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«المرور» :ضبط  105سائقين
ينقلون الركاب بأجر دون ترخيص
أ��٨ط ٰطڀػ إضاغة اٙ٬ٱ٭ځات ٺا٬ٱػا٤بة ا٬ٱػٺغڀة أٲ اچضاغة اٙ٬اٰة ٬٭ٱػٺغ ،تٱ٩ٵت
ٰٳ ٌبُ  105ـ��ائ٥ځٳ ٰٳ جٵف��ځات ٰصت٭١ة ،ڀ٥ٻٰ��ٻٲ ٺٰٳ ضٺٲ تػشځه
بٵ ٫��٥ا٬ػ٨اب ٰ٥اب ٫أجػ ذځث تٯ اتص��اظ اچجػاءات ا٥٬اٴٻٴځة ا٬ٱ٥ػغة ٺإذا٬تٹٯ
إ٬ٽ ا٬ٵځابة اٙ٬اٰةٰ ،ٻٌراً أٲ ا٬ٱر٩ٱة ا٬ٱصتىة أوطغت بر٥ٹٯ أذ٩اٰاً تى٫
إ٬ٽ ا٬ربؿ ل��ٹػاً ٺاذطاً ٺٜػاٰة أ ٟ٬ضڀٵاغ ٰٗ إبٙاض ٜځػ ا٬برػڀٵځځٳ ٰٵٹٯ ٘ٳ
ا٬ب��ډض .ٺأٌ��ا ٞأٲ اچضاغة اٙ٬اٰة ٬٭ٱػٺغٰ ،ف��تٱػة ٠ٿ ٌب��ُ ٰصا١٬ات ٴ٫٥
ا٬ػ٨اب ٰ٥اب�� ٫أجػ ٰٳ ضٺٲ تػشځه ٺا٬تٿ تٹ��طض أغؼا ٢ا٬برػڀٵځځٳ اٙ٬اٰ٭ځٳ
بم ٫٩ٴٕاٰٿ ٠ٿ ٸعٶ ا٬ٱٹٵة.
ٺأ��٨ط أٲ اچضاغة ـ��تٻاو ٫تٵ١ځع ذٱډتٹا ٠ٿ ٸعا ا٬م��أٲ ب٩ا��٠ة أٴراء ا٬بډض
با٬تٙاٺٲ ٰٗ ا٬ٱطڀػڀات اڄٰٵځة ٺا٬حٹات ظات اٙ٬ډ٤ة٨ ،ٱا ـ��ب ٣ا٬تٵٻڀٷ ٰػاغاً
٘بػ ٨ا٠ة ٺـائ ٫اچ٘ډٮ بصّٻغة ت٭ ٧ا٬ف٭ٻ٨ځات ا٬ٱػٺغڀة ا٬صاِئة ،ٺ٘٭ځٷ ٬ٳ
ڀتٯ ا٬تٹاٺٲ ٰٗ ا٬ٱصا١٬ځٳ ٬څٴٕٱة ٺا٥٬ٻا٘ط ا٬ٱػٺغڀة.

«شرطة العاصمة»
تباشر  30ألف باغ العام الماضي
أ٨طت ٰطڀػڀة لػِة ٰرإ٠ة اٙ٬اوٱة،
أٴٹا بال��ػت  29812بډ��ٜا شډ ٪اٙ٬اٮ
ٰ ،2015ٵٻٸ��ة ٠ٿ ا٬ٻ��٤ت ظاتٷ إ٬ٽ أٲ
ٸٵا ٦شّ��ة ٰف��ت٥ب٭ځة ٤ځط ا٬طغاـ��ة،
تتٍٱٳ ٘ٱ ٫ٴّ٥ة أٰٵځة ٰتٵ٥٭ة ٬ت٭٥ٿ
ا٬بډٜات تتٻاجط ٠ٿ ا٬ٱٵاِ ٣ا٬بٙځطة ٘ٳ
ٰػا٨ؽ ا٬مػِة ٠ٿ إِاغ ا٬حٹٻض ا٬ٱفتٱػة
٬ر ٓ١اڄٰٳ ٺا٬ٵٕاٮ اٙ٬اٮ.
ٺألاغ غئځؿ لٙبة اٙ٬ٱ٭ځات با٬ٱطڀػڀة
ا٬ػائ��ط ٜاؼپ ا٬ف��بځٙٿ٠ ،ٿ ذ��ٻاغ أجػاٶ
ٰٙٷ بػٴاٰج «اڄٰٳ» اچظا٘ٿ ،ا٬عپ تٙطٶ
ٺت٥طٰٷ إضاغة اچ٘ډٮ اڄٰٵٿ با٬تٙاٺٲ ٰٗ
الرائد غازي السبيعي
إظا٘ة ا٬برػڀٳ ،إ٬ٽ ا٬تؽاٮ ا٬ٱطڀػڀة باٙ٬ٱ٫
٘٭ٽ تٙؽڀؽ ٰبطأ ا٬مػا٨ة ا٬ٱحتٱٙځة .ٺأٺٌد أٲ أ٠ػاض لػِة شطٰة ا٬ٱحتٱٗ ٘٭ٽ
جاٸؽڀة تاٰة ٬ٵمػ ا٬ث٥ا٠ة اڄٰٵځة ٰٳ شډ ٪إ٘طاض ا٬بػاٰج ٺا٬ؽڀاغات ٬٭ٱؤـفات
ا٬ر٩ٻٰځة ٺا٬صاوةً ٍ٠ ،
ډ ٘ٳ ا٬ٱراٌػات ا٬تث٥ځ١ځة ّ٬٭بة ا٬ٱطاغؾ ٠ٿ ل��تٽ
ا٬ٱحاڈت ٺا٬ٱٵاـبات .ٺأٌا ٞأٲ ٰطڀػڀة لػِة اٙ٬اوٱة٬ ،طڀٹا ٰ٩تب ٰصته
باٍ٥٬اڀا اڄـػڀة ڀت٭٥ٽ ٸعٶ ا٬ٵٻ٘ځة ٰٳ اٍ٥٬اڀا ٘بػ ا٬ٱػا٨ؽ اڄٰٵځة ٺ٨ع٘ ٧٬ٳ
ِػڀ ٣ا٬ٹات ٟذځث ڀتٯ ضغاـتٹا ٰٳ جٱځٗ ا٬ٵٻاذٿ ٬ٻٌٗ أٴفب ا٬ر٭ٻ ٪ا٬ٱٱ٩ٵة.

Sun

البحرين تشارك في المسابقة
الخليجية للمهارات بالسعودية أبريل المقبل
أ٘٭ٳ ٺؼڀػ ا٬تػبځة ٺا٬تٙ٭ځٯ ضٰ.اجط ا٬ٵٙځٱٿ٘ ،ٳ ٰم��اغ٨ة ا٬برػڀٳ ٠ٿ
ا٬ٱف��اب٥ة ا٬ص٭ځحځة ا٬ػابٙة ٬٭ٱٹاغات ،ٺا٬تٿ ت٥اٮ بځٳ  26ٺ  28أبػڀ٫
ا٬ٱ٥ب٠ ٫ٿ ا٬ٱٱ٭٩ة اٙ٬ػبځة ا٬ف��ٙٻضڀة ،ذځث ـځماغِ ٦٭بة ا٬برػڀٳ
٠ٿ ٰ 12ٹاغة ٰٹٵځة ،ٺٸٿ :ت٥ٵځة ا٬فځاغات ،اڄؼڀاء ،ا٬مب٩ات ،تىٱځٯ
ا٬ٱٻا ،ٗ٤ا٬تٱطڀطات ا٩٬ٹػبائځة ،بػاٰج ذ٭ٻ ٪اڄ٘ٱا ،٪ا٬ػ٘اڀة ا٬ىرځة،
ا٬تبػڀط ٺا٬ت٩ځځ ،ٟا٬٭راٮ ،اچ٩٬تػٺٴځات ،ا٬حػا٠ځ٩ؿ ٺا٬ػٺبٻتات.
ٺأ٤ځٱت ا٬ٱف��اب٥ة ا٬ص٭ځحځة ٬٭ٱٹاغات ڄٺ��ٰ ٪ػة ٠ٿ اچٰاغات اٙ٬ػبځة
ا٬ٱتر��طة اٙ٬اٮ  ،2008ٺا٬تٿ ذىطت ٠ځٹا ا٬برػڀٳ ٰ 3ځطا٬ځات ٍ٠ځة

ٺٰځطا٬ځة بػٺٴؽڀة ،ٺأ٘٥بتٹا ا٬ٵفصة ا٬ثاٴځة ٬٭ٱفاب٥ة ٠ٿ ـ٭ّٵة ٘ٱاٲ
٘اٮ 2011ٮ ،ٺا٬تٿ ذى٭ت ٠ځٹا ا٬برػڀٳ ٘٭ٽ ٰ 3ځطا٬ځات ٍ٠ځة.
أٰا ا٬ٵف��صة ا٬ثا٬ثة ٥٠ط اـ��تٍا٠تٹا ا٬برػڀٳ اٙ٬اٮ  2013بػ٘اڀة ٰٳ
ـ��ٱٻ ا٬م��ځس ٴاوػ بٳ ذٱ��ط آ ٪ش٭ځ��١ة ٰٱث ٫جډ٬ة ا٬ٱ٭��٬ ٧څ٘ٱا٪
ا٬صځػڀة ٺل��ؤٺٲ ا٬م��باب غئځؿ ا٬ٱح٭ؿ اڄ٘٭ٽ ٬٭م��باب ٺا٬ػڀاٌة
غئځ��ؿ ا٬٭حٵة اڄٺ٬ٱبځة ا٬برػڀٵځة ،ذځث ذىطت ا٬برػڀٳ ا٬ٱػ٨ؽ اڄٺ٪
برىٻ٬ٹا ٘٭ٽ  4ظٸبځات ٺٍ٠ځتځٳ ٺبػٺٴؽڀتځٳ ٰٳ شډٰ ٪م��اغ٨تٹا
٠ٿ ٰ 8ٹاغات.

لجنة جائزة «خليفة بن سلمان للتميز»
تزور المدارس المشاركة
٘٥طت ٬حٵة ا٬ت٥ځځٯ ٬حائؽة واذب ا٬فٱٻ
ا٬ٱ٭٩ٿ اڄٰځػ ش٭ځ١ة بٳ ـ٭ٱاٲ آ ٪ش٭ځ١ة
٬٭تٱځؽ ٠ٿ اڄضاء ا٬تٙ٭ځٱٿ اجتٱا٘اً بػئاـة
ضٰ.اٸ��ػ ڀٻٴؿ شبځ��ػ ا٬صّ��ُ ٺا٬بػاٰج
غئځؿ ا٬٭حٵة.
ٺتٯ ش��ډ ٪اڈجتٱاٖ ت٥طڀ��ٯ ٘ػي ذٻ٪
ٰػاذ�� ٫تّ��ٻغ ا٬حائ��ؽة ٰٵ��ع اٴّډ٤تٹا،
بٙطٸ��ا ت��ٯ تٻؼڀٗ ٰٹ��اٮ أٍ٘��اء ا٬٭حٵة
ذف��ب ٰحاڈت ا٬حائ��ؽة اڄغب��ٙة ،ٺا٬تٿ
تتٱث��٠ ٫ٿ ا٥٬ځ��اضة ا٬ٱطغـ��ځة ٺا٬تٙ٭ځٯ
ٺا٬تٙ٭��ٯ ٺا٬بځئة ا٬ٱطغـ��ځة ٺاڄٴم��ّة
ا٬ٱطغـ��ځة ،ذځ��ث ـ��ځ٥ٻٮ اڄٍ٘��اء
بؽڀ��اغات ٰځطاٴځ��ة ٬٭ٱطاغؾ ا٬ٱم��اغ٨ة
٠ٿ ٸعٶ ا٬ٱف��اب٥ة ٬ډِډٖ ٘٭ٽ ا٬ٻثائ٣
ٺا٬ٱف��تٵطات ا٬ٱّ٭ٻبة ٰٵٹ��ا إ٬ٽ جاٴب
ا٬ؽڀاغات ا٬ى١ځة ،ٺظ٬ ٧٬ترطڀط ا٬ٱطغـة
ا١٬ائؽة بٹعٶ ا٬حائؽة.
ٺتٍ��ٯ ٤ائٱة ا٬ٱ��طاغؾ ا٬تٿ ـ��ب٬ ٣ٹا
ا��١٬ٻؼ با٬حائؽة ٰٵع اٴّډ٤تٹا :أٮ ـ��٭ٱة

اجتماع لجنة جائزة اأمير خليفة للتميز في اأداء التعليمي

اچ٘طاضڀ��ة ٬٭بٵات ،ا٬ٵ��ٻغ ا٬ثاٴٻڀة ٬٭بٵات،
٘��ػاض اڈبتطائځة ٬٭بٵات ،ا٬حابػڀة ا٬ثاٴٻڀة
ا٬ىٵا٘ځ��ة ٬٭بٵځ��ٳ ،ا٬ف��ٵابؿ اچ٘طاضڀة
٬٭بٵات ،ا٬ٱتٵبٿ اڈبتطائځة ٬٭بٵځٳ ،ا٬ػٺٌة

اڈبتطائځ��ة ٬٭بٵ��ات ،ا٬ٱر��ػ ٢اڈبتطائځة
٬٭بٵات ،اٙ٬ػٺب��ة اڈبتطائځة ٬٭بٵات ،شٻ٬ة
ا٬ثاٴٻڀة ٬٭بٵات ،آٰٵة بٵت ٺٸب اڈبتطائځة
٬٭بٵات ،ا٬صٻاغؼٰٿ اڈبتطائځة ٬٭بٵځٳ.

«بوليتكنك» تبدأ الفصل الدراسي
الثاني اليوم وغلق التسجيل  25الجاري
أ٘٭ٵ��ت ٨٭ځ��ة ا٬برػڀٳ ا٬ت٥ٵځ��ة «بٻ٬ځت٩ٵ�� »٧ا٬برػڀٳ
٘ٳ بطء ا١٬ى ٫ا٬طغاـ��ٿ ا٬ثاٴٿ ا٬ځ��ٻٮ بحٱځٗ ا٬بػاٰج
اڄ٨اضڀٱځة ،ڈ٠تة إ٬ٽ اـ��تٱػاغ ٘ٱ٭ځة ا٬تف��حځ ٫ٺ٠تػة
ا٬رع ٞٺاچٌا٠ة ذتٽ  25ا٬حاغپ.
ٺٰ��ٳ جٹتٷ ،ذػن ا٥٬ائ��ٯ بأ٘ٱا ٪ا٬ػئځ��ؿ ا٬تٵ١ځعپ
٬٭بٻ٬ځت٩ٵ�� ٧ضٰ.رٱ��ط اٙ٬ف��ځػپ ٘٭ٽ ت��٥١ط اذتځاجات
ا٬رػٮ ا٬حاٰٙٿ ا٬صطٰځة ٺاڄ٨اضڀٱځة ،ٺٰٵٹا ا٬ٱصتبػات
ٺ٤ا٘��ات ا٬ٱراٌػات ٺا٬ٱباٴ��ٿ اڄ٨اضڀٱځة ٺأٰٻغ اڄٰٳ
ٺا٬ف��ډٰةٰ ،ٻجٹ��اً ا٬ٱٙٵځځ��ٳ إ��٬ٽ تٻ٠ځ��ػ ٰ ٫٨ا ٰٳ
ل��أٴٷ أٲ ڀٍٱٳ ٘ٻضة اّ٬٭بة بفډـ��ة ،ٺتٻ٠ځػ ا٬بځئة
ا٬ٱٵاـ��بة ٬طغاـ��تٹٯ .ٺأ٘ػب ا٥٬ائٯ بأ٘ٱ��ا ٪ا٬ػئځؿ
ا٬تٵ١ځ��عپ ٬٭بٻ٬ځت٩ٵ����٘ ٧ٳ تٱٵځاتٷ ٬٭ّ٭ب��ة ا٬تٻ٠ځ٣

ٺا٬ٵحاخ ٠ٿ ضغاـتٹٯٰ ،ٻجٹاً إڀاٸٯ إ٬ٽ ٌػٺغة اڈ٬تؽاٮ
با٬٭ٻائد ا٬تٵٕځٱځة ٺاڄ٨اضڀٱځة ا٬ٱٙتٱطة ٬٭بٻ٬ځت٩ٵ،٧
ٺ٘٭ٽ غأـٹا اڈ٬تؽاٮ ب٭بؿ ا٬بّا٤ة ا٬حاٰٙځة ،ٺا٬تٙاٺٲ
ٰٗ غجا ٪اڄٰٳ ٺڈـ��ځٱا ٘ٵط ا٬بٻابة ا٬ػئځف��ځة ٍ٬ٱاٲ
اٴف��ځاب ا٬رػ��٨ة ا٬ٱػٺغڀة ٺت��١اضپ اڈؼضذ��اٮٰ ،ٻجٹاً
إڀاٸٯ إ٬ٽ ٰػاجٙة ا٬تٻاغڀس ا٬ٱٹٱة ٺا٬صّة اڄ٨اضڀٱځة
٬٭١ى ٫ا٬طغاـ��ٿ ٰٳ ش��ډ ٪ؼڀاغة ا٬ٱٻ ٗ��٤اچ٩٬تػٺٴٿ
٬بٻ٬ځت٩ٵ�� ٧ا٬برػڀ��ٳ ،ضا٘ځاً إڀاٸٯ ٬ب��طء ا١٬ى ٫ا٬ثاٴٿ
ب��ػٺخ ٰ٭ؤٸ��ا اٙ٬ؽڀٱة ٺاچو��ػاغ ٘٭ٽ ا٬ت��١ٻ ٢ٺا٬تٱځؽ
ٺتر٥ځ�� ٣أ ٫��ٍ٠ا٬ٵتائج ،بٱ��ا ڀ٩ٙؿ ذبٹ��ٯ ٬ٻِٵٹٯ
ٺت٥طڀػٸٯ ٬ٱا ڀ٥طٮ إ٬ځٹٯ ٰٳ ٤بٰ ٫ٱ٭٩ة ا٬برػڀٳ ٰٳ
غ٘اڀة ٨بځػة ٺض٘ٯ ڈ ٰرطٺض.

«بوليتكنك» تتأهل لمنافسة
«المحاسبة المالية» في شيكاغو بأبريل

لاغ٨ت «بٻ٬ځت٩ٵ ٧ا٬برػڀٳ» ٠ٿ تى١ځات ترطپ ا٬برث
٠ٿ لٹاضة ا٬ٱراـبة ا٬ٱا٬ځة ا٬ٱؤٸ٭ة ٬٭ٱٵا٠فة ا٬طٺ٬ځة
ا٬تٿ ـت٥ٙط ٠ٿ لځ٩اٜٻ با٬ٻڈڀات ا٬ٱترطة اڄٰػڀ٩ځة،
إظ أـ��١ػت ٴتائج ا٬تى١ځات ٘ٳ ٠ٻؼ ٠ػڀ٥ٿ «بٻ٬ځت٩ٵ٧
ا٬برػڀ��ٳ» با٬ٱػ٨ؽڀٳ اڄٺ ٪ٺا٬ثاٴٿ ٰتٝ٭بځٳ ٘٭ٽ ب٥ځة
ا١٬ػ ٢ا٬ٱماغ٨ة ٺٰٳ بځٵٹا ٰٱث٭ٻٲ ٘ٳ جاٰٙات ٺِٵځة

ٺشاوة ،ٺبع ٧٬تأٸ٠ ٫ػڀ ٣ا٬بٻ٬ځت٩ٵ٬ ٧٭ٱم��اغ٨ة ٠ٿ
ا٬ٱٵا٠فة ا٬طٺ٬ځة ا٬تٿ ـت٥ٙط ٠ٿ أبػڀ.2016 ٫
ٺ٤ا ٪ا٥٬ائ��ٯ بأ٘ٱا ٪ا٬ػئځ��ؿ ا٬تٵ١ځ��عپ »�٬بٻ٬ځت٩ٵ٧
ا٬برػڀ��ٳ» ضٰ .رٱط اٙ٬ف��ځػپ :إٲ ٸعا اچٴح��اؼ ا٩٬بځػ
ّ٬٭بة ا٬بٻ٬ځت٩ٵ ٧لاٸط إٌا٠ٿ ٘٭ٽ ا٬ٱفتٻټ ا٬ٱػٰٻ٢
ا٬عپ ب٭ٝٷ ِ٭بتٵا.

اإعامي السوري نبيل صالح
يروي أسرار دمشق في بيت الزايد
ڀف��تٍځ ٟبځت ٘بط اه ا٬ؽاڀط ٜطاً ٬تػاث ا٬برػڀٳ ا٬ىر١ٿ اچ٘ډٰٿ
ا٬ف��ٻغپ ٴبځ ٫وا٬د٬ ،ځف��ػض بٰ ًٙٳ أـ��ػاغ ٰطڀٵة ضٰم��٠ ،٣ٿ
أٰف��ځة تٵا٤ك تاغڀس أوا٬ة ضٰم�� ٣ٺبٵاءاتٹ��ا اٙ٬ٱػاٴځة ٠ٿ اٙ٬ىػ
اٙ٬ثٱاٴ��ٿ ،إ٬ٽ جاٴب ا٘تباغٸ��ا ا٬ٱرّة ا٬باغؼة ٠ٿ ت��طٺا ٪ا٬ث٥ا٠ات
ٺثػاء ٘ٱاغتٹا ٺا٬ف��١ػ ٠ٿ ٰؽاغتٹا ا٬فځاذځة٨ ،ٱا ڀفبػ ٘ٳ اّ٬ب٥ات
اٙ٬ػ٤ځ��ة ٺا٬حٝػا٠ځة بځ��ٳ ٰطڀٵة ٺأشػټ ،ٺأبٻاب ضٰم�� ٣ا٬ػٺٰاٴځة،
ٺغبٱ��ا أ٨ثػ ٰٳ ظ��٠ ٧٬ٿ غٺاڀة ڈ تٵتٹٿ ٘ٳ ضٰم�� ،٣ٺظٌ ٧٬ٱٳ
ا٬ٱٻـ��ٯ ا٬ث٥ا٠ٿ ٬ٱػ٨ؽ ا٬مځس إبػاٸځٯ ٬٭ث٥ا٠ة ٺا٬برٻث ،ٺا٬ٱٻـٻٮ
ب��»ٰٳ ڀؤٰٳ با٬ٱفترځ ٫ڀػبد ٰٙػ٨ة ڀػاٸا ا٬حٱځٗ شاـػة».
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