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 وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

رئيس الوزراء وولي العهد يؤكدان: البحرين تجاوزت الكثير من التحديات بكل صالبة -

 وقوة

  وزراء: خادم الحرمين مارس نهجا حكيما في قضية خاشقجيمجلـس ال -

 ولي العهد يتلقى دعوة للمشاركة في منتدى مبادرة مستقبل االستثمار بالسعودية -

للمشاركة في مؤتمر االستثمار العالمي بالسعودية.. ولي العهد يتوجه إلى الرياض  -

 اليوم على رأس وفد رفيع المستوى

  هرجان الشبابي العالمي األول ألهداف التنمية المستدامةولي العهد يفتتح الم -
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 أكتوبر الجاري 28ولي العهد يعلن: رئيس الوزراء يرعى الملتقى الحكومي  -

 القائد العام يشيد بعمق العالقات البحرينية اليمنية -

 المشير خليفة بن أحمد ينوه بجهود قوات درع الجزيرة في ترسيخ وحدة الهدف -

 واصالت يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة جودة التعليموزير الم -

 وزيرة الصحة ترعى افتتاح مركز استشارات الطفل واألسرة -

وزير شئون الكهرباء والماء يقدم محاضرة عن استراتيجيات الطاقة المتجددة لطلبة  -

 برنامج ماجستير االدارة العامة

 ية في مملكة البحرينوزير التربية والتعليم يفتتح الجامعة البريطان -

 وزير الشباب والرياضة يستقبل نظيريه المصري والفلسطيني -

 فياـقـثتــشيد بالجهود الصينية في دعم الحراك ال يالــشيخة م -

تتواصل لليوم الثاني وسط مناورات جوية مكثفة « 2018الربط األساسي »فعاليات  -

 وكفاءة قتالية واحترافية

 بتنفيذ التمارين البحرية« 19جسر »رين البحري المشترك استمرار فعاليات التم -

 يبحثان التعاون الثنائي« المكتب اإلنمائي»و« ق اإلنسانقوح»-

 تنهي استعدادات المزاد الثالث لألرقام المميزة للسيارات األربعاء المقبل« مزاد»-

 طلبات 506تسجل أكبر إقبال على الترشح لالنتخابات النيابية والبلدية بـ 2018 -


