     
  


$  
   

     

      



     
    
     


    

    



     



    

    
    




    
   

    




    
    



    
      

    


     
 
     
     
  


   
     

     
     












 
  
    








 

     





     
 


    
   
  

     

   

    





   

    
   



     

    










    
   
    


 



     



    
     

    






    

     


    


   
    
    



ا-مارات تنهي تعاقدها
مع المدرب يوفانوفيتش
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 نادي طرابزون سبور التركي
مهتم بالتعمري 
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