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غنيمات: ضرورة تحسين البيئة التشريعية وترك 
الحرية للمؤسسات ا�عالمية






 

 
 
 
 





 




 













































      
      
     








      
 

     

      




الحكومة تقر وثيقة سياسة تطوير منظومة 

التراخيص القطاعية

$

»ا2عيان« يناقش الموازنة العامة.. اليوم




    




   




  
  

   



    
    
     





    

   








   








   

   







         
        
     
     
        


        
        

    
     
       
        
     



       
       
      
      





الملك: أهم شيء خدمة ا2ردنيين وتحسين 
أوضاعهم المعيشية
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» ا�عيان« يناقش الموازنة العامة.. اليوم 



 مجلس الوزراء يوافق على سياسة تطوير منظومة 
التراخيص  القطاعية 
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 المعايطة: للدولة مصلحة 
باستمرار الالمركزية وتطويرها 

 لجنتا المرأة والعمل في ا�عيان تبحثان 
قضايا العامالت في القطاع الخاص 
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 الملك: أهم شيء خدمة ا�ردنيين وتحسين 
أوضاعهم المعيشية 




 سياسيون: ا�ولويات تستوجب تنفيذ توجيهات الملك بتحسين الخدمات 

 سفير أذربيجان يثمن مواقف االردن الداعمة لبالده 
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   غنيمات: نؤمن بضرورة تحسين البيئة 
التشريعية وترك الحرية للمؤسسات االعالمية 
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   الدفاع المدني يبحث التعاون
مع الفرنسية ل,نماء 




    
    
    
   
     
    
    


     
 


     
     
      

    
    







   الروم االرثوذكس تحتفل بعيد الغطاس.. غدا 
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 »إدارية النواب« تبحث دور الجامعات بتنمية 
مهارات الطلبة 

 إطالق برنامج دعم الماني جديد لمراكز مكاني 
التابعة  لليونيسف 
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 إيقاف القبول بتخصصات جامعية 


    
    

    

   


     
    
   

  
  
    
   

     









    
  



   





    
   


 »البر واالحسان« تقدم مساعدات طارئة 
;سر في المشيرفة 

 عجلون: لجنة التربية تبحث آلية إنشاء 
جامعة حكومية 

 الزرقاء: معالجة الوضع المروري بحاجة 
الى جهد تكاملي 

 »البحوث الزراعية« يحذر من تناول
الفطر البري 




   

   
 



   



   


    



   


   
   

 
   






   

  
   
    



   



  




   
   



  

  



   







   
   






   

   
   

   



   
   

  


  
  





  
 


   


  
   




   



 







    
   



  

   


 



 





   




  


  

  
   


 




   
 



   

  


  
  

   





   

   
    

   

  



     



   

   
   
  
   
   
   
   
   

    


   


  
   
    

   
  
    
   






 القبض على شخصين بحوزتهما قطع أثرية 
وآخر احتال على سيدة 
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الفلسطينيون يستعدون لطلب العضوية الكاملة
في ا�مم المتحدة
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 مقتل أربعة جنود أميركيين بهجوم انتحاري في منبج 
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الصفدي يبحث في رومانيا تعزيز التعاون االقتصادي والقضايا ا�قليمية
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R s a a i e  m o h m e d @ g m a i l  c o m
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 فوز أردني بمسابقة حمدان آل مكتوم للتصوير الضوئي 

 »الملكية ل*فالم« تعرض في »الرينبو« فيلمي زيارة 
الرئيس وا,رجوحة 





    

  
        
     


 
    
     


      

 
     
     
      

       
     




   

     
   

     
    


     

      

   



     


    



    

   



    
    
  
    




     


      
     

    




    





     


   

    
 

    




  

¶    




   


  
    







 افتتاح معرض »أهي لون أم نون؟« للتشكيلية العمانية التميمي 



     
    
       

    
    
   


    
    
   

 
      

   
  
     

 

     


      
      

      

     
       



    
    



    
     

     
 


  
     
    
     

 

    
    

 





 مشاركة أردنية في انتخابات اتحاد 
الناشرين العرب 

» درج الياسمين«.. مسرحية زجلية 
حول خطر الزواج المبكر 



    
    


     


 
    
    
   


 

     

       


 
  
      
  
     
      


  
   
     

     







   
  



    
     

     
    

     



–
    
     


    





    
     



  
    

      
     



    
     
        



     




















w w w . a l r a i . c o m





      
       

      


    




        

    – 


   
     

      
      
       
      
     



      
     
     
     

        




        
     

  



    

  
  
      
      






      
        


      

      

 


   



  
 
     
      
       
       







 
      
  

      
      
      




      
     
       


      

 


 
    

   
      



      


     



     
     

     




     
    


     

      



     

       


      



     
 






     





       
      

      


      
     
      
       





     
        

      



     
      


    



      
  



      


      

     

      
    



    

     
   






    
      
      


      
       



      
      
      



 


      
      
     
     

     


     
      



     



   
      



      
 

    




     
       

   








» النشامى« يطوي صفحة.. ويستعد �خرى دون ا�نشغال بهوية المنافس 
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 للمرة الرابعة.. »النشميات« يثبت جدارته بالحفاظ على اللقب 









   
        




















        
        











      


        




      





 منتخب النشامى في آسيا.. ثبات وتجانس  وفي انتظار 
تعزيز »المرونة« 
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 ا�هلي والسلط يمضيان بـ ثقة نحو الحسم 
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 الفيصلي ينهي ملف المحترفيين 
بالتعاقد مع السيفي 

 بحث التعاون بين »ا�ولمبية« والوكالة 
ا�ميركية للتنمية الدولية 

 الوحدات يستقبل البرازيلي أوليفيرا 
ويصعد تحضيراته 
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 »كرة شباب الحسين« يدخل معسكر8 تدريب6 ويسعى للعودة 

لدوري المحترفين 
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 مواجهة عربية منتظرة تجمع السعودية وقطر.. ُعمان ولبنان تسعيان 
للحفاظ على آمالهما بالتأهل
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   كيف يفهم الشباب مصطلح »العقد االجتماعي«؟ 
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   »ا.ردنية« تشارك بملتقى بحثي بكوينز البريطانية 
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 بحث التعاون بين »التكنولوجيا« ومؤسسة أميركية 



    
    
    
  
    
    



      
  
    

    
    


    
    


    


    

     
    

 
    

  

 »طب مؤتة« ا.ولى بامتحان الكفاءة السريرية 

 دورة للسيدات المنتجات في »عمان االهلية« 
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 »سمية« وجامعة بريطانية تبحثان التعاون 
أكاديمي? 





  


   



    

   
 


   
   


   

   
    


   




   

    











–























































































 

أيمن المجالي
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فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m

        

f a c e b o o k . c o m / a l r a i n e w s p a p e r
t w i t t e r . c o m / a l r a i

E - m a i l : a l r a i @ j p f . c o m . j o

    w w w . a l r a i . c o m









         
         



       
        

 




     




      



        


 
        


       





       




       
   


 
       


       



    
  


         

       




       





q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m


        

       

         
         


      
  

       
        


 
    


       
        

        
        

   –   
   
        
      
      


         

          

"
      E  
        






      








a s a d a b d u l r a h m a n @ h o t m a i l  c o m



    
        
       
        

     
       
        
      


   
       

       




        





        
        

       





        
       


       

   
      
       



       


    












         


         
        




        





طرفا حرب اليمن يبدآن محادثات في عمان






         










        
     


       

 






        
      



       
        









  







الرئيس الكيني يعلن انتهاء الهجوم في نيروبي 
ومقتل المتطرفين
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 ٧  شركات تكنولوجية أردنية في بعثة تجارية 
$ميركا برئاسة وزير االتصاالت 
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 تحويلة مالية والبورصة تواصل االنخفاض 

٩٫٩ مليون متر مربع مساحة ا�بنية المرخصة نهاية 
تشرين الثاني الماضي



      


 



       
    





  
       
      
    
  

     
   
       
   



      


      
     

      
     
       



      

      
      

       


     
      

      




      




    

    




شويكة تبحث مع الوكالة ا�ميركية 
للتنمية سبل التعاون المشترك

 الرحامنة: بضاعة الترانزيت تعامل معاملة 
المنتج المستورد لحماية الملكية الفكرية 
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 الشك يهدم بنيان العالقات الزوجية  الشك يهدم بنيان العالقات الزوجية 
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علماء يطورون برنامجا لتشخيص أمراض وراثية نادرة
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أكبر نقابة للممثلين في أمريكا تتهم أكاديمية ا�وسكار بترويع المشاهير 
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المغنية ريانا تقاضي والدها بسبب 
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» صناعة الزرقاء« تبحث تحفيز الصادرات في إطار اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ 
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» السياحة الوافدة« تحتفل بمرور  ١٥ عاما على تأسيسها وتكرم عناب 

 توزيع الكهرباء تكثف من استعداد كوادرها للمنخفض الجوي 
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