
 
 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

22/8/2021األحد   

الصفحة                                                                                                                                   (18489) صحيفة الرأي  

 6 *إعالن هام للسادة التجار وأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية الكرام المسجلين لدى غرفة تجارة عمان 1

 2 عامل ومهندس زراعي 6500إطالق مشروع لتدريب  2

 22 %3.5-2توقع انخفاض المحروقات محلياً  3

 22 %20-10القواسمي يتوقع ارتفاع أسعار األلبسة الشتوية من  4

 22 *االطمئنان غير المبرر يتسبب بتراجع الطلب على الكمامات 5

 22 الجغبير: حصر المشتريات الحكومية بالمنتجات المحلية يحفز على اإلنتاجية 6

 *الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (-) صحيفة الدستور

 - تفاصيل -إلغاء مصطلحات )دقة وقصعة وضربة بنكيت وشمعة( من فحص السيارات  1

 - إجراءات تخفيفية مطلع أيلول« : الدستور»دودين لـ 2

 - ”Door to Door“ بدء دخول الشاحنات األردنية والعراقية للبلدين بنظام  3

 - «+استـدامـة»تحويل فنادق ومطاعم البـتــراء إلـى برنـامـج «: الضمان" 4

 - دينارا 35قواسمي : تكلفة مستلزمات الطالب في المدارس الحكومية تقدر بنحو ل 5

 *الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

 ( 6107) صحيفة الغد

 16 على المستلزمات المدرسيةنسبة الطلب  %25القواسمي:  1

 16 21دينار سعر غرام الذهب عيار  36.5 2

 17 بما جاء بالتعرفة الكهربائية الجديدة اقتصاديا/ عوني الساكت*قراءة  3

 *الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الغد

 عين الرأي

 تمهيدا لتعيينه سفيرا في احدى الدول التي تعتبر الفرنسية لغة ثانية لها« اللغة الفرنسية»مسؤول سابق سجل في معهد متخصص بـ

ان فندقا من ذي الخمسة نجوم معرض للحجز عليه من قبل بنوك اردنية بعد عجز ادارته عن تسديد تسهيالت بنكية « عين الرأي»علمت 

 بماليين الدنانير

افحتها عن مك« البلديات»الكالب الضالة انتشرت في اآلونة االخيرة بشكل كبير في محافظات المملكة وعلى الطرق الخارجية في ظل عجز 

برعاية الحيوان واقتصار مكافحتها بالطرق العلمية من خالل  ألسباب تعود إلى منع قتلها بتوصية من احدى المنظمات الدولية الخاصة

 .االمساك بها وعقرها.. طريقة المنظمة الدولية وصفت بالصعبة والمستحيلة لعدم القدرة على االمساك بها كونها كالبا برية
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