
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 25/7/2017ثالثاء ال
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                    (17037)
  

   28 *بحث تعزيز العالقات التجارية مع اليابان 1

   28 *خرفان يدعو إلزالة معيقات تعزيز التجارة مع كينيا 2
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   2ب  "تجارة األردن" تبحث العالقات االقتصادية مع وفد كين 

   1ب   ترجيح تثبيت أسعار المحروقات للشهر المقبل 3
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 1 ارتفاع موجودات صندوق الضمان 1
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2 GAM to build parking spaces at King Hussein Cancer Centre, UJ  1   

2 Saudi fund delegation checks on projects  2   

3 Wadi Rum residents insist area safe for tourists, criticise ministry ban  3   

3 Australian gov’t provides UNICEF Jordan with $10 million grant for next two years 4   
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