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 صحيفة الرأي

الصفحة                                                                                                                                   (17235)  

 25 تجارة عمان: اليابان شريك استراتيجي وداعم أساسي لألردن 1  

 26 *إعالن/ أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب 2  

 1 مليون مواطن 5.3الضريبة: إيصال الدعم إلى  3  

 2 لتوجيه النيابية" تناقش قرار رفع الضريبة على الكتب"ا 4  

 6 ألف رأس من الماشية بالمفرق إلى أسواق الخليج 492تصدير  5  

 24 الجانب االقتصادي في تقرير الحكومة/ د. فهد الفانك 6  

 24 قطاع خاص هش/ عصام قضماني 7  

 25 "طاقة األعيان" تبحث تأثير فروقات أسعار الكهرباء عل المواطنين 8  

 48 رئيس الوكالة السنغافورية للتنمية يزور المملكة 9  

 48 على الصناعة أبو وشاح والجغبير يدعوان لتجميد قرار رفع الكهرباء 10  

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الرأي  

 (18159) صحيفة الدستور

 23  اليابان شريك استراتيجي وداعم اساسي لألردن 1

 1  االردن يحقق المرتبة األولى بالشرق األوسط وشمال إفريقيا بالطاقة المتجددة 2

 1 شركات الحج والعمرة تبدأ اعتصاما مفتوحا احتجاجا على قرارات " االوقاف" 3

 21  معرض المنتجات االيرانية يفتتح الخميس المقبل 4

 23 الشواربة: األمانة ماضية في أتمتة االجراءات وانجاز مشروع التحول االلكتروني 5

 

 (3869) صحيفة السبيل  

 3 تعكس حالة االستقرار في المملكةعناب: مؤشرات النمو اإليجابي  1  

 5 فرصة عمل في المجال الفندقي والصناعي 1600"سلطة العقبة" توفر  2  

 5 مؤتمر دولي للتجارة واللوجستيات في العقبة خالل تشرين األول القادم   

   

 (4576) صحيفة األنباط  

 12 مراد: اليابان شريك استراتيجي وداعم أساسي لألردن 1  

 3 للعمال المخالفين من الجنسيات غير المقيدةدينار لكل سنة سابقة  500غرامة  2  

   

 ( 4852) صحيفة الغد  

 2ب   استراتيجيا وداعما أساسيا للمملكةمراد: اليابان شريكا  1  

 1ب  "اإلحصاءات": إعالن نسب الفقر في آب 2  

 2ب   السعوديون األكثر زيارة لألردن 4  

 3ب   لجنة حكومية إلعادة النظر بأسعار منتجات المطاعم الشعبية 5  

 3ب   عالفاو تحتاج أكثر من مليار دوالر لمكافحة الجو 6  
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  2 ‘Jordan 3rd in renewable energy growth globally, 1st in region’ 1 

  3 ‘ASEZA employment directorate provided 1,600 jobs in private sector’  2 

  3 SSC, Hajj Fund sign agreements on loan instalments  3 

  3 Workers urged to benefit from grace period 4 
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