
   

 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 30/4/2017حد األ
   الصفحة                                                                                                                                 (16954) صحيفة الرأي

   12 مراد يدعو لخطة لتخفيف االعباء المعيشية عن المواطني    1

ي حماية فرص العمل الغزاوي 2
 
   2 يؤكد دور القطاع الخاص ف

   2 أبو غنيمة: منتجاتنا الزراعية بمستوى عال من الجودة 3

ي شباط %10ارتفاع موجودات البنوك من العمالت االجنبية  4
 
   12 ف

ي  5
 
   12 "المستثمرين" تدعو اىل تحسي   ظروف العامل االردن

ي عالم المال واالعمال" 6
 
   12 افتتاح المؤتمر االقتصادي الدوىلي "قضايا معارصة ف

   

   (17880) صحيفة الدستور

   8 تدعو لخطة لتخفيف األعباء المعيشية عن المواطني   « تجارة عمان» 1

   3 الغزاوي يوعز بمتابعة اجراءات توفيق اوضاع العمالة المخالفة 2

   3 *جاري والسياحي وسط البلدفعاليات فنية وتراثية لتنشيط الواقع الت 3

   4 المرصي : تمديد مهلة ترخيص األبنية القديمة حتى عيد األضىح 4

   8 ( مليون دينار عىل المساهمي   18بقيمة ) توزع أرباحا نقدية « االتصاالت األردنية »  5

   الدستور *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة

   (3629) صحيفة السبيل

   - مراد يدعو لخطة لتخفيف األعباء المعيشية عن المواطني    1

   5 رئيس اتحاد العمال: ما زلنا ننتظر تحسي   أوضاع العمال 2

   5 العمال ساعات عمل أكثر ورواتب أقل 3

ي المستثمرين" تدعو لتحسي   ظ" 4
 
   5 روف العامل األردن

كية األردنية 47مشاركة  5 ي بازار المنتجات الثى
 
كة من قطاعات مختلفة ف    5 شر

   

   (4295) صحيفة األنباط

   8 مراد يدعو لخطة لتخفيف األعباء المعيشية عن المواطني    1

   2 الغزاوي: حماية فرص العمل لألردنيي   تقع عىل عاتق الحكومة والقطاع الخاص 2

   8 سلعة غذائية 91"االستهالكية العسكرية" تخفض أسعار  3

   

   ( 4572) فة الغدصحي

   10 مراد يدعو لخطة لتخفيف األعباء المعيشية عن المواطني    1

ياللوزي: حرص  2    9  ترخيص حافالت نقل طالب المدارس بهيئة النقل الثر

   9  ترجيح رفع أسعار المحروقات اليوم 3

   10 وتحسن األسعار عالميا يعيد "الفوسفات" لنقطة التوازن العام الحاىلي ذنيبات: ضبط النفقات  4

ي  5
 
   10  بدران يطالب بمخرجات تعليمية توجه نحو االقتصاد المعرف

   

   (4004) صحيفة الديار

   1 مراد يدعو لخطة لتخفيف األعباء المعيشية عن المواطني    1
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1 Bazaar offers opportunities to deepen Jordanian-Turkish trade, cultural ties 1   

3 Jordan drops 3 places on press freedom index  2   

3 Ghezawi opens two-day employment forum in East Amman 3   
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