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وزير المالية يجتمع مع وفد فرنسي في مجال التخطيط العمراني )- /online/local/496075/وزير-المالية-يجتمع-مع-وفد-فرنسي-في-مجال-التخطيط-العمراني(html#cpTTL.
اجتمع معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بمبنى الوزارة صباح اليوم الثالثاء مع وفد يضم ممثلين عن الوكالة الحكومية
الفرنسية المعنية بالتعاون الفني " "Expertise Franceوعدد من الشركات الفرنسية العامل

 26أبريل فتح باب التقدم للعام األكاديمي الجديد بالبوليتكنك )-online/local/496074/26/أبريل-فتح-باب-التقدم-للعام-األكاديمي-
الجديد-بالبوليتكنك(html#cpTTL.

صرح رئيس قسم القبول بكلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين( السيد أحمد مال  8بأن باب تقديم طلبات االلتحاق بالبوليتكنك للعام
تتمة )-online/local/496074/26/أبريل-فتح-باب-التقدم-للعام-األكاديمي-الجديد-بالبوليتكنك(html#cpTTL.

"النواب" يبدأ مناقشة تقرير "ديوان الرقابة" بحضور  6وزراء )-/online/local/496073/النواب-يبدأ-مناقشة-تقرير-ديوان-الرقابة
بحضور-6-وزراء(html#cpTTL.محرر شؤون البرلمان بدأ مجلس النواب قبل قليل مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية لعام 2013؛ حيث من المتوقع ان يصوت النوا
تتمة )-/online/local/496073/النواب-يبدأ-مناقشة-تقرير-ديوان-الرقابة-بحضور-6-وزراء(html#cpTTL.

المنظمة العالمية لحماية الطفل تشيد بجھود عاصفة الحزم )/online/local/496072/المنظمة-العالمية-لحماية-الطفل-تشيد-بجھود-
عاصفة-الحزم(html#cpTTL.
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تتمة )/online/local/496072/المنظمة-العالمية-لحماية-الطفل-تشيد-بجھود-عاصفة-الحزم(html#cpTTL.

وزير الطاقة يجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة نسته أويل الفنلندية )/online/local/496071/وزير-الطاقة-يجتمع-مع-الرئيس-
التنفيذي-لشركة-نسته-أويل-الفنلندية(html#cpTTL.
استقبل سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة بمكتبة بالھيئة الوطنية للنفط والغاز السيد ماتي ليفونين الرئيس التنفيذي
تتمة )/online/local/496071/وزير-الطاقة-يجتمع-مع-الرئيس-التنفيذي-لشركة-نسته-أويل-الفنلندية(html#cpTTL.

وزير الطاقة يرعى فعاليات حملة "تزود بسالمة" )/online/local/496070/وزير-الطاقة-يرعى-فعاليات-حملة-تزود-بسالمة(html#cpTTL.

محافظة العاصمة والشبكة اإلقليمية تطلقان ملتقى ومعرض المؤسسات المجتمعية )/online/local/496065/محافظة-العاصمة-والشبكة-اإلقليمية-تطلقان-ملتقى-ومعرض-المؤسسات-المجتمعية(html#cpTTL.-

وفد بحريني يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي العلمي الثاني للھيئة السعودية )- /online/local/496064/وفد-بحريني-يشارك-في-فعاليات-المؤتمر-الدولي-العلمي-الثاني-للھيئة-السعودية(html#cpTTL.-

لجنة تعزيز الصحة بمركز الكويت الصحي تنظم فعالية تحت شعار "السالمة الغذائية" )/online/local/496063/لجنة-تعزيز-الصحة-بمركز-الكويت-الصحي-تنظم-فعالية-تحت-شعار-السالمة-الغذائية(html#cpTTL.

البحرين تستضيف اجتماع االتحاد العربي للحدائق واألحواض المائية )/online/local/496062/البحرين-تستضيف-اجتماع-االتحاد-العربي-للحدائق-واألحواض-المائية(html#cpTTL.

مدير عام الجنوبية يستقبل النائب محسن البكري الستعراض مستجدات المنطقة )/online/local/496057/مدير-عام-الجنوبية-يستقبل-النائب-محسن-البكري-الستعراض-مستجدات-المنطقة(html#cpTTL.

الطقس في البحرين  :غائم جزئيا والرياح شمالية غربية )- /online/local/496056/الطقس-في-البحرين--غائم-جزئيا-والرياح-شمالية-غربية(html#cpTTL.

األكاديميةالملكيةللشرطةتشارك في ملتقى التعليم والتدريب األمني لمجلس التعاون )/online/local/495875/األكاديميةالملكيةللشرطةتشارك-في-ملتقى-التعليم-والتدريب-األمني-لمجلس-التعاون(html#cpTTL.

 10مشاركين بالمعرض السابع للمدرسة للفنون )-online/local/495874/10/مشاركين-بالمعرض-السابع-للمدرسة-للفنون(html#cpTTL.

الملك يستقبل صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود )/online/local/495873/الملك يستقبل-صاحب-السمو-الملكي-األمير-محمد-بن-سلمان-بن-عبدالعزيز-آل-سعود(html#cpTTL.

النيابة تغلق محل ملحق بفندق لعدم تجديد رخصته )/online/local/495872/النيابة-تغلق-محل-ملحق-بفندق-لعدم-تجديد-رخصته(html#cpTTL.

تأھيل  100بحريني لقيادة فرق العمل والمشروعات )/online/local/495866/تأھيل-100-بحريني-لقيادة-فرق-العمل-والمشروعات(html#cpTTL.

وزير شؤون االعالم :المملكة تنھي كافة االستعدادات الستضافة سباق فورموال /online/local/495865/) 1وزير-شؤون-االعالم-المملكة-تنھي-كافة-االستعدادات-الستضافة-سباق-فورموال(html#cpTTL.-1-

قائد خفر السواحل يستقبل وفدا من حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية )/online/local/495864/قائد-خفر-السواحل-يستقبل-وفدا-من-حرس-الحدود-بالمملكة-العربية-السعودية(html#cpTTL.

األعلى للمرأة ينظم لقاءاً توعويا ً حول جھوده بإدماج احتياجات المرأة )----/online/local/495860/األعلى-للمرأة-ينظم-لقاءاً-توعويا ً-حول-جھوده-بإدماج-احتياجات-المرأة(html#cpTTL.

الشيخة مي تتلقى دعوة لزيارة جمھورية كازاخستان )-/online/local/495859/الشيخة-مي تتلقى-دعوة-لزيارة-جمھورية-كازاخستان(html#cpTTL.

الشيخة مي تزور غرفة التجارة للتعريف بالمشاريع الثقافية ) /online/local/495858/الشيخة-مي تزور-غرفة-التجارة-للتعريف-بالمشاريع-الثقافية (html#cpTTL.

بحث تعزيز التعاون الفني والعمالي بين البحرين والجزائر )/online/local/495857/بحث-تعزيز-التعاون-الفني-والعمالي-بين-البحرين-والجزائر(html#cpTTL.

وزارة العمل تبحث تعزيز آليات الترشيح للوظائف بالقطاع الخاص )/online/local/495856/وزارة-العمل-تبحث-تعزيز-آليات-الترشيح-للوظائف-بالقطاع-الخاص(html#cpTTL.-

رئيس الوزراء يوجه اإلسكان بمراعاة االنسجام المجتمعي بالمشاريع االسكانية )-/online/local/495855/رئيس-الوزراء-يوجه-اإلسكان-بمراعاة-االنسجام-المجتمعي-بالمشاريع-االسكانية(html#cpTTL.--

رئيس الوزراء يتلقى تھاني خادم الحرمين الشريفين لنجاح الفحوصات الطبية )-/online/local/495854/رئيس-الوزراء-يتلقى-تھاني-خادم-الحرمين-الشريفين-لنجاح-الفحوصات-الطبية(html#cpTTL.

سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تھنئة من سمو ولي العھد السعودي )/online/local/495853/سمو-رئيس-الوزراء-يتلقى-برقية-تھنئة-من-سمو-ولي-العھد-السعودي(html#cpTTL.

ريادات يطلق سلسلة ورش متخصصة لتمكين رائدات األعمال )/online/local/495852/ريادات-يطلق-سلسلة-ورش-متخصصة-لتمكين-رائدات-األعمال(html#cpTTL.
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سمو رئيس الوزراء يستقبل عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى )/online/local/495846/سمو-رئيس-الوزراء-يستقبل-عدد-من-أعضاء-مجلسي-النواب-والشورى (html#cpTTL.

عاھل البالد المفدى يصادق ويصدر قانونا بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين البحرين وباكستان )/online/local/495845/عاھل-البالد-المفدى-يصادق-ويصدر-قانونا-بالتصديق-على-اتفاقية-الخدمات-الجوية-بين-البحرين-
وباكستان(html#cpTTL.-

عاھل البالد المفدى يصدر ثالثة مراسيم )/online/local/495844/عاھل-البالد-المفدى-يصدر-ثالثة-مراسيم (html#cpTTL.

وزير الداخلية يستقبل اللواء الركن خالد ابراھيم فضالة ) -/online/local/495843/وزير-الداخلية-يستقبل-اللواء-الركن-خالد-ابراھيم-فضالة(html#cpTTL.

وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني يتفقد مستنقع منطقة سند )/online/local/495842/وزير-األشغال-وشؤون-البلديات-والتخطيط-العمراني-يتفقد-مستنقع-منطقة-سند(html#cpTTL.

التربية تنظم ورشة عمل حول الديكور المسرحي )/online/local/495841/التربية-تنظم-ورشة-عمل حول الديكور-المسرحي(html#cpTTL.

التربية :سقف قبول الطلبة في المدارس الخاصة مرتبط بالطاقة االستيعابية )/online/local/495840/التربية--سقف-قبول-الطلبة-في-المدارس-الخاصة-مرتبط-بالطاقة-االستيعابية(html#cpTTL.

معھد البحرين للتدريب ينظم محاضرة حول إدارة األداء الوظيفي )/online/local/495839/معھد-البحرين-للتدريب-ينظم-محاضرة-حول-إدارة-األداء-الوظيفي(html#cpTTL.

البوعينين :البحرين وفرت المقومات التشريعية والمؤسسية لمواجھة الجريمة )/online/local/495838/البوعينين-البحرين-وفرت المقومات-التشريعية-والمؤسسية-لمواجھة-الجريمة(html#cpTTL.

الزايد يؤكد على اھتمام ديوان الخدمة المدنية بكافة ما يطرح بمجلس النواب )/online/local/495837/الزايد-يؤكد-على-اھتمام-ديوان-الخدمة-المدنية-بكافة-ما-يطرح-بمجلس-النواب(html#cpTTL.

متحف البحرين الوطني يسلط الضوء على متحف األمازيغ بمراكش )/online/local/495836/متحف-البحرين-الوطني-يسلط-الضوء-على-متحف-األمازيغ-بمراكش(html#cpTTL.

سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر وتقدير من رئيس نقابة عمال البا )/online/local/495835/سمو-رئيس-الوزراء-يتلقى-برقية-شكر-وتقدير-من-رئيس-نقابة-عمال-البا(html#cpTTL.

وزير الديوان الملكي يستقبل سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة ) -/online/local/495834/وزير-الديوان-الملكي-يستقبل-سفير-المملكة-العربية-السعودية-الشقيقة(html#cpTTL.

اإلسكان تبحث مع نواب وبلديين اإلحتياجات اإلسكانية لمدينة حمد )/online/local/495833/اإلسكان-تبحث-مع-نواب-وبلديين-اإلحتياجات-اإلسكانية-لمدينة-حمد(html#cpTTL.

محافظة العاصمة والشبكة اإلقليمية تطلقان ملتقى ومعرض المؤسسات المجتمعية المسؤولة غداً )/online/local/495832/محافظة-العاصمة-والشبكة-اإلقليمية-تطلقان-ملتقى-ومعرض-المؤسسات المجتمعية-المسؤولة-
غداً(html#cpTTL.

وزير الصحة يُصدر قراراً بتشكيل اللجنة التنسيقية ألعمال بعثة الحج برئاسة د.البقارة )/online/local/495831/وزير-الصحة-يُصدر-قراراً-بتشكيل-اللجنة-التنسيقية-ألعمال-بعثة-الحج-برئاسة-د.البقارة(html#cpTTL.

مستشار جاللة الملك لشؤون االعالم يستقبل السفير المصري لدى المملكة )/online/local/495830/مستشار-جاللة-الملك-لشؤون-االعالم-يستقبل-السفير-المصري-لدى-المملكة(html#cpTTL.

عاھل البالد المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من فخامة رئيس جمھورية انغوال )/online/local/495829/عاھل-البالد-المفدى-يتلقى-برقية-شكر-جوابية-من-فخامة-رئيس-جمھورية-انغوال(html#cpTTL.

د.الھاجري دعت إلى تظافر الجھود الخليجية في مجال التصدي لألمراض )/online/local/495828/د.الھاجري-دعت-إلى-تظافر-الجھود-الخليجية-في-مجال-التصدي-لألمراض(html#cpTTL.

ناصر بن حمد :مناظرة الجامعات أفضل وسيلة لتقبل الرأي والرأي االخر )/online/local/495821/ناصر-بن-حمد-مناظرة-الجامعات-أفضل-وسيلة-لتقبل-الرأي-والرأي-االخر(html#cpTTL.

مجلس طلبة بوليتكنك البحرين ينظم الملتقى الشبابي األول تحت شعار آخر ظھور )/online/local/495816/مجلس-طلبة-بوليتكنك-البحرين-ينظم-الملتقى-الشبابي-األول-تحت-شعار-آخر-ظھور(html#cpTTL.

طلبة جامعة الخليج العربي يشاركون في البطولة الدولية للمناظرات )/online/local/495815/طلبة-جامعة-الخليج-العربي-يشاركون-في-البطولة-الدولية-للمناظرات(html#cpTTL.----

الوزير ميرزا يؤكد دعمه للقطاعات االقتصادية واالستثمارية بالمملكة )-/online/local/495814/الوزير-ميرزا-يؤكد-دعمه-للقطاعات-االقتصادية-واالستثمارية-بالمملكة(html#cpTTL.

إدارة المرور :قانون المرور الجديد وضع لسالمتكم وسالمة اآلخرين )/online/local/495813/إدارة-المرور-قانون-المرور-الجديد-وضع-لسالمتكم-وسالمة-اآلخرين(html#cpTTL.

بلدية الجنوبية و مستشفى الھالل تقيم محاضرة الوقاية من السرطان )/online/local/495811/بلدية-الجنوبية--و-مستشفى-الھالل-تقيم-محاضرة-الوقاية-من-السرطان(html#cpTTL.

وزير العمل يفتتح الليلة أعمال الملتقى الخليجي الثاني لتنمية الموارد البشرية )/online/local/495810/وزير-العمل-يفتتح-الليلة-أعمال-الملتقى-الخليجي-الثاني-لتنمية-الموارد-البشرية(html#cpTTL.
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