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ظمة والقوانين ا&من والس"مة داخل الحرم الجامعي وخارجه وا&ن حرًصا منھا على س"مة جميع منتسبيھا وتثقيفھم بقواعد

وبالتعاون مع ا�دارة  ،)بوليتكنك البحرين(الشأن، نظمت لجنة الصحة والس"مة في كلية البحرين التقنية  المتبعة في ھذا

بقاعة البحرين في  2015مارس  24صباح يوم الث"ثاء الموافق  ، وذلك"الحملة المرورية التثقيفية"العامة للمرور، فعالية 

المخالفات  رح نظاموقد اشتمل برنامج الفعالية على معرض التوعية المرورية، بالتزامن مع ش. عيسى الحرم الجامعي بمدينة

فعالية بمحاضرة للمرور، قبل أن تختتم ال المرورية الخاصة ببوليتكنك البحرين، وعرض آليات ودوريات ا�دارة العامة

 به، أشاد القائم بأعمالمن جان. المرور، أعقبتھا فترة لطرح ا&سئلة وا�ستفسارات توعوية عن التعدي"ت الجديدة على قانون

وم بھا ا�دارة العامة للمرور التي تق الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين الدكتور محمد إبراھيم العسيري بالحملة المرورية

ن الس"مة وتعزيز على ضرورة تضافر كافة الجھود وتعاون الجميع لضما للتعريف بھذا القانون، مؤكداً في الوقت نفسه

بوليتكنك وإلى بال مستخدمي الطريق في مملكة البحرين، متوجًھا بجزيل الشكر إلى لجنة الصحة والس"مة ا&من لجميع

مور المبھمة بشأن أجابت على الكثير من ا�ستفسارات وا& ا�دارة العامة للمرور على ھذه الفعالية والحملة التي �شك أنھا

 مواطنينللجميع بأن الغرض من القانون والغرامات المدرجة فيه إنما ھو أمن وس"مة ال قانون المرور الجديد، وبرھنت

ي لشؤون الموارد الرئيس التنفيذ وقد اختتمت الفعالية بتقديم شھادة شكر من نائب. والمقيمين والحفاظ على أرواحھم

امة للمرور المشارك عبدالرحمن آل خليفة لرئيس فريق ا�دارة الع والمعلومات رئيس لجنة الصحة والس"مة الشيخ علي بن

إتباع إجراءات  &ھمية ان ھذه الورشة تھدف لتوعية الطلبة والموظفين: المناسبة صرح الشيخ علي قائ" في الفعالية، وبھذه

لية التي تعنى بالس"مة بأنظمة البوليتكنك الداخ الس"مة على الطريق من خ"ل تطبيق قانون المرور وكانت فرصة للتعريف

 في تنفيذ ھذه الحملة خالص الشكر والتقدير لGدارة العامة للمرور على تعاونھا البناء المرورية، وأنتھز ھذه الفرصة لتقديم

.التثقيفية بنجاح
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