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معضلة المستشفيات الحكومية..
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السوق المحلية خالية من ا�دوية المزورة 
والمغشوشة


المعاني: الدورة االمتحانية الواحدة 

خطوة لحوسبة »التوجيهي«
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أبو رمان: برامجنا إدماج وتمكين 
وليست تدجين6 للشباب 

»تقاطع طارق«.. تحويالت تائهة 
ومحالت تفكر با?غالق
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 تقاطع طارق يقود المحالت إلى التفكير با�غالق 
والفوضى المرورية تسير وفق تحويالت تائهة  
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 وفد من الشورى السعودي 
يزور المملكة اليوم 




   
     


     
    

 
    

 
 
   
    

   



   
    

    
   
     
    
    
   
    

      





» الضمان«: تعويضات بدل إصابات العمل عبر البنك  اليوم
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 محطات ملكية تعبر عن االنحياز
للديمقراطية والحياة النيابية 
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 وزير التربية: الدورة االمتحانية الواحدة 
خطوة لحوسبة »التوجيهي« 
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 ثالث شرائح تقاعدية لنقابة المعلمين 
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 المستشفيات الحكومية.. نقص في الكوادر والمرافق والدواء.. فماذا يوجد؟ 

    


      





    




    

     


   



 

 




 شغف للخدمة الجيدة 

في »الزرقاء الحكومي« 



   
    


     
  
     
    
   
  



      

   
      
     





   


     
     


    
  
     
     
   

 




      

  
    
    
     
     






    

     

      



     




    

  

    




      
     

     
     

     
     






 ثالث ساعات انتظار ومواعيد 3يام لمقابلة الطبيب في »معان الحكومي« 
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 مستشفى ا�ميرة راية..والبحث عن أطباء 
اختصاص 

 مستشفى اليرموك في بني كنانة يبحث 
عن أطباء وأجهزة 
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 مستشفيات إربد.. ضغط هائل وسعة محدودة 
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 دقيقتان..حصة المريض في المعاينة الطبية بقسم ا�سعاف بمستشفى جرش 




  



      
     

      
      
     

 
      
       

      


      


      
       




      
      
    
       
       

       
      
      
      
     
  

     


        


      
     

 


        

      
       
         
       

     

   

     


       
      
      
     

       
         
      
      



      

      
       
      
       




     

       
      

        

       
        
  

 
      
     

      




  
       





      

         



       


      

      
     

    
      


      

      
    
       
      
      

       
      
       

      


      

      
       
     
    




 أبناء المزار الجنوبي بين خيارين.. تحّمل 
ا4لم أو دفع المال 
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 مستشفيات البلقاء ا4ربعة تعاني من نقص 
الكوادر الطبية وا4دوية 
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 تعنيف ا�طفال ليس حديث� وسط تراخٍ بالتبليغ  

    

   



     



    
     


     

     

    
      

    


 



   

     




    

     

    
 
 




    


      









     
   
   
     

     
   



  
      

   
    

    
    





 
   

   

     



    



       
     

    
 
      
  

     



    
    


     




 

   

    




   
    







    
     


   
   


    

 
 
  

  

      

    
     
     




    
    
     

 

    
    


   
    

   


    


   
   





  


 
    

    
      
     

     





 وزير العدل: إجراءات ميسرة وغير مكلفة 
للقضايا البسيطة قريب� 

 لواء التدخل السريع يشارك بتمرين الثوابت 
القوية/١ في االمارات 

 قوات خاصة تشارك بتمرين عبداA ٦ في السعودية 
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 القبض على ٢٤ متهم� بقضايا مخدرات 








     



    
     


    

   

   
    

     



      

     





    
    




     
    


     
 
    





 
    
    




   
  
   





     
     
    
    
    

    
    







 




   
    
    

    



  

    


    


 

   
   

 






    
    
  


   
 


 

     
   
    


     

    




 »حماية ا�سرة« تباشر التحقيق 

مع المعتدي على طفل جرش 
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   صيانة شاملة لـ »صحي الصفا« 

   بحث تعزيز التشاركية 
بين »حماية الطبيعة« وجمعية البيئة 

   امتحان لمزاولة مهنة التمريض 
والقبالة قريب( 

   تخريج ٢٢ مشرف( و١٩٨ معلم( 
من أكاديمة الملكة رانيا 
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   الكرك: مشاريع خدمية متعثرة 
بين ا?قرار والمماطلة في التنفيذ 





    
   

 

     




    
    


    

    
  


     


    
 

    

    
      



   




    
    
  
    
    

     


    
    


      
     

     
   
     




      
     
     
    
    



   روائح كريهة وغازات وحرائق المحطة
 التحويلية تلوث بيئة الرصيفة 
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الفلسطينيون: أسقطنا »الصفقة« وسنسقط »الورشة« 
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  هجوما خليج عمان يسببان انقساما في البيت االبيض 

١٨,٥٠٠ مهاجر اختفوا في »المتوسط« منذ العام ٢٠١٤
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أبو رمان: برامجنا إدماج وتمكين وليست تدجين� للشباب 
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» الجنيد الثقافي« يستضيف 
المتحف المتنقل في عجلون 









        







        


         
        



        





        
       
       

          
       






 كتاب »أفالم الحب والحرب«
ودوافعها ا$نسانية 
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 مهرجان عمون لمسرح الشباب ١٨ في الزرقاء ينطلق اليوم 

انطالق  فعاليات »الرمثا للشعر العربي«.. الجوانب الجمالية للشعر 

 مؤسسة ولي العهد ومجمع اللغة يتفاهمان لتنفيذ مبادرة »ض« 
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» أخبار اCدب« المصرية تحتفي بالشاعر اCردني أمجد ناصر 


      


      



      


   
      



       
      


      
      


 
     
    

    
    
    
       
       


      
       
    

      

  
      
–
     –
    
     
       
      
       
 
       



      
 


        
   
       

    

     
       
       
 



      
      
         
       
     
      

  
      
   

  






















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


 حسونة مدرب� لـ »طائرة شباب الحسين« 

 النجار والحموي والدسوقي أبطال 
سباق الكارتينج 



    

     




      
      
     
      

    
      


      
     
    





     

   

      
     
     


      
     




     
     




     


      


      





     
     
      



      

      






    




      
    




    
      
     




        


         


 



 بدء التسجيل لـ كأس الجواد العربي 
لتحدي القفز 
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 الوحدات يضع لمساته لحوار العهد اللبناني.. غد5 

 تواصل الدورة اAسيوية للمستوى ا?ول 
للكرة في الشمال 
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 »الدرك« يتوج بلقب بطولة االستقالل 
لرفع ا�ثقال 

 اختتام بطولة »قندلفت« لزوجي التنس 
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 هولندا وانجلترا إلى ثمن النهائي.. واليابان تنعش آمالها 
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 محاكمة البشير  ا�سبوع المقبل



»سيكا« تؤكد دعمها للوصاية الهاشمية 
على المقدسات




    

   
    
     
   





    
 
  




    



    
     


    



    
  



    
     
    

















 تراجع القيمة السوقّية لـ »البورصة« 
في ١٠٥ جلسات 

 الجدوع: ترخيص شركات »تاكسي« بالتطبيقات 
الذكية يربك السوق 

» تنظيم الطاقة« تقر تعليمات ضمان سالمة 
نقل المواد المشعة 
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 الجدوع: ترخيص شركات »تاكسي« بالتطبيقات 

الذكية يربك السوق 
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 نيويورك تقر قانونا يحد من ارتفاع ايجارات المساكن 



 
   
    



 

    

 
     
 
 

 
   


     
 
     
    
     


    


 


 
      


  

       

      
    



  
     
 
     





 
 
 

     
    


 
 
 



» تنظيم االتصاالت« تّكرم الفائز بالبطولة 
العالمية للروبوت 



    
     
    
     
   
    

   


   





     

     
    
     

      



 توقع انعكاسات ايجابية ل6زمة الصينية ا4ميركية
على االقتصاد الوطني 







    

    
     
  

  


    
     
     
     


     

    
   






     

  
    
     




    
    

      
     
    


     
    
     
     
    


     





    
  
     




      
  
     
     



 


     

     
     
     
   



 الذهب يرتفع ٤٠ قرشا للغرام وعيار ٢١ 
يسجل ٢٧٫٤ دينار 
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 الضريبة تعرض نظام الفوترة على القطاع الصناعي 

       
       

      







       


  


      
     

      


        
     
       
       



   


     



   
      

      


       
      


        

       
      


       
      
      
       




     
  
     





   








    
     





     
     



    




    





 مطالبة بضريبة »ترانزيت« على المنتجات 
الزراعية السورية معاملة بالمثل 

 »تنظيم الطاقة« تقر تعليمات ضمان سالمة
نقل المواد المشعة 

     

       
      
   
      

  
      

  
      
    

   


      

      


       
      
      
     

      



      


   
      
      
      
     
       





   الدورة الـ ٥٠ ل3تحادات النوعية العربية 

تبحث دعم االستثمار في فلسطين 



       
    




     
    


     

     
     
     
      

      
      
      
     


 
       
   




    
   




      
     

 
      
      
    


     
       
    

     
     

     





      

      
 
    





     
    




 البحرين تغرق طائرة بوينغ ٧٤٧ <نشاء
أكبر متنزه بحري بالعالم 

 إيرباص تستثمر أزمة بوينغ لتسريع تطوير 
طائراتها وتعرض أي ٣٢١ ذات الممر الطويل 
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 كيفية ضبط القلق 
لدى الطلبة خالل 

االمتحانات 
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الماء الساخن لتنشيط الدورة الدموية بالجسم

كيف يؤثر طالق الوالدين على صحة ا�طفال؟
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خبراء يحددون أربع عادات تؤدي إلى 
السرطان

ببغاء كاكابو المهدد باالنقراض يواجه 
خطر= جديد=


      






       


 



     



      

  



    


   
      
      


    
 


      


     
  







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

هكذا يمكنك التعامل مع مخاوف طفلك »غير المنطقية«

»يوبيسوفت« تطلق اشتراك" مدفوع" ولعبة فيديو 
مستوحاة من البريكست



 
    
    
   
    

     

    
     

   
  

  





   
     
     

 
    
  
   

   

    
   





   



  

   







   


    
    
   


   






   
  


   

    
  




   
 

    
   


   
     


    

   
 


    









   


  


   
     
    



   

   
   
   








   
 
   
 

  
   


 
 
   
 




   


   






    
   







»في بيتنا سيري«.. الذكاء االصطناعي 
يغزو البيوت

فرقة »راديوهيد« تبث ١٨ ساعة من 
التسجيالت غير المنشورة

العثور على رأس ذئب ضخم يعود 
Nكثر من ٤٠ ألف عام
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»ساعة مكة« متحف علمي لجذب الزوار المسلمين
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هل تصبح الروبوتات مصدر) إخباري$ مفضًال لدى البشر؟
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 ٩٦٪ التغطية العالمية بشبكات 
االتصاالت المتنقلة 
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 تركيا تشن هجوم/ على »موديز« 
إثر خفض تصنيفها االئتماني 



    

   
 
   



   




   


  

   
    
   




    
    
   








 الهند تتجه لزيادة الرسوم الجمركية
على منتجات أميركية 
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