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   الصفحة                                                                                                                                 (17003) صحيفة الرأي

1  
 
ونيا    1 مجلس الوزراء يوعز بالتحضير لتقديم عشر خدمات إلكير

ائب عىل استقدام السياح 2    2 سميح يدعو الحكومة لتخفيض الرسوم والضر

   27 مسالخ الدواجن ترفع أسعار البيع مع زيادة الطلب 3

ي  ٧٫١١ 4
ر
   27 أشهر 5٪ العائد االستثماري عىل ديون األردن الخارجية ف

ر  5  بير
 
  ١٧داو جونز: بورصة عمان األقل ارتفاعا

 
 عربيا

 
   27 سوقا

ي "العقبة الخاصة" 6
ر
يبة المبيعات ف ر الدخان الرسوم الجمركية وضر    27 عدم تضمير

ي األسواق 7
ر
 ف
 
   52 الطلب عىل مستلزمات عيد الفطر يشهد نشاطا

8  
 
   52 "المركزي" يصدر تعليمات تعزز أوضاع البنوك ماليا

   

   (17928) صحيفة الدستور

   7  الشواربة يقرر تعطيل األمانة السبت 1

ر العام والخاص بقيمة "الوزراء": يقرر  2 ر القطاعير اكة بير وعات شر    17  مليون دينار 200اعتماد مشر

   17  " حمادة" يؤكد وجود حركة تجارية نشطة عىل قطاع المطاعم وخدماتها 3

   

   (3671) صحيفة السبيل

اجع  1    3 % 6٫٧مؤشر سوق عمان األسبوعي يير

   4 مليون دوالر 22اتفاقية منحة يابانية جديدة لمشاري    ع مائية بقيمة  2

ي شهر نيسان 20% 3
ر
ر ف ر الزراعيير    5 ارتفاع أسعار المنتجير

   

   (4344) صحيفة األنباط

   13 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي 343١ 1

   

   ( 4621) صحيفة الغد

ر  ١٫3 1 ي عامير
ر
   2ب   مليار يورو منح وقروض أوروبية لألردن ف

   2ب   مخالفة منذ بداية رمضان ١20"الصناعة" تحرر  2

   

   (4046) صحيفة الديار

ي تواجه المنطقةأبو  1
   4  الراغب: البطالة أكير التحديات التر
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1 Cabinet approves JD200m-worth joint projects  1   

2 Cabinet urges ministries to prepare for e-services launch  2   

3 Regulations endorsed for establishment of private medical universities 3   

3 National Tourism Council to be restructured — Annab 4   

3 New power station opens in Tafileh to serve 13,000 5   
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