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 صحيفة الرأي

الصفحة                                                                                                                                   (17226)  

 2 خط طيران مباشر من أوروبا الى األردن اعتباراً من غد 14عناب: افتتاح  1  

 4 طناً من المواد الغذائية والتجميلية بالمفرق 97إتالف  2  

 8 النقد الدولي: الظروف اإلقليمية حّدت من قدرة االقتصاد األردني على النمو 3  

 8 *صعود الدوالرالذهب ينخفض مع  4  

 24 توصيات غير ملزمة/ د.فهد الفانك 5  

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي  

 (18150) صحيفة الدستور

 1 منع النشر حول قضية " البنك الوطني لتمويل المشاريع" 1

 1  أزعور: الظرف االقليمية حدت من قدرة االقتصاد االردني على النمو 2

 6  ي بالحكومة الرقمية رغم التحدياتشويكة : اصرار حكومي للمض 3

 

 (3861) صحيفة السبيل  

 1 الحكومة تعفي مدخالت إنتاج القهوة والمكسرات والبهارات من الرسوم الجمركية 1  

 2 صندوق النقد: مستوى النمو المتحقق أقل مما هو مطلوب لالقتصاد األردني 2  

 3 2025رفع ضريبة المبيعات على الغذاء يناقض رؤية أردن  3  

   

 (4567) صحيفة األنباط  

 5 الذهب ينخفض مع صعود الدوالر قبيل نشر بيانات أمريكية 1  

 5 النفط يهبط أكثر من دوالر مع صعود الدوالر 2  

   

 ( 4843) صحيفة الغد  

 6 العام الماضي %30العالقات التجارية المسجلة تتراجع  1  

 6  تذبذب أسعار الخضار في السوق المحلي 2  

   

  
The Jordan Times 

(12853)                                                                                                                        Page  

  1 $7.3b Jordan Response Plan endorsed 1 

  1 Female teachers at private schools urge gov’t to stand by minimum wage promises 2 

  2 Olive oil, frozen chicken, eggs exempted from tax hike  3 

  2 Grace period for illegal guest workers to rectify status extended 4 

  2 Jordan ranks first in region on Open Budget Index 5 

  3 Jordan, Bulgaria sign cooperation agreement in various fields 6 

  8 Canada, Jordan exert efforts to increase trade  4 
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