
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 23/7/2017حد األ
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                    (17035)
  

   2 تكثيف الحمالت األمنية عىل البسطات وتنظيم عمل وسائط النقل 1

ونية تقر خطة عمل إطالق الخدمات العشر  2    27  توجيهية الحكومة اإللكتر

ر  3 يبة تحث عىل طلب الفاتورة والتبليغ عن المخالفي     27 *الضر

   29+28 الطاقة المتجددة ..عنق زجاجة أم بوابة لالعتماد عىل الذات..؟ 4

5  
 
ر المرأة اقتصاديا اتيجية لتمكي  اء يدعون اىل بناء خطة استر    30 ختر

6  
 
كة" تبدأ اجتماعاتها بعمان غدا    52 "العليا األردنية المضية المشتر

   52 القطاع التجاري يعول عىل السياحة لتحريك االقتصاد 7

   52 رخصة مزاولة لنشاطات نظم مصادر الطاقة المتجددة 66إصدار  8

   52 الخرابشة: اسعار مادة حديد التسليح محليا محكومة بالعالمية 9

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

   (17959) صحيفة الدستور

ر اليوم عىل " االصغر 1 كت 
   1 الرشوة"-العالف : الفساد االكتر توقف والتر

   1  وزير الداخلية يوعز بإنهاء البسطات بأماكن وقوف الحافالت 2

ي ستطلق مطلع العام القادمتوجيهية  3
ونية تقر خطة عمل الخدمات العشر التر    17  الحكومة اإللكتر

   

   (3697) صحيفة السبيل

   3 أتقوم الحكومة برفع المحروقات أم تثبت سعرها؟ 1

   3 القادم نتاج انتخابات ديمقراطية لتمثيل عمان وأهلها« مجلس األمانة»الشواربة: أعضاء  2

   6 رخصة مزاولة نشاطات نظم مصادر الطاقة المتجددة 66"الطاقة والمعادن" تصدر  3

   

   (6437) صحيفة األنباط

ي  50انخفاض الصادرات لـ "إرسائيل" إىل  1
ي حزيران الماضر

ر
   3 % ف

ي  2
ر
   5  تنشيط السياحة الداخليةعناب تؤكد أهمية إقامة المهرجانات ف

ر المرأة اقتصاديا 3 اتيجية لتمكي  اء يدعون إىل بناء خطة استر    15 ختر

   15 % بعد توقعات بزيادة إنتاج أوبك 2.5النفط يهبط نحو  4

   

   ( 4652) صحيفة الغد

   1ب   تقرير: زيادة رسوم نقل الطاقة المتجددة يهدد القطاع 1

   

 (4070) صحيفة الديار

وعات مطلة عىل البحر الميت 1  2  افتتاح مشر
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