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1 GDP grows by 2.6% in third quarter  1 

3 EBRD loan, grant to finance East Zarqa Wastewater project  2 
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8 Trade sector shrank in 2015/ fahed fanek  3 

9 The import of export/ opinion & analysis  4 

10 Oil, gas investments likely to fall $522b in 2016 5 

11 Wall street suffers feeble end to turbulent 2015  6 
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