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وكيل العمل: ال نية حل�صر وظائف باخلا�ص على البحرينيني
�سارة جنيب:

اأكد وكيل وزارة العمل �سباح �سامل الدو�سري 

يح�سر  قانون  لإ�سدار  توجه  هناك  لي�س  اأن 

البحرينيني دون  بالقطاع اخلا�س على  وظائف 

البحرين  اأن  موؤكداً  الراهن،  الوقت  يف  غريهم 

الب�سرية  املوارد  دعم  على  �سيا�ساتها  يف  ترتكز 

والعتماد على العن�سر الوطني.

واأ�سار اإىل اأن هناك رغبة جادة دائماً لإحالل 

وتنمية  اخلا�س  القطاع  يف  الوطنية  العمالة 

الإنتاجية والتطور  مهاراتها وقدراتها وحت�سني 

الوظيفي للمواطنني العاملني مبختلف املن�ساآت، 

وميكنه  قوي،  البحرين  اقت�ساد  اأن  مو�سحاً 

ا�ستيعاب اجلميع، وقد متكن من حتقيق العديد 

احلفاظ  وا�ستطاع  واملكت�سبات،  الإجنازات  من 

الطبيعية،  احلدود  يف  البطالة  معدلت  على 

والتي انخف�ست وفق التقرير الإح�سائي الأخري 

املتعلق مبوؤ�سرات �سوق العمل.

اإدارة املوارد الب�سرية،  وفيما يتعلق مبجال 

اأو�سح اأن هناك م�ساع حل�سر هذه الوظائف على 

البحرينيني بكل موؤ�س�سات القطاع اخلا�س.

تعمل  م�سرتكة  جلنة  هناك  اأن  اإىل  ولفت 

التنفيذي  املكتب  اأعمال  وتدقيق  مراجعة  على 

ال�سوؤون  وزراء  وجمل�س  العمل  وزراء  ملجل�س 

للتح�سري  حالياً  يتم  العمل  واأن  الجتماعية، 

الذي �سيعقد يف  الفنية  الثالث للجنة  لالجتماع 

�سبتمرب القادم، و�سيتم رفع التو�سيات الناجتة 

وزراء  بني  امل�سرتك  الوزاري  لالجتماع  عنه 

العمل ووزراء ال�سوؤون الجتماعية.

 "32" للدورة  بالتح�سري  يتعلق  وفيما 

ال�سوؤون  وزراء  وجمل�س  العمل  وزراء  ملجل�س 

اأكتوبر 2015،  عقدها خالل  املقرر  الجتماعية 

اأ�سار اإىل اأنه يتم العمل حالياً على اإعداد مذكرات 

جدول الأعمال وا�ستكمالها خالل الفرتة احلالية.

اأ�سدرت  ال�سعودية قد  العمل  وكانت وزارة 

تاأ�سريات  اإ�سدار  مبوجبه  منعت  قراراً  موؤخراً 

الأجنبية  العمالة  ل�ستقدام  موؤقتة  اأو  دائمة 

ل19 مهنة، وت�سمن القرار وقف جتديد رخ�س 

العمل لهذه املهن، ومنع الوافدين من العمل فيها 

وق�سرها على ال�سعوديني فقط. 

املوارد  اإداري  كبري  الوظائف  و�سملت 

واخلا�سة،  احلكومية  املن�ساآت  يف  الب�سرية 

�سوؤون  مدير  كذلك  املوظفني،  �سوؤون  ومدير 

عالقات  ومدير  املن�ساآت،  يف  والعمال  العمل 

الأفراد،  �سوؤون  اخت�سا�سي  اإىل  اإ�سافة  الأفراد، 

وكاتب  توظيف،  وكاتب  الأفراد،  �سوؤون  وكاتب 

ت�سمن  كما  الدوام.  وكاتب  موظفني،  �سوؤون 

القرار اأي�ساً وظائف: كاتب ا�ستقبال عام، وكاتب 

املر�سى،  ا�ستقبال  وكاتب  الفندقي،  ال�ستقبال 

وكاتب ال�سكاوى، واأمني ال�سندوق، وحار�س اأمن 

مفاتيح،  م�سلح  اأو  والنا�سخ  واملعقب،  خا�س، 

واملخل�س اجلمركي، بالإ�سافة اإىل العامالت يف 

حمالت بيع امل�ستلزمات الن�سائية.

�سباح الدو�سري

حتت �صعار »نعتني ب�صحتك لتكمل حجتك«

ور�صة عمل توعوية الأطباء وممر�صي وم�صعفي وطهاة حمالت احلج

عمل  ور�سة  ام�س  ال�سحة  وزارة  نظمت   

وطباخي  وم�سعفي  وممر�سي  لأطباء  توعوية 

�سعار  حتت  اجلاري  للعام  احلج  حمالت 

»نعتني ب�سحتك لتكمل حجتك«، وذلك يف فندق 

»املوفنبيك« حتت رعاية وكيل الوزارة الدكتورة 

 51 عن  ممثلني  وح�سور  بوعنق،  مبارك  عائ�سة 

حملة من حمالت احلج باململكة.

والتخطيط  للتدريب  امل�ساعد  الوكيل  وقال 

العو�سي،  اأمني  الدكتور حممد  ال�سحة  يف وزارة 

املعلومات  تقدمي  اإىل  تهدف  الور�سة  هذه  "اإن 
كل  على  امل�ساركني  واطالع  ال�سرورية  ال�سحية 

�سحية  ومتطلبات  ا�سرتاطات  من  ي�ستجد  ما 

و�سالمة احلجاج  على �سحة  املحافظة  ُت�سهم يف 

البحرينيني واملقيمني". وبني ان الدكتور العو�سي 

ال�سهابي  عبدالكرمي  بن  �سادق  ال�سحة  وزير  ان 

امر بت�سكيل اللجنة التن�سيقية لأعمال بعثة احلج 

برامج  و�سع  اخت�سا�ساتها  �سمن  والتي  الطبية 

باململكة  ال�سحة  وزارة  ت�سعه  ح�سبما  التمنيع 

ت�ستدعيها  التي  واملتطلبات  ال�سعودية  العربية 

بالإر�سادات  احلجاج  وتزويد  ال�سحية،  الظروف 

الالزمة و�سرح ال�سبل ال�سحية اخلا�سة بالطعام 

الأولية  والإ�سعافات  اجلو  وحرارة  وال�سراب 

وامل�ساكل ال�سحية املزمنة. 

قامت  التن�سيقية  اللجنة  اأن  العو�سي  واأكد 

البحرين  مملكة  ببعثة  طبية  جلنة  بت�سكيل 

وغريهم  و�سيادلة  وممر�سني  اأطباء  من  للحج 

بتقدمي  �ستقوم  والتي  التخ�س�سات،  خمتلف  من 

اخلدمات ال�سحية والعالجية للحجاج البحرينيني 

واملقيمني مبملكة البحرين اأثناء تواجدهم بالديار 

وزارة  باأن  م�سدداً  احلج،  مو�سم  يف  املقد�سة 

ال�سحة ت�سع كل الإمكانيات التي حتتاجها اللجنة 

الطبية ون�ساند عملها منذ ت�سكيلها وحتى عودتها 

ال�سحية  اخلدمات  تقدمي  بعد  الوطن  اأر�س  اإىل 

والعالجية للحجاج البحرينيني واملقيمني مبملكة 

البحرين بالديار املقد�سة. 

لأعمال  التن�سيقية  اللجنة  رئي�س  قال  بدوره 

لأطباء  البقارة  علي  الدكتور  الطبية  احلج  بعثة 

حمالت  وطباخي  واإداريي  وم�سعفي  وممر�سي 

هو  جميعاً  اليه  ن�سبو  الذي  الهدف  ان  احلج، 

الدينية  املجالت  خمتلف  يف  احلج  مو�سم  جناح 

واأهم  وغريها،  والقت�سادية  والأمنية  وال�سحية 

عودة  هو  لذلك  الفعلي  واملوؤ�سر  النجاح  نتائج 

بعد  واأ�سدقائه وحمبيه،  واأهله  اإىل وطنه  احلاج 

بال�سحة  ينعم  وهو  احلج  فري�سة  منا�سك  اأداء 

اجلهود  بذل  منا جميعا  يتطلب  وذلك  وال�سالمة، 

ال�سحية  اأف�سل اخلدمات  تقدمي  اأجل  احلثيثة من 

امل�ستمر  وال�سعي  الرحمن  ل�سيوف  والعالجية 

لتطويرها على الدوام، و�سولً اإىل اأعلى م�ستويات 

اجلودة.

لتكون  جاءت  الور�سة  هذه  اأن  البقارة  واأكد 

ج�سور  خاللها  من  نبني  التي  اللبنات  اإحدى 

التي  اجلهود  وبربكة  امل�سرتك،  للعمل  التعاون 

التن�سيقية  باللجنة  والخوات  الأخوة  بذلها 

خمتلف  وتعاون  الطبية  احلج  بعثة  لأعمال 

ال�سحة  ال�ساأن يف وزارة  ذات  والأق�سام  الإدارات 

اأعمال  ور�س  يف  بها  تقدمتم  التي  واملقرتحات 

العام  هذا  الور�سة  جاءت  فقد  املا�سية،  الأعوام 

واملحتوى،  وامل�سمون  ال�سكل  يف  مغاير  ب�سكل 

لتكون اأكرث جاذبية وفعالية وفائدة.

م�ستوى  "على  البقارة:  الدكتور  واأ�ساف 

�سُتقدم  التي  والعالجية  ال�سحية  اخلدمات 

الديار  يف  اململكة  واملقيمني  البحرينيني  للحجاج 

يكون  باأن  نتطلع  الذي  الوقت  فاننا يف  املقد�سة، 

تلك  لتقدمي  وفعال  هام  دور  الطبية  للكوادر 

بالبعثة  الطبية  اللجنة  اأن  نوؤكد  فاننا  اخلدمات، 

حفظ  اأجل  من  لكم  وامل�ساندة  الدعم  كل  �سُتقدم 

وقلوب  احلرام،  اهلل  بيت  حجاج  و�سالمة  �سحة 

مفتوحة  اأع�سائها  وجميع  الطبية  اللجنة  رئي�س 

مكة  يف  ال�ساعة  مدار  على  عياداتها  اأبواب  قبل 

املكرمة وم�سعري منى وعرفة.

العام ب�سكل  قد نواجه حتديات هذا  اإننا معاً 

و�سربة  احلراري  النهاك  يف  واملتمثلة  م�سرتك 

لهذا  "كرونا"،  الفريو�سي  واللتهاب  ال�سم�س، 

اأرجو اأن نكون على اأمت ال�ستعداد لهذه التحديات، 

باملطبخ،  والعاملني  الطباخني  لالخوة  وكلمتي 

دوركم هام يف حفظ �سحة و�سالمة حجاج بيت 

ال�سحيحة يف  الطرق  اتباع  اهلل احلرام من خالل 

اآملني  ونقلها  وحفظها  ال�سحية  الوجبات  اإعداد 

منكم الأخذ بالتعليمات والإر�سادات التي �سيقدمها 

لكم خمت�سو �سالمة الأغذية.

»البوليتكنك« تقيم ور�صًا 

لتحقيق م�صتويات عالية يف اخلدمات
للموارد  التنفيذي  الرئي�س  نائب  قال 

التقنية  البحرين  كلية  يف  واملعلومات 

بن  علي  ال�سيخ  البحرين(  )بوليتكنك 

امل�ساريع  ق�سم  باأن  اآل خليفة  عبدالرحمن 

وال�سيانة بالكلية قد �سارف على النتهاء 

واملختربات  الور�س  من  عدد  اإن�ساء  من 

اخلا�سة بكلية الهند�سة والت�سميم وتقنية 

اإىل �سيانة عدد من  بالإ�سافة  املعلومات، 

اخلطة  �سمن  ذلك  وياأتي  منها،  القائم 

التو�سعات  وتنفيذ  لل�سيانة  ال�سنوية 

الأكادميي  اجلانب  متطلبات  تلبي  التي 

اأف�سل  مع  ليتما�سى  البوليتكنك،  يف 

املمار�سات التعليمية والتدريبية العاملية، 

ويحقق اأهداف البوليتكنك الإ�سرتاتيجية. 

علي  ال�سيخ  زيارة  خالل  ذلك  جاء 

الور�س  من  عدد  يف  العمل  مواقع  لتفقد 

واملختربات، يرافقه فيها عدد من املعنيني 

امل�ساريع  ق�سم  رئي�س  راأ�سهم  على 

احلمر،  ح�سني  املهند�س  وال�سيانة 

والور�س  املختربات  اأن  اأكد  بدوره  الذي 

نهاية  قبل  املخت�سة  الكلية  اإىل  �ست�سلم 

اأف�سل  وفق  نفذت  واأنها  اجلاري،  ال�سهر 

املوا�سفات الهند�سية. 

عمليات  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 

�سهدتها  التي  املتوا�سلة  ال�سيانة 

الآن  حتى   2012 منذ  البوليتكنك 

القدرة  رفع  وب�سكل جوهري يف  �ساهمت 

م�ستويات  وحتقيق  للكلية،  ال�ستيعابية 

تقدمها  التي  اخلدمات  معايري  يف  عالية 

من  ر�سده  مت  ما  وفق  منت�سبيها،  اإىل 

والتدقيق  واملراجعة  الرقابة  جهات  قبل 

منها  املحلية  �سواء  الأكادميي،  والعتماد 

اأو الدولية. ويف هذا ال�ساأن �سرح ال�سيخ 

بوليتكنك  اأمناء  جمل�س  "اإن  قائاًل:  علي 

البحرين برئا�سة �سعادة ال�سيخ ه�سام بن 

عبدالعزيز اآل خليفة، يويل البنية التحتية 

للعملية  امل�ساندة  واملرافق  واملباين 

التعليمية للكلية اهتماًما بالًغا، ويحر�س 

باأول  اأوًل  تنفيذه  يتم  ما  ا�ستعرا�س  على 

يف الجتماعات الدورية للمجل�س.

»�صارع ال�صم�صم« يوا�صل ا�صتعداداته 

مل�صــاركــة الفــرح مــع االأطـفـال
عر�س  حققه  الذي  النجاح  بعد 

البحرين  �سيف  مهرجان  �سمن  بارين 

اآخر  عر�س  اململكة  اإىل  ياأتي  ال�سابع، 

ت�سارك  حيث  ال�سيف،  هذا  متميز 

الأطفال  ال�سم�سم  �سارع  �سخ�سيات 

املرح عرب عر�س عائلي خمتلف و�سيق، 

وغناوؤهم.  الأطفال  �سحكات  فيه  تعلو 

ي�سنع  اإملو  ال�سم�سم:  »�سارع  عر�س 

الثقافية  ال�سالة  اإىل  ياأتي  املو�سيقى« 

2015م،  اأغ�سط�س  و24   20 بني  ما 

وتباع تذاكر العر�س يف حمالت فريجن 

الإلكرتوين  املوقع  على  اأو  �ستور  ميغا 

للمحالت.

املو�سيقى  امل�سرحي  العر�س  هذا 

القادم من اململكة املتحدة، يقدم عرو�سه 

هي:  فرتتني  على  املحددة  الأيام  خالل 

يكون  اأن  على  م�ساء،  و7:30   4:30

العمر الأدنى للح�سور �سنتني. 

ال�سم�سم  �سارع  عر�س  ق�سة 

تتلخ�س يف حماولة �سخ�سيات ال�سم�سم 

بهم،  خا�سة  مو�سيقية  فرقة  تكوين 

واأثناء ذلك يكت�سفون »اآلت« مو�سيقية 

ومالعق،  اأواين  املاألوف:  عن  خارجة 

واأغطية حاوية القمامة، بل وحتى وعاء 

لالأنغام!  م�سدر  اإىل  يتحّول  الب�سكويت 

تعلّم هذه ال�سخ�سيات املحبوبة الأطفال 

الواحد، ت�سنع  الفريق  بروح  العمل  اأن 

الأحلان اجلميلة وتعطي اجلميع فر�سة 

مل�ساركة املتعة واملرح.

ال�سم�سم« واحدة  تعد فرقة »�سارع 

يف  واحرتاما  خربة  الأكرث  الأ�سماء  من 

جمال الرتفيه جلميع اأفراد العائلة. منذ 

اأداء اأول �سارع �سم�سم يف عام 1980م، 

ال�سم�سم  �سارع  فعاليات  انطلقت  حيث 

يف  وذويهم  الأطفال  ماليني  لتخاطب 

جميع اأنحاء العامل.

البحرين  �سيف  مهرجان  اأن  يذكر 

ميتد حتى 31 اأغ�سط�س 2015، ويوفر 

من  والأن�سطة  الفعاليات  من  العديد 

بجانب  الواقعة  نخول  حديقة  خالل 

جممع �سرتة التجاري، وعرو�سه الفنية 

واملو�سيقية يف ال�سالة الثقافية كعر�س 

روبن،  تيتي  حفل  ال�سم�سم،  �سارع 

وفرقة اأورك�سرتا ريكنغ كرو.

بالتعاون مع املحافظة اجلنوبية

املركز العلمي البحريني يقيم ن�صاطه ال�صيفي حتى 3 �صبتمرب
البحريني  العلمي  املعهد  با�سر 

تنفيذ ن�ساطه ال�سيفي للعام 2015 

وبداأ  اجلنوبية،  املحافظة  من  بدعم 

 9 بتاريخ  للمركز  ال�سيفي  الن�ساط 

اأغ�سط�س اجلاري وي�ستمر لغاية 3 

الأطفال  وي�ستهدف  املقبل،  �سبتمرب 

بالت�سجيل  قاموا  الذين  والنا�سئة 

عمر  من  ال�سيفية  املركز  برامج  يف 

7 - 11 �سنة. ويتبع املركز العلمي 

البحريني وزارة التنمية الجتماعية، 

اجلنوبية  املحافظة  قامت  وقد 

على  حر�سها  منطلق  ومن  موؤخراً 

ودعمها  املجتمعية  ال�سراكة  تفعيل 

تقيمها  التي  ال�سيفية  لالأن�سطة 

اجلمعيات واملراكز ال�سيفية يف ربع 

للمركز  املايل  الدعم  بتقدمي  اململكة 

تكثيف  اأجل  من  البحريني  العلمي 

الربامج ال�سيفية التي يقدمها املركز 

يف الفرتة ال�سيفية.

ومن بني الربامج ال�سيفية التي 

على  التعرف  برنامج  املركز  اأقامها 

املجموعة ال�سم�سية، حيث مت خالل 

امل�ساركني  تعريف  الربنامج  هذا 

املجموعة  كواكب  عدد  على 

الأقمار  وعدد  واأحجامها  ال�سم�سية 

امل�ساركون  وقام  كوكب،  لكل 

لديهم  ل  املف�سّ الكوكب  باختيار 

والتعرف على ما ميّيزه، وتبع ذلك 

قيامهم بتنفيذ عمل فني ُيج�سد فيه 

خالل  من  ل  املف�سّ كوكبهم  الأطفال 

من  ق�سا�سات  ول�سق  بالونة  عمل 

اجلرائد عليها ومت تلوينها بعد ذلك. 

كما �سمل الربنامج على فقرة اأخرى 

على  خاللها  من  الأطفال  تعرف 

من  الكواكب  على  الوزن  اختالف 

خالل التعرف على وزن كل الأطفال 

الأخرى  الكواكب  على  واأعمارهم 

التى  العمل  ورقة  على  وت�سجيلها 

اأعدت خ�سي�سا لهذا الن�ساط.

حول  عمل  ور�سة  املركز  واأقام 

ظاهرة  وهي  ال�ساكنة  الكهرباء 

الجنذاب الكهربائي التي حتدث عند 

انتقال �سرارة كهربائية اإىل ج�سم اآخر 

فاندى جراف وهو  با�ستخدام جهاز 

عبارة عن مولد كهربائي يقوم بتوليد 

هذه  خالل  ومت  ال�ساكنة،  الكهرباء 

الور�سة �سرح عمل الكهرباء ال�ساكنة 

التي  التجارب  من  عدد  تنفيذ  تالها 

تو�سح مفهوم الكهرباء ال�ساكنة. كما 

تناولت الور�سة القيام بتجربة ف�سل 

تقريب  طريق  عن  خمتلف  خليط 

بالونة من خملوط الطحني وامللح اأو 

ال�سكر والطحني والتي يقوم الأطفال 

مالحظاتهم  وت�سجيل  بتكرارها 

وكتابة النتائج يف اأوراق العمل التي 

اأعدت خ�سي�سا لهذا الن�ساط.

�صباب البحرين �صركاء يف التنمية 

امل�صتدامة وميتلكون املواهب املتميزة
�سرح اأمني عام جائزة فار�س ال�سباب 

اأحمد  علي  ال�سبابي  امل�ست�سار  البحريني 

اآل خرفو�س ان �سباب البحرين هم اجلزء 

البحريني وهم �سركاء  الأكرب من املجتمع 

املواهب  ميتلكون  املجتمع  يف  رئي�سيني 

كل  يف  والتميز  الراجحة  والعقلية  الفذه 

احتياجاتهم  يف  النظر  من  ولبد  املجالت 

حتدياتهم  لتخطي  �سيا�سات  وتنفيذ 

تتحقق  ان  لبد  والتي  اإمكانياتهم  وتفعيل 

لل�سباب  الوطنية  ال�سرتاتيجية  من خالل 

واإعادة احياء م�سروع برملان ال�سباب الذي 

و�سع يف الأدراج منذ 10 �سنوات.

حققها  التي  الجنازات  اأن  اىل  واأ�سار 

املا�سية  الأعوام  خالل  البحريني  ال�سباب 

املحلية  تخطت  ال�سعدة  خمتلف  على 

والعربية اىل العاملية يف خمتلف املجالت 

والفن  والعلوم  والخرتاع  الريا�سة  منها 

العربية  ال�سبكة  تقرير  ان  كما  وغريها 

للمنظمات الأهلية وفق درا�سته باأن ن�سبة 

يف  ال�سباب  من  الأميني(  )غري  املتعلمني 

هذه  وتعد   )%98.9( البحرين  مملكة 

الدول  يف  املعدلت  اأعلى  من  الن�سبة 

بف�سل  هي  الإجنازات  كل  ان  العربية، 

للمجتمع  الفقري  العمود  فهم  ال�سباب 

ال�سادة  من  ولبد  الأكرب  املعول  وعليهم 

ال�سبابي  امل�ست�سار  وقال  حتقق.  ما  بكل 

مبنا�سبة اليوم الدويل لل�سباب الذي اأقرته 

المم املتحدة من اأجل تفعيل دور ال�سباب 

هذه  يف  ال�ستثمار  اأهمية  على  والتاأكيد 

الوطان  م�ستقبل  قادة  تعترب  التي  الفئة 

ل�سباب  يكون  ان  من  ولبد  وعمادها 

عليهم  الرتكيز  يتم  واأن  ن�سيب  البحرين 

واحتوائهم من خمتلف اجلوانب واإبعادهم 

الجنراف  او  اخلاطئة  ال�سلوكيات  عن 

وراء ل ينفعهم بل ي�سرهم.

واأ�ساف باأنه لبد على امل�سوؤولني من 

واآرائهم  لل�سباب  وال�ستماع  ابوابهم  فتح 

ومالحظاتهم فهم لديهم الأفكار واملقرتحات 

نوعية  نقله  بتحقيق  الكفيله  واملالحظات 

على خمتلف ال�سعدة الوطني.

علي اآل خرفو�ش


