
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 27/4/2017خميس ال
   الصفحة                                                                                                                                 (16951) صحيفة الرأي

ي طريقه للحل" 1
 
اد االمارات للمنتجات ف ات وتعليق استبر    3 *الزراعة" بصدد دعم المختبر

   8 الحنيفات: ابتكار مشاري    ع زراعية تالئم احتياجات السوق 2

   24 قصة المتأخرات المالية!/ د.فهد الفانك 3

ي  4
 
ي وخفض غبر مقنع للعجز/ عصام قضمان

   24 نمو ال يكف 

مة بير  "الطاقة" ونقابة أصحاب الشاحنات 5    25 الداوود يطالب بتنفيذ بنود االتفاقية المبر

   25 *اتفاقية أغادير تعقد اجتماعات لمواءمة المنتجات الخاصة بالكابالت والنسيج والمالبس 7

: البنك  8 ي  5,1الدولي
 
بير  لألردن ف    26 2016مليار دوالر تحويالت المغبر

ي وحفظ الطاقة تكريم االبنية الحاصلة عىل 9
ي التصميم البيئ 

 
   26 الريادة ف

   48 إطالق برنامج التدريب عىل ريادة االعمال لتأهيل شباب الكرك 10

   *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

   (17877) صحيفة الدستور

   1 عطلة عيد العمال األحد 1

   4 مجل س الوزراء يقر تعديالت "رس  وم تس ج ي   ل األراض   ي" 2

   21  مليون دوالر 500  المالية" تعلن إتمام إصدار سندات يوروبوند بقيمة"  3

   22  بحث الربط المباشر بير  سكة حديد االردن والشبكة الفلسطينية 4

   

   (3627) صحيفة السبيل

ي لدى أبناء المجتمعمؤتمرون  1
ورة تعميق مفهوم الوعي البيئ     4 يطالبون بض 

   

   (4292) صحيفة األنباط

ي وزير الداخلية: السياحة عصب مهم للدولة األردنية ورافد أساسي لالقتصاد  1
   3 الوطئ 

   6 رئيس مجلس النواب يبحث مع مسؤول أمريكي العالقات الثنائية 2

ة الذروة" عىل المصانع والفنادق حئر نهاية العام 3    16 إلغاء تعرفة الحمل األقىص "فبر

كية واألردنية السبت المقبل 4 كي كاراغوز يفتتح بازار المنتجات البر
   17 السفبر البر

   

   ( 4569) صحيفة الغد

   1ب   مصادر دبلوماسية تستبعد تقليص المساعدات األمريكية لألردن 1

ي منتسب للضمان االجتماعي  1.66 2
 
   1ب   مليون عامل أردن

3 " اد المحروقات من "توتال األردن" ال "المناصبر    1ب  نقل مهمة تنسيق استبر

" بصدد إنجاز عدة مشا 4 ي    3ب   ري    ع بقطاع الطاقة بالمملكة"االتحاد األورونر

   

   (4002) صحيفة الديار

   5  الروابدة: الضمان منحاز ألصحاب الرواتب المتدنية 1
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