
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 82/9/8102األربعاء 
   الصفحة                                                                                                                                 (02761)  صحيفة الرأي

   28 مراد يثمن تعيين مستشارين اقتصاديين في السفارات األردنية وملحقين تجاريين في الشفرات االردنية 0

يل صبري الخصيب مدير ادارة وموظفوها المرحوم بالل الخصيب شقيق الزم  ينعى رئيس وأعضاء غرفة تجارة عمان 8

 السياسات والدراسات االقتصادية

62 
  

   3 لن ننسى وقفة الكويت في الظروف االقتصادية: الملقي 3

   3 االتحاد من أجل المتوسط يحدد تدابير لتحدي البطالة 6

   2 طنا من البندورة واللوزيات الى الخليج 7600تصدير  2

   82 فهد الفانك/ مجزرة االيرادات المحلية 2

   82  عصام قضماني/ الجدل المفتوح في اتفاقية الغاز 7

   87  من الشركات االردنية تنوي التوظيف خالل األشهر الثالثة المقبلة% 29: تقرير 2

   87 8102للجولة األولى من العام % 0642ارتفاع اعداد الضأن  9

   82 االقتصاد االردني بين االقتصادات العربية العشرة األكثر تنافسية 01

   28 تمويل محطة جديدة للطاقة الشمسية في المفرق" التمويل الدولية" 00

   

   (07222) صحيفة الدستور

   22  مراد يثمن تعيين مستشارين اقتصاديين في السفارات األردنية 0

   1 إرادة ملكية بتعيين أعضاء مجلس االعيان برئاسة فيصل الفايز 8

   1  تحريك دعوى حق عام ضد مستخدمي مواقع التواصل لبث خطاب الكراهية 3

   22  سيحقق االستقرار للعاملين بالقطاع الخاص" الضمان" تطبيق التأمين الصحي من خالل : الروابدة 6

   

   (6322) صحيفة الغد

   8ب  تستضيف وزير التكوين المهني التونسي" تجارة عمان" 0

   3ب  مراد يثمن تعيين مستشارين اقتصاديين وملحقين تجاريين في الشفرات االردنية 8

وموظفوها المرحوم بالل الخصيب شقيق الزميل صبري الخصيب مدير ادارة   ينعى رئيس وأعضاء غرفة تجارة عمان 3

  السياسات والدراسات االقتصادية

 83أ 
  

   7أ  مع اسرائيل وتتهم الحكومة بتجاهل الرفض الشعبي" اتفاقية الغاز" فاعليات تستنكر 6

   2أ  تدابير تتصدى لتحدي البطالة" وزراء المتوسط" 2

   0ب  مليار دوالر منحة كويتية لألردن لتمويل خطة االستجابة لالزمة السورية 81 2

   8ب  نقطة 3400انخفاض مؤشر ثقة المستثمر : منتدى االستراتيجيات 7

   3ب  نية واالورومتوسطيةحملة ترويجية لتعزيز العالقات االقتصادية االرد 2
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1 King appoints new 65-strong Senate  1   

1 Jordan records slight progress in competitiveness index  2   

1 Activists reject gas deal with Israel  3   

2 $20 million Kuwaiti grant to support health, municipal affairs  4   

3 Entrepreneurship, solar energy projects win Princess Basma Award  5   

10 Investor confidence drops in June  6   
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