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 23/10/2017ثنين اال
 صحيفة الرأي

 الصفحة                                                                                                                                   (17123)

ن األردن وأمريكا 1 اكة بير برت الشر  2 *الملك يبحث مع هير

ن البلدين 2 ي والعبادي: فتح معير طريبيل يعزز التجارة واالستثمار بير
 2 الملق 

ي العقبة: شحنة البطاطا لن تدخل وسيعاد تصديرها أو أتالفها 3
ن
 8 مصدر ف

 8 *اتفاقية مع تركيا لتنفيذ مشاري    ع زراعية 4

ن  5 ن واإليطاليير ن األردنيير ن المقاولير  9 *بحث توقيع مذكرة تعاون بير

 24 قضايا مفصلية عىل المحك/ د.فهد الفانك 6

 للسياحة 7
ً
 خاصا

ً
ا  26 أبو غزالة سفير

كة أردنية تشارك بمعرض الخليج الصناعي  13 8  26 شر

كات جديدة ضمن برنامج القائمة الذهبية 9  26 *الجمارك تدرج ثالث شر

 48 2020مليون دينار لنهاية  300"أورانج األردن" تعمل لزيادة استثماراتها ب  10

ي إىل طاقة كهربائيةاألردن يبدأ بتحو  11
 48 *يل الصخر الزيت 

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18048) صحيفة الدستور

ي الجديد عىل االقتصاد المحىلي  1
ن
 1  وزير المالية : ال تأثير للتصيف االئتمان

: وضعنا دقيق جدا والفرصة مواتية االن لالصالح 2 ي
 1  الملق 

ي المملكة 3
ن
 17  حاكم والية يوتا األمريكية ووفد اقتصادي يطلعون عىل الفرص االستثمارية المتاحة ف

ن اليوم 4 ن االردن والصير  17  توقيع اتفاقيات مساعدات وتعاون بير

 

 (3773) صحيفة السبيل

 2 ال صناعة وال زراعة وال سياحة! / باسم سكجها 1

 3 2017مليون مي  مرب  ع مساحة األبنية المرخصة خالل الثمانية أشهر :« 8.6اإلحصاءات » 2

قب إعادة تشغيل خط  3  4 مطلع العام المقبل« إسطنبول-العقبة »قطاعات سياحية تي 

 

 (4465) صحيفة األنباط

 3 جسور للمشاة مع نهاية العام 6األمانة تنجز  1

ة والمتوسىط 2 يبية لن تمس الطبقة الفقير  7 المعايطة يؤكد أن اإلصالحات الضن

ائب تحد من التوسع االستثماري 3  13 هاينك: زيادة الضن

 

 ( 4740) صحيفة الغد

ن عىل السفر  1  1ب  %9.4ارتفاع إنفاق األردنيير

ي يرسم برنامج عمل الحكومة ويستعرض أبرز اإلنجازات 2
 3ب  الملق 

 

 

 (4147) صحيفة الديار

يك تجاري مهم للمملكة 1  5 شحادة الواليات المتحدة شر
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1 Gov’t completes preliminary design for new Amman city 1 

2 10,000 tonnes of ‘rotten potatoes’ banned entry into Jordanian market -  Agriculture 

Ministry 
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2 Campaign launched to sell olive oil at ‘reasonable prices’ 3 

4 Razzaz, Tweisi outline future of education sector  4 

10 Iraqi’s Kurdistan oil exports still sharply reduced – shipping source – Reuters* 5 
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