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 الصفحة                                                                                                                                   (17063) صحيفة الرأي

 27 جلسة 145مليار دينار إجمالي تداول بورصة عمان في  2.4 1

 27 ألف شركة منذ بداية العام 4.236تسجيل  2

 27 الحمود يدعو إلى حوسبة اإلجراءات مع دوائر النافذة الواحدة 3

 52 الكباريتي: االنتخابات تسهم في االستقرار االقتصادي والسياسي 4

 52 )نقيب المواد الغذائية(: القطاع يمر بظروف صعبة 5

 

 (17987) صحيفة الدستور

 6 *2019-2017عربيات: ملتزمون باستراتيجية هيئة تنشيط السياحة لألعوام  1

 6 دينار 700"الزراعيين" تدرس استحداث شريحة تقاعدية بقيمة  2

 21 مشروعا استثماريا منذ إطالق خدمة الخط السريع 26 3

 22 العناني: يجب منع تفكك الشركات العائلية والعمل على ضمان استمراريتها 4

 22 *اث تشريعات تؤسس ألسواق مالية متواضعةخبراء يطالبون باستحد 5

 25 "حاويات العقبة" العمليات المينائية جيدة بعد زوال خطر "فيروس الفدية" 6

 25 ألف مواطن يستخدمون الهاتف إلجراء المعامالت المالية 11نشيوات:  7

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

 (3721) صحيفة السبيل

 3  مصادر: ترجيح تعيين الشواربة عمدة لعمان واحتدام الصراع على منصب نائب األمين 1

 5 أبو غنيمة: الزراعة تمر بأسوأ ظروفها ونسعى إلحالل العمالة المحلية بدل الوافدة 2

 

 (4404) صحيفة األنباط

 5  اقتصاديون يدعون لزيادة الصادرات األردنية لتركيا 1

 13  طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي 2922 2

 

 ( 4680) صحيفة الغد

 6أ  الساعدي: العراق يفتتح معبر طريبيل مطلع أيلول 1

 1ب   أشهر 7ماليين حجم تمويل خطة االستجابة لألزمة السورية خالل  407.7 2

 1ب  "األضحى" والمدارس واألعراس والشتاء يوما ثقيلة على االردنيين يتزامن فيها 30أيلول:  3

 2ب   خبراء: إجراءات االصالح االقتصادي المرتقبة للحكومة ستؤثر سلبا على النمو 4

 4ب  شويكة والشياب يبحثان إعادة هندسة خدمات "الصحة" 5

 4ب   تجار: أضحية الروماني توازي "البلدي" في السعر 6

 

 (4094) صحيفة الديار

 4 الضمان: ُمنظّف وصبّاغ المالبس مهن خطرة 1

 

The Jordan Times (12715)                                                                                                                        Page  

1 Jordan a country ‘ready to adapt to change’ — report 1 

2 Iraq minister calls for reopening of border crossing  2 

3 JIC approves 26 investment projects after anti-red tape measures come into force  3 
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