
                                                                

 

   
 فهزص انزواتػ اإلنكتزوٍَح ألتزس انؼُاوٌٍ االلتصادٌح فً انصحف انٍىيٍح

 02/0/0202 انخًٍض
 انصفحح                                                                                                        (                          01802)  صحٍفح انزأي

 22 انهجُح االلتصادٌح انٍُاتٍح تؤكذ أَها تؼًم ػهى لاَىٌ اطتثًار تىافمً ػادل 1

 6 يجهض انىسراء ٌمز يشزوع َظاو أطىاق انجًهح نهخعار ويؼذل نهتماػذ انؼظكزي 2

 22 رؤوص ألالو / يطهىب إحزاج انشزكاخ انخاطزج 3

 22 ًالخ األجُثٍح دػى نمىج انذٌُار واالطتمزار انُمذيخثزاء: ارتفاع احتٍاغً انؼ 4

 22 التصادٌىٌ ٌطانثىٌ تئجزاءاخ طزٌؼح نعثػ ارتفاع انذٌٍ انؼاو 5

 42 انطالح انًتجذدج .. يصذر يحهً آيٍ تظهى فً خفط ػجش انًىاسَح 6

 42 0228انصثٍحً: انماَىٌ انجذٌذ تىافمً وٌطٍم ػًز انعًاٌ نؼاو  7

 

 (06120) صحٌفة الدستور

 17 ارتفاع يحاوالخ انتهزٌة ػثز انًُافذ انحذودٌح 1

 17 ظًيهٍار دٌُار تحصٍالخ " انعزٌثح" انؼاو انًا 3.3 2

 17 اطًا تجارٌا طٍتى شطثها يا نى تىفك أوظاػها خالل اطثىع 318 3

 11 تزاجغ حاد فً انطهة ػهى انظهغ انغذائٍح يحهٍا 4

 11  شزكح يحهٍه تشارن تًؼزض انغذاء انذونً فً دتً االطثىع انًمثم 20 5

 

 (5116) صحٌفة العرب الٌوم

 14 آالف دٌنار نصٌب الفرد من مدٌونٌة االردن 3 1

 14 2214"الفوسفات" تعتمد برامج توسعٌة لرفع ارباحها فً  2

 14 2213ملٌار دوالر صادرات االلبسة االردنٌة فً  3

 15 الف طلب "بدل المحروقات" منذ بداٌة االسبوع 252"الضرٌبة" تتلقى  4

 15 % من االردنٌٌن ٌملكون "الخلوي"55استطالع:  5

   

  (3233)  صحٌفة الغد

 0ب   "البوتاس" و"برومٌن" تتفقان مع "نوبل األمٌركٌة" الستٌراد الغاز الطبٌعً من اسرائٌل 1

 0ب  خبراء: إلغاء الضرٌبة على الطٌران العارض والمنتظم فً العقبة سٌزٌد من أعداد السٌاح 2

 3ب  استقرار أسعار الخضار 3

 8ب  شهرا 11% فً 11مستوردات المملكة من الحبوب تتراجع  4

 8ب  2214"الموازنة" تصدر دلٌل المواطن للسنة المالٌة  5

 8ب  %2114بورصة عمان تتراجع بنسبة  6
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1 Potash company to import Israeli gas at preferential prices 1 

 

 

 ػٍٍ انزأي 

 العام بدء رغم الجامعة فً ٌلتحقوا لم اآلن ولغاٌة األخٌرة من دراسٌة كمنحة بولندٌة جامعة فً البٌئة الهندسة لدراسة طالبا(  07) اختارت البٌئة وزارة
 التً عمان فً البولندٌة السفارة مراجعتهم بعد المسؤولٌة الوزارة حملوا أردنٌة جامعة بأي ٌلتحقوا ولم مصٌرهم هو ما ٌعرفون ال الذٌن الطالب.. الدراسً
 الشأن بهذا معلومات أي وال المنحة هذه عن علم أي لدٌها لٌس  أنها بالقول اكتفت
 .متقدم ألف ( 270 ) أمس مساء من الخامسة الساعة وحتى الماضً األحد منذ الكترونٌا النقدي الدعم على للحصول المتقدمٌن عدد

 .سنوات خمس من أكثر منذ المترصدة الضرائب غرامات من الدخل ضرٌبة مكلفً إعفاء فً للنظر اجتماعاتها تواصل المالٌة وزارة فً التسوٌات لجنة

 صُارج انذطتىر
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