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 19/10/2017خميس ال
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17119)

ن بالسودان 1  9 *لجنة برلمانية تدعو لتذليل المعيقات أمام المستثمرين األردنيي 

  80 -75سعر تنكة الزيت من  2
 
 9 دينارا

كات والمؤسسات 3 ن اىل الشر ن النظامي   18 *إعالن صادر عن نقابة المحاميي 

ن شقق لمن تقل دخولهم عن  4  19 دينار 500"مستثمري اإلسكان" تتعهد بتأمي 

كة وأوالده اىل التصفية اإلجبارية 5  19 نزهة: إحالة شر

 19 مليون دوالر لألردن ولبنان ضمن آلية التمويل الميش 80الفاخوري:  6

ي آبمل24.3"المركزي":  7
ن
 19 يار دينار التسهيالت االئتمانية المقدمة ف

اكات 8 ي سوريا والعراق تحتاج إىل شر
ن
 20 البطاينة: مرحلة اإلعمار ف

 20 طاقة األعيان تدعو الستثمار برنامج السخانات الشمسية 9

ن  10 ن القانونيي   20 التالوي رئيسا لجمعية المحاسبي 

ي  ١8تقرير مسح قوة العمل:  11
ن
 20 ٪ معدل البطالة خالل الرب  ع الثان

 36 القضاة: السياسة الصناعية تهدف لتعزيز تنافسية القطاع 12

 36 *"اإلحصاءات" تؤكد أهمية العامل الرقمي لصناع القرار 13

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18044) صحيفة الدستور

اليا 1  1 الملك يؤكد حرص األردن عىل توسيع الش راكة االقتصادية واألمنية والدفاعية مع أستر

ن األردن ونيبال 2  4 اتفاقية بشان توظيف العمال بي 

اب:  3
ّ
 5 للمواقع السياحية«التذكرة الموحدة»% نسبة ارتفاع بيع  ١00عن

يبة ... عىل مدخالت اإلنت 4  5 اج الزراعي ضن

ن  5  2١ للنهوض ببنية المجتمع للعاصمة عمان« مجلس محافظة العاصمة« و« االسكانمستثمري »مذكرة تفاهم بي 

ي عام  ١20 6  22 20١5مليون دينار صادرات المملكة لالتحاد األورون 

ن تجديد مذكرة التفاهم والمساعدات للعام  7 وزير التخطيط: يبحث مع مسؤوىلي اإلدارة والكونجرس األمريكيي 

20١8 

22 

ي لمبادرة )مش مستحيل( 8
 22 وزيرة السياحة واآلثار تشارك بجلسة العصف الذهنن

ي  9  مجتمع األعمال العرن 
ن للمشاركة بملتقر  22 الطباع يدعو رجال األعمال الرومانيي 

 

 (3769) صحيفة السبيل

ن يرجح انخفاض أسعار زيت الزيتون جراء زيادة اإلنتاج 1  6 السماعي 

 

 (4459) صحيفة األنباط

اء  1  13 ألف طن من علف الشعت   ١00األردن يطرح مناقصة جديدة لشر

يبة الدخل والمبيعات 2 اء ضن  13 دورة تدريبية لجمعية خت 
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 ( 4736) صحيفة الغد

 8أ   آالف طن زيتون إلشائيل 6مصدر: "الزراعة" تسمح بتصدير  1

 3ب   تجار ووكالء أجهزة خلوية يشتكون تردي حالة السوق 2

 

 

 (4144) صحيفة الديار

ونيا 1  1 األمانة: تجديد رخص المهن الكتر

 

The Jordan Times (12764)                                                                                                                        Page  

1 Joblessness keeps upward trend in Q2 1 

1 Jordan seeks additional assistance from US as challenges persist  2 

2 Germany offers medical equipment worth JD360,000 to NGOs  3 

2 Jordan signs workers employment agreement with Nepal  

2 ‘Jordan suffered from trade deficit with EU countries in 2015’  

3 Jordanian delegation in UAE strengthens bilateral ties in education   
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