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 29 اطالق مشروع تطوير المنطقة الشمالية في العقبة بكلفة ملياري دينار 3
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2 Turkish-Jordanian ties will strengthen further with new gov’ts — ambassador 1 

2 Challenges facing Jordan had grave impact on health sector — Sheyyab 2 

3 ‘Tax cuts for citizens who give invoices for all transactions can curb shadow economy’ 3 

3 SSIF assets reach JD9.9b, comprehensive income amounts to JD379m by end of June 4 

3 RJ suspends flights to Najaf  5 

10 SGBJ acquires NBAD Jordan operations  6 
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