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الرزاز: سنطوع ا�زمة إلى نجاح


















    
      









استطالع: ٨٠٪ المنصات 
التعليمية ليست بجودة 

التعليم المدرسي
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الملك: االلتزام يسرع الخروج من ا�زمة 
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الملك يدعو الحكومة لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها



     



  
     
       
     




      
     




  



  

       
    




       
     


      


       
      





       
    





      



      



 وزير الداخلية: لن نتهاون مع المخالفين للقانون 



استطالع: ٨٠٪ المنصات التعليمية ليست بجودة التعليم المدرسي



      
       


       
      
      



       

      




      




       

      
       
       

      



   





    
   
       
     

      

     





     

      


 

    
 

     


    
       


    








       
      
      
       

      




      
      



        






      
       


        


       
      


       
  
     




 الصحة تتسلم مستلزمات طبية تبرع 
بها رجل أعمال صيني 

الطراونة : أهمية العودة للعمل التدريجي

 لجنة لمتابعة تصاريح المرور للمزارعين 
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 تأييد الحبس والغرامة لردع مخالفي أوامر الدفاع والصحة العامة 
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العضايلة: »العمل« ستوضح أمر الدفاع السادس بخصوص 
العمال والقطاع الخاص




     
     

       


      

      

     
  
      
      




      
  
      
 


       
        
     
 
      

  
  

 
  


            
   

       
        
            
       
        
 
 
 



 
 
        
      

 
      
     







       





         




        
       
     











     



         
         



        
   jocov  


    



         
        
       
       





      


















        



         
          
         









          
   


      


       

    
 
         
     
     
 



         

 
       
   
         


        
 





الجامعة ا*ردنية: اعتماد مبدأ ناجح راسب

 ا1فتاء: المتسبب بموت إنسان بالعدوى 
متهاون3 عليه الدية 
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 أمر دفاع لحماية حقوق العمال واالستفادة من برامج الدعم 
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 كورونا يعيد إيجابيات للمجتمع ويكشف عن قيم غابت 



      




       
         
       
       
 


       
      
      

 




  

 



   
       

  
       
        
        


       






        


       
        

 

        





      
 



 

     




      


      
        





      
  

    






       
       
       

     




     
      




    


 


     
      
     
       





      
       
     


      
       




   
     

    
    





      

      
      



         



       
       

 




 
      






        






 إغالق مناطق في بصيرا منع2 للرحالت والتجول 


     
 


     
     
 

     


      
     
 
  





 استقرار التزود المائي في الطفيلة 
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 ضبط حفارة مياه مخالفة في معان 



      


      
      


    
     


    


      
    
  



     
     
    
      


      

      
    


     



 شمعون: نعمل على إجالء اللبنانيين العالقين في اAردن 
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   »التنمر االلكتروني« إساءات يعاقب عليها القانون 
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 مطالب بإنقاذ قطاع الكهربائيات وا�لكترونيات
من االنهيار 
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» العمل« تطلب من »الصناعة« وقف 
استيراد البضائع ا�يطالية 

 ا�نترنت الرفيق المفضل خالل حظر التجول 

 الصناعة والتجارة توقف تصدير وإعادة 
تصدير المواد الغذائية 

 »المستثمرين« تثمن إجراءات المدن 
الصناعية بتعقيم المنشآت 

 االتحاد اFوروبي يفشل حول خطة إنعاش 
لما بعد كورونا 



     
  






      
     
      


       


  
      
     



     
     
    
     


      

      





    

 


      
     
      


    
    
     


     


     

   







       
      






      








      

    
      




      
   
      


     





      




   
    



     
      
        


      
       
        



     






      


       
      




      
       


       



 تنظيم االتصاالت ترفد الخزينة بـ ٣٤,٦ 
مليون منذ بداية العام 
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شركات تتوالى بالتبرعات في مواجهة كورونا

 ٢٠٠ مليون دوالر دعم من البنك الدولي 

 الربضي يبحث مع البنك ا,سالمي للتنمية دعم ا(ردن لمكافحة كورونا 
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» مركز ا,يداع«: االستثمارات غير ا(ردنية 
في القطاع الصناعي تناهز ٥٢٪ 

 أصحاب أعمال سوريون يتبرعون
لمكافحة كورونا 

 توقع انخفاض التجارة الدولية 
بمعدل ٣٢٪ في ٢٠٢٠ 
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  الحياة في مصر تتوقف..
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ووهان تتحرر..
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  لبنان .. كورونا يجلب »الجوع«

»حواجز محبة« للكشف عن كورونا 
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 الشاعر ا�سمر: مفردات المحبة والجمال هي ا�قدر 
على حماية ا�نسانية 

» الركض في المنخفض«.. رواية البحث عن أمل 
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» الدولة المستحيلة في إفريقيا«.. تحليل المسارات المتناقضة 
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 قواعد مهمة في إدارة ا�زمات 
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 تحديات يواجهها المصابون بالتوحد وأهلهم

خالل أزمة كورونا 
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أدوية الشيخوخة قد تساعد فى حماية كبار 
السن من كورونا

كيف تعتني بصحتك العقلية أثناء فترات العزل 
بسبب كورونا
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أطعمة تضعف الجهاز المناعي عند الطفل يجب تجنبها
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 برامج تدريبية فردية خاصة لالعبي »القوى« 
لمواجهة »التوقف« 

 دوري المحترفين.. سيناريوهات مرفوضة وأخرى معلقة 




    
    

  


    
    
    
    



      

    

   
      







     


     


     






  
  

    
    

   


     


     
     


    

     





    
    
      
     
    






      
  
      
      



   


     
   
     

       
      

       
 
     
      
      

 



  


       
     
     
      


     



     

    


   
      
      

      
      


  
    
     

  

 


      
      



 
     
     





      
    




      




  


      
      



     
     
















      
   
      
       


      
       
     
       
    
      
 


  
       
      

      
      

 

 
     
        


      
      
     
      
      
       

      

     
      
     

  
      
       
       
      

      

       

 
  
  





 
       
      

     





   

     
      


 

     



         

      

   




   
      

     
      
     
      





       
    

     

    
      
     
      














    


    






  
    

     




     
     


 



    

   


      
     
   
    


    
   
 



     


  
    

   
 

    


   

» شباب البترا« تطلق مسابقة تحدي المواهب 
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 مالعب فارغة.. والعبون أكثر استفادة من كورونا 



اتحاد التنس يطلب استضافة تصفيات كأس ديفز 
لمجموعة التصنيف ا/سيوي الثالث
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 نادي إشبيلية يقدم خطة البطالة الجزئية 

 أندية والعبون في فرنسا يوافقون
 على تخفيض الرواتب 

 تمديد تعليق منافسات الدوري المصري 
لكرة القدم حتى نهاية نيسان 
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تنعى المؤسسة الصحفية ($)
بمزيد من الحزن واالسى المرحوم باذن اG تعالى 

ابراهيم محمد عوض عطون 
والد الزميل نائل عطون

دائرة التوزيع
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بمزيد من الحزن واالسى المرحوم باذن اG تعالى 

ابراهيم محمد عوض عطون 
والد كل من وائل ونائل وثائر
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