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 صحيفة الرأي )17297(                                                                                                                                   الصفحة  

 29  وفد تجاري فلسطيني يشيد بجهود األردن الداعمة للشعب الفلسطيني 1  

 27 ة لتجارة عمان بالربع االولارتفاع عدد المنشآت المنتسب 2  

 27 ديرانية يحذر من مخاطر المضاربة على الليرة السورية لعدم استقرارها 3  

 28 *"غرب عمان الصناعية" تدعو للتريث قبل إقرار "اتحاد الغرف" 4  

 29 %32األردنية الى بالده دبلوماسي صيني يؤكد ارتفاع الصادرات  5  

 52 ٢٠١٨عربيات: مفاجآت سياحية بعمان والعقبة صيف  6  

 52 *منتدى االستراتيجيات يدعو لزيادة تمثيل االناث بمجالس الغرف الصناعية والتجارية 7  

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي  

 (18221) صحيفة الدستور

 21 " تجارة عمان" تبحث مع وفد فلسطيني التعاون االقتصادي 1

 21 ارتفاع عدد المنشآت المنتسبة " لتجارة عمان" 2

 1  مليارا دوالر استثمارات في الطاقة المتجددة 3

 1 " الصندوق السعودي األردني" يأمل إعالن أولى استثماراته العام الحالي 4

 1  الحنيفات : ماضون بإتالف المنتجات الزراعية ذات النسبة المرتفعة للمتبقيات 5

 

 (3922) صحيفة السبيل  

 5 ارتفاع عدد المنشآت المنتسبة لتجارة عمان بالربع األول من العام الحالي 1  

 4 "العمل": آلية جديدة للتعامل مع العمالة الوافدة المخالفة 2  

   

 (4638) صحيفة األنباط  

 13 وفد تجاري فلسطيني يشيد بجهود األردن الداعمة للشعب الفلسطيني 1  

 13 ارتفاع عدد المنشآت المنتسبة لتجارة عمان بالربع األول 2  

 12 بصفته دولة مستوردة للطاقة الخرابشة: األردن يواجه "أعباء اقتصادية" 3  

 13 أبو حلتم: تراجع صادرات شرق عمان الصناعية 4  

   

 ( 4914) صحيفة الغد  

 4ب   مراد: تجارة عمان تلتقي غرف القدس ورام هللا وغزة 1  

 1ب   ولى من "برنامج التعليم"مليون دوالر قرضا ميسرا من البنك الدولي لتمويل المرحلة األ 77 2  

 4ب   وفد أردني يشارك في أعمال منتدى الطاقة العالمي بالهند 3  

 4ب  % في الربع األول14يقفز عدد زوار المملكة  4  

 4ب   عطار: باكورة استثمارات "الصندوق السعودي األردني" العام الحالي 5  

   

  The Jordan Times (12913)                                                                                                                        Page  

  1 Jordan participates in energy forum in New Delhi 1 

  3 Jordan to present achievements as president of 28th Arab summit in Saudi Arabia 2 

  4 Fakhoury briefs donor countries, organisations on health sector needs 3 
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