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حر�ص “الداخلية” على فاعلية الأداء ال�رشطي اأ�سهم بتحقيق اإجنازات دولية
ح�رض الحتفال مبنا�شبة اليوم العاملي لالجتار بالأ�شخا�س برعاية وزير الداخلية... رئي�س الأمن العام:

املنام���ة - وزارة الداخلية: اأن���اب وزير الداخلية 
الفريق الركن ال�ش���يخ را�ش���د بن عبداهلل اآل خليفة، 
رئي����س الأم���ن العام اللواء طارق احل�ش���ن، حل�ش���ور 
الحتف���ال ال���ذي اأقامت���ه الإدارة العام���ة للمباح���ث 
والأدلة اجلنائية مبنا�ش���بة الي���وم العاملي ملكافحة 
الجت���ار بالأ�ش���خا�س، حيث كان يف ا�ش���تقباله مدير 

عام الإدارة.
ورف���ع اللواء ط���ارق احل�ش���ن، خال����س التهاين 
والتربي���كات لعاهل الب���الد القائد الأعلى �ش���احب 
اجلالل���ة املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليف���ة، ورئي�س 
ال���وزراء �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي الأم���ر خليفة بن 
�ش���لمان اآل خليفة، وويل العه���د نائب القائد الأعلى 
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ش���احب ال�شمو 
امللكي الأمر �ش���لمان بن حمد اآل خليفة، مبنا�ش���بة 
الإجن���از الذي حققته مملكة البحرين يف ملف مكافحة 
الجتار بالأ�شخا�س وح�ش���ولها على الفئة الأولى يف 
تقري���ر وزارة اخلارجية الأمركية اخلا�س بت�ش���نيف 
الدول مبجال مكافحة الجتار بالأ�شخا�س كاأول دولة 
يف منطقة ال�رضق الأو�ش���ط و�ش���مال اأفريقيا حت�ش���ل 

على هذا الت�شنيف الرفيع.
واأ�شاد يف هذا ال�ش���ياق باجلهود املتميزة التي 
يقوم بها �ش���احب ال�ش���مو امللكي ويل العهد نائب 
القائد الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 
وحر�ش���ه الدوؤوب على النهو�س بهذا امللف واإحراز 
مكانة دولية متقدمة تعزز من مكانة البحرين عامليًّا 
يف هذا ال�ش���اأن، م�شيًفا اأن ما حتقق من اإجناز مبثابة 
تتويج لهذه اجلهود الناجحة، ويعك�س تقديًرا عامليًّا 
لدور البحرين وحر�ش���ها على تعزيز كل ما من �شاأنه 
تعزيز الأمن وال�ش���لم الدوليني يف حميطها الإقليمي 

والدويل.
واأع���رب رئي����س الأم���ن العام ع���ن بالغ �ش���كره 
وتقديره اإلى الفريق الركن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل 
اآل خليفة على الدعم وامل�شاندة التي تلقاها اإدارات 
ومديري���ات ال���وزارة للنهو����س بواجباته���ا يف جمال 
حفظ اأمن وا�ش���تقرار الوطن واإ�شاعة الطماأنينة لدى 
املواطنني واملقيمني، منّوًها بالهتمام الذي يوليه 
الوزير وحر�ش���ه عل���ى زيادة ق���درة وفاعلي���ة الأداء 
ال�رضطي مم���ا اأ�ش���هم يف حتقيق ال���وزارة العديد من 
النجاحات والإجنازات على ال�شعيد املحلي والدويل.

واأ�ش���ار رئي����س الأمن الع���ام، اإل���ى اأن ما حققته 
وزارة الداخلي���ة من اإجنازات يف جمال مكافحة الجتار 
بالأ�ش���خا�س جاء نتاج عمل اأكرث م���ن 11 عاًما، متثل 
يف اإ�ش���دار وزير الداخلية قراًرا باإن�شاء �شعبة الجتار 
بالب�رض يف عام 2007 لتقوم بدورها يف تلقي البالغات 
ذات ال�ش���لة بالجت���ار بالأ�ش���خا�س، ومن ث���م اتخاذ 
اإج���راءات جمع ال�ش���تدللت واإحالة اأوراق الق�ش���ايا 

للنياب���ة العام���ة، وتنفي���ذ برامج وحم���الت تثقيفية 
وتوعوية يف جمال مكافحة الجتار بالأ�شخا�س، حيث 
بلغ جمم���وع البالغات التي با�رضته���ا الإدارة منذ عام 
2010 لغاية 17 يوليو 2018 عدد 186 بالًغا، فيما 
بلغ ع���دد املب���اين واملطاع���م الت���ي مت اإغالقها 77 
مرفًقا وذلك يف عامي 2017 و2018 بعد ا�شت�شدار 

الأمر من النيابة العامة.
كما اأولت الأكادميية امللكية لل�رضطة منذ حوايل 
10�شنوات وحتى يومنا هذا اهتماما بتوعية العاملني 
يف اإدارات وزارة الداخلية من �ضباط واأفراد من خالل 
تنظي���م الدورات وور����س العمل بالتع���اون مع الأمم 
املتحدة وعدد من املراكز واملوؤ�ش�ش���ات الأكادميية 
املتخ�ش�شة، حول الإجراءات الأمنية والقانونية عند 

مبا�رضة ق�شايا الجتار بالأ�شخا�س.
كم���ا قام���ت الإدارة باإن�ش���اء نظ���ام اآيل حلف���ظ 
املعلومات اخلا�ش���ة ب�ش���حايا الجتار بالأ�ش���خا�س، 
بالإ�ش���افة اإل���ى املحا�رضات التوعوي���ة التي تنظمها 
�ش���عبة الإع���الم اجلنائ���ي ب���الإدارة العام���ة للمباحث 
والأدل���ة اجلنائية لطلبة املدار�س واجلامعات يف هذا 

اخل�ش���و�س، معرًب���ا عن �ش���كره وتقدي���ره للعاملني 
يف الإدارة العام���ة للمباح���ث والأدل���ة اجلنائي���ة ومن 
بينهم منت�ش���بو اإدارة مكافح���ة الجتار بالب�رض وحماية 
الآداب العامة، و�شوؤون اجلن�شية واجلوازات والإقامة 
وم���ن بينه���م اإدارة البح���ث واملتابع���ة الأمني���ة من 
�ض���باط واأفراد على ما يقوم���ون به من جهود مكملة 
لتعزي���ز مكافح���ة الجتار بالأ�ش���خا�س، حي���ث اأثبتوا 
���ا يف كثر من الق�شايا التي �شهدتها  كفاءة واإخال�شً
الفرتة املا�ش���ية وتطلبت م�ش���اعفة اجلهد والعمل 
املتوا�ش���ل املره���ون باللت���زام بالقان���ون، مثمًن���ا 
ان�ش���باطهم املهن���ي وعملهم امل�ش���تمر عل���ى مدار 
ال�ش���اعة يف اإطار اجله���ود املبذولة ملكافحة اجلرمية 

واحلد من الظواهر ال�شلبية.
ونّوه اللواء طارق احل�ش���ن اإلى �رضورة موا�ش���لة 
العمل على تعزيز ال�رضاكة املجتمعية والتوا�ش���ل مع 
كافة الفعاليات، حيث اإننا اليوم ن�ش���عى اإلى تقدمي 
كافة اأنواع الدعم والرعاية اإلى ال�ش���حية واإن�شافها، 
وذلك من خالل توعيتها بحقوقها القانونية وتوفر 
الرعاي���ة الطبي���ة واإيداعها يف دور الرعاي���ة اأو مراكز 

الإيواء.
وخ���الل احلفل، األق���ى مدير ع���ام الإدارة العامة 
للمباح���ث والأدل���ة اجلنائية، كلمة، اأع���رب فيها عن 
ال�ش���كر والتقدير لوزير الداخلية عل���ى دعمه الدائم 
جله���ود الإدارة يف مكافح���ة اجلرمي���ة عموًما وجرمية 
���ا، موؤك���ًدا اأن الإجناز  الجت���ار بالأ�ش���خا�س خ�شو�شً
ال���ذي حققت���ه البحري���ن يف جم���ال جه���ود مكافح���ة 
الجتار بالأ�ش���خا�س، ي�ش���ّكل اعرتاًف���ا دوليًّا بالرغبة 
ال�ش���ادقة للمملك���ة يف مكافح���ة ه���ذه اجلرمية كما 
يعك�س يف الوق���ت ذاته امل�ش���اعي احلقيقية لتخاذ 
كافة الإج���راءات والتدابر الالزمة لو�ش���ع القوانني 

والتفاقيات الدولية مو�شع التنفيذ.
واأ�ش���ار اإلى اأن الت�ش���نيف الع���ايل الذي حققته 
اململك���ة ياأتي تتويج���اً لكافة اجله���ود املبذولة من 
قبل خمتلف اجلهات املعني���ة، وتفخر الإدارة العامة 
للمباحث والأدلة اجلنائية باأن لها دوًرا رئي�شيًّا فيه، 
من خالل ع�ش���وية اللجنة الوطني���ة ملكافحة الجتار 
بالأ�ش���خا�س والعمل على تفعي���ل مرئيات اللجنة يف 
نطاق اخت�شا�ش���ات الإدارة، ومن خالل اإدارة مكافحة 

الجت���ار بالب�رض وحماية الآداب العامة، التي ت�ش���طلع 
بق�ش���ايا الجتار بالأ�ش���خا�س �ش���واًء بالك�شف عنها 
ب�شورٍة ا�شتباقية، اأو بتلقي البالغات حولها ومتابعة 
الق�ش���ايا يف مراحلها املختلفة انته���اًء بتنفيذ كافة 
الق���رارات والأوامر والأحكام ال�ش���ادرة من املحاكم 

املخت�شة يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�س.
واطل���ع رئي�س الأم���ن العام، على اإيجاز ت�ش���من 
�شبل تطوير مهارات وقدرات العاملني ون�رض الثقافة 
املجتمعية الالزمة، بالإ�شافة اإلى الإجراءات املعمول 
به���ا يف التعام���ل م���ع الق�ش���ايا والبالغ���ات واإفهام 
املجني عليه بحقوقه القانونية وعر�ش���ه على طبيب 
خمت����س واإيداعه اأحد املراكز املخ�ش�ش���ة لالإيواء اأو 
التاأهي���ل اأو لدى جهة معتمدة تتعهد بتوفر �ش���كن 

له اإذا تبني اأنه بحاجة اإلى ذلك.
ويف ختام احلفل، ك���ّرم رئي�س الأمن العام عدًدا 
من ال�ض���باط والأف���راد املتميزي���ن يف اإدارة مكافحة 
تقدي���ًرا  العام���ة،  الآداب  وحماي���ة  بالب����رض  الجت���ار 
���ا للجمي���ع التوفي���ق  جلهوده���م وعطائه���م، متمنيًّ

وال�شداد يف خدمة الوطن.

اأهايل قاليل يعانون �سح الأدوية وعدم توفر التطعيمات
املنطقة بال مركز �شبابي و” فر�شة” ال�شيادين “�شغرة”... املر�شح فرج ل� “$”:

�رضح املر�شح النيابي للدائرة اخلام�شة مبحافظة 
املحرق )ق���اليل و�ش���واحيها( نواف اأحمد ف���رج باأن 
برناجم���ه النتخاب���ي يرتكز على ال�ش���عي لتح�ش���ني 
قان���ون  وتعدي���ل  للمواطن���ني  املعي�ش���ي  الو�ش���ع 
التقاعد، ومن���ح الأولوية لتوظيف البحريني ملعاجلة 
م�شكلة البطالة. واأكد عزمه تعديل الو�شع املعي�شي 
م���ن ناحية رفع الرواتب والع���الوات، وتعديل قانون 

تقاعد املراأة، واأل تكون م�شاوية للرجل.
واأ�ش���ار اإلى اأن اأهايل قاليل يعانون م�شكلة �شح 
الأدوي���ة يف املراكز ال�ش���حية، خ�شو�ش���ا تطعيمات 
الأطفال، فهي غر متوفرة يف جميع مراكز البحرين.

ودع���ا لأن تك���ون مملكة البحرين وجهة �ش���حية 
تتميز بتقدمي خدمات طبية عالية اجلودة.

احتياجات القرية
ويف هذا ال�ش���دد، اأردف فرج ب���اأن منطقة قاليل 
تفتقر مركزا �شبابيا اأو ناديا منوذجيا لل�شباب، لفتا 
اإل���ى اأن بح���ارة قاليل يطالب���ون مبرفاأ اأف�ش���ل لهم؛ 
كون مرفاأهم احلايل �شغرا، ولي�س مهياأ ول يحتوي 
على ا�ش���رتاطات ال�شالمة لل�شيادين. وطالب بتلبية 
احتياجات املواطنني ببناء مدار�س اإعدادية وثانوية 
لأبن���اء قاليل لبعد املدار�س التي يتعلم فيها الطلبة 

عن املنطقة؛ وذلك لوجود اأرا�س وا�شعة وخالية.
وق���ال: “يج���ب اأن يت���م تعديل البني���ة التحتية 
ملناط���ق قاليل خ�شو�ش���ا �ش���ارع ريا، اإذ خ�ش�ش���ت 
احلكومة ميزانية مر�ش���ودة لر�ش���ف ال�شوارع، ولكن 
مل تنفذ من جانب وزارة الأ�ش���غال و�شوؤون البلديات 

والتخطيط العمراين”.

مناطق الخامسة
وكان النائب ال�ش���ابق املر�ش���ح بالدائرة ذاتها 
حمم���ود املحمود ق���د وجه انتق���ادات لإهمال منطقة 

قاليل طوال ال�ش���نوات الأربع املا�ش���ية �ش���واء بلديا 
اأو برملاني���ا. وميثل الدائرة حاليا حتت قبة الربملان 

النائب حممد اجلودر.
وت�ش���م الدائ���رة اخلام�ش���ة مبحافظ���ة املح���رق 
مناطق: ق���اليل وجزر اأم���واج وديار املح���رق وجزيرة 
دملوني���ا. وتبل���غ الكتل���ة الناخبة قراب���ة 7199 وفق 
اإح�ش���اءات انتخاب���ات برمل���ان 2014. وتناف�س على 
مقعد الدائرة بالنتخابات املا�ش���ية 10 مر�ش���حني. 
وكان مقعد قاليل واملناطق املجاورة م�شنفا �شمن 
الدائرة الرابعة مبحافظة املحرق، ولكن جرى حتريك 
رق���م الدائرة قب���ل انتخابات برمل���ان 2014، وجرى 

اعتبارها الدائرة اخلام�شة.

• نواف اأحمد فرج	

تعزيز التعاون الفني بني “العمل” و “ال�سحة وال�سالمة”

والتنمي���ة  العم���ل   - عي�ش���ى  مدين���ة 
الجتماعي���ة: التق���ى وزي���ر العم���ل والتنمية 
الجتماعية، رئي�س جمل�س ال�ش���المة وال�شحة 
املهنية، جميل حمي���دان، يوم اأم�س يف مكتبه 
بالوزارة، رئي�س جمل�س اإدارة جمعية ال�ش���حة 
وال�شالمة املهنية البحرينية م�شطفى ال�شيد، 
وبح�ش���ور ع���دد م���ن اأع�ش���اء جمل����س اإدارة 
اجلمعية، حيث مت بحث �ش���بل تعزيز التعاون 
الفني بني الوزارة واجلمعية يف جمال ال�شحة 
وال�ش���المة املهني���ة. وخ���الل اللق���اء، اأ�ش���اد 
حميدان باأهداف ور�ش���الة اجلمعية وجتربتها 

الرائ���دة يف جم���ال تعزيز ال�ش���حة وال�ش���المة 
املهني���ة، كم���ا مت ا�ش���تعرا�س اأه���م الربامج 
والأن�شطة التي تعكف اجلمعية على تنفيذها 
يف املرحل���ة القادم���ة، وعل���ى راأ�ش���ها م�رضوع 
م�ش���عف لكل عائلة، الذي يه���دف اإلى توعية 
اأف���راد الأ����رضة وم�ش���اعدتهم يف التعرف على 
و�ش���ائل اإنقاذ احلالت اخلطرة مثل الختناق 
اأو الغرق عن طريق الإنعا�س القلبي والرئوي، 
حي���ث جنح���ت اجلمعية يف حتقي���ق 50 % من 
الع���دد امل�ش���تهدف، وهو تدري���ب 800 فرد 

حتى نهاية العام 2018م.

مروة خمي�ص

نائب مقعد قاليل وجزر اأمواج بالربملان

عدد الأ�صواتالنائب الفائزبرملان

3066عي�شى اأبو الفتح2002
3890عي�شى اأبو الفتح2006
3418حممود املحمود2010
3358حممد اجلودر2014
؟؟2018

لتح�شني الو�شع 
املعي�شي للمواطنني 

منح الأولوية 
لتوظيف البحريني 

تعديل الرواتب 
والعالوات

• •حممد اجلودر	 عي�شى اأبو الفتح	

• موا�شلة العمل على تعزيز ال�رضاكة املجتمعية والتوا�شل مع الفعاليات	

تثبيت قبول الدفعة الثانية يف البوليتكنك ينتهي اليوم
بوليتكنك   - عي�شى  مدينة 
اإدارة  م��دي��ر  �����رضح  ال��ب��ح��ري��ن: 
القبول والت�شجيل بكلية البحرين 
البحرين(  )بوليتكنك  التقنية 
تثبيت  ف��رتة  اأن  اهلل  م��ال  اأح��م��د 
الطلبة  من  الأول��ى  الدفعة  قبول 
للعام  ال��ك��ل��ي��ة  يف  امل��ق��ب��ول��ني 
2019م   -  2018 الأك���ادمي���ي 

اخلمي�س  ظهر  من  الثانية  ال�شاعة  عند  انتهت 
للطلبة  املجال  اإف�شاح  مبا�رضة  ليتم  املا�شي، 
ر�شائل  اإر�شال  مت  حيث  النتظار  قائمة  على 
للمقبولني منهم تفيد بقبولهم، موجًها اإياهم 
فرتة  خ��الل  قبولهم  بتثبيت  امل��ب��ادرة  اإل���ى 
اأق�شاها اليوم الثالثاء املوافق 31 يوليو. ودعا 

الطلبة الذين مت قبولهم ولكنهم 
خ�����ارج مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن خ��الل 
امل��ح��ددة،  القبول  تثبيت  ف��رتة 
الر�شالة  على  ال��رد  ����رضورة  اإل��ى 
من  اإليهم  املوجهة  الإلكرتونية 
قبل بوليتكنك البحرين، يوؤكدون 
من خاللها قبولهم العر�س، ومن 
اأو  اأهلهم  من  اأح��ًدا  ينتدبون  ثم 
الر�شوم  لدفع  البحرين  مملكة  يف  معارفهم 
القبول،  تثبيت  اإج����راءات  وامت���ام  الدرا�شية 
حيث تعد هذه اخلطوة مبثابة حجز املقعد اإلى 
اإلى مقر  حني عودة الطالب وتوجهه �شخ�شًيا 
يف  املطلوبة  امل�شتندات  لتوقيع  البوليتكنك 

موعد اأق�شاه 17 �شبتمرب 2018.

• اأحمد مال اهلل	


