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 الصفحة                                                                                                                                   (17126) صحيفة الرأي

 40 بحث تعزيز التعاون االقتصادي بين األردن وإيرلندا 1

 2 استراتيجية "أردن رقمي" تطور خدمات خمس وزارات وأمانة عمان وهيئة االستثمار 2

 4 لطوف: نظام العمل المرن داعم لقضايا المرأة 3

 4 إطالق المؤتمر األول للسياحة في مدن الشرق األوسط وشمال افريقيا 4

 6 الصفدي: نعمل على تفعيل الدبلوماسية االقتصادية 5

 20 االعتماد على الذات هدف استراتيجي/د.فهد الفانك 6

 21 سقف أعلى لسعر الخبز العربي وال رفع للمنتجات األخرى 7

 21 2017هيئة األوراق تدعو الشركات لتزويدها بنتائج الربع الثالث لسنة  8

 21 2018رمان يتوقع تمديد قرار الشطب واالستبدال للهايبرد حتى نهاية  9

 22 ارتقاع طفيف على المؤشر األردني لثقة المستثمر في آب 10

 40 *برلمانيون وفاعليات يحثون الحكومة على مكافحة اتهرب الضريبي 11

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الرأي

 (18051) صحيفة الدستور

 17 *بحث تعزيز التعاون االقتصادي بين االردن وايرلندا 1

 1  االردن يرفض دخول شحنة البطاطا اللبنانية الى االسواق 2

 1 استقرار الدين العام كنسبة للناتج المحلي االجمالي لنهاية أيلول 3

 1  االردن يرحب بمشروع " نيوم" السعودي 4

 17  نوعية في الدفع االلكتروني مؤتمرون: المملكة ستشهد نقلة 5

 *الخبر أعاله غير متوفر على الصفحة اإللكترونية لصحيفة الدستور

 (3776) صحيفة السبيل

 3 اإلقليمي األول للسياحة في مدن الشرق األوسطعناب تعلن عن فعاليات المؤتمر  1

 3 األنظار تتجه نحو المياه بعد حسم تحرير أسعار الخبز 2

 4 "حماية المستهلك" تطالب بمالحقة تجار زيت الزيتون المغشوش قضائيا 3

 

 (4467) صحيفة األنباط

 13 بحث تعزيز التعاون االقتصادي بين األردن وإيرلندا 1

 

 ( 4743) صحيفة الغد

 2ب  بحث تعزيز التعاون االقتصادي بين األردن وإيرلندا 1

 3أ  طن خضار وفواكه ترد لـ "المركزي" بيوم 2300 2

 1ب   خبراء يطالبون بتخفيض "قواعد المنشأ" لتعظيم استفادة المملكة 3

 1ب  % في الربع الثالث1.5مؤشر أسعار الشقق السكنية ينخفض  4

 

 (4150) صحيفة الديار

 1 االستهالكية المدنية تفتح الجمعة 1
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1 Foreign grants slump by around 46% in three quarters 1 

1 Kingdom welcomes Saudi Arabia’s investment zone plan  2 

1 UN representatives praise Jordan's progress towards SDGs 3 

2 Cabinet meeting discusses 'Digital Jordan' project 4 

2 Amman Cultural Forum explores state-religion relation  5 

3 Amman to host regional conference on sustainable tourism 6 

3 Water Ministry to cut energy use by half by 2019 7 
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