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تحسين جودة الهواء والماء بالبحرين ومعايير جديدة لجودة التربة

بن دينه: قانون جديد لحماية البيئة والكائنات المهددة باانقراض
أ٨ط ا٬ػئځؿ ا٬تٵ١ځعپ ٬٭ٱح٭ؿ اڄ٘٭ٽ ٬٭بځئة 
ض. ٰرٱط بٳ ضڀٵٷ أٲ ا٬ٱح٭ؿ ٺبا٬تٙاٺٲ ٰٗ 
ٰح٭��ؿ ا٬ٵ��ٻاب بىطض ا٬ٙٱ٫ ٘٭ٽ ٰم��ػٺٖ 
٤اٴ��ٻٲ بم��أٲ ا٬بځئ��ة، شاو��ة أٲ ا٥٬اٴ��ٻٲ 
ا٬ٱٙٱٻ٪ بٷ ذا٬ځًا ٍٰٽ ٘٭ځٷ 19 ٘اًٰا ٰٱ���ا 
ٗ ا٬ٱما٫٨ ا٬بځئځة،  ڀتّ٭ب ترطڀثٷ ٬ځتٻا٨بٰ 
ٰم��ځػًا إ٬ٽ ٤��ػب اڈٴتٹاء ٰٳ إ٘��طاض ٤اٴٻٲ 
شان برٱاڀ��ة اڄٴٻاٖ ٺا٩٬ائٵ��ات ا٬ٱٹطضة 
باڈٴ٥ػاي تٵ١ځعًا ڈ٬تؽاٰات ا٬ٱٱ٭٩ة بٱٻجب 
اڈت١ا٤ات ا٬طٺ٬ځة ٺاچ٤٭ځٱځة ا٬ٱٵٍٱة إ٬ځٹا.

ٺٴ٥٭ت ٺ٨ا٬��ة أٴباء ا٬برػڀٳ )بٵ��ا( ٘ٳ ب���ٳ 
ضڀٵٷ ٤ٻ٬ٷ إٲ "ا٬ٱح٭ؿ ڀٵ١ع ٰمػٺٖ ٰػاجٙة 
ا٬بځئځ��ة  ٺا٬ٱٻاو١��ات  ا٬ٱٙاڀځ��ػ  ٺترطڀ��ث 
با٬برػڀٳ، ٺڀتٍٱٳ ترفځٵًا ٠ٿ جٻضة ا٬ٹٻاء 
ٺا٬ٱاء ٰٗ اـ��ترطاث ٰٙاڀځ��ػ ٰتٙ٭٥ة بحٻضة 
ا٬تػبة، ٺت٥ٵځٳ اڂثاغ ا٬ٍاغة ٬ت٭ٻث اڄٺـاَ 
ا٬بځئځ��ة ٰا ڀٙ��ؽؼ تبا٘��ًا ٰٳ ور��ة ٺغ٠اٸځة 

ا٬ٱٻاِٳ".
ٺ٤��ا٪ بٳ ضڀٵ��ٷ إٲ "ٸعٶ ا٬حٹ��ٻض ا٬ٱبعٺ٬ة 
تٍٱٳ تٵ١ځ��ع ا٬تؽاٰات ا٬ٱٱ٭٩��ة ٠ٿ ٰحا٪ 
تٝځػ ا٬ٱٵاز ٺا٬تٵٱځة ا٬ٱف��تطاٰة ٘بػ ش١ً 
اڈٴبٙاث��ات ٺتبٵ��ٿ ت٥ٵځات وطڀ٥��ة ٬٭بځئة، 
ٺٰػا٤ب��ة ٰځ��اٶ اڂب��اغ ا٬حٻ٠ځة ٠��ٿ ٫٨ ٰٳ 
٘ف��٩ػ ٺا٬��طٺغ بٱرځ��ُ ٰٻ٤��ٗ ا٬ٱص٭١��ات 
ا٬ى٭ب��ة ا٬ىٵا٘ځ��ة، ٺإٴم��اء ٤ا٘��طة بځاٴات 
٨ځٱځائځ��ة ٰتصىى��ة ٬ٱػا٤ب��ة ٺتػشځ��ه 
ا٬ٱ��ٻاض ا٩٬ځٱځائځة ا٬صاٌٙ��ة ٬٭ػ٤ابة ا٬بځئځة 

ٺ٠ػي ا٬فځّػة ٘٭ٽ اـتځػاض ٸعٶ ا٬ٱٻاض".
ٺأٌ��اٞ أٲ "جٹ����ٻض ا٬ٱح٭���ؿ ڈ ت٥تى���ػ 
٘٭��ٽ ظ٧٬ ٠رف��ب، ذځث إٲ ٸٵا٦ ٰم��ػٺٖ 
شّ��ة چضاغة ا٬تص٭��ه ا٬ٵٹائٿ ٰ��ٳ ا٬ٱٻاض 
ا٬ٱفتٵ١طة ٬ّب٥ة اڄٺؼٺٲ، ٺظ٧٬ بتطغڀب 40 
ٌابًّا ٰ��ٳ ا٬حٱاغ٦ ٘٭ٽ ا٬تص٭ه ا٬تاٮ ٰٳ 
ا٬ٱٻاض "ا٩٬٭ٻغٺ ٠٭��ٻغٺ ا٩٬ػبٻٴځة"، ٺتطغڀب 
66 لػ٨ة ٰر٭ځة ٘٭ٽ ا٬تٙا٫ٰ اڂٰٳ ٺا٬ف٭ځٯ 

ٰٗ ٜاؼات ٺأجٹؽة ا٬تبػڀط ٺا٬ت٩ځځٟ".
ٺتاب��ٗ أٴٷ "تٯ إٴم��اء ٰػ٨ؽ ٥٬ځ��اضة ٘ٱ٭ځات 
٩ٰا٠ر��ة اڈٴف��٩اب ا٬ٵ١ّٿ ٠ٿ ـ��تػة ٺتٯ 
ا٬تطغڀ��ب ٘٭ٽ شّ��ة ا٬ّٻاغئ ـ��ٵة 2014، 
ٺترطڀث ا٬صّة ا٬ٻِٵځة ٬ٱ٩ا٠رة اڈٴف٩اب 
ا٬ٵ١ّٿ ٺا٬ٱ��ٻاض اڄشػټ ا٬ٍاغة با٬تٙاٺٲ ٰٗ 

ٰػ٨ؽ ا٬ٱف��ا٘طة ا٬ٱتباض٬ة ٬٭ّٻاغئ ا٬برػڀة 
)ٰځٱا٦(، ٺا٬ٱمػٺٖ ا٬ٻِٵٿ ڈـتؽغاٖ ألحاغ 
ا٥٬ػٮ، إٌا٠ة إ٬ٽ وطٺغ ٰحٱٻ٘ة جطڀطة ٰٳ 
ا٬تم��ػڀٙات ا٬بځئځة ٠ٿ ٰحاڈت ذٱاڀة ِب٥ة 
اڄٺؼٺٲ، ٺتٵٕځ��ٯ ٘ٱ��٫ ٩ٰاتب اڈـتم��اغة 

ا٬بځئځة ا٬ٙاٰ٭ة با٬ٱٱ٭٩ة".
ٺأ٨ط ب��ٳ ضڀٵٷ "تٙ��طض ا٬بػاٰ��ج ٺا١٬ٙا٬ځات 
ا٬تٻ٘ٻڀ��ة ا٬ت��ٿ ڀٵٕٱٹ��ا ا٬ٱح٭��ؿ ٬تث٥ځٟ 
٭ٽ ا٬بځئة  ا٬حٱٹ��ٻغ ذٻ٪ أٸٱځ��ة ا٬ٱرا٠ٕة٘ 
ٺا٬رځ��اة ا١٬ّػڀة، ٺظ٧٬ ٰ��ٳ ٰٵّ٭٣ إڀٱاٲ 
ا٬ٱح٭��ؿ بأٸٱځ��ة ٰب��طأ ا٬تٻ٘ځة ٺتػـ��ځس 
ا٬ٱباضئ ٺاڈتحاٸ��ات ٺا٬ٱ١اٸځٯ ا٬بځئځة ٬طټ 

ا٬ػأپ ا٬ٙاٮ".
ٺأل��اغ إ٬ٽ أٲ "ظ٬��٧ ڀتٯ ٘ب��ػ تٵٕځٯ ٺغق 
ا٬ٙٱ٫ ا٬تٻ٘ٻڀة ٬ٱصت٭ٟ ا٬حٹات ٺا٬ٱؤـفات 
٨ا٬ٱػا٨��ؽ اڈجتٱا٘ځ��ة با٬تٙ��اٺٲ ٰ��ٗ ٺؼاغة 
ا٬ٱراٌ��ػات  ٺ٥٘��ط  اڈجتٱا٘ځ��ة،  ا٬تٵٱځ��ة 
ا٬تٻ٘ٻڀة ٠ٿ ا٬ٱطاغؾ، ٺٰم��اغ٨ة اذت١اڈت 
بػٴاٰ��ج اڄٰ��ٯ ا٬ٱترطة ٬٭بځئة ٺڀ��ٻٮ ا٬بځئة 
ا٬ٙا٬ٱٿ، إٌا٠ة إ٬ٽ تٻؼڀٗ ا٩٬تځبات اچغلاضڀة 
ا٬ٱتٙ٭٥��ة با٬بځئة، ٺإ٘طاض اڄ٠��ډٮ ا٬ٻثائ٥ځة 
٠ٿ ٰصت٭ٟ ا٬ٱٵاـبات ٨�" ڀٻٮ اڄٺؼٺٲ ٺٴبات 
ا٥٬ػٮ"، ٺا٬ٙٱ٫ ٘٭ٽ تٵٕځٯ ٰؤتٱػ اڈ٤تىاض 

."UNIDO ٰٗ اڄشٍػ با٬تٙاٺٲ
ٺظ٨ػ أٴٷ "اٴّډ٤ًا ٰ��ٳ غ٘اڀة ذٍػة واذب 
اٸ٫  ځفٽ آ٪ ش٭ځ١ة٘  ا٬حډ٬ة ا٬ٱ٭٧ ذٱط بٳ٘ 
ا٬بډض ا٬ٱ١طټ ، ٺٰتابٙة ـٱٻ ا٬مځس ٘بطاه 
بٳ ذٱط آ٪ ش٭ځ١ة ا٬ٱٱث٫ ا٬م��صىٿ ٬حډ٬ة 
ا٬ٱ٭٧ غئځ��ؿ ا٬ٱح٭ؿ اڄ٘٭��ٽ ٬٭بځئة، ٠إٲ 
٬ٱم��ػٺٖ ذٱاڀة ِائػ ا٬رباغپ أٺ٬ٻڀة شاوة 
ٴٕػًا ٬ٱا ڀٹطٞ إ٬ځ��ٷ ٰٳ ا٬ر١اْ ٘٭ٽ ت٩اثػ 
ٸعا ا٬ّائػ ٺتٻِځٵٷ ٠ٿ ا٬بځئات ا٬ٱٵاـبة ٬ٷ 
٭ٽ ا٬ثػٺة ا٬بځئځة  ٳ ا٬ىځط ذ١أًا٘  ٺذٱاڀتٷٰ 

ٺا٬رځاة ا١٬ّػڀة ٠ٿ ا٬ٱٱ٭٩ة".
ٺأٺٌد أٲ "ا٬ٱح٭ؿ أِ٭٣ ذٱ٭ة إ٘ډٰځة تٯ 
ٵ��ٗ اوّځاض ا٬ّائػ  ٰٳ شډ٬ٹا ٴم��ػ ٤اٴٻٲٰ 
أٺ ا٬تٙ��ػي ٬��ٷ ٠ٿ ٰصت٭ٟ ٺـ��ائ٫ اچ٘ډٮ، 
٨ٱا تٯ ٺٌٗ ڈ٠تات ترعڀػڀة ٬ٙطٮ ا٬تٙػي 
٬��ٷ أٺ اوّځاضٶ ٠ٿ جٱځٗ ا٬ٱطاش٫ ا٬ػئځف��ة 
٬٭ٱٵ٥ّة ا٬حٵٻبځة، ٰٙػبًا ٘ٳ ل٩ػٶ ٺت٥طڀػٶ 
٬حٱځ��ٗ ٰػت��اضپ ا٬ٱٵاِ��٣ ا٬بػڀ��ة ٺٰػبځٳ 

ا٬ى٥ٻغ ٬ت١ٹٱٹٯ ا٥٬اٴٻٲ ٺاڈ٬تؽاٮ بٷ".
ٺ٠ځٱا ڀتٙ٭٣ با٬ٱم��ا٫٨ ا٬بځئځ��ة ا٬تٿ تٹطض 
ا٬ثػٺة ا٬برػڀة ٺا٬بځئ��ة ٺا٬رځاة ا١٬ّػڀة ٠ٿ 
ا٬برػڀٳ ـ��ٻاء ٠ٿ ٺ٤تٵا ا٬ػاٸٳ أٺ ٰفت٥بًډ، 
أٺٌ��د ب��ٳ ضڀٵٷ أٴٹ��ا "تتٱث٫ ٠��ٿ تىػڀٟ 
ٰځ��اٶ ا٬ى��ػٞ ا٬ىر��ٿ ٜځ��ػ ا٬ٱٙا٬ح��ة إ٬ٽ 
ا٬بځئة ا٬برػڀ��ة، ٺتىػڀٟ ا٬ٱځاٶ ا٬ٱ٭ٻثة ٰٳ 
ٳ ٤ب٫  ا٬ٱىاٴ��ٗ، ٺا٬ح��ػٞ ٺا٬ىځط ا٬حائ��ػٰ 
ا٬ىځاضڀٳ ٺٰٳ ٠ٿ ٥ٰاٰٹٯ، ٺٰماغڀٗ ا٬ػضٮ 
ا٬بر��ػپ ا٬تٿ تؤضپ إ٬ٽ تٝځ��ػ ذػ٨ة ا٬تځاغات 
٭ٽ تح��طض ا٬ٱځاٶ ٠ٿ  ا٬برػڀ��ة بم��٫٩ ڀؤثػ٘ 
بٙ��ً ا٬ٱٵا٣ِ ٺاٴرف��اغ ا٬ٱ٭ٻث��ات ٠ځٹا، 
ٺٸ��ٻ ٰا ڀؤثػ بطٺغٶ ٘٭ٽ ا٬ث��ػٺة ا٬برػڀة ٠ٿ 
ت٭��٧ ا٬ٱٵاِ��٣، ٺذ��ٻاضث اٴف��٩اب ا٬ٵ١ُ 
ٰٳ ا٬ٵا٤��ډت ا٬ٵ١ّځة، ٺتػا٨��ٯ ا٪ ٰص٭١ات 
ا٬ىٵا٘ځ��ة ٺا٬ب٭طڀ��ة ٺ٤٭ة ا١٬��ػن ا٬ٱتاذة 
ٵٹا ٺإ٘��اضة تطٺڀػٸا ٺا٬تص٭ه  ٬ډـ��ت١اضةٰ 

ٰٵٹا بّػ٢ ـ٭ٱځة".
ٺأل��اغ إ٬ٽ أٴ��ٷ "تٯ غوط بٙ��ً ا٬ٱصا١٬ات 
ا١٬ػضڀ��ة، ٺٰٵٹا ذځ��اؼة ا٬بٙ��ً ٬٭رځٻاٴات 
ا٬ٱ١تػـة ٺا٬تٿ ٰٳ ل��أٴٹا اچٌػاغ با٬رځاة 
ا٬ٱځ��اٶ  ٺتىػڀ��ٟ  ٺا٬ٱٻاِٵځ��ٳ،  ا١٬ّػڀ��ة 
ا٬ٱ٭ٻث��ة ٰ��ٳ ا٬ٱىاٴ��ٗ أٺ ٰ��ٳ ا٬ىٹاغڀج، 
ٺـ٩ب ا٬ؽڀت ا٬ٱف��تصطٮ ٠ٿ ا٬برػ ٰٳ ٤ب٫ 

بًٙ ا٬ىځاضڀٳ، ٺأٴم��ّة ا٬ػضٮ ٺا٬تحػڀٟ، 
٨ٱا تٯ غوط ٔاٸػة ا٬ٱط اڄذٱػ ٺٸٿ ٔاٸػة 
ِبځٙځة تؤثػ ٘٭ٽ اڄذځ��اء ا٬برػڀة ٰٳ شډ٪ 
ٴٱٻ ٴ��ٻٖ أٺ أ٨ثػ ٰ��ٳ ا٬ٙٻا٬��٣ أٺ ا٬ّرا٬ب 

ا٬ٵباتځة ا٬ٍاغة ٠ٿ ٰځاٶ ا٬براغ".
ٺتاب��ٗ أٴٷ ٬ٱٻاجٹ��ة ٰث٫ ٸ��عٶ ا٬ٱصا١٬ات، 
"ڀ٥��ٻٮ ا٬ٱح٭��ؿ باـ��تډٮ جٱځ��ٗ ا٬بډٜات 
ذ��ٻ٪ اڈ٘ت��طاء أٺ اٴتٹ��ا٦ ٤اٴ��ٻٲ ا٬رٱاڀة 
ا١٬ّػڀ��ة، ٺظ٬��٧ ٘بػ ا٬صُ ا٬ف��اشٳ ٬ت٭٥ٿ 
ا٬بډٜ���ات، ٺغ٤ٱ����ٷ: )80001112(، ٺڀت��ٯ 
ا٬تٵف��ځ٣ ٰٗ ا٬حٹات ا٬ر٩ٻٰځة ظات ا٬ى٭ة، 
٨��ٻؼاغة ا٬طاش٭ځ��ة ٰٱث٭��ة بص١ػ ا٬ف��ٻاذ٫، 
ٺا٬ثػٺة ا٬ف��ٱ٩ځة، ٺا٬ثػٺة ا٬رځٻاٴځة، ٺٺؼاغة 
اڄلٝ��ا٪ ٺل���ؤٺٲ ا٬ب٭طڀ���ات ٺا٬تصّځ���ُ 
ا٬ٙٱػاٴ��ٿ، ٺا٬ٹځئة ا٬ٻِٵځة ٬٭ٵ١��ُ ٺا٬ٝاؼ، 
ٺا٬ٵځابة ا٬ٙاٰة، ٺڀتٯ ا٬تٵفځ٣ ٰٗ ا٬ٱ١تمځٳ 
با٬ٱح٭ؿ ٬ٱٻاجٹة ٸ��عٶ ا٬ٱصا١٬ات ٺاتصاظ 

اچجػاءات ا٥٬اٴٻٴځة ذځا٬ٹا".
ٱث٭ة با٬ٱح٭ؿ  ٺأٺٌد بٳ ضڀٵٷ أٲ "ا٬برػڀٳٰ 

اڄ٘٭��ٽ ٬٭بځئ��ة ب��اضغت بإو��طاغ ت٥ػڀػ ذٻ٪ 
ا٬ب��ډٚ ا٬ٻِٵٿ اڄٺ٪ ٬٭تٝځ��ػات ا٬ٱٵاشځة ٠ٿ 
ٰاغؾ 2005، ٺتٍٱٳ ذىػًا ٬ٱىاضغ ٺذحٯ 
اڈٴبٙاثات ا٬ىاضغة ٰ��ٳ ا٬ٱٱ٭٩ة، ٺا٤تػذت 
بػٴاٰح��ًا ٬تص١ځ��ٟ آث��اغ ا٬تٝځ��ػات ا٬ٱٵاشځة، 
ٺ٨اٴت ا٬برػڀ��ٳ اڄٺ٬ٽ بځ��ٳ ضٺ٪ ا٬ٱٵ٥ّة 
٠ٿ إ٘طاض ا٬ت٥ػڀػ ا٬عپ اـتٙػي ضغاـة ذٻ٪ 
ا٬تأثځػات ا٬تٿ تّػأ ٘٭ٽ ا٬بډض بف��بب تٝځػ 
ا٬ٱٵاز، ٺڀفتٻجب أشعٸا باڈ٘تباغ ٘ٵط ٺٌٗ 

اـتػاتځحځاتٹا ا٬تٵٱٻڀة".
ٺأ٨��ط أٲ "ٴتائج ٸعا ا٬ت٥ػڀػ أـ��ٹٱت ٠��ٿ 
ترطڀ��ط ٰٙځاغ جطڀ��ط ٬ٱطټ اڈغت١��اٖ ا٬ډؼٮ 
٘ٵ��ط غضٮ ا٬ٱ��طٲ ا٬حطڀطة ا٬ف��اذ٭ځة ٨أذط 
اچجػاءات اڄٺ٬ځة ٬٭ت٩ځٟ ٰ��ٗ ٔاٸػة اغت١اٖ 
ٰٵف��ٻب ا٬ٱځ��اٶ، ٨ٱ��ا ل��اغ٦ ا٬ٱح٭ؿ ٠ٿ 
ٰم��ػٺٖ بػٴاٰج ا٬م��ػا٨ة ا٬بځئځة ٰٗ ا٬بٵ٧ 
م��ػٺٖ ا٬ٱباضغات   ٰٗ ا٬طٺ٬ٿ ٺا٬عپ ڀتؽاٰٳٰ 
اچ٤٭ځٱځ���ة ا٬ت�����ٿ تٵ١عٸ��ا ضٺ٪ ا٬تٙ���اٺٲ 

ا٬ص٭ځحٿ".

بالتعاون مع مجلس التعليم العالي

»بوليتكنك« تبدأ مشوار »ااعتماد 
اأكاديمي« بورشة متخصصة
بطأت ٨٭ځ��ة ا٬برػڀ��ٳ ا٬ت٥ٵځ��ة "بٻ٬ځت٩ٵ٧ 
ا٬برػڀٳ" ٰمٻاغٸا ٬ٵځ٫ اڈ٘تٱاض اڄ٨اضڀٱٿ 
ٰتصىى��ة  ٺغل��ة  بتٵٕځ��ٯ  ا٬ٱؤـف��ٿ، 
با٬تٙاٺٲ ٰٗ اڄٰاٴة ا٬ٙاٰة ٬ٱح٭ؿ ا٬تٙ٭ځٯ 

ا٬ٙا٬ٿ.
ٺا٘تبػت ٰطڀػة ا٬ح��ٻضة ٺا٥٬ځاؾ ٺا٬تر٭ځ٫ 
ٺا٬تصّځ��ُ ب�"بٻ٬ځت٩ٵ��٧ ا٬برػڀٳ" ض.غڀٯ 
ا٬بٻ٘ځٵځ��ٳ ٠��ٿ تىػڀ��د بٹعٶ ا٬ٱٵاـ��بة، 
اڈ٘تٱ��اض اڄ٨اضڀٱٿ أذط اڄضٺات ا٬ػئځف��ة 

٬ډغت٥اء بٱؤـفات ا٬تٙ٭ځٯ ا٬ٙا٬ٿ.
ٺ٤ا٬��ت إٲ "بٻ٬ځت٩ٵ��٧ ا٬برػڀ��ٳ" اتص��عت 
٭ٽ اڈ٘تٱاض  شّٻات جاضة ٬تفػڀٗ ا٬رىٻ٪٘ 
اڄ٨اضڀٱٿ ا٬ٱؤـفٿ ٺ٣٠ ٰٙاڀځػ اڈ٘تٱاض، 
٘��اضة ا٬رىٻ٪ ٘٭ٽ اڈ٘تٱاض إٴحاؼ ڀرف��ب 
٬�"بٻ٬ځت٩ٵ٧" ٺ٬٭تٙ٭ځٯ ا٬ٙا٬ٿ ٠ٿ ا٬برػڀٳ. 
ٰ��ٳ جاٴب��ٷ أ٨��ط ا٥٬ائ��ٯ بأ٘ٱ��ا٪ ا٬ػئځؿ 
ا٬تٵ١ځ��عپ ٬�"بٻ٬ځت٩ٵ٧ ا٬برػڀ��ٳ" ض.ٰرٱط 

ا٬ٙف��ځػپ، ذػن ٰح٭ؿ أٰٵاء "بٻ٬ځت٩ٵ٧" 
بػئاـ��ة ا٬م��ځس ٸم��اٮ ب��ٳ ٘بطا٬ٙؽڀؽ آ٪ 
ش٭ځ١��ة ٬ٵځ٫ اڈ٘تٱاض اڄ٨اضڀٱٿ، ٬ٱا ٬ٷ ٰٳ 
أٸٱځ��ة ٺتأثځ��ػ إڀحابٿ ٘٭ٽ ـ��ٱٙتٹا بځٳ 

أ٤ػاٴٹا ٰٳ ٰؤـفات ا٬تٙ٭ځٯ ا٬ٙا٬ٿ.
��ٱٙة  ٭ٽـ  ٺ٤��ا٪ إٲ ٸ��عا اچٴحاؼ ڀٵ٩ٙؿ٘ 
شػڀح��ٿ "بٻ٬ځت٩ٵ��٧"، ٺڀٙؽؼ ٰ��ٳ ٠��ػن 
ذىٻ٬ٹ��ٯ ٘٭��ٽ ٺٔائ��ٟ بم��٫٩ ـ��ػڀٗ 
ٺبػٺات��ب ٰحؽڀة، ٰثٵځًا ٘٭ٽ ذف��ٳ تٙاٺٲ 
اڄٰاٴ��ة ا٬ٙاٰة ٬ٱح٭��ؿ ا٬تٙ٭ځٯ ا٬ٙا٬ٿ ٠ٿ 

تٵ١ځع ٺغلة ا٬ٙٱ٫.
ٺڀٙ��ط ٴځ٫ اڈ٘تٱ��اض اڄ٨اضڀٱ��ٿ ٸط٠ًا ٰٳ 
أٸطاٞ ا٬صّ��ة اڈـ��تػاتځحځة ٬�"بٻ٬ځت٩ٵ٧ 
ٺأذ��ط ٰتّ٭بات   ،2019-2015 ا٬برػڀ��ٳ" 
 ،2018-2015 ا٬ر٩ٻٰ��ة  ٘ٱ��٫  بػٴاٰ��ج 
ٺ٘ٵى��ػًا أـاـ��ځًا ٠ٿ ـ��بځ٫ تر٥ځ��٣ غؤڀة 

ا٬برػڀٳ 2030. ض. غڀٯ ا٬بٻ٘ځٵځٳ |

نشرات توعوية ومطويات 
بالمهرجان الصحي الرابع

ٴٕٱت ٬حٵة ا٬ىرة ٺا٬ف��ډٰة ا٬ٱطغـ��ځة بٱطغـة ا٬ٱف��ت٥ب٫ اڈبتطائځة ٬٭بٵات، 
ا٬ٱٹػجاٲ ا٬ىرٿ ا٬ػابٗ، ترت ل��ٙاغ "ا٬ٱف��ت٥ب٫ أذٍاٲ ورځة آٰٵة"، بٱم��اغ٨ة 
٘��طض ٰٳ ا٬حٹات ا٬ٱتٙاٺٴة ا٬ر٩ٻٰځة ٺا٬صاوة. ٺل��ٱ٫ ا٬ٱٹػجاٲ، ٰٙػًٌا ٤طٰت 
ػٺًٌا ذٻ٪ ا٬صطٰات ا٬ىرځة ا٬تٿ ت٥طٰٹا ٬٭ٱحتٱٗ، ٺ٤اٰت  ٠ځٷ ا٬حٹات ا٬ٱماغ٨ة٘ 
بځة ٺٰٙ٭ٻٰات ورځة.  بتٻؼڀٗ ا٬ٱّٻڀات ٺا٬ٵمػات ا٬تٻ٘ٻڀة ا٬تٿ تٍٱٵت ٴىائدِ 
٭ٽ ا٬صطٰات  ٺٸ��طٞ ا٬ٱٹػجاٲ، إ٬ٽ تث٥ځٟ ا٬ّا٬بات ورځًا، ٺإِډٖ أٺ٬ځاء أٰٻغٸٳ٘ 
ا٬ىرځة ا٬تٿ ت٥طٰٹا ا٬ٱطغـة، بٱا ٠ٿ ظ٧٬ ٴٕا٠ة ا٬ٱػا٣٠ ا٬ىرځة ٺـډٰة ا٬ٝعاء 
٠ٿ ا٬ٱ٥اوٟ ٺا٬ىځط٬ځة ا٬ٱىٝػة ٬ڇـ��ٙا٠ات اڄٺ٬ځ��ة، إ٬ٽ جاٴب ٠ٙا٬ځات ٺبػاٰج 

٬حٵة ا٬ىرة ا٬ٱطغـځة ٺتٙؽڀؽ ا٬مػا٨ة ا٬ٱحتٱٙځة.

ٰٳ ا٬ٱٹػجاٲ ا٬ىرٿ بابتطائځة ا٬ٱفت٥ب٫ ٬٭بٵات |

ض.ٰرٱط بٳ ضڀٵٷ |

مراجعة وتحديث المعايير والمواصفات 
البيئية بالبحرين

مراقبة مياه اآبار في عسكر والدور بمحيط 
موقع المخلفات الصناعية

قاعدة بيانات متخصصة لمراقبة وترخيص 
المواد الكيميائية

خطة إدارة التخلص النهائي من المواد 
المستنفدة لطبقة اأوزون

تدريب 40 ضابطً من الجمارك للتخلص من 
المواد »الكلورو فلورو كربونية«

تدريب 66 شركة محلية على التعامل مع 
غازات التبريد والتكييف

أولوية خاصة لمشروع »حماية الحباري« 
لحفظه وتوطينه

الخاجة: 63٪ من المعالجين بالخارج لم يعرضوا 
على اللجنة المختصة

ض٘��ا ا٬ٵائ��ب أـ��اٰة ا٬صاج��ة، إ٬ٽ 
ٰٙا٬حة ا٬تحاٺؼات ا٬ٱتٍٱٵة بت٥ػڀػ 
ضڀ��ٻاٲ ا٬ػ٤اب��ة ا٬ٱا٬ځ��ة ٺاچضاغڀة 
ٺبٱ٥���طٰتٹا  ا٬ىر�����ة،  ب���ٻؼاغة 
تحاٺؼات ا٬ٙډج با٬ص��اغج، ڈ٠تًا إ٬ٽ 
أٲ %63 ٰ��ٳ ا٬ٱبتٙثځ��ٳ ٬٭ٙ��ډج 
با٬ص��اغج ٬��ٯ ڀٙػٌٻا ٘٭��ٽ ا٬٭حٵة 

ا٬ٱصتىة.
ٺتف��اء٪ ا٬صاج��ة ٠��ٿ تىػڀ��د ٬ٷ 
ٳ أـ��باب تصىځه أ٨ثػ  أٰ��ؿ،٘ 
ػا٣٠ ٬٭ٱػڀً شډ٠ًا ٬٭٥اٴٻٲ،  ٰٳٰ 
ٺترٱ��٫ ت٩ا٬ځ��ٟ ـ��١ػ ا٬ٱػڀ��ً 
ٺا٬ٱػا٣٠ ٘٭��ٽ ضغجة غجا٪ اڄ٘ٱا٪ 

بطًڈ ٰٳ ا٬طغجة ا٬فځاذځة. 
ٺأ٨��ط أٲ ترٱ��٫ ت٩ا٬ځٟ ا٬ف��١ػ ٬٭ٱػڀ��ً ٺٰػا٥٠ځٷ 
٘٭ٽ ضغجة غج��ا٪ اڄ٘ٱا٪ بطًڈ ٰٳ ا٬طغجة ا٬ف��ځاذځة، 

ڀصا٬ٟ ا٬ٱاضة غ٤��ٯ 3 ٰٳ ٌٻابُ 
ٺإجػاءات ا٬ٙډج با٬صاغج.

ٺ٤��ا٪ إٲ ا٬��ٻؼاغة ٺبرف��ب ت٥ػڀػ 
ضڀ��ٻاٲ ا٬ػ٤اب��ة، ڈ تٱ٭��٧ ٤ا٘طة 
بځاٴ��ات ٰت٩اٰ٭��ة با٬ٱفتم��١ځات 
��ا  ٺا٬ٱػا٨��ؽ ا٬ىرځ��ة ا٬ٙا٬ٱځ��ة،ٰ 
ڀٍٗ ا٬ٱػٌٽ ا٬ٱبتٙثځٳ أٰاٮ ٘طٮ 
اـ��ت٩ٱا٪ تػتځب��ات ٘ډجٹٯ ٺ٣٠ 

ا٬ٱأٰٻ٪.
ٺأٌاٞ أٲ ا٬ت٥ػڀ��ػ أ٠ػض ٰډذٕات 
ٰٳ أٲ تٙا٫ٰ ٤ف��ٯ ا٬ٙډج با٬صاغج 
ٰٗ ا٬ٻـ��ّاء ٜځ��ػ ٰٵٕٯ بم��٫٩ 
٤اٴٻٴ��ٿ، ٺ٘طٮ ٺج��ٻض أشىائځځٳ 
اـتم��اغڀځٳ  أِب��اء  أٺ  ٰؤٸ٭ځ��ٳ 
٬ٱػاجٙ��ة ٠ٻاتځ��ػ ٘ډج ا٬ٱػٌ��ٽ ا٬ٱبتٙثځ��ٳ ٬٭صاغج، 

٬٭تأ٨ط ٰٳ ورة ا٬ٱبا٬ٛ ا٬ٻاغضة ٠ځٹا.

داوود يطالب »العمل« باستراتيجية شاملة 
لتوظيف البحرينيين

ِا٬��ب ا٬ٵائ��ب جٱ��ا٪ ضاٺٺض، ٺؼاغة 
ا٬ٙٱ٫، بٻٌٗ اـ��تػاتځحځة ل��اٰ٭ة 
تٻ٠ػ ٬مباب ا٬برػڀٳ ٺٔائٟ تر٣٥ 
٬ٹ��ٯ ا٬ٙځك ب٩ػاٰة ٺتتٵاـ��ب ٰٗ 

ٰؤٸډت ٫٨ ٰٵٹٯ.
ٺ٤��ا٪، إٲ اچجػاء ا٬عپ تتبٙٷ ا٬ٻؼاغة 
ذا٬ځًا بترٱ٫ جؽء ٰٳ غاتب ا٬ٱٻٟٔ 
ٰ��ٗ ا٥٬ّاٖ ا٬ص��ان ٸٻ ٠��ٿ ٰر٫ 
ت٥طڀ��ػ، إڈ أٴٷ ڀتّ٭��ب إ٘اضة ا٬ٵٕػ 
با٬ٵف��بة ٬ػٺاتب ا١٬ئ��ة ا٬تٿ ترٱ٫ 

ٰؤٸًډ أ٫٤ ٰٳ ا٬حاٰٙٿ.
ٺٴ��ٻٶ إ٬��ٽ، أٲ ا٬حاٴ��ب اڂش��ػ ٠ٿ 
اڈـ��تػاتځحځة، ڀح��ب أٲ ڀتٍٱ��ٳ 

شّ��ة اچذډ٪ ذځ��ث إٲ ا٬ٻٔائٟ اچضاغڀة ٺا٬ٱراـ��بځة 
ٺا٬ٱىػ٠ځ��ة، ٨ع٬��٧ ٰاؼا٬ت ٜځػ ٰتاذ��ة ٬٭برػڀٵځځٳ إڈ 
ا ڀثځػ تفاؤڈت  ٗ اڄجاٴب ٺٸٻٰ  ٥اغٴةٰ  بٵفب ٤٭ځ٭ة جطًاٰ 

٨ثځ��ػة ذ��ٻ٪ ٰ��طټ ا٬ث٥��ة ٺ٤��طغة 
ا٬ٱٻاِ��ٳ ٘٭ٽ تٻ٬ٿ ا٬ٱف��ؤٺ٬ځات 
ٰ��ٳ  تٱ٩��ٳ  ا٬ٱٻاِ��ٳ  أٲ  غٜ��ٯ 
ا٬ٻوٻ٪ ٬ٱٵاو��ب ٰت٥طٰة جطًا ٠ٿ 

جٱځٗ ا٬ٱحاڈت ا٬ٙ٭ٱځة ٺا٬ٙٱ٭ځة.
ٺأل��اغ إ٬��ٽ، أٲ ا٬تٵا٠��ؿ ٠ٿ وٵٗ 
ػا٤بة  ا٬ٻٔائٟ ڀحب أٲ ڀ٩ٻٲ ترتٰ 
ٳ  ٳ جٹة ا٬ٻؼاغة ٺاچ٠ىاخ٘  ٠ٙ٭ځةٰ 
ٳ ڀتٙػي  ػٴة ٬ت٭٥ٿ ل٩اٺټٰ  آ٬ځةٰ 
٬٭ٱٍاڀ٥ات أٺ اچـ��اءة ٠ٿ ٺٔځ١تٷ 
بٹ��طٞ ٠ى٭ٷ ٺإذ��ډ٪ آش��ػ ٰر٭ٷ. 
ٺأ٨��ط، أٲ ا٬م��باب اذت٭��ٻا ٰٵاوب 
٨بځػة ٺأثبتٻا ا٥٬طغة ٘٭ٽ ا٬ت٩ځٟ ٰٗ 
ا٬ٕػٺٞ ٰٱا ڀط٠ٗ ا٬ٻؼاغة ٬٭ٻٌٻخ ٠ٿ أـ��٭ٻب تٙاٰ٭ٹا 
ٰٗ ٺٌٗ اغت١اٖ ٴفبة اڄجاٴب با٬برػڀٳ، ٺأـباب ٘ؽٺٞ 

أبٵاء ا٬ٻِٳ ٘ٳ اـتډٮ ت٭٧ ا٬ٻٔائٟ.

أـاٰة ا٬صاجة |
جٱا٪ ضاٺٺض |


