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3 Commerce chamber says brand retailers have no gripe with government measures 1 

3 Smoking kills 1,550 Jordanians every years 2 

1 Debate arises over impact of crashing oil prices on commodity services costs 3 

3 JEDCO delegation stars working visit to Untied Arab Emirates, Qatar Oman    4 
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