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 صحيفة الرأي )17470(                                                                                                                                   الصفحة

 1 إرادة ملكية بإجراء تعديل على حكومة الرزاز 1

 1 لجان فنية أردنية سورية ستجتمع األسبوع المقبل 2

 2 "السياحة النيابية" تناقش توصياتها للحكومة بشأن القطاع 3

 3 *الحكومة تعيد تشكيل الفريق االقتصادي واللجان الوزارية 4

 9 في األردن خبراء يطورون تطبيقات للهواتف الذكية واللوحية 5

 9 *الجامعة العربية تواصل استعداداتها للقمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية 6

 *الخبر الصحفي أعاله غير متوفر في الموقع اإللكتروني لصحيفة الرأي

 (18393) صحيفة الدستور

 1 الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية امام الملك 1

 1 الف دوالر من كوريا الجنوبية لالونرا في االردن 400 2

 5  معرض الصناعات االردنية يجسد توأمة اقتصادية مع فلسطين 3

 

 (4811) صحيفة األنباط

 3 ألف دوالر من كوريا لألونروا باألردن 400 1

 4 "السياحة" النيابية تناقش توصياتها للحومة بشأن القطاع 2

 4  شراكة بين "البلديات" ومنظمة العمل الدولية لزيادة فرص العمل 3

 5 لنفط يواصل خسائره مع تراجع األسواق األخرىا 4

 

 (5087) صحيفة الغد

 4 شاحنة يوما 100"النقل": تبادل البضائع بين األردن والعراق ما يزال عند حدود  1

 5 الذهب يصعد بفعل خسائر األسهم والدوالر 2

 5 شركات اردنية ضمن أفضل المشاريع الريادية في المنطقة 7"فوربس": 3
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1 New ministers take oath as Razzaz reshuffles team 1 

2 Government meets with Canadian officials on enhancing relations  2 

3 Korea supports UNRWA’s cash assistance in Jordan 3 

3 Valet parking service offers solutions but causes headaches — citizens  4 

3 Kawar, World Bank chief review Jordan's economic progress 5 

4 67 German experts assist Jordanian firms, state agencies in 4 years  6 

4 Jordanian among award-winning female tech entrepreneurs honoured in Dubai  7 
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