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 صحيفة الرأي

الصفحة                                                                                                                                   (17238)  

 1 حديث الملقي.. المحاسبة على اإلنجازات واإلخفاقات أساس لتقييم الحكومات 1  

 22 المستثمرين من الجنسيات المقيدة/ عصام قضماني 2  

 23 عاماَ للتحفيز االقتصادي يبعث رسائل إيجابية للقطاع الخاص 2018لقاء إعالن  3  

 23 الف شقة مبيعه استفادت من قرار اإلعفاء الشهر الماضي 2.9 4  

 24 الغزاوي: ثقافة العيب من الماضي وأدعو شبابنا إلى االنخراط في العمل 5  

 26 المومني: جميع خبراتنا تحت تصرف األشقاء العراقيين لدعم جهود اإلعمار 6  

 26 الوزني رئيسا تنفيذيا للشرق العربي للتأمين 7  

 27 عاون التجاري مع الهندبحث تنمية الت 8  

 44 أبو وشاح: دخول الشاحنات األردنية للعراق ينعش الصادرات الوطنية 9  

 روني لصحيفة الرأي*الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكت  

 (18163) صحيفة الدستور

 1  الواليات المتحدة لالردنالملك يعرب عن تقديره لدعم  1

 1  مليار دوالر 6.375مذكرة تفاهم جديدة بين االردن وأمريكا بقيمة  2

 21  معرض المنتجات االيرانية يفتتح أعماله اليوم 3

 22  كامل االقتصاديسفير السودان : افريقيا تتجه نحو الت 4

 23  محافظ الزرقاء يلتقي ممثلي قطاع البنوك والصرافين في " تجارة الزرقاء" 5

 23  نسبة ارتفاع عدد المعامالت عبر االنترنت بالمملكة يوم عيد الحب 433% 6
 

 (3872) صحيفة السبيل  

 4 وزيرا "المالية" و"الصناعة" يجتمعان لحل قضية "البيانات المفتوحة" وسط ترقب آالف التجار 1  

 4 2017% العام  0.7انخفاض كميات اإلنتاج الصناعي  2  

   

 (4579) صحيفة األنباط  

 2 مليار دينار 5.3الحنيفات: الزراعة تسهم في النشاط االقتصادي ب  1  

   

 ( 4855) صحيفة الغد  

 5أ   مليار دوالر 6.3توقيع مذكرة مساعدات أمريكية خميسة لألردن بقيمة  1  

 1ب   يسمح بدخول الشاحنات المحملة بالبضائع للبلديناتفاق أردني عراقي  2  

 2ب  من برامج دعم ريادة األعمال تنطلق وتتركز في عمان 93% 3  

 3ب  %3.7واألراضي تتراجع  %1.3المركزي" أسعار الشقق تنخفض " 4  

   

  
The Jordan Times 

(12864)                                                                                                                        Page  

  1 US pledges $6.3b in assistance to Jordan for 5 years 1 

  1 Gov’t signs shale oil concession deals 2 

  1 Jordan qualified for a pivotal role in Iraq rebuilding — Momani 3 
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  2 2m-euro project to support Arab youth media skills  4 

  3 Gov't to launch networking programme for vocational training graduates 5 

  3 Ministry sets plan to restore dams' scarce water reserves 6 

  3 Commerce chamber head, Indian ambassador discuss trade, investment  7 
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