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امللك ي�صدر مر�سوم ًا
رقم  67ل�سنة 2014
�صدر عن ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�سى ال خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه
مر�سوم رقم  67ل�سنة  2014بتعيني ال�سيد عبداهلل
�أحمد خمي�س البلو�شي مديرا عاما لل�ش�ؤون الفنية
والتقنية يف هيئة �ش�ؤون الإع�لام بدرجة وكيل
م�ساعد.

امللك ي�صدر قانون ًا
رقم ( )31ل�سنة 2014
�صادق ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه
فا�صدر قانونا رقم ( )31ل�سنة  2014بتعديل
بع�ض احكام قانون العمل يف القطاع االهلي ال�صادر
بالقانون رقم ( )36ل�سنة .2012
ون�صت املادة االوىل من القانون ب�أن ت�ستبدل
عبارة (االحتاد النقابي املعني الذي يحدده الوزير)
بعبارة (االحتاد العام لنقابات عمال البحرين) �أينما
وردت من قانون العمل يف القطاع االهلي ال�صادر
بالقانون رقم ( )36ل�سنة .2012

 ..ويتلقى برقية
�شكر من رئي�س الفلبني
تلقى ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه برقية
�شكر جوابية من الرئي�س بينينو اكينو الثالث رئي�س
جمهورية الفلبني ال�صديقة ،وذلك ردا على برقية
جاللته املهنئة له مبنا�سبة ذكرى العيد الوطني لبالده
�أعرب الرئي�س فيها عن خال�ص �شكره و تقديره جلاللة
امللك املفدى على م�شاعره الطيبة ،متمنيا ً جلاللته
موفور ال�صحة
وال�سعادة وململكة البحرين ا�ضطراد التقدم
واالزدهار ،م�شيدا بالعالقات الطيبة التي تربط
البلدين ال�صديقني وما ت�شهده من تطور ومناء.

رئي�س الوزراء يبحث مع وكيل خارجية
تايالند تفعيل االتفاقيات الثنائية

�سمو رئي�س
الوزراء

مع وكيل
وزارة
اخلارجية
التايالندية

اجتمع �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
رئي�س ال��وزراء املوقر �أم�س الثالثاء مع وكيل وزارة اخلارجية
التايالندية �سيها�ساك فواجنكيتكيو ،حيث بحث �سموه معه العالقات
الثنائية املتميزة التي تربط بني البلدين ال�صديقني ،و�سبل تطويرها
يف كافة املجاالت.
و�أعرب �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س
ال��وزراء ،خالل اللقاء ،عن ارتياحه ملا
و�صلت �إليه عالقات التعاون بني مملكة
البحرين ومملكة تايالند ال�صديقة من
م�ستويات متقدمة يف ظل حر�ص البلدين
على تنميتها وتعزيزها ،مبا يعود بالنفع
على البلدين وال�شعبني ال�صديقني.

من جانبه �أ�شاد وكيل وزارة اخلارجية
التايالندية بجهود �صاحب ال�سمو امللكي
رئي�س ال��وزراء يف تعزيز التعاون بني
البلدين يف كافة املجاالت ،منوها �إىل
حر�ص بالده على تو�سيع عرى التعاون
بني البلدين ال�صديقني يف خمتلف املجاالت
وبخا�صة االقت�صادية والتجارية.

نائب رئي�س الوزراء يطلع على تقييم جتربة املجال�س البلدية
ا�ستقبل �سمو ال�شيخ حممد بن مبارك �آل خليفة نائب
رئي�س جمل�س الوزراء مبكتبه بق�صر الق�ضيبية ام�س
الدكتور جمعة بن �أحمد الكعبي وزير �ش�ؤون البلديات
والتخطيط العمراين يرافقه املهند�س ال�شيخ حممد بن
�أحمد �آل خليفة مدير عام بلدية املنامة واملهند�س يو�سف
بن ابراهيم الغتم مدير عام بلدية ال�شمالية واملهند�س
وائل املبارك �أمني عام هيئة التخطيط العمراين الذين
قدموا ل�سموه عر�ضا ً ب�ش�أن تقييم جتربة املجال�س البلدية
والت�صورات املقرتحة لتعظيم تقدمي اخلدمات للمواطنني.
وقد ناق�ش العر�ض جتربة املجال�س البلدية خالل الدورات
الثالث املا�ضية ،و�آثار ذلك على اخلدمات البلدية املقدمة
للمواطن ،حيث �أكد �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء على
�أهمية اال�سراع يف درا�سة املقرتحات املطروحة متهيدا
الختيار ما يالئم طبيعة مملكة البحرين وتنفيذه ملا لها من

ال�شيخ حممد بن مبارك ملتقيا ً الكعبي

ت�أثري مبا�شر على اخلدمات املقدمة للمواطنني واملقيمني.
كما وجه �سموه ال�شكر لوزير البلديات والتخطيط

العمراين وطاقم الوزارة جلهودهم املتوا�صلة لتطوير
اخلدمات البلدية املقدمة للمواطنني واملقيمني.

مدير �إدارة املنافذ:

ت�سريع �إنهاء املعامالت وت�سهيل ان�سياب الدخول للبالد
البوعينني م�ستقبالً �سفري فيتنام

وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية يو ّدع �سفري فيتنام
ا�ستقبل غامن بن ف�ضل البوعينني،
وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية ،مبكتبه
بالديوان العام للوزارة� ،صباح ام�س
بوي كووك ترونغ �سفري جمهورية فيتنام
اال�شرتاكية غري املقيم لدى اململكة ،وذلك
مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله يف اململكة.
وخالل اللقاء� ،أ�شاد وزير الدولة
لل�ش�ؤون اخلارجية باجلهود التي بذلها

�سفري فيتنام خالل فرتة عمله والتي
�أ�سهمت يف تعزيز العالقات بني مملكة
البحرين وجمهورية فيتنام اال�شرتاكية
ال�صديقة ،معربا ً عن اعتزازه وتقديره ملا
و�صلت �إليه العالقات من تقدم وتطور يف
العديد من املجاالت.
متمنيا ً له كل التوفيق والنجاح فيما
�سيناط به من مهام.

جائزة نا�صر بن حمد العاملية للإبداع
ال�شبابية تطلق فعالية creative talks
توا�صل اللجنة التنفيذية جلائزة
نا�صر بن حمد العاملية للإبداع ال�شبابي
�سل�سلة براجمها امل�صاحبة للجائزة
والهادفة اىل ابراز اجلائزة وجماالتها
املختلفة �إ�ضافة اىل ت�سليط ال�ضوء على
النماذج ال�شبابية الرائدة.
ومن امل�ؤمل ان تطلق اللجنة
التنفيذية فعالية  ،creative talksوذلك
عند ال�ساعة ال�ساد�سة من م�ساء يوم
الثالثاء  19اغ�سط�س  2014مبدينة
�شباب  2030والتي تقام مبركز البحرين
الدويل للمعار�ض.
تقوم فكرة هذه الفعالية على
ا�ستقطاب متحدثني من خمتلف الدول

مبختلف املجاالت لي�شاركوا ال�شباب
يف ق�ص�ص جناحهم و�أفكارهم اﻻبداعية
و�إجنازاتهم حيث تهدف الفعالية �إىل
�إلهام ال�شباب ب�أفكار و�إجنازات الناجحني
من �أجل ت�شجيعهم على املبادرة وامل�ضي
بالعمل من �أجل حتقيق الإجناز على
�أن تكون جائزة نا�صر بن حمد العاملية
للإبداع ال�شبابي �إحدى �سبل حتقيقهم
لأمنياتهم وتطبيق افكارهم االبداعية.
ومن امل�ؤمل ان ت�ست�ضيف امل�ؤ�س�سة
العامة لل�شباب والريا�ضة متحدثني
متخ�ص�صني يف جماالت اجلائزة من
خمتلف دول العامل ب�صورة دورية
�شهرية.

جتمع �إدارة املنافذ بني العملني اخلدماتي
والأمني �أثناء ممار�ستها ت�سهيل دخول وخروج
امل�سافرين عرب مطار البحرين الدويل �أو املنفذ
الربي «ج�سر امللك فهد» �أو املوانئ البحرية من
خالل فح�ص ومعاينة اجلوازات والت�أكد من
عدم تزويرها والت�أكد من خلو �سجل امل�سافرين
القادمني من �أية ق�ضايا �أو �شبهات متنع دخولهم
�أو خروجهم من البالد.
وهذه امل�س�ؤوليات تتطلب �أن يكون
املوظفون على درجة عالية من التدريب وح�سن
ال�سري وال�سلوك والتمتع مبهارات �أمنية عالية
وبحا�سة مرهفة من الفرا�سة.
وقال مدير ادارة املنافذ �شوقي ال�سبيعي
ملجلة «الأمن» ال�صادرة عن �إدارة الإعالم الأمني
بالإدارة العامة لديوان وزارة الداخلية غني عن
القول �إن املنافذ ت�ضطلع بدور خدماتي و�أمني
لأنها بوابات البحرين للقادمني واملغادرين
ً
نقاطا ح�سا�سة وحيوية والبد
مما جعل منها
�أن يكون العاملون فيها على درجة عالية من
الكفاءة وامل�س�ؤولية والتمتع بح�س �أمني عا ٍل.

�ضوابط م�شددة

وحول احتماالت التفريط يف �ضوابط العمل
مل�صلحة �شخ�صية يجنيها من يعمل يف املنافذ
كال�سماح ملمنوع من ال�سفر باخلروج على �سبيل
املثال ،يقول مدير �إدارة املنافذ �إن هذا الأمر لي�س
غائ ًبا عن ت�صوراتنا وكما بد�أت معك احلديث
ب�أننا جنمع بني العمل اخلدماتي والأمني فالأمن
هنا ي�أتي يف املرتبة الأوىل ..فمن خالل التدريب
الذي ي�سبق االلتحاق بالوظيفة يتم الرتكيز مع
املوظف اجلديد على ح�سا�سية و�أهمية العمل هنا
وعظم امل�س�ؤولية التي ينبغي على من يتوالها
وخمل�صا وعلى م�ستوى الأمانة
�أن يكون نزيهًا
ً
املطلوبة يف العمل.
ومن جانب �آخر ،يكون خا�ضعً ا للتقييم
واملراقبة للت�أكد من �أهليته يف اال�ستمرار يف
العمل ،وهناك من ال�ضوابط التقنية التي ميكن

الإخالل بالأمن ال�شيء الذي ينبغي معه موازنة
هذه املعادلة وهذه هي �أهم التحديات التي
تواجهنا يف العمل الأمر الذي يدفعنا �إىل االعتماد
على التكنولوجيا احلديثة للم�ساعدة يف �إنهاء
�إجراءات ال�سفر دون الإخالل بالأمن لأن احلا�سب
الآيل ميكننا من ا�ستخدام الب�صمة للتعرف على
العمالة الوافدة وعلى من مت �إبعادهم من قبل.

ر�صد املبعدين

�شوقي ال�سبيعي

عن طريقها ك�شف من ي�سمح ملمنوع عن ال�سفر
باخلروج يف حال ما حدث ذلك من خالل موقع
عمله واجلهاز الذي كان يعمل عليه ووقت
الواقعة بالتاريخ وال�ساعة والدقيقة والثانية
وكافة املوظفني على علم بذلك ما يجعل القيام
ب�أي عملية ف�ساد يف منتهي ال�صعوبة �إن مل تكن
م�ستحيلة لأن املوظف يعلم م�سب ًقا �أن �إدانته
متحققة �إذا ما ارتكب حماقة جنائية من هذا
النوع.

ت�سريع الإجراءات باملنافذ

و�أ�ضاف �إن �إدارة املنافذ تقوم ب�أكرث من هذا
امتثاالً لتوجيهات الفريق الركن ال�شيخ را�شد بن
عبداهلل �آل خليفة وزير الداخلية وب�إ�شراف ال�شيخ
را�شد بن خليفة �آل خليفة وكيل وزارة الداخلية
ل�ش�ؤون اجلن�سية واجلوازات والإقامة بو�ضع
�آليات لت�سريع �إنهاء املعامالت وت�سهيل ان�سياب
عملية الدخول �إىل البالد �أو مغادرتها ول�ضمان
ذلك ف�إننا ن�ستطيع حما�سبة املوظف املق�صر يف
عمله من خالل تقييم �إنتاجيته ومعرفة ذلك من
خالل عدد املعامالت التي �أجنزها.
وا�ستطرد قائالً :نحن �أمام زيادة مطردة يف
�أعداد امل�سافرين من و�إىل البحرين وهذا ي�ستلزم
ت�سريع وت�سهيل �إجراءات ال�سفر عرب املنافذ دون

وقد �أثبت جهاز الب�صمة يف مطار البحرين
الدويل فعاليته يف التعرف على العمال املبعدين
الذين غريوا �أ�سماءهم وح�صلوا على جوازات
�سفر جديدة ،وهذه املخالفات القانونية رائجة
ب�صورة كبرية يف الدول امل�صدرة للعمالة ال
�سيما يف �شرق �آ�سيا.

تزوير وثائق ال�سفر

ت�ضبط �إدارة املنافذ حاالت من تزوير
اجلوازات والوثائق الأخرى – �شوقي ال�سبيعي
مدير �إدارة املنافذ -يحدثنا عن هذه احلاالت
و�أنواع التزوير ويعدد لنا املجاالت التي مت
التزوير فيها ويعود بنا �إىل ال�سنوات اخلم�س
املا�ضية بد ًءا من عام  2008وانتها ًء بعام
 2012معتمدًا على الأرقام.
و�أو�ضح �أنه مت اكت�شاف حاالت تزوير
بلغت  767حالة يف مطار البحرين الدويل بني
الأعوام من � 2008إىل  ،2012ففي عام 2008
مت �ضبط  126حالة تزوير ويف عام 2009
�ضبطت  214حالة ارتفعت �إىل  246عام
 2010لتنخف�ض �إىل  104عام  2011وت�أخذ
منحى حادًا يف االنخفا�ض عام  2012منحدرة
�إىل  77حالة فقط.
و�أما احلاالت التي �ضبطت يف منفذ ج�سر
امللك فهد فقد بلغت  131حالة بد ًءا من عام
 2009وانتها ًء بعام  2012كانت على التوايل
 23حالة عام  2009و 41حالة عام 2010
و 17حالة عام  2011و 50حالة عام .2012

