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توطيد عالقات ال�سداقة مع �سوي�رصا 

اجل�سي تقدم اأوراق اعتمادها اإلى الدوق الأكرب 

�سفري الحتاد الأوروبي ي�سلم اأوراق اعتماده

بيالرو�سيا تعفي البحرينيني من التاأ�سرية

اإلى جامعة وطنية اإ�سادة بالتوجيه امللكي لتطوير “الهداية اخلليفية” 

تخ�سي�ص جهة واحدة لرتخي�ص ومراقبة املواد الكيميائية

اإجراءات التعامل مع البيوت املهجورة معقدة وطويلة

“التعليم العايل” يهنئ العاهل مبرور 30 عاًما على تاأ�سي�س جامعة البحرين... النعيمي:

“الأعلى للبيئة”: اأمر �سعب حتقيقه... “الأمن النيابية”:

ا بتحويلها على البلديات... حمافظ ال�سمالية لـ “$”:
ً
مطالب

املنامــــة - بنــــا: اأ�ســــاد وزير الرتبيــــة والتعليم 

رئي�ــــس جمل�ــــس التعليــــم العــــايل ماجــــد النعيمــــي 

لــــدى تروؤ�سه الجتمــــاع الدوري الأربعــــن للمجل�س، 

بالتوجيــــه امللكي ال�سامي بتطويــــر مدر�سة الهداية 

اخلليفيــــة اإىل جامعــــة وطنيــــة تطرح برامــــج نوعية 

متميــــزة تخليداً لريــــادة البحريــــن التعليميــــة، كما 

هنــــاأ املجل�س عاهل البــــاد الرئي�ــــس الأعلى جلامعة 

البحريــــن �ساحــــب اجلالة امللك حمد بــــن عي�سى اآل 

خليفة مبنا�سبة مرور 30 عاماً على تاأ�سي�س اجلامعة 

البحريــــن  جامعــــة  اإىل  التهنئــــة  موجهــــاً  الوطنيــــة، 

حل�سولها علــــى الرتتيب )242( �سمــــن الت�سنيف 

العاملي للجامعات اخل�رضاء.

وا�ستعر�ــــس املجل�ــــس بعد ذلــــك املو�سوعات 

الواردة يف جــــدول الأعمال واتخــــذ ب�ساأنها القرارات 

الازمــــة، واأهمهــــا: تخويــــل الأمانــــة العامــــة ملجل�س 

التعليــــم العــــايل بدرا�ســــة طلبــــات اإن�ســــاء جامعات 

خا�سة، وحتويلها بعــــد الدرا�سة اإىل اللجان الفرعية 

املخت�ســــة يف اجلوانب املالية والإدارية والهند�سية 

والأكادميية؛ بهدف ت�رضيــــع الإجراءات، خ�سو�سا يف 

�سوء تلقــــي الأمانة العامة املزيد مــــن الطلبات من 

عدد من اجلامعات العريقة. 

كمــــا ا�ستعر�ــــس املوافقة على مــــا انتهت اإليه 

جلنة العتمــــاد الأكادميي ب�ساأن منح جامعة البحرين 

وكليــــة البحريــــن التقنيــــة )بوليتكنــــك البحريــــن( 

واجلامعة امللكية للبنــــات العتماد املوؤ�س�سي ملدة 

4 �سنوات، اعتباراً مــــن تاريخ �سدور القرار، وذلك 
عمــــاً باأحــــكام املــــادة )9( مــــن القانــــون رقــــم )3( 

ب�ســــاأن التعليم العايل، وتكليف الأمانة العامة باإباغ 

موؤ�س�ســــات التعليم العايل باملبا�رضة بتقدمي طلبات 

احل�سول على العتمــــاد الأكادميي يف غ�سون �سهر 

مــــن تاريخه، علــــى اأن ترفع الأمانــــة العامة بعد ذلك 

مذكرة لاجتمــــاع املقبل حول املبا�ــــرضة يف اإجراءات 

العتماد الأكادميي للربامج املطروحة يف موؤ�س�سات 

التعليم العــــايل؛ وذلك تاأكيداً على اهتمام املجل�س 

بالرتقاء مب�ستوى الربامج املقدمة للطلبة وحر�سه 

علــــى تطويــــر خمرجــــات التعليــــم العــــايل مبملكــــة 

البحرين. 

كمــــا اطلع املجل�س علــــى تقرير الأمانــــة العامة 

ب�ســــاأن الربامــــج املوقوفــــة يف بع�ــــس موؤ�س�ســــات 

التعليم العايل نتيجة للمخالفات التي ارتكبتها تلك 

اجلامعــــات وقــــادت اإىل اإيقاف هــــذه الربامج، وقرر 

اإحالتها اإىل اللجنــــة الأكادميية بغر�س درا�سة واقع 

تلك الربامج والتاأكد من اإزالة تلك املخالفات التي 

ارتكبتهــــا والتاأكد مــــن اإزالتهــــا والتزامها بالقانون 

واللوائح املقــــررة بهذا ال�ساأن، على اأن ترفع اللجنة 

تو�سياتها اإىل جمل�س التعليم العايل لتقرير ما يراه 

منا�سباً.

قـــال نائـــب رئي�ـــس جلنـــة ال�ســـوؤون اخلارجيـــة 

والدفـــاع والأمـــن الوطنـــي مبجل�ـــس النـــواب خليفة 

الغـــامن اإن اللجنـــة اأو�ســـت باملوافقة علـــى اقرتاح 

برغبـــة ب�ســـاأن تخ�سي�ـــس احلكومـــة جهـــة م�سوؤولـــة 

عـــن مراقبة ا�ستـــراد اأو ت�سدير اأو توزيـــع اأو بيع اأو 

عر�س املواد الكيميائية يف الدولة. وب�ساأن القرتاح 

برغبة، قالـــت وزيرة ال�سحة فائقة ال�سالح اإن غياب 

ال�سيطـــرة الكافيـــة على املـــواد الكيميائيـــة يوؤدي 

اىل التعر�ـــس ملجموعـــة وا�سعـــة من الآثـــار ال�سارة 

املحتملة ومنها املخاطر ال�سحية كاأمرا�س ال�رضطان 

واملخاطـــر املادية مثل قابليـــة ا�ستعالها ف�سا عن 

تها على  الأخطـــار البيئيـــة كانت�ســـار التلـــوث و�ُسميِّ

احلياة الفطرية. 

ولفتـــت الوزيـــرة لوجود اأكرث مـــن جهة مرتبطة 

باإدارة املواد الكيميائية حاليا، ووجود جهة م�سوؤولة 

عن اإدارة املـــواد الكيميائية وو�سع التدابر الازمة 

للوقايـــة واحلمايـــة منهـــا �سي�ساهم ب�ســـكل كبر يف 

ال�سيطرة عليها واحلد من خماطرها ب�سكل اأف�سل.

  ويف ذات املو�ســـوع، اأو�ســـح املجل�ـــس الأعلى 

للبيئـــة وجود جهات حكومية عـــدة يف الوقت احلايل 

واملنتجـــات  املـــواد  ومراقبـــة  بالرتخي�ـــس  تقـــوم 

الكيميائيـــة ولـــكل منهـــا مرجعـــه القانـــوين بحكـــم 

اخلليجيـــة  اأو  الوطنيـــة  والت�رضيعـــات  الخت�سا�ـــس 

املوحـــدة. وذكـــر املجل�ـــس اأن اجلهـــات احلكوميـــة 

املعنيـــة هـــي: املجل�ـــس الأعلـــى للبيئـــة، و�ســـوؤون 

الزراعـــة، ووزارة ال�سحة، والهيئـــة الوطنية لتنظيم 

املهن ال�سحية، ووزارة الداخلية ووزارة اخلارجية.

واحـــدة  جهـــة  تخ�سي�ـــس  اأن  املجل�ـــس  وراأى 

لرتخي�س ومراقبة املواد الكيميائية �سيتطلب اإعادة 

هيكلـــة جميع هذه اجلهـــات ودمج الكـــوادر العاملة 

فيها حتت مظلة واحدة بهيكل جديد واعادة �سياغة 

الت�رضيعات الوطنيـــة واخلليجية املوحدة لتتواءم مع 

ت�رضيع وطني موحد وهو اأمر من ال�سعب حتقيقه.

ولفت املجل�ـــس اإىل اأن الروؤية التي يتبناها هي 

اإبقـــاء تعدد اجلهـــات املرخ�سة للمـــواد الكيميائية 

ل�سمـــان الخت�سا�س مع التاأكيد علـــى تعزيز عملية 

اإحـــكام الرقابـــة لعمليـــات الرتخي�ـــس وال�ستـــراد 

والت�سديـــر وال�ستخـــدام لهذه املـــواد عرب اجلهات 

نف�سها.

اأبدى حمافظ املحافظة ال�سمالية علي الع�سفور 

عـــدم تاأييده لاآليـــة املتبعـــة حاليـــا يف التعامل مع 

ظاهرة البيوت املهجورة.

وذكر الع�سفـــور لـ “الباد” على هام�س جمل�سه 

الأ�سبوعي، اأن الإجراءات املتبعة حاليا تعاين التعقيد 

والتطويـــل، مقرتحـــا اأن يعطـــى هـــذا الخت�سا�ـــس 

للبلدية بدل من املحكمة.

ولفـــت اإىل اأن بقاء هـــذه البيوت بهـــذا ال�سكل 

يجعل منهـــا اأماكن يعتـــدى فيها علـــى الأطفال، اأو 

ارتكاب الأمور املخالفة للقوانن.

وقـــال “اإن علـــى املواطنـــن اأن يكـــون لديهم 

ح�ـــس امل�سوؤولية بعدم تـــرك منازلهم مفتوحة بهذه 

الطريقة، مما يوؤدي اإىل ت�سببها يف الإ�رضار باملجتمع، 

وتغذية النحرافات ال�سلوكية”.

واأ�ساف اأن �سيا�سة املحافظة تقوم على حت�سن 

واقـــع كل �سيء مهجور، كال�سيـــارات املهجورة التي 

لهـــا واقـــع �سلبي علـــى البيئـــة واإ�سغال الطـــرق، اإذ 

ا�ستطاعـــت املحافظة اأن تزيـــل اأكرث من األف �سيارة 

مهجورة، ونقلها اإىل يارد منطقة �سلماباد.

ولفـــت اإىل دور املحافظـــة يف مو�سوع احلدائق 

املهجـــورة، اإذ قامـــت بتعديـــل حديقة الـــدراز على 

�سبيل املثـــال، م�سرا اإىل اأن هنـــاك طلبا لتزويدها 

بالألعاب، وتوفر اأك�ساك تتنا�سب واحتياجات ذوي 

الحتياجات اخلا�سة. 

• جانب من اجتماع املجل�س	

• جانب من اجتماع �سابق للجنة ال�سوؤون اخلارجية النيابية	

• بلديو ال�سمالية يهنوؤون املحافظ بتجديد الثقة امللكية	

�ســـوؤون  وزيـــر  زار  بنـــا:   - القاهـــرة 

جمل�ـــس الـــوزراء حممـــد املطوع مقـــر النادي 

الدبلوما�سي امل�ـــرضي بالقاهرة اأم�س يرافقه 

ال�سيـــخ ح�سام بن عي�ســـى اآل خليفة، و�سفر 

البحريـــن لـــدى م�ـــرض، املنـــدوب الدائم لدى 

اجلامعة العربية ال�سيخ را�سد بن عبدالرحمن 

اآل خليفـــة، حيـــث كان يف ا�ستقبالهم رئي�س 

النادي اأ�رضف حربي.

وخال جولـــة يف اأرجاء النادي الذي يرجع 

تاريخ بنائه اإىل العـــام 1908، اأعرب املطوع 

عـــن تقديـــره للـــدور الفاعل الـــذي يقوم به 

تعزيـــز  يف  امل�ـــرضي  الدبلوما�ســـي  النـــادي 

التوا�ســـل بن جمهورية م�ـــرض العربية ودول 

العامل. واأ�ساد بالعاقات الطيبة بن البلدين 

وال�سعبن ال�سقيقن.

مـــن جانبـــه، اأعرب حربـــي عـــن �سعادته 

بزيـــارة الوفد البحريني، والتـــي جت�سد مدى 

عمق العاقـــات املتميزة بن مملكة البحرين 

وجمهورية م�رض العربية. بعدها، ح�رض املطوع 

وال�سيـــخ ح�سام بن عي�سى اآل خليفة، وال�سيخ 

را�سد بـــن عبدالرحمن اآل خليفـــة ماأدبة غداء 

اأقامهـــا رئي�ـــس مركـــز اخلليـــج للدرا�ســـات 

الإ�سرتاتيجيـــة عمـــر احل�سن تكرميـــا للوفد، 

ح�رضها الأمن العـــام امل�ساعد لاأمن القومي 

بجامعـــة الـــدول العربيـــة خليـــل الـــذوادي، 

اإ�سافـــة اإىل نخبـــة مـــن الأدبـــاء واملفكريـــن 

وال�سحفيـــن والإعاميـــن امل�رضين، حيث 

تبادلوا احلديث عـــن العاقات املتميزة بن 

البلدين ال�سقيقـــن والو�سع العربي الراهن 

وم�ستجدات الأو�ساع يف املنطقة.

املنامة- وزارة اخلارجية:  اجتمع وكيل 

وزارة اخلارجيــــة لل�ســــوؤون الدوليــــة ال�سيخ 

عبــــداهلل بن اأحمــــد اآل خليفة بالديــــوان العام 

للــــوزارة، مع وفد مــــن وزارة خارجية الحتاد 

ال�سوي�ــــرضي برئا�سة م�ساعد وزيــــر اخلارجية 

لل�ســــوؤون ال�سيا�سية وولف غانــــغ اأماديو�س 

برولهارت، بح�سور �سفر الحتاد ال�سوي�رضي 

لدى مملكة البحرين اثيان ثيفوز.

وخــــال الجتمــــاع، رحــــب وكيــــل وزارة 

بالوفــــد  الدوليــــة  لل�ســــوؤون  اخلارجيــــة 

الثنائيــــة  بالعاقــــات  م�سيــــدا  ال�سوي�ــــرضي، 

البحريــــن والحتــــاد  بــــن مملكــــة  القائمــــة 

ال�سوي�ــــرضي، موؤكــــدا احلر�ــــس علــــى تطوير 

هــــذه العاقات والدفع بهــــا نحو اآفاق اأرحب 

وامل�ســــاورات  اللقــــاءات  عقــــد  خــــال  مــــن 

والجتماعــــات الثنائية امل�سرتكــــة التي من 

�ساأنهــــا توطيد عاقــــات ال�سداقة والتعاون 

بــــن البلديــــن ال�سديقــــن علــــى الأ�سعدة 

كافة.

من جهته، اأ�ســــاد م�ساعد وزير اخلارجية 

لل�ســــوؤون ال�سيا�سية يف الحتــــاد ال�سوي�رضي 

بزيــــارة عاهــــل البــــاد جالة امللــــك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة لاحتاد ال�سوي�رضي يف مايو 

2016، ومــــا نتج عنها مــــن توقيع لعدد من 
التفاقات ومذكــــرات التفاهم، وما ت�سهده 

كذلك مملكة البحرين من تطور وازدهار.

املنامة - بنا: نقلت بهية اجل�سي �سفرة 

مملكة البحرين لدى مملكـــة بلجيكا والحتاد 

الأوروبـــي ودوقية لك�سمبـــورج حتيات عاهل 

البـــاد �ساحب اجلالة امللـــك حمد بن عي�سى 

اآل خليفـــة، ورئي�ـــس الوزراء �ساحـــب ال�سمو 

امللكـــي الأمر خليفة بن �سلمـــان اآل خليفة، 

وويل العهـــد نائـــب القائـــد الأعلـــى النائب 

الأول لرئي�ـــس جمل�س الـــوزراء �ساحب ال�سمو 

امللكـــي الأمر �سلمان بن حمد اآل خليفة، اإىل 

فخامة الدوق الأكرب هرني األربت ومتنياتهم 

حلكومة و�سعب دوقية لك�سمبورج مبزيد من 

التقدم والزدهار.  

جـــاء ذلك خـــال تقـــدمي اجل�ســـي اأوراق 

اعتمادهـــا اإىل فخامة الـــدوق الأكرب ك�سفرة 

دوقيـــة  لـــدى  البحريـــن  ململكـــة  معتمـــدة 

لك�سمبورج. 

مـــن جانبـــه، رحـــب الـــدوق بال�سفـــرة، 

معربـــا عـــن اعتـــزازه بالعاقات التـــي تربط 

مملكة البحريـــن بدوقية لك�سمبـــورج، موكداً 

اأهمية تطوير التعـــاون الثنائي بن البلدين 

ال�سديقـــن يف املجـــالت كافـــة، متمنيـــاً يف 

الوقـــت ذاتـــه لل�سفـــرة التوفيـــق يف مهام 

من�سبها اجلديد مبا يخدم البلدين وال�سعبن 

ال�سديقن.

ت�سلــــم  اخلارجيــــة:   وزارة  املنامــــة- 

�سفر مملكة البحريــــن لدى اململكة العربية 

اآل  ال�سعوديــــة ال�سيــــخ حمــــود بــــن عبــــداهلل 

خليفــــة يف مكتبه مبقــــر ال�سفــــارة ن�سخة من 

اأوراق اعتمــــاد �سفــــر الحتــــاد الأوروبي غر 

املقيم لدى مملكة البحرين ميكيلي �رضفوين 

دور�سو.

واأ�ســــاد ال�سيــــخ حمــــود بــــن عبــــداهلل اآل 

خليفــــة بعاقــــات التعــــاون وال�سداقة التي 

تربط بن مملكة البحرين والحتاد الأوروبي، 

موؤكداً اأهمية توطيدهــــا وتعزيزها وتنميتها 

يف خمتلــــف املجــــالت ملــــا يخــــدم امل�سالح 

امل�سرتكة للجانبن ال�سديقن.

املنامة - بنا: اأعفت جمهورية بيارو�سيا 

مواطني البحرين من تاأ�سرة الدخول اعتباراً 

من يوم اأم�س.

اإعفـــاء  “اإن  اخلارجيـــة  وزارة  وقالـــت 

املواطنن البحرينين مـــن تاأ�سرة الدخول 

ب�ـــرضط األ تتعدى فـــرتة الزيارة 5 اأيـــام، واأن 

يكـــون الدخول عـــرب )مطار من�ســـك الدويل(، 

اإ�سافـــة اإىل وجوب توافر بع�ـــس الوثائق مع 

امل�سافـــر كجواز �سفر �ســـاري املفعول اأو اأي 

وثيقـــة �سفر اأخـــرى مقبولة، مبلـــغ مايل على 

الأقل 25 يورو لليـــوم الواحد، اأي مبا يعادل 

125 يـــورو خلم�سة اأيام، تاأمن �سحي بحيث 
تكون التغطية املالية للتاأمن 10000 يورو 

على الأقل”.

- املجل�ـــس الأعلـــى للبيئـــة: يراقـــب املـــواد 

العمليـــات  يف  الداخلـــة  الكيميائيـــة  واملنتجـــات 

ال�سناعية واخلدمية.

- �سوؤون الزراعة: تراقب الأ�سمدة واملبيدات.

- وزارة ال�سحـــة: تراقـــب املنظفات واملواد 

العطريـــة واملـــواد الكيميائية الداخلـــة يف �سناعة 

الأغذيـــة والأدويـــة واملواد الكيميائيـــة ذات طابع 

ال�ستخدام الب�رضي.

- الهيئـــة الوطنية لتنظيم املهـــن ال�سحية: 

تراقب ال�سائف واملواد املختربية.

- وزارة الداخليـــة: تراقب املـــواد الكيميائية 

ذات الطابع الأمني.

- وزارة اخلارجيـــة: نقطـــة الت�ســـال للمـــواد 

الكيميائيـــة اخلا�سعـــة لتفاقيـــة حظـــر الأ�سلحـــة 

الكيميائية.

�سمـــن حديـــث يف جمل�ســـه الأ�سبوعـــي، الذي 

يلتقي فيه الأهايل وخمتلف ال�سخ�سيات الر�سمية، 

تطرق حمافظ املحافظـــة ال�سمالية علي الع�سفور 

اإىل احلديـــث عن جتربته املهنيـــة. وقال “تخرجت 

من تخ�س�ـــس الإعام، وعندمـــا مل تتح يل الظروف 

العمل يف هذا املجـــال، مل اأجل�س يف البيت، وعملت 

راتبـــي  وكان  وال�رضافـــة،  وال�سباغـــة  النجـــارة  يف 

حينهـــا ل يتجـــاوز 180 دينارا”. جـــاء ذلك يف اإطار 

حثـــه لل�سبـــاب على خو�ـــس معرتك احليـــاة، وعدم 

ال�ست�ســـام للظروف ال�سعبة، م�سرا اإىل اأنه موؤمن 

باأن مـــن ميلك �سهـــادة لبد اأن يكون قـــادرا على 

العثور على عمل. واأبدى املحافظ �سعادته بتجديد 

الثقـــة امللكية ال�ساميـــة به، عـــرب تعيينه حمافظا 

للدورة الثانية للمحافظة ال�سمالية، موؤما اأن يكون 

قادرا على حتمل هذه امل�سوؤولية.

را�سد الغائب

�سيد علي املحافظة

6 جهات ترخ�ص وتراقب املواد واملنتجات الكيميائية

الع�سفور: عملت �سباغا براتب مل يتجاوز 180 ديناًرا


