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 1:06صباحا ً | طيران "عاصفة الحزم" يواصل غاراته الجوية في اليمن
 1:01صباحا ً | فوز السنغال على غانا 1-2
 12:55صباحا ً | باكستان :االتصاالت مستمرة مع السعودية
 12:48صباحا ً | الميادين  :اشتباكات بين الحرس الوطني التونسي وإرھابيين في محافظة الكاف
 12:35صباحا ً | بوغدانوف :يجب وقف إطالق النار بين االطراف اليمنية والكف عن القصف الجوي
 12:31صباحا ً | تونس تعزز اجراءاتھا األمنية استعدادا للمسيرة الدولية المناھضة لإلرھاب
 12:18صباحا ً | صالح يناشد السعودية لوقف عاصفة الحزم ويعلن موافقته على نقل الحوار خارج اليمن
 12:14صباحا ً | القمة العربية في شرم الشيخ تركز على اليمن وتشكيل قوة تدخل عربية
 12:00صباحا ً | القادة العرب ينھون اجتماعاتھم على ان يستكملوھا صباح غداً األحد
 11:51مسا ًء | كرواتيا تحقق فوزا كبيرا على النرويج بنتيجة  1-5في تصفيات اوروبا
 11:45مسا ًء | المنامة بطل كأس الشباب لكرة السلة
 11:42مسا ًء | مسودة بيان القمة :ضرورة عقد مؤتمر في الرياض وفقا لطلب ھادي
 11:40مسا ًء | مسودة بيان القمة :الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية في ليبيا
 11:35مسا ًء | مسودة بيان القمة العربية :مطالبة الحوثيين بتسليم سالحھم للشرعية وتأييد عاصفة الحزم وتشكيل قوة عسكرية عربية
 11:14مسا ًء | الفروف يصل إلى لوزان غدا للمشاركة في مفاوضات النووي اإليراني
 11:09مسا ًء | وزير الدفاع السعودي يلتقي بسفير روسيا لدى السعودية
 10:57مسا ًء | بوغدانوف :أطراف النزاع اليمني تطلب من روسيا المساعدة في تسوية األزمة
 10:46مسا ًء | العاھل يستقبل رئيس الوزراء المصري إبراھيم محلب
 10:21مسا ًء | الوزير التھامي :تونس ال تؤيد التدخل العسكري في ليبيا إال بعد استنفاذ طرق الحوار
 10:10مسا ًء | علي عبد Jصالح:عبدربه منصور لم يعرف أن يدير السلطة في اليمن
 10:09مسا ًء | "العربية" :وزير الدفاع السعودي ألتقى بنجل صالح قبل عاصفة الحزم
 10:04مسا ًء | الرئيس اليمني السابق :ھادي أصر على البقاء في السلطة
 9:56مسا ًء | علي عبد Jصالح يدعو القادة العرب لوقف العملية العسكرية في اليمن
 9:47مسا ًء | المتحدث باسم عاصفة الحزم :سنحرم الحوثيين من التقدم لعدن ..ونستخدم قذائف ذكية
 9:41مسا ًء | باريس تعلن وفاة فرنسية كانت اصيبت في اعتداء تونس
 9:37مسا ًء | ماليين النيجيريين يدلون بأصواتھم في االنتخابات الرئاسية والبرلمانية
 9:29مسا ًء | مواجھات بين اللجان الشعبية التابعة للرئيس "ھادي" والحوثيين في مطار عدن
 9:23مسا ًء | قوات تحالف "عاصفة الحسم" تستھدف الدفاع الجوي غربي اليمن
 9:18مسا ًء | النائب العرادي :نسعى لبلورة موقف خليجي موحد تجاه الملفات المصيرية المشتركة
 9:09مسا ًء | العسيري :قوات برية سعودية تستھدف الحوثيين على الحدود السعودية اليمنية
 9:03مسا ًء | اصابة ثمانية اشخاص بجروح طفيفة بانفجار قنبلة في القاھرة
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 8:52مسا ًء | باربار يخسر من النجم الساحلي في البطولة العربية
 8:50مسا ًء | باربار بطالً لدوري التجمع لكرة اليد
 8:46مسا ًء | اجالء مئات االجانب من اليمن والرئيس ھادي باق في الرياض
 8:43مسا ًء | الرئيس اليمني السابق علي عبد Jصالح يوجه كلمة على قناة اليمن
 8:37مسا ًء | بان كي مون  :أن حل الدولتين ھو الحل الوحيد إلنھاء الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني
 8:33مسا ًء | فرص التوصل إلى اتفاق مع ايران "تجاوزت خمسين في المئة
 8:30مسا ًء | مبنى األمم المتحدة في نيويورك يطفئ أنواره في "ساعة األرض"
 8:25مسا ًء | العاھل :البحرين تقف صفا واحدا مع أشقائھا لمواجھة التحديات
 8:22مسا ًء | موسكو تخشى ان يؤثر النزاع في اليمن على المفاوضات حول برنامج ايران النووي
 8:11مسا ًء | قيادة تحالف "عاصفة الحزم" تعلن نجاح الجزء األول من العمليات العسكرية
 8:07مسا ًء | المنتخب البحريني لكرة القدم للشواطئ يكسب أوزبكستان في ختام البطولة اآلسيوية
 8:05مسا ًء | األولمبي البحريني بشعار الفوز يواجه العراق في التصفيات اآلسيوية
 8:03مسا ًء | المحرق بطال لدوري البراعم البحريني والشباب ثانيا
 7:59مسا ًء | مدربا البحرين والعراق يؤكدان صعوبة لقاء المنتخبين بالتصفيات االسيوية
 7:57مسا ًء | العاھل لقناة سي بي سي المصرية  :نأمل أن تكون قمة شرم الشيخ منطلقا لعالقات افضل وارحب بين الدول العربية
 7:53مسا ًء | منتخب البحرين لرفع األثقال يواصل االستعدادات لبطولة غرب آسيا والالعبون يحققون أرقام جديدة
 7:46مسا ًء | الصالح :كلمة العاھل في القمة العربية عكست روح المسؤولية الصادقة التي يحملھا جاللته
 7:41مسا ًء | النائب البكري :عملية "عاصفة الحزم" ضرورة ملحة إلستعادة األمن واإلستقرار في المنطقة
 7:37مسا ًء | النائب بوھندي ينفي شائعات إيقاف العالوات المعيشية
 7:34مسا ًء | الكتلة الوطنية النيابية تؤيد إنشاء قوة عربية عسكرية مشتركة
 7:29مسا ًء | وزير"األشغال" يستقبل نائب السفير البريطاني
 7:23مسا ًء | الميادين :مقتل  25عنصراً من "داعش" أثناء محاولتھم الفرار من مدينة تكريت
 7:19مسا ًء | وزير خارجية اليمن :الرئيس ھادي سيبقى في عاصمة عربية إلى أن تسمح األوضاع بعودته للوطن
 7:02مسا ًء | في ذمة  ...Jالحاج قاسم حيدري
 6:59مسا ًء | عاھل البالد يستقبل عضو المجلس األعلى حاكم إمارة الفجيرة
 6:55مسا ًء | رئيس مجلس النواب :إنشاء قوة عربية رادع لالحتالل اإليراني واألطماع الخارجية
 6:53مسا ًء | مسؤول خليجي :الحملة العسكرية في اليمن قد تستغرق شھوراً
 6:49مسا ًء | ظريف واثق بأنه يمكن حل "كل القضايا" في المفاوضات حول البرنامج النووي
 6:41مسا ًء | مدير "المرور" يستقبل فنانين وإعالميين قاموا بعمل أفالم توعوية حول "القانون الجديد"
 6:39مسا ًء | العاھل يحضر مأدبة غداء أقامھا الرئيس المصري للمشاركين في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية
 6:37مسا ًء | جاللة الملك والعاھل األردني يبحثان سبل تعزيز العالقات األخوية
 6:35مسا ًء | جاللة الملك والرئيس التونسي يؤكدان دعم جھود مكافحة اإلرھاب في المنطقة العربية
 6:32مسا ًء | عاھل البالد ورئيس الوزراء المصري يناقشان جھود جامعة الدول العربية
 6:25مسا ًء | عاھل البالد يستعرض العالقات األخوية مع أمير الكويت
 5:45مسا ًء | مساعد قائد طائرة جيرمان وينغز المنكوبة كان يريد ان "يعرف كل العالم" اسمه
 5:41مسا ًء | "اليونيسيف" باليمن تحذر من التعرض للغبار الناجم عن انفجار جبل حديد في عدن
 5:20مسا ًء | الرئيس العراقي  :نتطلع للقضاء على "داعش" واإلرھاب خالل عام
 5:17مسا ًء | رئيس وفد عمان إلى القمة العربية :نؤيد الحل السلمي في اليمن
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 5:14مسا ًء | األھلي يخسر من الريان القطري في بطولة األندية الخليجية أبطال الكؤوس لكرة اليد
 5:01مسا ًء | وزراء خارجية "التعاون" لدى اجتماعھم ببان كي مون" :عاصفة الحزم" إلنھاء انقالب ميلشيات الحوثيين على الشرعية
 4:57مسا ًء | جرداب يواجه سند المُنظِ م ..وحامل اللقب عالي في مطب سار
 4:55مسا ًء | إدارة التربية الرياضية ُتقيم المھرجان الرياضي البحرين تستاھل
 4:50مسا ًء | وزير الخارجية األلماني يتحدث عن "بداية حلحلة" بشأن النووي اإليراني
 4:48مسا ًء | النائب الخاجة" :األشغال" تتخذ قرارات تعسفية بحق موظفي بلدية الوسطى
 4:47مسا ًء | سوق البسطة  3يختتم فعالياته بحضور جماھيري كبير
 4:28مسا ًء | "المرصد" :جبھة النصرة وحلفاؤھا تسيطر بالكامل على مدينة ادلب السورية
 3:54مسا ًء | وزير الخارجية اليمني :الرئيس ھادي يغادر مصر الى الرياض ولن يعود الى عدن "في الوقت الراھن"
 3:51مسا ًء | السعودية تعلن سقوط أول طائرة في عملية "عاصفة الحزم" نتيجة عطل فني
 3:50مسا ًء | في ذمة  ...Jالشابة ضحى عبداألمير عبدJ
 3:31مسا ًء | "الجنسية والجوازات" :نعمل على تيسير إجراءات الدخول ...وھدف التسھيالت األخيرة دعم النمو االقتصادي
 3:29مسا ًء | "الخيرية الملكية" تطرح حزمة من الفعاليات بمناسبة يوم اليتيم العربي
 3:26مسا ًء | الرئيس الروسي بوتين يدعو الدول العربية إلى حل مشاكلھا سلميا
 3:24مسا ًء | مصدر سعودي :السعودية تھيئ اسطوال من المروحيات الھجومية لضرب تجمعات حوثية بدأت بالتشكل قرب الحدود
 3:21مسا ًء | طائرات "عاصفة الحزم" تقصف رتالً عسكريا ً للحوثيين كان متجھا إلى مدينة عدن باليمن
 3:19مسا ًء | السعودية :تعليم صبيا يعلّق الدراسة بعشر مدارس حدودية لمدة أسبوع ابتداء من يوم غ ٍد األحد
 3:17مسا ًء | حماس تؤكد وقوفھا مع "الشرعية السياسية" في اليمن
 3:11مسا ًء | الجيش السوداني ينفي إسقاط طائرة تابعة له في اليمن
 3:09مسا ًء | "النواب" :إشادة خليجية عربية بدور البحرين بدعم الملفات الحقوقية
 3:07مسا ًء | النائب الشاعر يتقترح تعيين األمناء المساعدين بالنواب بمرسوم ملكي
 3:04مسا ًء | نادر عبداالمام :األجھزة االمنية توقف نائب رئيس جمعية الوحدوي المحامي محمد المطوع
 3:02مسا ًء | مقتل وإصابة عشرات اليمنيين في انفجار مخازن أسلحة في عدن
 3:01مسا ًء | النائب بوعلي :التعاون النيابي مع الحكومة مستمر لصالح المواطن
 2:44مسا ًء | العاھل" :عاصفة الحزم" لم تتخذ إال بعد استنفاذ جميع الوسائل الحتواء األزمة ياليمن وأھمھا المبادرة الخليجية
 2:42مسا ًء | العرادي :نسعى لبلورة موقف خليجي موحد تجاه الملفات المصيرية المشتركة
 2:05مسا ًء | أمين عام األمم المتحدة يدعو إلى مخاطبة األسباب الجذرية لإلرھاب
 1:59مسا ًء | رئيس "غرفة التجارة" يبحث مع مجلس أمانة العاصمة تعزيز آليات التعاون بين الجانبين
 1:56مسا ًء | محافظ العاصمة :عين عذاري تشھد عودة تد ّفق المياه العذبة إلى سابق عھدھا
 1:22مسا ًء | ھادي يدعو اليمنيين لاللتفاف حول الشرعية ويصف الحوثي بأنه دمية إليران
 1:13مسا ًء | العاھل السعودي" :عاصفة الحزم" سوف تتواصل إلى أن ينعم الشعب اليمني باألمن واالستقرار
 12:55مسا ًء | السيسي :مشاركة مصر في حملة اليمن تھدف للحفاظ على وحدته وسالمة أراضيه
 12:54مسا ًء | المضحكي :االمتحانات الوطنية جز ٌء من النظام التعليمي في البحرين
 12:49مسا ًء | بوكو حرام تھاجم قرية في شمال شرق نيجيريا يوم االنتخابات
 12:40مسا ًء | مصدر من األمم المتحدة :المنظمة الدولية تجلي عامليھا من العاصمة اليمنية
 12:37مسا ًء | الشمالوي :ھيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان انتھت من زيارته منذ قليل
 12:36مسا ًء | إنطالق معرض اآلليات الھندسية بـ  200عالمة تجارية في تكنولوجيا البناء األخضر تحت رعاية وزير األشغال
 12:27مسا ًء | قمة مصرية سعودية يمنية في شرم الشيخ
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 12:24مسا ًء | أمير الكويت :الميليشيات الحوثية تشكل تھديدا للسعودية والخليج
 12:22مسا ًء | بدء القمة العربية التي ستبحث في القوة المشتركة واليمن
 12:11مسا ًء | "تمكين" 69.5 :مليون دينار مصروفات تمكين على مشاريع الدعم المختلفة في 2014
 12:08مسا ًء | "األشغال" :استبدال مضختين بمحطة  E2Eبالمالكية لتحسين شبكة الصرف الصحي
 11:57صباحا ً | الداخلية الكويتية :اإلبعاد الفوري لكل من يؤيد الحوثيين أو يخرج في مسيرات مؤيدة لھم
 11:54صباحا ً | »الخارجية السعودية« :األمير سعود الفيصل لم يدل بأي تصريحات إعالمية أخيراً
 11:51صباحا ً | ھيئة تنظيم االتصاالت أعدت دراسة لتقييم المخاطر األمنية على البنية التحتية لالتصاالت في البحرين
 11:49صباحا ً | البحرين تستعرض دراسة حول مواقع التواصل وميثاق الشرف االلكتروني
 11:46صباحا ً | المرصد :جبھة النصرة تسيطر على معظم احياء ادلب
 11:42صباحا ً | الجيش الباكستاني يقتل 15ارھابيا ً شمال غرب البالد
 11:32صباحا ً | العاھل السعودي يصل الى شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية
 11:17صباحا ً | رئيس مجلس النواب الليبي :نحن متفقون على بناء جيش قوى يحمى البالد ويحفظ امنھا
 11:13صباحا ً | واشنطن :لقاء لكيري وفابيوس وشتاينماير في لوزان ظھر اليوم حول النووي االيراني
 11:11صباحا ً | مصر تناشد رعاياھا الراغبين فى العودة من اليمن التوجه إلى مناطق الحدود مع السعودية وسلطنة عمان
 11:04صباحا ً | ھودجسون سعيد من أجل كين لكنه يشعر بالقلق بسبب ويلبيك
 11:02صباحا ً | الفوز غير المقنع يترك "مذاقا ً سيئا ً" لديل بوسكي مدرب إسبانيا
 10:56صباحا ً | "بوليتكنك" و"المرور" تنظمان "الحملة المرورية التثقيفية"
 10:48صباحا ً | مركز البحرين التجاري العالمي يشارك في حملة "ساعة األرض"
 10:46صباحا ً | األنصاري" :الغرفة" استشعرت ضرورة مشاركة المرأة البحرينية لتطوير القطاع التجاري وتمثيل مصالحه
 10:43صباحا ً | وكيل "المالية" يشارك في اجتماع لجنة وكالء وزارات المالية واإلقتصاد بالدوحة
 10:37صباحا ً | ابتدائية المستقبل للبنات تنظم معرضا ً للمھن
 10:34صباحا ً | "التربية" تنظم حفل المواھب الموسيقية الثالث عشر تحت شعار "أوتار تعزف للوطن"
 10:32صباحا ً | وزير التربية والتعليم يستقبل النائبة فاطمة العصفور
 10:23صباحا ً | جماعة الحوثي :إسقاط طائرة لقوات عاصفة الحزم وأسر قائدھا في صنعاء
 10:16صباحا ً | محللون سياسيون» :عاصفة الحزم« رسالة لطھران وردع للحوثيين
 10:12صباحا ً | وزير الحرس الوطني السعودي يؤكد جاھزية وحدات الحرس الوطني القتالية
 10:06صباحا ً | السعودية ُتعيد سفيرھا إلى السويد
 9:59صباحا ً | السويد تعتذر للمملكة العربية السعودية
 9:56صباحا ً | بتكليف من العاھل ...نائب رئيس مجلس الوزراء يتوجه لتونس للمشاركة في مسيرة مناھضة اإلرھاب
 9:48صباحا ً | ارتفاع عدد قتلى ھجوم فندق بالصومال إلى  15والقتال اليزال مستعرا
 9:46صباحا ً | عن القصيدة وفضاءاتھا ..مجموعتان شعريتان للشاعر محمد الحرز
 9:44صباحا ً | العاھل السعودي توجه إلى مصر للمشاركة فى القمة العربية
 9:25صباحا ً | البحرية السعودية تجلي عشرات الدبلوماسيين العرب واالجانب من عدن
 9:21صباحا ً | "روائع البيانو" في مھرجان أبوظبي بقيادة "إيفان فيشر"
 9:03صباحا ً | في ذمة  ...Jأرملة المرحوم الحاج علي شعبان
 9:01صباحا ً | قمة عربية في مصر اليوم لتشكيل قوة مشتركة
 8:52صباحا ً | الشرطة الماليزية تعتقل زعماء المعارضة قبيل مسيرة احتجاجية
 8:22صباحا ً | سكان :طائرات حربية تھاجم صنعاء خالل الليل والضربات تنتھي عند الفجر
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 8:20صباحا ً | مساء اليوم السبت  ...األھلي في نصف نھائي الخليجية  ...باربار والنجمة في نصف نھائي العربية
 8:10صباحا ً | وفاة ثالث فتيات حبسن أنفسھن داخل سيارة قديمة في اندونيسيا
 8:04صباحا ً | كلينتون تؤكد انھا محت رسائلھا االلكترونية وترفض طلبا ً للجمھوريين
 7:45صباحا ً | النيجيريون يدلون بأصواتھم في أول منافسة حقيقية منذ انتھاء الحكم العسكري
 7:28صباحا ً | الرئيس المصري يلتقي بعدد من رؤساء وفود الدول المشاركة في القمة العربية
 7:14صباحا ً | مؤشرات األسھم األمريكية تغلق على ارتفاع
 6:57صباحا ً | البيت األبيض :أوباما يبدي دعمه للتحرك في اليمن خالل اتصال مع العاھل السعودي
 6:53صباحا ً | مسئولون :اقتراب إيران والقوى الكبرى من التوصل التفاق نووي من صفحتين أو ثالث
 6:51صباحا ً | مجلس األمن يدعم جھود مكافحة "داعش" في ليبيا لكنه ال يرفع حظر السالح
 6:47صباحا ً | البيت األبيض :رايس وھاموند يدعوان إلى حل سياسي في اليمن
 6:45صباحا ً | السعودية تريد أن تفرض األمم المتحدة حظرا على إرسال السالح للجماعات اليمنية التي تفسد عملية السالم
 6:43صباحا ً | السعودية تعلن إعادة تسير رحالت الطيران المدني جنوب البالد على الحدود مع اليمن
 6:40صباحا ً | الطقس في البحرين :معتدل مع بعض السحب والرياح شمالية غربية
 6:38صباحا ً | المتحدث العسكري السعودي :سنستمر في عاصفة الحزم حتى يتم االنتھاء من كافة األھداف
 6:30صباحا ً | القوات االميركية أنقذت طيارين سعوديين اثنين من مياه خليج عدن
 6:28صباحا ً | تصفيات كأس أوروبا  :2016النمسا بثبات نحو مشاركتھا الثانية وثنائية البراھيموفيتش
 6:27صباحا ً | موراتا يكتب شھادة ميالده الدولية ويقود الماتادور لفوز ثمين على أوكرانيا
 6:26صباحا ً | كين يسجل في ظھوره األول مع انجلترا لتسحق ليتوانيا برباعية
 6:25صباحا ً | المنتخب النمساوي يواصل انتصاراته وثنائية إبرھيموفيتش تقود السويد لفوز ثمين في التصفيات
 6:24صباحا ً | شاھد الصور ...إلغاء لقاء الجبل األسود مع روسيا بتصفيات أوروبا بعد اشتباك الالعبين
 6:22صباحا ً | مدرب العين اإلماراتي :خسارتنا للسوبر لن تؤثر علينا وننظر للدوري
 6:16صباحا ً | في ذمة  ...Jخيرية راشد درويش
 6:09صباحا ً | بين الخطأ والصواب ...الجلوس الطويل يزيد أمراض القلب
 6:08صباحا ً | »الماريجوانا الطبية« ..عالج مثير للجدل ألمراض األطفال
 6:07صباحا ً | طعامنا ومرض السكري ..حقائق وأوھام
 6:05صباحا ً | سرعة القذف ..بين العالجات المساندة النوعية
 6:03صباحا ً | الملح ..بين حاجة الجسم وضرورات درء األمراض
 2:38صباحا ً | شارك برأيك ...مشاركة الزوج لزوجته في األعمال المنزلية
 2:30صباحا ً | أين تذھب وماذا تشاھد اليوم
 2:29صباحا ً | قالوا!
 2:29صباحا ً | لماذا؟
 1:41صباحا ً | اشتباكات مسلحة في محافظة عدن جنوب اليمن
 1:25صباحا ً | وسائل إعالم:تجدد الغارات على اليمن اآلن
إعالنات

الصفحة الرئيسية « الوسط اون الين

"بوليتكنك" و"المرور" تنظمان "الحملة المرورية التثقيفية"

اقرأ ايضا ً من )الوسط اون الين( لھذا العدد
في ذمة ﷲ ...خيرية راشد درويش
بتكليف من العاھل ...نائب رئيس مجلس الوزراء يتوجه ...
عاھل البالد يستعرض العالقات األخوية مع أمير الكويت
العاھل يستقبل رئيس الوزراء المصري إبراھيم محلب
النائب بوعلي :التعاون النيابي مع الحكومة مستمر ...
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مدينة عيسى  -بوليتكنك البحرين
حر ً
صا منھا على سالمة جميع منتسبيھا وتثقيفھم بقواعد األمن والسالمة داخل الحرم الجامعي وخارجه
واألنظمة والقوانين المتبعة في ھذا الشأن ،نظمت لجنة ال صحة والسالمة في كلية البحرين التقنية )بوليتكنك
البحرين( ،وبالتعاون مع اإلدارة العامة للمرور ،فعالية "الحملة المرورية التثقيفية" ،وذلك صباح يوم الثل ثاء
الموافق  24مارس  2015بقاعة البحرين في الحرم الجامعي بمدينة عيسى.
وقد اشتمل برنامج الفعالية على معرض التوعية المرورية ،بالتزامن مع شرح نظام المخالفات المرورية
الخاصة ببوليتكنك البحرين ،وعرض آليات ودوريات اإلدارة العامة للمرور ،قبل أن تختتم الفعالية بمحاضرة
توعوية عن التعديالت الجديدة على قانون المرور ،أعقبتھا فترة لطرح األسئلة واالستفسارات.
من جانبه ،أشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين محمد إ براھيم العسيري بالحملة المرورية
التي تقوم بھا اإلدارة العامة للمرور للتعريف بھذا القانون ،مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة تضافر كافة
الجھود وتعاون الجميع لضمان السالمة وتعزيز األمن لجميع مستخدمي الطريق في مملكة البحرين ،متوج ًھا
بجزيل الشكر إلى لجنة الصحة والسالمة بالبوليتكنك وإلى اإلدارة العامة للمرور على ھذه الفعالية والحملة التي
الشك أنھا أجابت على الكثير من االستفسارات واألمور المبھمة بشأن قانون المرور الجديد ،وبرھنت للجميع
بأن الغرض من القانون والغرامات المدرجة فيه إنما ھو أمن وسالمة المواطنين والمقيمين والحفاظ على
أرواحھم.
وقد اختتمت الفعالية بتقديم شھادة شكر من نائب الرئيس التنفيذي لشئون الموارد والمعلومات رئيس لجنة
الصحة والسالمة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة لرئيس فريق اإلدارة العامة للمرور المشارك في
الفعالية ،وبھذه المناسبة صرح الشيخ علي قائال :ان ھذه الورشة تھدف لتوعية الطلبة والموظفين ألھمية إتباع
إجراءات السالمة على الطريق من خالل تطبيق قانون المرور وكانت فرصة للتعريف بأنظمة البوليتكنك
الداخلية التي تعنى بالسالمة المرورية ،وأنتھز ھذه الفرصة لتقديم خالص الشكر والتقدير لإلدارة العامة
للمرور على تعاونھا البناء في تنفيذ ھذه الحملة التثقيفية بنجاح.
صحيفة الوسط البحرينية  -العدد  - 4585السبت  28مارس 2015م الموافق  07جمXXادى اآلخXرة 1436
ھـ
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