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1 Jordan, Iraq sign security cooperation agreement 1 
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2 Finance minister reviews progress of free and development zones 2 

2 First aviation science college established in Jordan 3 

3 Real estate trade drops by 11% until July  4 

3 Women leaders say new income tax law should be ‘gender-sensitive’  5 

3 Stakeholders discuss means to protect private school teachers’ wages  6 
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