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الصناعات الدوائية.. قصة 
نجاح أردنية



ا�ردن: نقف مع لبنان 
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سياسيون: أزمة »إخوان« ال أزمة معلمين
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 الملك يكرم متميزين في مواجهة كورونا 
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 اعتماد القيود المدنية لتوزيع الناخبين
على الدوائر 

 »المستقلة لالنتخاب« تفتح باب االعتماد
للمراقبين  الدوليين 

 لجان االنتخابات النيابية تؤدي القسم 



     



 
      
      
     




      

     
      




       

      
     

  
      




      
     
      
      
       

     

     



      







     
      




      
    
wwwiecjo     
      





   

     
     
        
         





      

      



      
   

    
       



WWWIECJO
       
       
      



        


 
     



       


 الملك وولي العهد يؤديان صالة العيد 
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   الرقابة على الغذاء شراكة واجبة
وتحديد المرجعيات ضرورة 

 التسمم الغذائي وموجة الحر تسيدا عطلة العيد 



 ٥ جرائم اجتماعية غيرت نكهة العيد 
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   افتتاح دورة القيادة وا�ركان 

 إصابة سبعة رجال أمن في اعتداءات 
محتجين بمرج الكرك 

   حماد: الحكومة لن تتهاون 

   شوارع الرمثا متهالكة والبلدية تبحث عن التمويل 



     

    
    
    


   
      


    
   

 







   
 
      
    
    
     
  
      

 
     
     





  
     
     
      


       



     
     

     
    

  
 


    
 


  
 
     

  



   
  
     


  
    


        
     



   
     
     
 
   
  


        


  






     

      



     

     



     

 

      

    
  
  


    
 
     

     


  


 
    
     


     



    

     


    
     

     

      

      


     

  





    
  



      
     

      





   حفرية تهدد بناية سكنية مأهولة في الكرك 
وتوصية باخالئها  احترازيا 




      

     
     
     


   

     

    
   

     
     


     
     
  
     

     
     

     
     
     

     


       
    
 

   



     
     
      
   
     
 
    

 

      
    
      
      
  
      
       

     
    



      

  
     
     
     


    
    

  
       



     


      

       
     
     

   
    

     
      

  










 



 
 
  


 





 








  





  
 











   الرزاز: وصلنا للسيناريو ا�فضل بخصوص كورونا 
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 وجهاء العشائر يلبسون أثواب الجناة لحقن الدماء
في قضايا القتل العمد 

 هل تعيد »اليرموك« عمادة الطب 'بنائها 
وسط تلويحهم  بالتصعيد؟ 
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 آب اللهاب ا'على حرارة بين الشهور 

 انخفاض طفيف على الحرارة
اليوم وغدا 

 ٥ سنوات سجنB لمحاسب في بنك
تنمية المدن والقرى 
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انفجار ضخم يهز بيروت


نتانياهو يتوعد برد صارم على أي تهديدات
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A h m a d  h  a l h u s b a n @ g m a i l  c o m



     
       


 

      
        

  

 

      

  


      

       
      

      
     
    

     
      
       
        

     
       



     
      
      
      

    
      
     
      
      
        
      
      


     
 


 


O d e h o d e h 1 9 6 7 @ g m a i l  c o m
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 برنامج يؤهل الشابات للتعلم عن بعد 
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 مبادرة لتدريب الشباب لتخفيف تداعيات كورونا 


     

    





     

    

 


 
      
    



 
     



     
    
     
     


  

     


     


    




   




 
      
      
  
      




    

    
    
    



     






     
    




    

    
    



 ندوة تناقش تأثير السوشيال ميديا بالالجئين 
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ح لمهرجان ا�ردن الدولي ل�فالم ٢٠٢٠    فتح باب الترش�



وطن محاصر ورواية متحررة 
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مهرجان عمّان السينمائي الدولي ينطلق في ٢٣ آب 
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 دوري المحترفين يُعيد النبض إلى كرة القدم ا�ردنية 
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 قيد العبي »سلة الممتاز« يبدأ اليوم 

 القيسي ينضم إلى منظمة UFC للفنون القتالية 
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 ثبات أبو غوش وجوليانا والحلواني 

في التصنيف الدولي للتايكواندو 

 أولى جوالت بطولة ا1ردن لسباقات 
الكارتينج.. الجمعة 
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 صما والمشوار إلى قبل نهائي »طائرة ا�ولى«
.. ومليح يتصدر 

 إصابة أربعة العبين من منتخب سوريا بـ كورونا 



     


   
    

    
     
  
    
   
   
    




     
 
    
    
   

    
    
    

   
  
    
 
 
   
     

  
      
     
  
    
     
       


 
    
    









   
     




   

    


   
   
    

   

    

    
    
    


   

  
    
 

 
   


    
    



   
   

   
 
   

 
   
    


    
    

  


    

    
    




   



   





     

    
    


   



    
     
 




    
     


   

   

    


    

 
   

     
    

  



 »البقعة« يباشر تدريباته استعداد/ 
لـ كرة ا�ولى 

 تأجيل حفل جائزة محمد بن راشد 
ل=بداع الرياضي 

 مهام كروية آسيوية لحكام أردنيين 

 الوحدات يطلب تحديد موعد االنتخابات 

 »فرانس فوتبول« تكشف مفاجأة بشأن 
رونالدو 
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m a l a k a l t a l l @ g m a i l  c o m




اللحام: عملت رسام� في القصور الملكية،   لثماني سنوات ونصف 
ومساعد) لمهندس القصر الملكي الفنان طاهر الطاهر
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راكان السعايدة
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 توقع استئناف وصول النفط العراقي 
ا�سبوع القادم 

   السعوديون يتصدرون ملكية ا�وراق
المالية خليجي(  
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 المالذ ا5من يالمس ٢٠٠٠ دوالر ل.ونصة 
وتحذيرات من المضاربة 
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 المالذ ا�من يالمس ٢٠٠٠ دوالر لالونصة
وتحذيرات من المضاربة 



صدور كتاب »االقتصاد السياسي ا�ردني: 
بناء في رحم ا�زمات«

      




     



     
     
  





       


     
 

     

   



    
     







 



      
     






     
    

     







     
     
     



 

   
 
  
      

 
     

  
  
     
     
   
 
 
 
 


     
     
  
 

 
     



    

 
   

 
      







     


     


   






  



  

    
    
    
  


 



 السعوديون يتصدرون ملكية ا�وراق 
المالية خليجي6 بحزيران 
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 ترمب يمهل إدارة »تيك توك« ٦ أسابيع 
لبيع عملياته 

 النيجيرية للطيران تسرح طيارين 
وتخفض أجور موظفيها 

 تراجع إيرادات »إيزي جيت« البريطانية 
بسبب كورونا 
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 بورصة عمان تواصل الهبوط والتداول نحو ٤ ماليين 


        





       



 
          
        
         








         
 






       





       

        
       

       
       

        









       
        
       
        

        
      
       
        
        
       
      
       
        
       







 توقع استئناف وصول النفط العراقي ا$سبوع القادم 

 ١٤ مليون دينار صافي أرباح كابيتال بنك النصفية 
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 الكباريتي: القضاء هو الفيصل 
بحسم قضية التسمم في عين الباشا 



   

      
      


     
 

     
    


      


     




     
   
 






      
     




 ٦ر٢ مليون دينار صافي أرباح سنيورة النصفية 

 عشرون مليون صادرات الزرقاء 
في تموز 



     
     

 
 

       
      
       


      
       
  
      
 
      
       
      
      
      
       


  
      


      



  
     
  
      
      

    


      
     
      
      
   






     


      

     





    





الجمارك ا$ردنية تضبط حاوية مالبس
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خبراء: الصناعات والمستلزمات الدوائية اثبتت مكانتها في كورونا



       

 
     
        




       
      




      
    


 

        




        
 
      
       



      
     




     


    

     

      
        
     



       




  Hydroxychloroquine  
      
       



      


      


      

   
        

      







      




       
   
       

     
         
        



         
   
       
      

  



        


  


      

      
        
  








 



    
     

      



       

 





   

   
     

     






      





       
      
       


       






    
     



        






       
       
         
       
      

 $      
          
        
        
        
        
        

    

        
    
         
           
   

الصناعات الدوائية ا*ردنية .. قصة نجاح إلى العالمية    الصناعات الدوائية ا*ردنية .. قصة نجاح إلى العالمية    












$




       
       



       
    
      

       






   
       



 

      


     


    
  




 
       


      
        
     
       





      

      





    

      
  
 
   
      





 الكيالني: ا*ردن ثالث أعلى  دولة بعدد الصيدليات والصيادلة 
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 مهيدات: المخزون الدوائي في المملكة آمن.. وا�دوية تصدر لـ  ٥٨ دولة 
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 قطاع ا�دوية يوفر فرص عمل لـ ٢٧ ألف عامل 
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تعديل وزاري في اليونان لتحسين إدارة 
ا$زمة الصحية والتمويالت ا$وروبية
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