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2 Agriculture exports to Gulf countries rising as season hits its stride  1   

3 government to half exports of foodstuff until end of Ramadan  2   

3 Ali urges EU ease trade rules for Jordan  3   

10 Jordan- Greece business forum commences Tuesday  4   

10 Jordan’s industrial production down in Q1- official data  5   
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