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   الصفحة                                                                                                                                 (16931) صحيفة الرأي

   1 الملك: يقلقني الوضع االقتصادي لشعبي 1

   2 اجتماع الجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط 2

   5 هلسة: مشروع المدينة الصناعة بالطفيلة سينعكس ايجاباً على تنمية المحافظات 3

   5 المصري: عطاء لتوليد الكهرباء من نفايات مكب االكيدر 4

   6 الشريدة: انطالقة جديدة لـ "العقبة االقتصادية" 5

   12 بحث تعزيز التشاركية بين األمانة "ومستثمري االسكان" 6

   12 مليون يورو 300بنك االستثمار األوروبي يمول مشروعات بقيمة  7

   12 بحث مشاكل الطاقة في االردن في ملتقى طالل ابو غزالة المعرفي 8

   12 "روساتوم" قدمت حلوالً ألول محطة طاقة نووية أردنية في مؤتمر القمة االردني الدولي للطاقة 9

   

   (17857) صحيفة الدستور

   1 % نسبة االنجاز في الحزمة الثالثه لمشروع الباص السريع95 1

   7  الصعوب : اجراءات مغلظة للحد من ظاهرة النقل الخاص مقابل األجر 2

   

   (3610) صحيفة السبيل

   3 العمل: قرارات جديدة تتعلق بالمهن المغلقة وال تمديد للعمالة الوافدة 1

   3 تعرض مميزات السياحة العالجية األردنية في عمان  "المستشفيات الخاصة" 2

   

   (4265) صحيفة األنباط

 % بعد الضربات الصاروخية األميركية على سوريا2النفط يقفز  1
5   

 أشهر 5التوترات السياسية ترفع سعر الذهب ألعلى مستوى في  2
5   

   

   ( 4549) صحيفة الغد

   5 آالف سائح 6العقبة: موسم سياحة البواخر يبدأ بوصول  1

   5 خالل عام من إنشائه بالعقبة 4ألف شاحنة بالمركز الجمركي  60معاينة  2

   5 تفعيل القوانين الرادعة بحق السيارات الخاصة العاملة بأجر 3

   5 كلغم مواد غير صالحة ولحوم 200إتالف  4

   6 % 0.33مؤشر البورصة يرتفع  5

   

   (3985) صحيفة الديار

   5 النرويج.. الضرورات اإلقتصادية تدفع حماية البيئة إلى المقعد الخلفي 1

   11 القروض تفاقم آالم شركات صناعة النفط الخام 2

   11 تكدس مستثمري التجزئة يذكر بانهيار األسهم.. المضاربون في الصين يقّضون مضجع تجار المواد الخام 3

   11 لوبي أميركي لمواصلة خنق ايران اقتصاديا 4
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1 European Investment Bank grants 300m euros to Jordan, three Arab countries  1   

3 Kingdom’s average monthly salary stands at $637- report  2   

11 IMF highlights risks of permanently low interest rates  3   
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