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1 New social contract key item on gov’t agenda — Razzaz 1 

1 Gulf aid should trigger more serious efforts towards self-reliance — pundits  2 

3 UK minister reiterates support to Jordan ahead of London investor conference  3 

3 Microfinance company to support small businesses in poverty pockets  4 

3 Experts to form coalition to provide recommendations on new Income Tax Law  5 
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