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 1/8/2017ثالثاء ال
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17044)

ين والغاز ورفع السوالر والكاز 1 ز  1 تثبيت أسعار الب 

ي يدعو لترسيــــع التنفيذ 16خدمة لـ 98هندسة  2
 3 وزارة ودائرة والملق 

ي  3
ز
 3 التقاعد!/ عصام قضمان

4  
 
 19 فتح معب  طريبيل مع العراق قريبا

 19 الق فعاليات المعرض الدولي للبناء واالنشاء ومؤتمر اعمار سورياانط 5

 19 2017مليون يورو لعام 191المانيا تتعهد بمنحة جديدة للملكة بـ  6

 

 (17968) صحيفة الدستور

ونيا بالمراكز الجمركيةهيئة  1  1  االستثمار تربط الحصول عىل االعفاءات إلكب 

امات ألمانية لالردن للعام الحالي 282.66) 2 ز  1  ( مليون يورو الب 

 17  السفبر عناب: االردن سوق مستقر نسبيا الستثمارات الطاقة 3

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

 (3705) صحيفة السبيل

 2 اإلطار النظري لحاضنات األعمال/ د. خليل عليان 1

ي عمان دون تسجيل مخالفات  19"األمانة": اليوم تفعيل  2
ز
ا جديدة ف  4 كامبر

ي  337تصدير  3
 5 طن خضار إل "إرسائيل" الشهر الماضز

 

 (4385) صحيفة األنباط

 2 هلسه: قطاع البناء واإلسكان من أكبر القطاعات االقتصادية ازدهارا وتطورا 1

ي عمان 2
ز
وع نظام االتصال وتتبع المركبات لسيارات التكسي األصفر ف  5 إطالق مرسر

 12 مليون دينار 10.9البورصة تغلق تداوالتها عىل  3

 

 ( 4660) صحيفة الغد

 1ب   مليون دينار  64مشاريــــع بقيمة  110صندوق المحافظات يمول  1

 1ب   ترجيح اكتمال مشاريــــع تخزين المشتقات النفطية نهاية العام الحالي  2

 1ب  "االتصاالت" تجرب تقنية نقل البيانات عب  الضوء 3

 2ب  ألف قدم مكعب غاز منذ آذار 560"االردن" يزود مرص بـ  4

 3ب  مليون يورو 107.5األردن وألمانيا توقعان اتفاقية بقيمة  5

 

 (4079) صحيفة الديار

 5 تأسيس المركز الدولي للسياحة الذكية  1

 

The Jordan Times (12699)                                                                                                                        Page  

1 Jordan signs 107.5m euro agreement with Germany  1 

3 Cabinet approves establishment of ‘centres of productivity’  2 

3 Prices of gasoline stay fixed, diesel and kerosene raised  3 
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