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 الصفحة                                                                                                                                  (76561)  صحيفة الرأي

 1 مطالب بحل أزمة الشاحنات األردنية العالقة في العراق 7

 51 فهد الفانك/ منظور االقتصاد األردني من سالب إلى مستقر  5

 57 لجنة الغذاء الفنية توافق على إعادة فحص شحنة القمح الرومانية 1

 57 توصي بإعادة تصدير شحنة ذرة لمخالفتها القواعد الفنية" المواصفات والمقاييس" 4

 57 في نهاية أيار" المركزي"مليار دينار إجمالي موجودات  7447 2

 55 يبحثان مجاالت التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" اإلسكوا"األردن و  6

 41 مقترح إلنشاء ائتالف عربي لتجارة الخدمات 1

 

 (71571) صحيفة الدستور

 4 لن نزيد الخبز فلسا واحدا على المواطن: النسور 7

 2  الزراعة تشرع بإجراءات حل مشكلة نقص برادات نقل الخضار" 5

 2 اإلجراءات المتخذة أسهمت في إحداث التوازن المطلوب باألسواق: رئيس الوزراء 1

 71 الجمارك ال تخفيض للرسوم الجمركية على سيارات الهايبرد 4

 71 سلعة غذائية 11تخفض أسعار " االستهالكية المدنية" 2

 71 استقرار اسعار الدواجن خالل رمضان 6

 

 (6571) صحيفة العرب اليوم

 76 "جيسكو"مليون دينار الخسائر التراكمية لـ  1445 7

 76 تتبنى مشروعات حيويــة واستراتيجــية للنــهوض بالقطاع" النقل: "شبيب 5

 71 ماليين دينار فوائد الدين العام في الثلث األول 114 1

 71 خبراء يؤكدون أهمية الصكوك اإلسالمية لالقتصاد الوطني 4

 71 مساحة األبنية المرخصة خالل الثلث األول 5ماليين م 4 2

 

 (1115)  صحيفة الغد

 6أ  ارتفاع وتيرة المناولة في ميناء الحاويات مع حلول رمضان 7

 7ب  نسبة االنفاق من المنحة الخليجية% 57: الفاخوري 5

 4ب  تحدد سقفا سعريا للقطايف" الصناعة والتجارة" 1

 4ب  يرجح انخفاض أسعار الدواجن في رمضان: حمودة 4

 4ب  توفر السلع وتراجع القدرة الشرائية يحد من ارتفاع االسعار: الزرقاء 2
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2 Consumer corporation lowers prices of 37 food items 1 

10 Financial statements show health performance at Jordan dairy co. 2 

10 German real estate company Deutsche Annington buys smaller rival 3 
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