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 صحيفة الرأي

الصفحة                                                                                                                                   (17249)  

 26 ضريبة الدخل على الطريق/ عصام قضماني 1  

 27 ترجيح تثبيت أسعار المحروقات 2  

 27 مليار دينار 3.61الودائع لدى فروع البنوك األردنية باألراضي الفلسطينية  3  

 27 "مربي الدواجن" يطالب بإعفاء مدخالت اإلنتاج من ضريبة المبيعات 4  

 27 قبة البحرية" تستعد للرحيل لموقعها الجديد على الشاطئ الجنوبي"الع 5  

 28 دراسة تدعو لسياسات اقتصادية عربية تخفض البطالة 6  

   

 (18174) صحيفة الدستور

 1  هيئة االستثمار تبدأ استقبال طلبات الحصول على الجنسية 1

 21  ثمرين االردنية : قانون غرف الصناعة ال يلبي خصوصية القطاع الصناعيتجمعية المس 2

 22  طلب ضعيف على االلبسة واالحذية محليا منذ بداية العام الحالي 3
 

 (3880) صحيفة السبيل  

 4 مشروع إقليم عراق األمير السياحي وترويجه داخليا وخارجياعناب: خطة متكاملة لتطوير  1  

 6 مجلس الوزراء يناقش إجراءات تعزيز السياحة العالجية وحادثة دوار المدينة الرياضية 2  

   

 (4589) صحيفة األنباط  

 4 الشواربة: الهيكلة في األمانة لن تمس حقوق الموظفين 1  

 12 الصبيحي: ندعو مؤسسات القطاع العام لتزويد الضمان ببيانات عامليها إلكترونيا 2  

   

 ( 4867) صحيفة الغد  

 9أ   فرصة عمل 100مليون دينار يوفر  2مشروع استثماري في أم قيس بـ  1  

 1ب   الرسوم الضريبية والجمركية على الغاز الطبيعي تعيق القطاع الصناعي 2  

 2ب  اعام 35"المطار" يستقبل أعلى نسبة مسافرين منذ  3  

 3ب  شركات في المؤتمر العالمي 8"أمنية" تدعم  4  

 3ب  شل": ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي الُمسال" 5  

 3ب  أسابيع 3النفط يستقر بعد تسجيله أعلى مستوى في  6  

   

  
The Jordan Times 

(12874)                                                                                                                        Page  

  1 Jordanians should see better economy by year-end or 2019 — King 1 

  2 QAIA breaks January 2017 passenger record 2 

  3 Jordanian official receives int’l award in telecommunications field 3 

  4 Investors begin applying for citizenship one week after Cabinet decision 4 
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