
 

بحثھـ1436 ا�خرة جمادى 07م الموافق 2015مارس  28السبت 4585العدد  عدد اليوم

 

بحثإرشيف الوسط اون�ينالوسطمنوعاترياضةاعمدةاقتصاددوليةمحليات الصفحات المصورة

يواصل غاراته الجوية في اليمن " عاصفة الحزم" طيران|  صباحاً  1:06آخر ا خبار

1-2 غانا فوز السنغال على|  صباحاً  1:01

ا0تصا0ت مستمرة مع السعودية :باكستان|  صباحاً  12:55

اشتباكات بين الحرس الوطني التونسي وإرھابيين في محافظة الكاف :الميادين |  صباحاً  12:48

 وقف إط�ق النار بين ا0طراف اليمنية والكف عن القصف الجوييجب: بوغدانوف|  صباحاً  12:35

 اجراءاتھا ا منية استعدادا للمسيرة الدولية المناھضة ل8رھابتونس تعزز|  صباحاً  12:31

 السعودية لوقف عاصفة الحزم ويعلن موافقته على نقل الحوار خارج اليمنصالح يناشد|  صباحاً  12:18

 في شرم الشيخ تركز على اليمن وتشكيل قوة تدخل عربيةالقمة العربية|  صباحاً  12:14

 ينھون اجتماعاتھم على ان يستكملوھا صباح غداً ا حدالقادة العرب|  صباحاً  12:00

في تصفيات اوروبا 1-5 فوزا كبيرا على النرويج بنتيجة كرواتيا تحقق|  مساءً  11:51

 الشباب لكرة السلةالمنامة بطل كأس|  مساءً  11:45

ضرورة عقد مؤتمر في الرياض وفقا لطلب ھادي:  القمةمسودة بيان|  مساءً  11:42

الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية في ليبيا:  القمةمسودة بيان|  مساءً  11:40

 قوة عسكرية عربيةمطالبة الحوثيين بتسليم س�حھم للشرعية وتأييد عاصفة الحزم وتشكيل:  القمة العربيةمسودة بيان|  مساءً  11:35

 إلى لوزان غدا للمشاركة في مفاوضات النووي اDيراني0فروف يصل|  مساءً  11:14

 السعودي يلتقي بسفير روسيا لدى السعوديةوزير الدفاع|  مساءً  11:09

 النزاع اليمني تطلب من روسيا المساعدة في تسوية ا زمة أطراف: بوغدانوف|  مساءً  10:57

  رئيس الوزراء المصري إبراھيم محلبالعاھل يستقبل|  مساءً  10:46

تونس 0 تؤيد التدخل العسكري في ليبيا إ0 بعد استنفاذ طرق الحوار :الوزير التھامي|  مساءً  10:21

عبدربه منصور لم يعرف أن يدير السلطة في اليمن: صالحعلي عبدJ|  مساءً  10:10

 الدفاع السعودي ألتقى بنجل صالح قبل عاصفة الحزموزير": العربية"|  مساءً  10:09

ھادي أصر على البقاء في السلطة :  السابقالرئيس اليمني|  مساءً  10:04

 صالح يدعو القادة العرب لوقف العملية العسكرية في اليمنعلي عبدJ|  مساءً  9:56

ونستخدم قذائف ذكية.. سنحرم الحوثيين من التقدم لعدن:  عاصفة الحزمالمتحدث باسم|  مساءً  9:47

 فرنسية كانت اصيبت في اعتداء تونسباريس تعلن وفاة|  مساءً  9:41

 النيجيريين يدلون بأصواتھم في ا0نتخابات الرئاسية والبرلمانيةم�يين|  مساءً  9:37

والحوثيين في مطار عدن" ھادي" اللجان الشعبية التابعة للرئيس مواجھات بين|  مساءً  9:29

تستھدف الدفاع الجوي غربي اليمن" عاصفة الحسم" قوات تحالف|  مساءً  9:23

نسعى لبلورة موقف خليجي موحد تجاه الملفات المصيرية المشتركة :النائب العرادي|  مساءً  9:18

 برية سعودية تستھدف الحوثيين على الحدود السعودية اليمنيةقوات: العسيري|  مساءً  9:09

 اشخاص بجروح طفيفة بانفجار قنبلة في القاھرةاصابة ثمانية|  مساءً  9:03

دخول الوسطخدمات

مملكة البحرين -صحيفة الوسط البحرينية  -الوسط اون �ين | " الحملة المرورية التثقيفية"تنظمان " المرور"و" بوليتكنك"1

29/03/2015http://www.alwasatnews.com/4585/news/read/975752/1.html



 النجم الساحلي في البطولة العربيةباربار يخسر من|  مساءً  8:52

 لدوري التجمع لكرة اليدباربار بط�ً |  مساءً  8:50

 ا0جانب من اليمن والرئيس ھادي باق في الرياضاج�ء مئات|  مساءً  8:46

 السابق علي عبدJ صالح يوجه كلمة على قناة اليمن الرئيس اليمني|  مساءً  8:43

 حل الدولتين ھو الحل الوحيد Dنھاء الصراع اDسرائيلي الفلسطينيأن: بان كي مون |  مساءً  8:37

تجاوزت خمسين في المئة" اتفاق مع ايران فرص التوصل إلى|  مساءً  8:33

"ساعة ا رض" المتحدة في نيويورك يطفئ أنواره في مبنى ا مم|  مساءً  8:30

 تقف صفا واحدا مع أشقائھا لمواجھة التحدياتالبحرين: العاھل|  مساءً  8:25

 يؤثر النزاع في اليمن على المفاوضات حول برنامج ايران النوويموسكو تخشى ان|  مساءً  8:22

تعلن نجاح الجزء ا ول من العمليات العسكرية" عاصفة الحزم" قيادة تحالف|  مساءً  8:11

 اOسيوية البحريني لكرة القدم للشواطئ يكسب أوزبكستان في ختام البطولةالمنتخب|  مساءً  8:07

 البحريني بشعار الفوز يواجه العراق في التصفيات اOسيويةا ولمبي|  مساءً  8:05

 لدوري البراعم البحريني والشباب ثانياالمحرق بط�|  مساءً  8:03

والعراق يؤكدان صعوبة لقاء المنتخبين بالتصفيات ا0سيوية مدربا البحرين|  مساءً  7:59

 العربيةنأمل أن تكون قمة شرم الشيخ منطلقا لع�قات افضل وارحب بين الدول:  بي سي المصرية العاھل لقناة سي|  مساءً  7:57

 جديدة لرفع ا ثقال يواصل ا0ستعدادات لبطولة غرب آسيا وال�عبون يحققون أرقاممنتخب البحرين|  مساءً  7:53

 ج�لته العاھل في القمة العربية عكست روح المسؤولية الصادقة التي يحملھاكلمة: الصالح|  مساءً  7:46

 المنطقةضرورة ملحة Dستعادة ا من واDستقرار في" عاصفة الحزم"عملية  :النائب البكري|  مساءً  7:41

 ينفي شائعات إيقاف الع�وات المعيشية النائب بوھندي|  مساءً  7:37

 النيابية تؤيد إنشاء قوة عربية عسكرية مشتركةالكتلة الوطنية|  مساءً  7:34

يستقبل نائب السفير البريطاني "ا شغال"وزير|  مساءً  7:29

أثناء محاولتھم الفرار من مدينة تكريت" داعش"عنصراً من  25 مقتل: الميادين|  مساءً  7:23

 للوطنالرئيس ھادي سيبقى في عاصمة عربية إلى أن تسمح ا وضاع بعودته:  اليمنوزير خارجية|  مساءً  7:19

الحاج قاسم حيدري ...في ذمة J|  مساءً  7:02

 الب�د يستقبل عضو المجلس ا على حاكم إمارة الفجيرةعاھل|  مساءً  6:59

إنشاء قوة عربية رادع ل�حت�ل اDيراني وا طماع الخارجية:  النوابرئيس مجلس|  مساءً  6:55

الحملة العسكرية في اليمن قد تستغرق شھوراً  :مسؤول خليجي|  مساءً  6:53

في المفاوضات حول البرنامج النووي" كل القضايا" يمكن حل ظريف واثق بأنه|  مساءً  6:49

" الجديدالقانون"يستقبل فنانين وإع�ميين قاموا بعمل أف�م توعوية حول  "المرور"مدير |  مساءً  6:41

 العربية مأدبة غداء أقامھا الرئيس المصري للمشاركين في اجتماع مجلس جامعة الدولالعاھل يحضر|  مساءً  6:39

 والعاھل ا ردني يبحثان سبل تعزيز الع�قات ا خويةج�لة الملك|  مساءً  6:37

 والرئيس التونسي يؤكدان دعم جھود مكافحة اDرھاب في المنطقة العربيةج�لة الملك|  مساءً  6:35

 ورئيس الوزراء المصري يناقشان جھود جامعة الدول العربيةعاھل الب�د|  مساءً  6:32

 يستعرض الع�قات ا خوية مع أمير الكويتعاھل الب�د|  مساءً  6:25

اسمه" يعرف كل العالم" طائرة جيرمان وينغز المنكوبة كان يريد ان مساعد قائد|  مساءً  5:45

باليمن تحذر من التعرض للغبار الناجم عن انفجار جبل حديد في عدن "اليونيسيف"|  مساءً  5:41

واDرھاب خ�ل عام" داعش"نتطلع للقضاء على :  الرئيس العراقي|  مساءً  5:20

نؤيد الحل السلمي في اليمن:  إلى القمة العربيةرئيس وفد عمان|  مساءً  5:17
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 الريان القطري في بطولة ا ندية الخليجية أبطال الكؤوس لكرة اليدا ھلي يخسر من|  مساءً  5:14

 الحوثيين على الشرعيةDنھاء انق�ب ميلشيات" عاصفة الحزم: "لدى اجتماعھم ببان كي مون" التعاون" وزراء خارجية|  مساءً  5:01

وحامل اللقب عالي في مطب سار..  الُمنِظمجرداب يواجه سند|  مساءً  4:57

 الرياضية ُتقيم المھرجان الرياضي البحرين تستاھلإدارة التربية|  مساءً  4:55

بشأن النووي اDيراني" بداية حلحلة" ا لماني يتحدث عن وزير الخارجية|  مساءً  4:50

تتخذ قرارات تعسفية بحق موظفي بلدية الوسطى" ا شغال ":النائب الخاجة|  مساءً  4:48

يختتم فعالياته بحضور جماھيري كبير 3سوق البسطة |  مساءً  4:47

 النصرة وحلفاؤھا تسيطر بالكامل على مدينة ادلب السوريةجبھة": المرصد"|  مساءً  4:28

 "في الوقت الراھن"الرئيس ھادي يغادر مصر الى الرياض ولن يعود الى عدن :  اليمنيوزير الخارجية|  مساءً  3:54

نتيجة عطل فني" عاصفة الحزم" سقوط أول طائرة في عملية السعودية تعلن|  مساءً  3:51

الشابة ضحى عبدا مير عبدJ ...في ذمة J|  مساءً  3:50

 ا0قتصاديوھدف التسھي�ت ا خيرة دعم النمو... نعمل على تيسير إجراءات الدخول":  والجوازاتالجنسية"|  مساءً  3:31

تطرح حزمة من الفعاليات بمناسبة يوم اليتيم العربي"  الملكيةالخيرية"|  مساءً  3:29

 بوتين يدعو الدول العربية إلى حل مشاكلھا سلمياالرئيس الروسي|  مساءً  3:26

 الحدودالسعودية تھيئ اسطو0 من المروحيات الھجومية لضرب تجمعات حوثية بدأت بالتشكل قرب :مصدر سعودي|  مساءً  3:24

تقصف رت�ً عسكرياً للحوثيين كان متجھا إلى مدينة عدن باليمن"  الحزمعاصفة"طائرات |  مساءً  3:21

 ا حد صبيا يعلّق الدراسة بعشر مدارس حدودية لمدة أسبوع ابتداء من يوم غدٍ تعليم: السعودية|  مساءً  3:19

في اليمن" الشرعية السياسية" وقوفھا مع حماس تؤكد|  مساءً  3:17

 ينفي إسقاط طائرة تابعة له في اليمنالجيش السوداني|  مساءً  3:11

 خليجية عربية بدور البحرين بدعم الملفات الحقوقيةإشادة": النواب"|  مساءً  3:09

 يتقترح تعيين ا مناء المساعدين بالنواب بمرسوم ملكيالنائب الشاعر|  مساءً  3:07

ا جھزة ا0منية توقف نائب رئيس جمعية الوحدوي المحامي محمد المطوع :نادر عبدا0مام|  مساءً  3:04

 عشرات اليمنيين في انفجار مخازن أسلحة في عدنمقتل وإصابة|  مساءً  3:02

التعاون النيابي مع الحكومة مستمر لصالح المواطن :النائب بوعلي|  مساءً  3:01

 المبادرة الخليجيةلم تتخذ إ0 بعد استنفاذ جميع الوسائل 0حتواء ا زمة ياليمن وأھمھا"  الحزمعاصفة: "العاھل|  مساءً  2:44

 لبلورة موقف خليجي موحد تجاه الملفات المصيرية المشتركةنسعى: العرادي|  مساءً  2:42

 المتحدة يدعو إلى مخاطبة ا سباب الجذرية ل8رھابأمين عام ا مم|  مساءً  2:05

 الجانبينيبحث مع مجلس أمانة العاصمة تعزيز آليات التعاون بين"  التجارةغرفة"رئيس |  مساءً  1:59

عين عذاري تشھد عودة تدّفق المياه العذبة إلى سابق عھدھا :محافظ العاصمة|  مساءً  1:56

 اليمنيين ل�لتفاف حول الشرعية ويصف الحوثي بأنه دمية Dيرانھادي يدعو|  مساءً  1:22

 وا0ستقرارسوف تتواصل إلى أن ينعم الشعب اليمني با من" عاصفة الحزم ":العاھل السعودي|  مساءً  1:13

 مصر في حملة اليمن تھدف للحفاظ على وحدته وس�مة أراضيهمشاركة: السيسي|  مساءً  12:55

ا0متحانات الوطنية جزٌء من النظام التعليمي في البحرين :المضحكي|  مساءً  12:54

 قرية في شمال شرق نيجيريا يوم ا0نتخاباتبوكو حرام تھاجم|  مساءً  12:49

المنظمة الدولية تجلي عامليھا من العاصمة اليمنية:  المتحدةمصدر من ا مم|  مساءً  12:40

 الدفاع عن الشيخ علي سلمان انتھت من زيارته منذ قليلھيئة: الشم�وي|  مساءً  12:37

 ا شغالع�مة تجارية في تكنولوجيا البناء ا خضر تحت رعاية وزير 200 اOليات الھندسية بـ إنط�ق معرض|  مساءً  12:36

 سعودية يمنية في شرم الشيخقمة مصرية|  مساءً  12:27
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الميليشيات الحوثية تشكل تھديدا للسعودية والخليج :أمير الكويت|  مساءً  12:24

 العربية التي ستبحث في القوة المشتركة واليمنبدء القمة|  مساءً  12:22

2014مليون دينار مصروفات تمكين على مشاريع الدعم المختلفة في  69.5": تمكين"|  مساءً  12:11

بالمالكية لتحسين شبكة الصرف الصحي E2Eاستبدال مضختين بمحطة  ":ا شغال"|  مساءً  12:08

 لھماDبعاد الفوري لكل من يؤيد الحوثيين أو يخرج في مسيرات مؤيدة:  الكويتيةالداخلية|  صباحاً  11:57

ا مير سعود الفيصل لم يدل بأي تصريحات إع�مية أخيراً : » السعوديةالخارجية«|  صباحاً  11:54

 البحرين ا0تصا0ت أعدت دراسة لتقييم المخاطر ا منية على البنية التحتية ل�تصا0ت فيھيئة تنظيم|  صباحاً  11:51

 دراسة حول مواقع التواصل وميثاق الشرف ا0لكترونيالبحرين تستعرض|  صباحاً  11:49

 النصرة تسيطر على معظم احياء ادلبجبھة: المرصد|  صباحاً  11:46

ارھابياً شمال غرب الب�د15 الباكستاني يقتل الجيش|  صباحاً  11:42

 يصل الى شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربيةالعاھل السعودي|  صباحاً  11:32

نحن متفقون على بناء جيش قوى يحمى الب�د ويحفظ امنھا:  النواب الليبيرئيس مجلس|  صباحاً  11:17

 لكيري وفابيوس وشتاينماير في لوزان ظھر اليوم حول النووي ا0يرانيلقاء: واشنطن|  صباحاً  11:13

 عمان رعاياھا الراغبين فى العودة من اليمن التوجه إلى مناطق الحدود مع السعودية وسلطنةمصر تناشد|  صباحاً  11:11

 أجل كين لكنه يشعر بالقلق بسبب ويلبيكھودجسون سعيد من|  صباحاً  11:04

لديل بوسكي مدرب إسبانيا" مذاقاً سيئاً " المقنع يترك الفوز غير|  صباحاً  11:02

"الحملة المرورية التثقيفية"تنظمان " المرور"و "بوليتكنك"|  صباحاً  10:56

"ساعة ا رض" التجاري العالمي يشارك في حملة مركز البحرين|  صباحاً  10:48

 مصالحهاستشعرت ضرورة مشاركة المرأة البحرينية لتطوير القطاع التجاري وتمثيل" الغرفة ":ا نصاري|  صباحاً  10:46

يشارك في اجتماع لجنة وك�ء وزارات المالية واDقتصاد بالدوحة "المالية"وكيل |  صباحاً  10:43

 المستقبل للبنات تنظم معرضاً للمھنابتدائية|  صباحاً  10:37
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 سفيرھا إلى السويدالسعودية ُتعيد|  صباحاً  10:06
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مشاركة الزوج لزوجته في ا عمال المنزلية ...شارك برأيك|  صباحاً  2:38
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 العددلھذا) الوسط اون 0ين(اقرأ ايضاً من 
 " التثقيفيةالحملة المرورية"تنظمان " المرور"و" بوليتكنك"

 0ينالوسط اون»  الصفحة الرئيسية
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   البحرينبوليتكنك -مدينة عيسى 

 
 بقواع��د ا$م��ن والس���مة داخ��ل الح��رم الج��امعي وخارج��ه حرًص��ا منھ��ا عل��ى س���مة جمي��ع منتس��بيھا وتثقيفھ��م

صحة والس���مة ف��ي كلي��ة البح�رين التقني��ة وا$نظمة والقوانين المتبعة في  بوليتكن�ك( ھ��ذا الش��أن، نظم��ت لجن��ة ال
ثاء " التثقيفي�ةالحمل�ة المروري��ة"، وبالتعاون مع ا0دارة العام�ة للم��رور، فعالي��ة )البحرين ، وذل�ك ص�باح ي��وم الثل
 . الجامعي بمدينة عيسىبقاعة البحرين في الحرم 2015مارس  24الموافق 

 المروري��ة، ب��التزامن م��ع ش��رح نظ��ام المخالف��ات المروري��ة وق��د اش��تمل برن��امج الفعالي��ة عل��ى مع��رض التوعي��ة
 وعرض آليات ودوريات ا0دارة العامة للم�رور، قب��ل أن تختت��م الفعالي��ة بمحاض�رة الخاصة ببوليتكنك البحرين،

 . وا<ستفسارات عن التعدي�ت الجديدة على قانون المرور، أعقبتھا فترة لطرح ا$سئلةتوعوية

براھيم العس�يري بالحمل�ة المروري�ة من جانبه، أشاد الق�ائم بأعم�ال ال��رئيس التنفي��ذي لبوليتكن�ك  البح��رين محم�د إ
 للمرور للتعريف بھذا القانون، مؤك�داً ف�ي الوق�ت نفس�ه عل�ى ض�رورة تض��افر كاف��ة التي تقوم بھا ا0دارة العامة

 البح�رين، متوجًھ��ا  وتعاون الجميع لضمان الس�مة وتعزيز ا$من لجمي��ع مس��تخدمي الطري�ق ف�ي مملك��ةالجھود
 العامة للمرور على ھذه الفعالية والحملة التي بجزيل الشكر إلى لجنة الصحة والس�مة بالبوليتكنك وإلى ا0دارة

 ا<ستفسارات وا$مور المبھمة بشأن ق��انون الم�رور الجدي�د، وبرھن��ت للجمي��ع <شك أنھا أجابت على الكثير من
 والحف��اظ عل��ى  م��ن الق��انون والغرام��ات المدرج��ة في�ه إنم��ا ھ��و أم��ن وس���مة الم��واطنين والمقيمي��نب��أن الغ��رض

 .أرواحھم

 التنفي��ذي لش��ئون الم��وارد والمعلوم��ات رئي��س لجن��ة وق��د اختتم�ت الفعالي��ة بتق��ديم ش��ھادة ش��كر م��ن نائ��ب ال��رئيس
 عب��دالرحمن آل خليف��ة ل��رئيس فري��ق ا0دارة العام��ة للم��رور المش��ارك ف��ي الص��حة والس���مة الش��يخ عل��ي ب��ن

 $ھمي��ة إتب��اع ان ھذه الورشة تھدف لتوعية الطلب�ة والم��وظفين:  المناسبة صرح الشيخ علي قائ�الفعالية، وبھذه
 للتعري��ف بأنظم��ة البوليتكن��ك إج��راءات الس���مة عل��ى الطري��ق م��ن خ���ل تطبي��ق ق��انون الم��رور وكان��ت فرص��ة

 الفرص��ة لتق��ديم خ��الص الش��كر والتق��دير ل��Hدارة العام��ة الداخلي��ة ال��تي تع��نى بالس���مة المروري��ة، وأنتھ��ز ھ��ذه
 .  تنفيذ ھذه الحملة التثقيفية بنجاحللمرور على تعاونھا البناء في
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... مجھولون يحرقون قّطاً حتى الموت
... الرفق «و

91 التدخل «لم يعد من خيار إ0 : العاھل
... » العسكري

 بقابوس ثانية ُعمان تنھض

19 الة البحرين يحاكون  محمدمحمد عبدهللا Yبفعالية » الھنود الحمر«خي
... على 

3 ... إقبال غير : البلدي» الروب«أصحاب مصانع 
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 الذھب عبر النتتجارة
 النت تجارة الذھب عبراحصل على بونص ترحيبي مرتفع اUن وإبدأ في
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