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إرادة ملكية بالموافقة على تعديل 
حكومة الرزاز


   
   



    
   
   


    
   



   


    



الرزاز: نجحنا في خفض المديونية �ول مرة

ا�ردن يرفع التمثيل الدبلوماسي في سوريا 
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 الدور ا�قليمي ل�ردن.. هل يقود إلى إعادة ترتيب 
ا%وضاع في المنطقة؟ 
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 ٣٢ مليون يورو من االتحاد ا%وروبي لـ »الصحة« 


      
     
    
    




    



      


     

     

     
   

     


       


       





    
    
    





     
    
    





     
      
     


  


     


      








 ١١٠ قضايا مياه أمام المحاكم يشملها العفو قيمتها ١٥ مليون دينار 




      
    
   
    
     

    

    
    
    
    




    


    

      
   
   
    
    



    
    
    

    



   
      
    
    

      
     

      
    
     
    



 
  
 

  
     


      



      
    

    





     
      
   
     

 
      


     
    
     



     





    
     




 

    

       
     


    

   



    
    




 بحث التعاون ا%مني مع مجلس 
وزراء الداخلية العرب 

 افتتاح مبان في سالح الهندسة 



    

     
    




    
     
    


 
 


    


     

    






 
    


     
    




    














    

   

    







   

     

 
     
     

     







 بحث التعاون العسكري مع ألمانيا 
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 تعديل على حكومة الرزاز يشمل أربع حقائب 
ودخول وزيرين جديدين 


   


     





  



    
     


    
    
   



   


    
    
     






     





   
    



    

     


     





    
    


   
     

    
    


       

 



 مجلس الوزراء يوافق على تعيين ١٧٦  من ذوي 
ا6عاقة خالل ثالث سنوات 




» االعتماد«: ١٧ ألف طالب طاقة الجامعات للقبول في الفصل الثاني 
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ا�مير الحسن: نواجه أزمة في الموازنة بين 
االحتياجات ا�نسانية والحفاظ على التراث




     
    

    


     

      


     
    
    
    
     
     
      




     

   
     






     






 





    
     

     
    




  
     
     




     
     
    
     

     


    



     
 
    

    


     


    

   







    




    


     
     
    
    


   



    

     
    
    





   

    
    
    





 القبض على ٢١ مطلوب( بقضايا مالية وقضائية 

 »ا�من« يُحذّر من االحتيال بالحوادث المفتعلة 

إ غالقات وتحويالت مرورية في شارع 
الملكة رانيا الجمعة 
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 دراسة: ٧٤٫٦٪ من المواطنين فوق ٢٠ عاما 
لديهم اختالل بالدهنيات 

 الترشح لجوائز ا-عالم السياحي العربي حتى 
منتصف شباط ٢٠١٩ 

 ٨٢٪ نسبة ا-نجاز في مشروع وسط السلط 

 صرف مستحقات »معلمي الطلبة السوريين« اليوم 
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 العالف: ضوابط قانونية تسير مع استقاللية رؤساء البلديات 

 البدور: مراكز ثقافية تلتف على القانون بمسميات مختلفة 

 أشغال البلقاء تتعهد بحل القضايا العالقة في منطقة زي 
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 التطوير الحضري: بيع قطع أراضي إسكان جنين الصفا قريبا 
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 مغسلة موتى »مستشفى الكرك« واقع 

مؤلم..والحلول رهن التأجيل 



 اتالف ١٫٥ طن من مواد التجميل في الزرقاء 

 تشغيل »صرف صحي« المفرق الشهر المقبل 
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 مربعانية الشتاء إلى إنتهاء... سدود الشمال و الوسط 
اEكثر تخزينA و»الجنوبية« تنتظر نهاية الموسم المطري 
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 مزارعون يطالبون بتطوير البنية التحتية لوادي الريان 

 متحف راسون.. مبادرة للربط بين ماضي عجلون وحاضرها 




 
    
   
     


    


  

    

    



   


 

      
     

    
     



    
    
     
 



    

     

    

     
    





   

     
     

    



      
 –      







     


     






 
     

  


     
    
     

  
     




  
     
    
    


  



    
     







    
    

    

 

     


     

 
  
    
    
     
     




   
   
    



     
     
    
    


    

    

      

    



     

  
   
     
   



     






    


 


  
    
    
     
      
     

  




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



قتيل و١٤ جريح� بانفجار مفخخة في الالذقية
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١٢٠٠ أسير فلسطيني يبدأون إضراًبا عن الطعام
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   رسالة تسامح من والد طالبة من عرب الـ ٤٨ ُقتلت 
بجريمة وحشية في استراليا 
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B i l a l  t a l l @ y a h o o  c o m 
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d r  h a z e m q a s h o u @ y a h o o  c o m
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m a m o o n m a s s a d @ h o t m a i l  c o m




       
     
        
       

 




 

     
       
      
        






    





      


      
        
        
   
       
         
      
     
       


 

      
         



      
     
       
        
       
         
       
      
       
     
        
       




A  a l t a h e r @ a s u  e d u  j o



           




       

        


     
         











        



         




   




         



        
        







 
         






     

     
      
      


  

 
    
    






    

       
       


     

     



  
      
      
         
     

     

    
      


    
     
      
      
     


      

  
 
      

      
     
     

       



      
     

     


      
       
      


  
  
       
     
       


    

     

     
      
  
      
     
     


      






      


        

     
     
     
     
      



     

     


      

     
     

      
      
      
     
     
      


 
     

     
     

  
     
    
     
    
     
      
       


      

     
     

  
      


       

        
  
    
     




     

      
     
      

  

  




                       

                        

   

q a s s e m t a r a w n e h @ y a h o o  c o m
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 وادي موسى بطالً جديد� لـ »طائرة الممتاز« بسجل ناصع 

 ختام الدورة الدولية للياقة البدنية لمدربي التنس 

» حكام الكرة« إلى معسكر تركيا التدريبي 
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 فريق أقليم أمن الشمال لكرة القدم بطًال 
لمبادرة »فتبينوا« 

 الخصاونة رئيس< لـ نادي الحسين بالتزكية 
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 قطر تتجاوز العراق.. وكوريا الجنوبية تبعد 
البحرين بكأس آسيا 

 أولمبي الكرة يباشر تدريباته تأهبا لودية ا#مارات  
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 ميزان بطولة العقبة الشاطئية 
لـ المواي تاي .. اليوم 

» يد ا8هلي« في قرعة ا8ندية ا6سيوية
..اليوم 

 اكاديمية اسيا - الخليل تزور مدارس 
التالل الذهبية 

 بدء اجتماعات االتحاد الدولي للصحافة 
الرياضية بـ لوزان 
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 إشبيلية يسعى اليقاف سيطرة برشلونة.. ومانشستر سيتي في مهمة سهلة 

 ا%صابة تحجب 
بيليرين عن آرسنال 

حتى نهاية الموسم 


     
      





       






      


 
      


  
       


    
      

      
     


    
      
       




 نادال إلى نصف النهائي.. وسيتسيباس وكولينز ضيفان جديدان 
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 يوفنتوس يغرد خارج السرب.. وميالن يتقدم للمركز 
الرابع 




     
    
  



   




   
    
   
    

      
      



   
   


     

    
      


     
     


    





   


     
   






     





    

  

    


 
  

   
     
    
    
    




     




  



    
    



    
     



    

  




     
    


     
     









    

   



   
    
    

      






    

     
     




 بواتنج جديد البرشا 

 كشف تفاصيل اتفاق ريال مدريد 
مع هازارد 

 زيفرت مدرب3 لـ هدرسفيلد 
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 رونالدو يعترف بالتهرب الضريبي.. ويقبل التسوية 
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 E m a i l   s h a b a b  a l r a i  c o m
a l r a i a l s h a b a b i @ a l r a i  c o m
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 مؤسسة ولي العهد تعلن موعد انتخابات «حقق« 
 
       
     
      



     
      
 
 
      



       
     
     
      
   
      
     
      
      
      
      

   
       

       
 

        
  



 ا)ميرة سمية رئيسة لـ »العربي لتمكين الشباب« 



 ا2مارات تطلق جائزة الشيخة فاطمة ٢٠١٩ 
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» الهاشمية« تتقدم بتصنيف التايمز العالمي للجامعات 
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أيمن المجالي




طارق المومني




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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القبض على المتهم بسلب البنك في سحاب
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زواتي: ا6ردن ثالثا بين ١٠٣ دول 6فضل بيئة استثمار بالطاقة المتجددة
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فيلم ساخر عن حصار لينينغراد يثير استياء في روسيا 

»واتساب« تضّيق نطاق تحويل الرسائل عبر خدمتها 
لمكافحة ا0خبار الكاذبة
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كل ما نراه عظيم� في الحياة بدأ بفكرة صغيرة 
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وآخرون يمنعهم الصقيع 
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قرية برتغالية تحتفل سنويا بذكرى نجاتها 
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باردة خطيرة إلى الواليات المتحدة
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   رمان يحذر من استيفاء غرامات كبيرة تعادل  
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 شركات سياحية عالمية تعلن بدء الطيران 
المباشر إلى المملكة 
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