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 صحيفة الرأي )17416(                                                                                                                                   الصفحة

 3 "السياحة والسفر" تطالب بحل نقص الحافالت السياحية 1

 5 سفيرة الهند: حركة تصاعدية ومجموعات عمل لتطوير العالقات مع المملكة 2

 25 *الحكومة تدعو المواطنين إلبداء الرأي بمشروع قانون ضريبة الدخل 3

 25 العمري: قطاع االسكان يعلن توصياته قريباً بخصوص نظام األبنية 4

 25 % انخفاض كميات اإلنتاج الصناعي لحزيران6.6 5

 25 ألف الجئ بالكهرباء 80اتي: مشروع الطاقة الشمسية بالزعتري يزود زو 6

 26 مؤتمر حول الريادة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة 7

 48 "العقبة إلدارة الموانئ" تنقل ثاني أكبر رافعة بحرية للميناء الجديد 8

 

 (18339) صحيفة الدستور

 1 وفد اقتصادي اردني الى دمشق الشهر المقبل  1

الرزاز: نقل الصالحيات إلنجاح تجربة " الالمركزية" 2  1 

 19 قعوار: تقدم االردن 15 مرتبة بتقرير ممارسة االعمال الدولية  3

 

 (4757) صحيفة األنباط

 12 مليون دينار 18.5البورصة تغلق تداوالتها ب  1

 12 % انخفاض كميات اإلنتاج الصناعي لشهر حزيران6.6اإلحصاءات:  2

 13 دينار سعر غرام الذهب محليا 25.7 3

 13 مؤتمر حول الريادة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة 4

 

 ( 4017) صحيفة السبيل

 4 خبراء: مشروع قانون ضريبة الدخل سيركز على الفوترة 1

 4 انتهاء أعمال نقل اآلليات والمعدات من ميناء العقبة القديم إلى الجديد 2

 

 (5033) صحيفة الغد

 1ب  خبراء: إنشاء شركة غير ربحية لدعم الصادرات يفتح الطريق ألسواق جديدة 1

 2ب  ساعة يوميا 14زواتي: مشروع الطاقة الشمسية بالزعتري رفع معدل التزويد الى  2

 3ب  اليورو يعود لالرتفاع 3
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2 Zaatari solar power project ‘largest in a refugee camp globally’ 1 

3 Ministerial authorities to be transferred to governorates — Razzaz 2 

3 JUST, UNICEF sign agreement to address water situation in Jordan  3 
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