
             
 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

23/8/2021االثنين   

الصفحة                                                                                                                                   (18494) رأيصحيفة ال  

 2 *انعقاد دورة تدريبية حول إدارة التعاونيات الزراعية 1

 2 الغذاء والدواء تؤكد أهمية التوسع في صناعات جديدة بقطاع األدوية 2

 18 *وزير العمل يحذر القطاعات االقتصادية من تشغيل عمالة وافدة مخالفة 3

 18 توقع انتهاء أعمال التجارة اإللكترونية في تشرين الثاني 4

 18 شهور 7 ألف شقة وأرض بيعت خالل 1.4 5

 18 آالف دينار 10الضمان: رفع سقف سلف المتقاعدين الى  6

 *الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (-) صحيفة الدستور

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

 - الحاج توفيق نقيًبا لتجار المواد الغذائية لدورة جديدة 2

 - الطلب على بيوعات الشقق واألراضي جيد«: الدستور»عقاريون لـ 3

 - 52 25مليون دينار تجهيزات المستلزمات المدرسـية فـي السـوق والطلـب % 4

 - تطـالــب بإعـادة فـتـح معبــر الـمــدورة« شـركــات التخليـص» 5

 - المتعلق ببرنامج تعافي وتطبيقـه الشهر الحالي 42الضمان: صدور البالغ رقم  6

 *الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

 ( 6108) صحيفة الغد

 4 عليمات السلطات السعودية"العمرة" بّرا بانتظار ت 1

 15 "صناعة األردن": استراتيجية للتصدير توسع األسواق 2

 15 *%4الموجودات األجنبية في "البنك المركزي" ترتفع  3

 *الخبر أعاله غير المتوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الغد

 عين الرأي

اصول ملفات االعضاء المشطوبة سجالتهم لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوثائق « اتالف»غرفة تجارة عمان اعلنت عن 

.. الغرفة التي ارشفت هذه الوثائق  2019اواخر  ونسخ شهادات المنشأ حتى 2010ولنهاية  2008والمستندات المالية من تاريخ االول من 

 من يهمه امر اي من الوثائق المقرر اتالفها بمراجعتهاالكترونيا طالبت كل 

السفير األميركي في عمان هنري ووستر أكد خالل لقاء جمعه امس برؤساء تحرير الصحف اليومية ومدراء االعالم الرسمي أن األردن قدم 

 ه قال إن األردن يستحق جائزة نوبل على ما قدمه لالجئين لالجئين ما لم تقدمه دولة في العالم.. السفير الذي التقى الزمالء الصحافيين في منزل

ام مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة االردنية أعلن عن االستمرار في تدريس الدبلوم المهني لدراسات الالجئين والهجرة القسرية للع

( دوالر لغير االردنيين. ويهدف الدبلوم الى 9600دنيين و)لالر ( دينار2400اشهر بكلفة ) 8(.. مدة دراسة الدبلوم 2021-2020الدراسي )

 المساعدة في فهم تأثير أزمات اللجوء على األردن بشكل خاص ومنطقة الشرق األوسط بعامة
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