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 صحيفة الرأي

الصفحة                                                                                                                                   (17245)  

 20 الجنسية للمستثمر.. قرار جريء/ عصام قضماني 1  

 21 ارتفاع حجم تصدير البضائع المصنعة في المناطق الحرة %40رمان:  2  

 40 منح الجنسية واإلقامة للمستثمرين/ محمد مثقال عصفور 3  

 40 فريز: أهمية الحاكمية المؤسسية في الحفاظ على االستقرار المصرفي والمالي واالقتصاد الوطني 4  

   

 (18169) صحيفة الدستور

 21 *تخريج فوج من الطلبة دبلوم التسويق الرقمي 1

 19 *اتحاد اقتصادي تجاري عربي/ سامر الرجوب 2

 19 إطالق مشروع التوأمة بين االتحاد األوروبي و "المواصفات والمقاييس" 3

 21 الشهر الحالي 27منتدى أعمال هندي أردني  4

 21 *معرض المنتجات اإليرانية يواصل فعالياته 5

 *الخبر أعاله غير متوفر على الموقع االلكتروني لصحيفة الدستور

 (3878) صحيفة السبيل  

 1 مذكرة نيابية تطالب باستثناء المستثمرين اليهود من منح الجنسية 1  

 2 الحكومة ومعالجة الركود التضخمي/ د. خليل عليان 2  

 4 وفد يعرض تجربة األردن في السياحة العالجية بمنتدى عالمي 3  

   

 (4586) صحيفة األنباط  

 12 نواب: اإلجراءات الحكومية األخيرة محفزة لالستثمار 1  

 12 الجناح األردني بمعرض جلف فودالجغبير: إقبال كبير على  2  

 13 الصناعة والتجارة: ال تغير على أسعار الوجبات الشعبية 3  

   

 ( 4862) صحيفة الغد  

 3ب  تخريج فوج من طلبة دبلوم التسويق الرقمي في "استشارات" جامعة األميرة سمية 1  

 1أ  ءوزرا 8-7تعديل حكومي وشيك وترجيح دخول  2  

 9أ   عاملة اردنية 340مصنع ألبسة في مدينة الحسن يسرح  3  

 1ب   الى شركة مساهمة خاصة غير ربحيةالقضاة: الحكومة تدرس تحويل "جدكو"  4  

 3ب   اجندة استثمارية وتجارية على طاولة منتدى األعمال األردني الهندي األسبوع المقبل 5  
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  1 King thanks US Congress for support  1 

  1 MPs want Israelis to be crossed out from new investment incentives 2 

  2 Tech experts seek innovative solutions for refugees’ future 3 

  3 Taxis to file lawsuits against ride hailing app, authorities 4 

  3 EU, Jordan launch twinning project to facilitate trade in priority sectors 5 
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  3 Several bus-based projects under way to improve public transport 6 

  8 Jordan-India to expand trade, investments  7 

  8 ASE records highest index since February 2011 8 
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