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 (5098) صحيفة الغد

 1أ  % إعفاءات سورية للبضائع األردنية المصدرة عبر "طرطوس"80 1

 3أ   الرزاز يؤكد ضرورة تعزيز االستفادة من "قواعد المنشأ" لزيادة صادرات األردن ألوروبا 2

 1ب  وكالء سيارات يرجحون تلف "بواجي" المركبات بسبب البنزين وشركات المحروقات تنفي 4

 3ب  %42مستوردات المملكة النفطية ترتفع  6
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3 Regulators caution against ‘magical’ health products sold through social media  5 
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