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 صحيفة الرأي )17595(                                                                                                                                   الصفحة  

 1 الملك يوجه الحكومة لجذب االستثمارات للمحافظات وتوفير فرص عمل للشباب 1  

 19 األردن يستضيف المؤتمر الثاني ألسواق رأس المال العربية 2  

 19 الوكاالت البحرية في األردن مهددة باستحواذ المستثمرين األجانب 4  

 20 مليون دينار االستثمارات في الشركات الريادية األردنية 56 5  

 20 *اجتماع لدفع التعاون الجمركي بين دول اتفاقية أغادير 7  

 36 تراجع كميات الخضار الواردة إلى سوق العارضة   

 الرأي لصحيفة*الخبر أعاله غير المتوفي على الصفحة اإللكترونية   

 (18518) صحيفة الدستور

 1  الملك يوجه الحكومة بتسريع استكمال مشروع المدينة الصناعية في مأدبا 1

 1  من فواتير المياه لالعتراض عليها %10اعتماد دفع  2

 1 تمديد العمل بمركز حدود جابر حتى السادسة مساء 3

 1 2018عام إقرار صرف دعم الخبز كما في ال 4

 19 تجار يطالبون الحكومة بمعالجة البيع االلكتروني والطرود البريدية 5

 21 يشارك بمعرض ) غلف فود( فد تجاري اردنيو 6

 

 (4145) صحيفة السبيل  

 4 "العمل" تطلق نتائج دراسة تقييم أثر مشروع التوسع ببرامج التشغيل 1  

 5 األمانة" تصدر تعليمات معدلة لمنح إيصال الخدمات لألبنية السكنية" 2  

   

 (4936) صحيفة األنباط  

 7 سكايالرك تطلق مبادرة برمجتي الريادية بشراكة مع وزارة التربية والتعليم 1  

 7 نشرة استرشاديه ألسعار الحديد المصنع محليا 2  

   

 ( 5212) صحيفة الغد  

 7أ  مصدري ومنتجي الخضار تشارك بمعرض برلين الدولي 1  

 1ب  مصدر: العراق يشكل لجنة إلعادة النظر بآلية تمويل خط النفط مع األردن 2  

 1ب  مليار دوالر دخل السياحة العالجية خالل العام الماضي 3  

 3ب  وفد تجاري أردني يشارك بمعرض جلف فود في دبي 4  

   

  The Jordan Times (13167)                                                                                                                        Page  

  1 King directs expediting infrastructure work at Madaba Industrial Estate project 1 

  1 Arab Potash Company achieves ‘record’ production in 2018; revenues up by 39%  2 

  2 Cabinet approves disbursement of bread subsidies, application period  3 

  2 Queen Rania meets with representatives of charity organizations  4 

  2 Dutch queen departs Jordan after four-day visit to promote financial inclusion  5 
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