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الملك يدعو �نجاز القضايا بسرعة وعدالة




إحالة وزيرين للقضاء ورفض رفع حصانة نائبين 





 










الملك يوجه �قامة مختبرات برمجة لتنمية مهارات الشباب
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الرزاز: سنتعامل بحزم مع مخالفات 
»المحاسبة«
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غوشة: تقارير تقييم الدوائر الحكومية 
تتابع يومي= من رئيس الوزراء
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 الملك: للقضاء دور أساسي في نمو وحماية االقتصاد واالستثمار 
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 الملك يوجه )قامة مختبرات متخصصة لتنمية مهارات الشباب في البرمجة 
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 فتح باب التسجيل والتعديل على برنامج 
خدمة وطن 

» المهندسين«: ال رفع لرسوم االشتراك 
واستحداث شرائح جديدة للتقاعد 


 عقود جديدة مع شركة أمن لتوفير الحماية 

للكوادر الصحية 


 أجواء باردة وماطرة.. اليوم 
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الرزاز: سنتعامل بحزم مع مخالفات »المحاسبة«

 ٣ آالف موظف مختبرات يطالبون  برفع العالوة الفنية 
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غوشة: الحكومة حريصة على الشفافية والحياد في التقييم

 تأخر التخصيص يدفع ل(عتداء على أراضي الخزينة في ا"غوار الجنوبية 
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 »النواب« يحيل الهلسة والشخشير الى النيابة العامة
ويرفض رفع الحصانة عن الهواملة والحباشنة  
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 زيادة الرواتب بداية ٢٠٢٠ 



     
    

     
       

     
    




    


     






    
     


    



    
     


    
 
   






» النواب« يحيل الموازنة إلى لجنته المالية 





   



    


    








    
    

    
    


    





 وزير المالية: نسعى لتستعيد الموازنة الثقة بين الحكومة والمواطن 
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 الحُميمة متحف أثري طي النسيان 
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 إجراءات للحد من ا!زمات المرورية في وادي موسى 


     

    



    


  



    






    
     



    
    



 






 


     

   
    
   



     

    




 »المستقلة لالنتخاب« تنظم مؤتمرا إقليميا 

 مؤتمر لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية 

 بحث تطوير العالقات العسكرية مع قطر 

 ٤٢ حالة اختناق إثر حريق بمدرسة في الرمثا 





     
     



     
     




    
    
     
     
     



     


    
      
     

     




     
     
    
    





      






     
      
      
   
     


       





       


      
     



      



     
       

    





      

     



      
    
      
      




       
      




       


       




     


       








    





     















   




   
    









   


   




  
  



   



   




   

   
   

    
  
   
  
   
    



  




 






 
   



   







   

   




  









    
    
    
    

 
    

    

   

    


    



     


   
    








   
     


    

   


     
    












   

  
   







    

   
  
   

   


    

  








 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

w w w . a l r a i . c o m
الزغول ا�ول في مسابقة عربية للتطوع
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 بريزات: العمل التطوعي بين الشباب يعزّز التكاتف االجتماعي 
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لبنان.. العودة لنقطة الصفر



إسرائيل.. خالفات حول موعد االنتخابات الثالثة
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العراق.. تظاهرات رغم العنف



٢٠٠ يغادرون مخيم الهول للنازحين
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»أيام قرطاج المسرحية« يكّرم الفنانة نادرة عمران

 أمسية شعرية تناجي القدس في اتحاد الكتاب 
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 الفيصلي يستعيد الرواشدة.. والدردور 
يوقع لـ سحاب 

 الدركي المقابلة يواصل إضافة 
ا)لقاب البارالمبية 
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 حكام أردنيون في بطولة آسيا لكرة اليد 

 »عمومية اللجنة ا)ولمبية« تجتمع ١٧ الجاري 
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 تأكيد أحقية.. وتصحيح مسار 



 »أولمبي الكرة« يعسكر في ماليزيا 
ويالقي السعودية 
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 بدء العمل في إعادة تأهيل أرضية ملعب 
ا�مير فيصل 



      
    




     
     



     
     
      

      

     





    



    

  
      




     

     
   
     





 شلباية وسلمان للدور الثاني 
في »تنسية غرب آسيا« 

 فارس ا�ولمبياد الخاص »خلف« يشارك 
في كأس الشيخ خالد 



     
     
      
     
       


     
     
      


   

  
 

 



 
    
       


      
      
     


       

       
     

 

 
     
       
      

     



      
      
      
  
      


      

    


    
     

 





      
       
     
       









     
      









    


     
    

 
  
  
    
   
     



   
  
    
     



   
     
 
    





  
    
     
    
     
   

 
    
    
  
 
    
    
   

    
    
    
    
    


   
    
   

  

   



    




   

 

    
    
     


   

   
     
    
     

    




    
 



    
  
   
    
    
    







 المقاولون إلى المثلث الذهبي في »سلة السيدات« 



 توالي تساقط ا�رقام القياسية في »شتوية السباحة« 
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 اختتام بطولة المريغة لخماسي الكرة 

 مشاركة واسعة في مهرجان نادي النصر 
للمصارعة 



     




       
      



    
     



  


   
      
     
 


       






    
     
     




     


     
      
      


     
     

      
     
     


     




       

     
     


     





 بطولة القوات المسلحة لشد الحبل اليوم 

 نهائي بطولة كليات مؤتة لخماسي 
الكرة اليوم 






    
    

 

     
  

   
      
      
 

    
       
     
 
     
      

   




      
     
      
     

 
      
 
     


      
      

     
     
    
    
     










    




  
   

  


    
   

    
   


     
     

    


 

   

    






   

   


     
   





 »شباب القويرة« يشارك بلقاء تعريفي حول »ا3لوية الثقافية« 

 اختتام عمل أكاديمية موهوبي الكرة في الشمال والوسط 

 المنتخب البحريني بطالً لـ خليجي ٢٤ 

 العربي يتغلب على السلط في »يد ا3ولى« 
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 حارس برشلونة يتفوق على نجم ريال مدريد 

 »فيفا« يهنئ صالح بمئويته ا�ولى 
في »البريميرليج« 
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 ليستر يستمر بالضغط على ليفربول.. وتحرك محدود في إسبانيا 

 جوشوا يستعيد مكانته في مالكمة وزن الثقيل 
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