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كات لفرنسية لالستثمار ف    3ب   وزير الصناعة يدعو الشر

   

   (3924) صحيفة الديار

   3 القضاة يبحث تعزيز التعاون االقتصادي مع فرنسا 1
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1 Gov’t mulls measures to reform economy 1   

2 Jordan, India working to diversify trade further 2   

3 Fakhoury urges world’s support for Jordan’s role as refugee host 3   

3 Unifying guest worker fees could be harmful for agriculture sector, labourers, activists 

warn 
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3 House panel to follow up on recommendations over budget 5   

3 Jordan, Iraq discuss revamping highway 6   

3 Japanese grant supplies CDD with ambulances, medical equipment 7   

10 Jordan drops 12 places on corruption perceptions index 8   
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