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 4ب   القضاة يفتتح األسبوع الوطني للصناعات األردنية 5  

   

  
The Jordan Times 

(12853)                                                                                                                        Page  

  1 Jordan 2nd regionally in adherence to rule of law  1 

  1 14 Europe-Jordan flight routes to go operational today  2 

  3 Gasoline, diesel prices go up 3 

  3 'Several deals in pipeline to further boost Sri Lankan-Jordanian ties' 4 

  3 Jordan, Turkey discuss agricultural cooperation 5 

  3 Jordanian-European business forum to be held in Frankfurt  6 

  3 NEPCO, HBTF sign loan agreement 7 

  4 Youth make appeal to help owner of iconic bookstore destroyed in fire 8 
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