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 2:39صباحا ً | الصدر :التدخل الجوي في اليمن ال يصب في مصلحة الوحدة اإلسالمية والعربية
 2:25صباحا ً | الرئيس اليمني سيناقش "مشروع مارشال" مع الزعماء العرب لمساعدة بالده
 2:19صباحا ً | العاھل السعودي يستعرض مع قادة  7دول تشارك في "عاصفة الحزم" مجمل األوضاع
 2:07صباحا ً | البرازيل تلحق بفرنسا أول ھزيمة منذ كأس العالم
 1:59صباحا ً | الجزيرة :سفراء دول الخليج يبلغون مجلس األمن بالعمليات العسكرية ضد الحوثيين
 1:48صباحا ً | مراسل الجزيرة :مشروع خليجي يمنح الحوثيين مھلة  3أيام لإلخالء من المؤسسات اليمنية
 1:45صباحا ً | الكويت :الفھد يعترف  ...ويعتذر
 1:35صباحا ً | عاصفة الحزم ..خلفان يوجه نصيحة للحوثي ..العودة يمدح الموقف الشجاع للسعودية ..والقرني يھدي أغنية للعاھل السعودي
 1:07صباحا ً | العاھل يتلقى اتصاالً ھاتف ًّيا من أخيه خادم الحرمين الشريفين
 12:45صباحا ً | األمم المتحدة :عدد المدنيين المحاصرين في سوريا تضاعف خالل شھر
 12:42صباحا ً | جنرال :أميركا ليس لديھا سياسة لحماية قوة المعارضة السورية بعد تدريبھا
 12:25صباحا ً | حريق ھائل في مبنى بنيويورك وإصابة شخص بجروح خطرة
 12:23صباحا ً | قصف صاروخي عنيف على مناطق متفرقة من محافظة صعدة
 12:20صباحا ً | لجنة اسبانية تعاقب أحد أعضاء  Lمدريد وشخصين آخرين بسبب ھجوم على العبين
 12:16صباحا ً | واشنطن تعرب عن تفاؤلھا فيما تستأنف المحادثات بشأن االتفاق النووي المؤقت مع إيران
 11:58مسا ًء | الخطوط السعودية تستأنف رحالت المنطقة الجنوبية فجر الجمعة
 11:56مسا ًء | وزير النفط العراقي يتوقع ان يصل سعر النفط إلى  70دوالرا بنھاية 2015
 11:46مسا ًء | جون ماكين :السعودية اتخذت القرار الصائب بالتدخل في اليمن لمنع الھيمنة اإليرانية
 11:36مسا ًء | الداخلية :في ظل ما تشھده المنطقة واليمن على المواطنين عدم اإلنجرار وراء الشائعات
 11:27مسا ًء | بريطانيا :يجب حل الخالفات مع إيران للتوصل التفاق نووي
صة الخليجيين من االستثمارات في اليمن
 11:20مسا ًء |  70في المئة ح ّ
 11:13مسا ًء | "المباحث واألدلة الجنائية" تقيم ورشة عمل حول معايير األمم المتحدة وقواعدھا في مجال العدالة لدى المكلفين بإنفاذ القانون
 11:02مسا ًء | في ذمة  ...Oابراھيم مال أحمد عبد النبي
 10:58مسا ًء | باجندوح يبدي سعادته باالنضمام للمنتخب السعودي
 10:55مسا ًء | وزير الخارجية يشارك في االجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والجلسة الخاصة بشأن تطورات الوضع في اليمن
 10:47مسا ًء | الخارجية األميركية :مسئولة اميركية كبيرة ستشرف على االنتخابات في نيجيريا
 10:44مسا ًء | األمم المتحدة :األطراف الليبية تحتاج لمزيد من الوقت لالتفاق على حكومة وحدة
 10:35مسا ًء | البيت األبيض :أوباما واردوغان بحثا تطورات اليمن وإيران و"داعش"
 10:31مسا ًء | باربار يحسم صدارة المجموعة الثانية في البطولة العربية
 10:23مسا ًء | فالكاو يقود كولومبيا الكتساح البحرين بسداسية في عقر دارھا وديا ً
 10:16مسا ًء | انفجارات قوية تھز العاصمة اليمنية
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 10:11مسا ًء | الحوثيين :المضادات الجوية تصدت لعدد من الطائرة المغيرة على صنعاء
 10:10مسا ًء | اردوغان يقول انه ال يمكنه التسامح مع محاولة إيران الھيمنة على الشرق األوسط
 10:05مسا ًء | زعيم الحوثيين يستنكر "التدخل العسكري" بعد الضربات
 10:01مسا ًء | وزير الخارجية" :عاصفة الحزم" تھدف إلى منع انزالق األوضاع إلى مستويات أكثر خطورة تھدد استقرار المنطقة بكاملھا
 9:52مسا ًء | وزير دفاع النيجر :استعادة مدينة جديدة في نيجيريا من بوكو حرام

افضل والية
للدراسة في
امريكا
مقارنة أفضل
الجامعات في
أمريكا لشھادتك
الجامعية! تعرف
على المزيد

 9:48مسا ًء | متحدث بأسم عاصفة الحزم :ال خطط حاليا ً لدى التحالف بقيادة الرياض لشن ھجوم بري في اليمن
 9:35مسا ًء | اإلدارة االميركية تعرب عن قلقھا من "انشطة إيرانية" في اليمن
 9:27مسا ًء | موقع الرئاسة :الرئيس االيراني وجه رسالة إلى جميع قادة مجموعة خمسة زائد واحد
 9:25مسا ًء | النويدرات يخلط حسابات سداسي السلة
 9:24مسا ًء | المنامة كالعادة أول الواصلين للمربع الذھبي لدوري زين البحرين لكرة السلة
 9:23مسا ًء | المتحدث العسكري بأسم "عاصفة الحزم" :سنمنع الحوثيين من اإلضرار باليمن
 9:19مسا ًء | العاھل ينيب ولي العھد لحضور افتتاح "الجناح" بمعية الملكة إليزابيث
 9:15مسا ًء | خالد بن حمود يفتتح فعاليات معرض أمواج مارينا للقوارب 2015
 9:13مسا ًء | متحدث عسكري :سيطرنا على المجال الجوي اليمني في  15دقيقة
 9:05مسا ًء | إصابة  5مدنيين في قصف عناصر داعش جنوبي الفلوجة
 9:03مسا ًء | فوز قطر على الجزائر -1صفر
 9:02مسا ًء | جون تيري يمدد تعاقده مع تشيلسي لمدة عام
 8:59مسا ًء | الجامعة العربية :وزراء الخارجية العرب يتوافقون على قوة عربية مشتركة
 8:58مسا ًء | شاھد الصور ...الرئيس اليمني أثناء وصوله للسعودية
 8:50مسا ًء | مسئولون أميركيون :واشنطن تدرس تزويد الرياض بطائرات رادار وتموين بالوقود في الجو
 8:49مسا ًء | وزير الخارجية :اجتماع اليوم مھم وأرسل الرسالة أن الدول العربية ستقف مع الشرعية ولن تسمح للفوضى
 8:42مسا ًء | مسئولون :التحالف الذي تقوده الرياض يشن غارات جديدة في اليمن
 8:40مسا ًء | متحدث :كيري وظريف يجريان محادثات بشأن اليمن
 8:33مسا ًء | ماركينيوس مدافع البرازيل يبقى مع باريس سان جيرمان حتى 2019
 8:29مسا ًء | باكستان تتعھد بالرد على اي تھديدات ألمن السعودية
 8:27مسا ًء | كاميرون يبلغ روحاني :ال ينبغي "لدول أخرى" أن تدعم الحوثيين في اليمن
 8:26مسا ًء | العراق يعرب عن قلقه من التدخل العسكري في اليمن
 8:21مسا ًء | روحاني "يندد بالتدخل العسكري" على اليمن
 8:18مسا ًء | ماسكيرانو :اللعب في صفوف برشلونة ليس سھالً
 8:14مسا ًء | بان كي مون :المفاوضات ھي "الخيار الوحيد" لالزمة اليمنية
 8:12مسا ًء | سواريز :الفيفا عاملني كما لو كنت ھمجيا ً
 8:08مسا ًء | "الداخلية" :القبض على شخصين إثر قيامھما باستغالل أوضاع اليمن ونشر مواد تسيء للسلم األھلي
 8:05مسا ًء | بونوتشي مدافع ايطاليا :لدينا أفضل دفاع في اوروبا
 8:01مسا ًء | قرينة العاھل :التنمية الشاملة ال تتحقق إال بشراكة عادلة بين المرأة والرجل
 7:55مسا ًء | المديرة العامة لليونسكو تطلق حملة متحدون مع التراث في بغداد
 7:50مسا ًء | بوتين يدعو في محادثة مع روحاني لوقف فوري إلطالق النار باليمن
 7:47مسا ًء | في ذمة  ...Oحسينية بنت السيد إبراھيم
 7:44مسا ًء | النجمة يقھر الحالة ويقترب من مربع الكبار
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 7:43مسا ًء | سيري يحث الحكومة اإلسرائيلية المقبلة على إظھار االلتزام بحل الدولتين
 7:38مسا ًء | الرئيس اليمني يصل إلى السعودية
 7:36مسا ًء | روحاني يبلغ كاميرون "ضرورة" إلغاء كل العقوبات المفروضة على إيران
 7:19مسا ًء | ھوالند يطالب روحاني بـ"اتفاق دائم ومتين ويمكن التثبت منه"
 7:16مسا ًء | اردوغان :إيران و"الجماعات اإلرھابية" يجب أن تغادر اليمن
 7:13مسا ًء | مسئول أميركي :العملية العسكرية في اليمن لن يكون "لھا تاثير" على المفاوضات مع إيران
 7:09مسا ًء | األسد :نرحب بأي توسع روسي في المنطقة والسيما في الشواطئ السورية
 7:04مسا ًء | المنسقية العامة للمحافظات تقيم دورة في برنامج نظام إدارة األداء  26مارس 2015
 6:57مسا ًء | محمد بن نايف :السعودية ستعزز التدابير االمنية على الحدود وفي المرافق الحيوية
 6:54مسا ًء | بطولة الوطن السادسة على كأس رئيس المؤسسة :األحد انطالق دور الثمانية
 6:51مسا ًء | سفير المغرب يلتقي الوفد النسائي المغربي المشاركات في مؤتمر سيدات ورائدات االعمال العالمية
 6:47مسا ًء | علي بن خليفة يشرف حفل زواج نجل وزير التربية األسبق
 6:06مسا ًء | النائب بومجيد :التحالف الخليجي تفعيل للقوة العربية المشتركة وحماية الشرعية في اليمن
 6:05مسا ًء | المعرفي :نطالب "الخارجية" بسرعة إجالء المواطنيين البحرينيين المتواجدين باليمن
 5:39مسا ًء | المستثمرون في بورصة البحرين يتداولون  4مليون و 413ألف سھم وصك خالل ھذا األسبوع
 5:38مسا ًء | الجامعة العربية تناقش التعديالت المقترحة على الميثاق األساسي لعمل الجامعة
 5:35مسا ًء | سفير المغرب يلتقي الوفد النسائي المغربي المشاركات بمؤتمر "رائدات األعمال العالمية"
 5:34مسا ًء | وزير الخارجية يشارك في جلسة التطورات اليمنية على ھامش "االجتماع التحضيري للقمة العربية"
 5:31مسا ًء | مؤشر البحرين العام يقفل بانخفاض  10.36نقطة
 5:08مسا ًء | شاھد الصور ...عملية "عاصفة الحزم" في اليمن
 5:07مسا ًء | سمو ولي العھد ينيب الشيخ ناصر بن حمد لرعاية بطولة سموه للقدرة
 5:05مسا ًء | مسرحية "في عرض البحر" لمسرح الريف تشارك في مھرجان البقعة في السودان
 5:04مسا ًء | إدارة بعثة األلعاب الخليجية الشاطئية تجتمع بمدراء المنتخبات
 5:00مسا ًء | وزير العدل يبحث الموضوعات المشتركة مع النائب مجيد العصفور
 4:56مسا ًء | وسائل إعالم إسرائيلية :سيطرة أنصار  Oعلى اليمن تثير المزيد من القلق في إسرائيل
 4:43مسا ًء | واشنطن متفائلة مع استئناف المحادثات حول اتفاق نووي مؤقت مع إيران
 4:39مسا ًء | األھلي يخسر من السد القطري ويتأھل وصيفا
 4:37مسا ًء | تظاھرة يمنية حاشدة في باب اليمن بصنعاء رفضا ً للغارات العسكرية
 4:34مسا ًء | دمشق تعرب عن قلقھا العميق حيال التطورات الخطيرة في اليمن
 4:30مسا ًء | في ذمة  ...Oالسيد محمد رضا قاھري
 4:25مسا ًء | قرينة عاھل البالد :التنمية الشاملة ال تتحقق إال بشراكة عادلة بين المرأة والرجل
 4:24مسا ًء | المكتب الثقافي لسفارة دولة الكويت يزور جامعة الخليج العربي
 4:24مسا ًء | برلين تؤكد أنه "ال مؤشر إلى ميول إرھابية" لدى مساعد طيار طائرة جيرمان وينغز
 4:23مسا ًء | محافظ وأھالي وأعيان "الجنوبية" يؤكدون تأييدھم لإلجراءات الخليجية تجاه اليمن
 4:22مسا ًء | سمو قائد الحرس الملكي يشھد ختام إحدى التمارين النھائية المشتركة لمكافحة اإلرھاب
 4:19مسا ًء | وزارة الخارجية الليبية تؤيد التحرك العربي في اليمن
 4:15مسا ًء | سمو رئيس الوزراء يستقبل المشاركين في معرض الفن التشكيلي
 4:14مسا ًء | محمد بن مبارك يستقبل عدداً من القانونيين واالستشاريين لشركة  DLA Piperالمتخصصة
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 4:13مسا ًء | الجامعة العربية تعلن "التأييد التام" للعملية العسكرية في اليمن
 4:11مسا ًء | عمادة البحث العلمي بجامعة البحرين تمول  21مشروعا ً بحثيا ً
 4:09مسا ًء | وزير الداخلية يثمن دور مركز اإلمارات للدراسات في إثراء البحوث اإلستراتيجية
 4:06مسا ًء | "الكھرباء" تحتفي باليوم العالمي للمياه وأسبوع الترشيد الخليجي 2015
 4:03مسا ًء | الشيخة مي تبحث العالقات الثقافية مع مستشارة الرئيس الفرنسي للشؤون الثقافية
 4:01مسا ًء | وزير الخارجية الفرنسي ينوي التوجه إلى لوزان صباح السبت
 3:59مسا ًء | وزير "األشغال والبلديات" يبحث التعاون مع رئيس "األوقاف الجعفرية"
 3:57مسا ًء | "االتحاد األوروبي" :التحرك العسكري في اليمن ليس حالً
 3:55مسا ًء | رئيس الوزراء يوجه لعدم إثارة ما يبث الشقاق بين أطياف المجتمع في ضوء إطالق عمليات "عاصفة الحزم"
 3:54مسا ًء | الصليب األحمر يحث كل األطراف في اليمن على االلتزام بقوانين الحرب
 3:50مسا ًء | في ذمة  ...Oجمال السيد إبراھيم نور الدين
 3:48مسا ًء | شاھد الصور  ...افتتاح معرض "ذاكرة ضوئية" في مركز الفنون بمشاركة  50فنانا ً
 3:44مسا ًء | مساعد الطيار تعمد الھبوط بالطائرة األلمانية ورفض فتح قمرة القيادة للطيار
 3:39مسا ًء | وزراء خارجية دول التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن يستعرضون الحملة العسكرية
 3:37مسا ًء | وزير الخارجية :انتھت النزھة  ..اللھم انصر اليمن على أعداءه ومحتليه
 3:32مسا ًء | العاھل خالل زيارته "قوة الدفاع" :المشاركة في عملية "عاصفة الحزم" دليل راسخ لتماسك دول مجلس التعاون
 3:30مسا ًء |  21منظمة حقوقية في خطاب للقمة العربية" :داعش" االبن الشرعي للسياسات والممارسات القمعية والخطاب الديني
 3:28مسا ًء | "المرور" تھيب بمستخدمي الطريق أخذ الحذر نظراً لتساقط األمطار
 3:25مسا ًء | قوة دفاع البحرين :سرب من  12طائرة لسالح الجو الملكي البحريني تشارك في "عاصفة الحزم" باليمن
 3:23مسا ًء | رئيس الوزراء مستقبالً كبار أفراد العائلة المالكة :التحديات تجعلنا أحوج ما نكون لدعم الوحدة الوطنية
 3:21مسا ًء | عاھل البالد سيغادر إلى القاھرة غدا ليترأس وفد البحرين إلى القمة العربية
 3:19مسا ًء | "الداخلية" تحذر من صدور أي تصريح أو موقف من البعض يكون مخالفا ً بأي شكل لتوجه البحرين
 2:49مسا ًء | مدير عام "الجنوبية" :إزالة أكثر من  70ألف طن من المخلفات في 2014
 2:48مسا ًء | "العدل" :دعوى لحل جمعية "الوحدوي" وحسم أمر الكيانات التي تستخدم كغطاء ألنشطة غير مشروعة
 2:47مسا ًء | "التربية" تنظم مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية
 2:46مسا ًء | ممثلو االدعاء :تم منع أحد الطيارين من دخول قمرة الطائرة األلمانية المنكوبة بعد خروجه منھا
 2:44مسا ًء | "التربية" تعلن فتح باب القبول لبرنامج الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي
 2:40مسا ًء | وزير "التربية" يوجه إلى تطبيق مشروع البطاقة الذكية على إحدى حافالت الوزارة
 2:38مسا ًء | صدور قرار عن رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين
 2:38مسا ًء | وزير التربية والتعليم يؤكد دور القيادات المدرسية في التطوير
 2:35مسا ًء | محللون :عملية "عاصفة الحزم" في اليمن تجازف بصراع أوسع نطاقا
 2:35مسا ًء | "الشورى" :نأسف لرفض كل دعوات "دول التعاون" للبحث عن حلول سلمية للوضع في اليمن
 2:33مسا ًء | "مالية الشورى" تلتقي برئيس لجنة الميزانية بمجلس األمة الكويتي
 2:25مسا ًء | رئيس جھاز المساحة والتسجيل العقاري يستقبل السفير السعودي
 2:22مسا ًء | قائد القوة البرية في الجيش اإليراني :الجيش والشعب باليمن يمتلكون قدرات وإمكانيات تمكنھم من الحفاظ على حقوقھم
 2:19مسا ًء | وزير الدفاع السوداني :الخرطوم ستشارك في حملة اليمن بقوات جوية وبرية
 2:18مسا ًء | مسؤولون في قناة السويس :أربع سفن حربية مصرية في طريقھا إلى خليج عدن
 2:11مسا ًء | الكويت :البترول الكويتية تتخذ إجراءات إحترازية مع تطورات أحداث اليمن
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 2:10مسا ًء | مسيرة حاشدة في صعدة تأييداً للحوثيين
 2:07مسا ًء | وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا طارئا بمصر لبحث األزمة اليمنية
 2:06مسا ًء | النصرة والفصائل تسيطران على  17حاجزا للنظام في محيط مدينة ادلب
 2:02مسا ًء | كيري عقد مؤتمراً عبر الدائرة المغلقة مع وزراء دول الخليج
 1:59مسا ًء | مصادر بقناة السويس :أربع قطع حربية مصرية تعبر قناة السويس في طريقھا للبحر االحمر
 1:57مسا ًء | "النيابة" :حبس  32متھمة و 7آسيويين على ذمة التحقيق بتھمة إدارة محل لـ "الدعارة" والتحريض عليھا وممارستھا
 1:55مسا ًء | وزير الخارجية العراقي الجعفري يعلن من شرم الشيخ رفض بالده للعملية العسكرية على اليمن
 1:51مسا ًء | العفو الدولية تتھم الفصائل الفلسطينية المسلحة بارتكاب جرائم حرب
 1:48مسا ًء | ھيئة الدفاع عن أمين عام "الوفاق" تعقد اآلن مؤتمراً صحافيا ً حول مستجدات محاكمته
 1:46مسا ًء | بريطانيا ستدرب في تركيا قوات المعارضة السورية لمحاربة "داعش"
 1:43مسا ًء | تركيا تدعو جماعة الحوثي و"داعميھا األجانب" إلى الكف عن التصرفات التي تھدد السالم
 1:40مسا ًء | العاھل السعودي يستقبل الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر
 1:38مسا ًء |  18شخصا ً قتلوا في معارك بين الحوثيين والقوات الموالية لھادي في جنوب اليمن
 1:36مسا ًء | مصدر عسكري مصري :مصر شاركت في الحملة التي تقودھا السعودية في اليمن بقوات بحرية وجوية
 1:36مسا ًء | حسام بن عيسى يبحث مع وانغ كوانغوين مشاركة البحرين بمعرض الصين لالستثمار والتجارة
 1:33مسا ًء | الرباط تعلن "تضامنھا المطلق" مع السعودية في عملياتھا العسكرية ضد الحوثيين
 1:31مسا ًء | محافظ العاصمة يرعى ندوة التخطيط الستمرارية ريادة األعمال وحماية أمن المعلومات
 1:29مسا ًء | "دراسات" و"اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية" يوقعان مذكرة تفاھم
 1:25مسا ًء | تراجع حاد لمؤشر داكس األلماني خوفا ً من تصاعد أحداث اليمن
 1:23مسا ًء | علي اكبر صالحي "متفائل" بالتوصل الى اتفاق حول البرنامج النووي االيراني
 1:21مسا ًء | "الشورى السعودي" " :عاصفة الحزم" استمرار لجھود المملكة ودول الخليج في دعم الشرعية باليمن
 1:16مسا ًء | البلدي الشمالي يستمع لعرض خطة وتقارير الجھاز التنفيذي للعام 2014
 1:15مسا ًء | بريطانيا :نؤيد التدخل العسكري في اليمن ...لكن الحل النھائي يجب أن يكون سياسيا ً
 1:12مسا ًء | جامعة الخليج توقع اتفاقية تفاھم مع المركز العربي للتدريب التربوي بالدوحة
 1:07مسا ًء | السودان يؤكد مشاركته في العملية العسكرية في اليمن
 1:00مسا ًء | وسائل اعالم سورية :العملية العسكرية بقيادة السعودية في اليمن عدوان سافر
 12:56مسا ًء | صعود الين والفرنك وتراجع الدوالر بعد التطورات في اليمن
 12:50مسا ًء | اليونان وسويسرا يستأنفان المباحثات بشأن األموال التي لم تخضع للضرائب
 12:45مسا ًء | في ذمة  ...Oشريفة بنت محمد الجراح المھندي
 12:45مسا ًء | عبداللھيان :مواقف طھران وموسكو مشتركة إزاء األوضاع في المنطقة بما فيھا اليمن
 12:42مسا ًء | وزير الخارجية اإليراني يطالب بوقف فوري للعمليات السعودية ويعد ببذل الجھود الحتواء أزمة اليمن
 12:41مسا ًء | "األناضول" :الرئيس اليمني غادر مع مسئولين إلى عمان لحضور القمة العربية
 12:38مسا ًء | نائب رئيس "البلدي الشمالي" يتفقد احتياجات أھالي الشاخورة في جولة ميدانية
 12:36مسا ًء | توقيف  23مشتبھا بھم منذ الھجوم على متحف باردو في تونس
 12:36مسا ًء | بحرينيات يستعدن أشھر المسرحيات األميركية في النادي البريطاني
 12:26مسا ًء | الرئاسة الفلسطينية تدعم العمليات العسكرية بقيادة السعودية ضد الحوثيين في اليمن
 12:25مسا ًء | الجيش النيجيري يحتجز إثنين من صحفيي قناة الجزيرة منذ الثلثاء
 12:25مسا ًء | رئيس مجلس النواب :تأييد نيابي للقرار الخليجي لحماية الشعب اليمني
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 12:23مسا ًء | بدء المحادثات بين كيري وظريف حول الملف النووي اإليراني في لوزان
 12:18مسا ًء | موقع الكتروني :السودان شارك في عملية "عاصفة الحزم" في اليمن
 12:09مسا ًء | قناة الميادين نقالً عن مصدر من الحوثيين :الرئيس اليمني يصل براً إلى سلطنة عمان
 12:09مسا ًء | الصحة اليمنية  :مقتل  25مدنيا ً وإصابة  40في غارات "عاصفة العزم" بصنعاء
 12:07مسا ًء | مصدر سعودي :قد تكون ھناك حاجة لھجوم بري في اليمن
 12:04مسا ًء | الرئيس اليمني :سنرفع علم الجمھورية اليمنية في صعدة
 12:02مسا ًء | مصادر محلية وصناعية :اليمن يغلق كل الموانئ الرئيسية بسبب تفاقم الصراع
 12:01مسا ًء | غارة سعودية جديدة على صنعاء
 11:59صباحا ً | ظريف :إيران ستبذل كل الجھود الالزمة الحتواء أزمة اليمن
 11:59صباحا ً | في ذمة  ...Oعلي حسين الدوسري
 11:55صباحا ً | النائب الغانم يسأل وزيرة التنمية حول عدد المستفيدين من الخدمات االجتماعية
 11:54صباحا ً | النائب قراطة يقترح بناء مركز ثقافي لشباب رأس رمان في "ثانية العاصمة"
 11:50صباحا ً | السعودية توقف حركة الطيران في سبع مطارات جنوب المملكة
 11:46صباحا ً | الخارجية الروسية :موسكو على اتصال باالطراف اليمينة كافة
 11:37صباحا ً | روسيا تدعو إلى وقف القتال فوراً في اليمن والعودة إلى الحوار
 11:30صباحا ً | ھيئة العلماء السعودية :التحالف العربي على معاقل الحوثيين في اليمن "قرار موفق وحكيم"
 11:25صباحا ً | ابراھيموفيتش :ال زال أمامي الكثير من الوقت حتى اعتزال كرة القدم
 11:21صباحا ً | الذھب يواصل مكاسبه ويسجل أعلى سعر في  3أسابيع
 11:17صباحا ً | السعودية تعلن أن مقاتالتھا دمرت عددا من مواقع الحوثيين العسكرية في اليمن
 11:16صباحا ً | اللجان الشعبية الموالية لھادي تستعيد السيطرة على مطار عدن
 11:11صباحا ً | "األشغال" :تشغيل اإلشارة الضوئية على تقاطع شارع الملك فيصل مع شارع القصر
 11:08صباحا ً | في ذمة  ...Oالسيد إبراھيم السيد رضي
 11:00صباحا ً | كيري :فشل المحادثات النووية يعني انھيار نظام العقوبات ضد إيران
 10:56صباحا ً | وزير الصحة يستقبل السفير العماني مشيداً بعمق العالقات بين البحرين وعمان
 10:53صباحا ً | باكستان :طلب السعودية لمشاركة قواتنا في عملية اليمن "قيد البحث"
 10:51صباحا ً | أفخم :الغارات على اليمن خطوة خطرة تتعارض مع القوانين الدولية وستزيد األوضاع تعقيداً
 10:43صباحا ً | "الصحة" :تنظم فعاليات األسبوع الخليجي لتعزيز صحة الفم واألسنان
 10:40صباحا ً | بروجردي :إيران تدين بشدة العمليات العسكرية ضد اليمن
 10:36صباحا ً | اليمن :الصين تدعو لاللتزام بقرارات مجلس األمن وحل النزاع بالحوار
 10:32صباحا ً | خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس السوداني
 10:28صباحا ً | وزير النفط العراقي :األغلبية الشيعية ال تبرر الھيمنة ..وعلى السنة تجاوز عقلية الحاكم
 10:23صباحا ً | مصور بن الدن :كان يعرف سر الكاميرا ..وأھم صوري في جالل آباد عام 1989
 10:20صباحا ً | الحوثيون يدعون إلى التظاھر رداً على العملية العسكرية
 10:13صباحا ً | واشنطن ترغب في اتفاق إطار مفصل مع إيران وتبدي المرونة
 10:13صباحا ً | شاھد الصور  ...استمرار معرض "موسيقي" في "البارح"
 10:10صباحا ً | صحيفة :الحوثيون استولوا على ملفات خاصة بعمليات مخابرات أمريكية
 10:04صباحا ً | الوزير ميرزا يقدم ورقة في مؤتمر الروتاري االقليمي
 9:58صباحا ً | "الداخلية" 347954 :مسافراً دخلوا البحرين في الفترة من  19مارس وحتى  25مارس الجاري
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 9:48صباحا ً | سالح الجوي األردني يشارك في العملية التي تقودھا السعودية على الحوثيين باليمن
 9:46صباحا ً | مسؤول حوثي :الحوثيون مستعدون لمواجھة الضربات الجوية من دول الخليج دون مساعدة إيران
 9:34صباحا ً |  % 57من السعوديين يجدون صعوبة في دفع أقساط التسليف
 9:27صباحا ً | "المحاكم السعودية" 111 :دعوى ضد جھات حكومية خالل  150يومًا
 9:21صباحا ً |  53سعوديا يتزوجون سوريات باألردن
 9:11صباحا ً | شاھد الصور ..السيطرة على حريق اندلع في محل بالسھلة
 8:51صباحا ً | سماء عيسى وطبعة جديدة من "ولقد رأيتك ھالة من نور"
 8:48صباحا ً | علماء الفلك :النجوم تتكون بفضل ثقوب سوداء عمالقة
 8:47صباحا ً | قنفذ يكتشف مصباحا عمره أربعة عشر قرنا ً في إسرائيل
 8:45صباحا ً | إقفال مطعم صيني في كينيا كان يرفض استقبال الزبائن السود
 8:44صباحا ً | قطر تستعد النطالق العمل باستاد الريان لمونديال 2022
 8:43صباحا ً | جالدباخ يتوصل التفاق من أجل ضم شتيندل العب ھانوفر لخمس سنوات
 8:42صباحا ً | إقامة نھائي كأس ملك اسبانيا باستاد نو كامب ملعب برشلونة
 8:41صباحا ً | روز ينسحب من تشكيلة انجلترا بسبب اإلصابة
 8:34صباحا ً | الحريري :القرار السعودي بالتدخل في اليمن حكيم وشجاع
 8:30صباحا ً | مقتل  13مدنيا على األقل في حي بصنعاء في سياق عملية اليمن
 8:21صباحا ً | "العربية" :السودان تغلق مكاتب الممثليات اإليرانية
 8:18صباحا ً | مصر تعلن دعمھا السياسي والعسكري للعملية العسكرية ضد الحوثيين في اليمن
 7:56صباحا ً | العراقيون والتحالف بقيادة أمريكا يقصفون أھدافا لـ"داعش" في تكريت
 7:50صباحا ً | طقس البحرين ..غائم مع تساقط أمطار قد تكون رعدية في وقت الحق حيانا
 7:46صباحا ً | مقتل  14شخصا جراء انھيار سقالة بناء في فيتنام
 7:32صباحا ً | اليابان تطلق قمر تصوير اصطناعيا
 7:25صباحا ً | وزارة التربية والتعليم اليمنية تعلن تعليق الدراسة بسبب العمليات العسكرية
 7:01صباحا ً | "العربية" :السعودية تشارك بـ 100طائرة حربية و 150ألف جندي في عملية اليمن
 6:53صباحا ً | وزير خارجية اليمن :العمليات مستمرة حتى تحقق أھدافھا
 6:47صباحا ً | السعودية  :الضربة الجوية األولى دمرت الدفاعات الجوية الحوثية بالكامل
 6:32صباحا ً | تلفزيون تابع للحوثيين :عشرات القتلى المدنيين في غارات على صنعاء
 6:31صباحا ً | تزامنا مع العملية العسكرية الخليجية باليمن...وزير الخارجية:انتھت النزھة
 6:26صباحا ً | "العربية" 30 :مقاتلة إماراتية و 15بحرينية شاركت في العملية العسكرية باليمن
 6:20صباحا ً | بريطانيا :دون اتفاق مع إيران ھناك خطر سباق تسلح نووي في المنطقة
 6:16صباحا ً | الخارجية المصرية :ننسق مع السعودية للمشاركة بقوة جوية وبحرية وبرية إذا لزم األمر
 6:14صباحا ً | السفير السعودي بواشنطن 10:دول تشارك في العملية العسكرية باليمن بينھا دول الخليج
 6:09صباحا ً | معنويات الرئيس اليمني مرتفعة بعد الضربة العسكرية
 5:56صباحا ً | خام برنت يقفز أكثر من  3دوالرات إلى  59.71دوالر للبرميل بعد الغارات الجوية التي تشنھا السعودية وحلفاؤھا على اليمن
 5:55صباحا ً | دول الخليج :العملية العسكرية جاءت استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور ھادي
 5:40صباحا ً | الميادين :ھدوء نسبي في العاصمة اليمنية بعد توقف الغارات على صنعاء
 5:39صباحا ً | واشنطن ستقدم مساعدة "لوجستية ومخابراتية" في عملية اليمن
 5:37صباحا ً | تقارير:عملية إنزال مظلي لقوات خليجية في عدن
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 5:32صباحا ً | الحوثيون يعلنون إسقاط طائرتين إف 16
 5:30صباحا ً | مسئول حوثي :العمليات العسكرية في اليمن ستجر المنطقة إلى "حرب واسعة"
 5:28صباحا ً | الحوثيون :كل االتفاقيات السابقة مع السعودية تعتبر ملغية بعد العملية العسكرية
 5:25صباحا ً | "العربية":االئتالف بقيادة السعودية يعلن المجال الجوي اليمني منطقة محظورة
 5:24صباحا ً | قيادة العملية في اليمن تحذر السفن من االقتراب من الموانيء اليمنية
 5:22صباحا ً | اوباما أجاز الدعم اللوجستي والمخابراتي للحملة العسكرية التي تقودھا السعودية في اليمن
 5:19صباحا ً | غارات السعودية استھدفت مواقع للمعارضة اليمنية في صنعاء
 1:47صباحا ً | أين تذھب وماذا تشاھد اليوم
 1:47صباحا ً | شارك برأيك  ....ما ھو تقييمك ألداء الجمعيات الخيرية؟
قالوا تربطني عالقة عمل برئيس الوزراء اإلسرائيلي )بنيامين نتنياھو( ...إنه يمثل مصالح بالده في الشكل الذي يراه ضروريا ً وأقوم باألمر نفسه .القضية ال تتعلق بعالقة مسئول بمسئو...
لماذا تتأخر صرف الحوافز المخصصة والمقررة لبعض موظفي الھيئات الحكومية ،على الرغم من إقرارھا منذ فترة طويلة؟
 2:50صباحا ً | العاھل السعودي يشكر السيسي على دعم مصر سياسيا ً وعسكريا ً في عملية "عاصفة الحزم"
إعالنات

الصفحة الرئيسية « الوسط اون الين

وزير "التربية" يوجه إلى تطبيق مشروع البطاقة الذكية على إحدى حافالت الوزارة

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم
استقبل وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي بمكتبه بديوان الوزارة بمدي نة عيسى الطالبة آالء المحميد من
كلية بوليتكنك البحرين ،والتي قدمت له مشروع )البطاقة الذكية لمستخدمي الحافالت( ،والذي يقوم على توفير
بطاقة للطالب المستخدم للحافالت المدرسية تحتوي على بياناته ،بحيث يمكن التأكد من دخوله للباص المدرسي
حتى وصوله للمدرسة وبالعكس عن طريق الواي فاي والشبكة العنكبوتية.
وقد أشاد الوزير بھذا المشروع ،موجھا ً إلى تطبيقه على إحدى الحافالت المدرسية كفترة تجريبية لتقييمه،
مؤكداً دعم الوزارة لألفكار الطالبية والمشاريع الرائدة في مختلف المجاالت.
حضر اللقاء القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لكل ية بوليتكنك البحرين محمد العسيري  ،و مدير إدارة الخدمات
بالوزارة خالد غريب.
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اقرأ ايضا ً من )الوسط اون الين( لھذا العدد
السعودية توقف حركة الطيران في سبع مطارات جنوب ...

أضف تعليق
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تجارة الذھب عبر النت

وزير الصﺤة يستقبل السفير العماني مشيداً بعمق ...

احصل على بونص ترحيبي مرتفع االن وإبدأ في تجارة الذھب عبر النت
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