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بلغت � 508آالف عامل خالل الربع الأول من العام « ..2014العمل»:

ارتفاع العمالة الأجنبية ل�صعوبة بحرنة بع�ض القطاعات
غالب �أحمد:
ك�شف الدكتور حممد علي االن�صاري الوكيل
امل�ساعد ل�ش�ؤون العمل بوزارة العمل يف ت�صريح
خا�ص لـ «الأيام» ب�أن تزايد اعداد العمالة
االجنبية يعود اىل هناك العديد من الوظائف
التي ي�صعب بحرنتها و�إ�شغال العمالة الوطنية
لها مما يدفع الوزارة بال�سماح لل�شركات
وامل�ؤ�س�سات يف القطاع اخلا�ص يف اللجوء اىل
العمالة اخلارجية لتغطية ما حتتاج.
واو�ضح االن�صاري عن ان معدل البطالة
ا�ستقر عند  %4.3يف نهاية دي�سمرب ،وهو نف�س
امل�ستوى الذي بلغه يف نهاية الربع الثالث
(�سبتمرب  ،)2013هذا يف حني بلغ معدل
البطالة الف�صلي  %4.5يف الربع الرابع مقارنة
بن�سبة  %4.4يف الربع الثالث و  %4.7يف الربع
الثاين من العام.
وا�ضاف االن�صاري عن ان هذا املعدل يعترب
منخف�ض جدا حيث تبلغ م�ستويات البطالة يف
الدول ال�صناعية الكربى من .% 25 -15
وقال الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون العمل ان
ارتفاع معدل العمالة االجنبية يف مقابل العمالة
الوطنية �أن هناك بع�ض الوظائف التي ال
ن�ستطيع بحرنتها و�إحالل العمالة الوطنية
حملها ويعود ذلك لعدة ا�سباب وهي غياب من

حممد االن�صاري

ي�شغلها من البحرينيني وترتكز هذه الوظائف
يف القطاع الطبي والتخ�ص�صات الطبية الدقيقة
واالكادمييني واملحا�ضرين اجلامعيني والوظائف
التقنية الدقيقة يف �ش�ؤون االت�صاالت ،اىل
جانب العمالة االجنبية امل�ستوردة التي ترتكز
يف القطاع الغري جاذب للعمالة الوطنية وهي
قطاعات العمل احلرفية الب�سيطة التي ال حتتاج
اىل عمالة ماهرة كعمال املقاوالت من بناء
وتنظيفات
وحول تزايد العمالة االجنبية يف مقابل

العمالة الوطنية اكد االن�صاري ان هذا التزايد
يعترب طبيعي جدا ،حيث ان اخليارات املطروحة
للمواطن البحريني ا�صبحت اكرث تعدد مما
يدفعه للبحث والعمل يف قطاعات اكرث مالءمة،
وذلك مع م�شاريع حت�سني االجور التي تقول بها
وزارة العمل.
وا�شار االن�صاري اىل ان زيادة عدد االجانب
القادمني للعمل يف البحرين تو�ضح ب�أن االقت�صاد
الوطني يف حالة منو وامل�شاريع ازدادت وترية
ن�شاطها ،اىل جانب ان معظم العمالة االجنبية
امل�ستوردة ترتكز يف القطاع غري اجلاذب للعمالة
الوطنية او القطاعات التي ال تتوفر فيها اليد
املاهرة .مما يدفع ا�صحاب االعمال اىل اللجوء اىل
اخلارج واال�ستعانة بالعمالة االجنبية لتغطية
حاجة �سوق العمل واحتياجاتهم من عمالة.
ووفقا لتقارير هيئة تنظيم �سوق العمل
فيبلغ اجمايل العمالة الأجنبية بنهاية الربع
الأول من  2014ي�صل �إىل 508,002عامالً
مقارنة بـ 499,797عامالً يف نف�س الفرتة من
العام املا�ضي وذلك بزيادة �سنويه بلغت .%1.6
وبلغ عدد ت�صاريح العمل اجلديدة التي مت
ا�صدارها من قبل هيئة تنظيم �سوق العمل لفئة
العمالة يف هذا الربع  27,176ت�صريح عمل
للعمالة الأجنبية منخف�ضا ً بن�سبة �سنوية تقدر
بـ .%15.6

وفد �شعبي يت�ضامن مع الزميل العامر
زار وفد �شعبي ال�صحفي طارق
العامر خالل وقفة ت�ضامنية معه �ضد
قرار ف�صله من احدى ال�صحف املحلية
على خلفية مقال مت ن�شره باجلريدة،
وح�ضر الوقفة عدد من ال�شخ�صيات
الوطنية وزمال�ؤه يف العمل ،كل من
احمد زمان رئي�س ق�سم الق�ضايا والآراء
وعي�سى املراغي مدير االنتاج ،وو�صف
امل�شاركون الأمر ب�أنه ف�صل تع�سفي
وحجر عرثة �أمام حرية التعبري وقمع

للأقالم ال�شريفة يف مملكة البحرين،
حيث �أكدوا على م�ساندتهم لق�ضية
املوظفني ال�صحفيني الثالثة وت�ضامنهم
مع �أ�صحاب الر�أي وال�صحافة احلرة،
�إذ �أن ه�ؤالء ال�شخ�صيات من ذوي
الكفاءة واخلربة ال�صحفية الطويلة
التي �أثبتت ا�سمها الالمع يف املجال
ال�صحفي ،فيما طالب امل�شاركون
ب�ضرورة �إرجاع املف�صولني اىل عملهم
ليوا�صلوا عملهم يف خدمة الوطن.

البوليتكنك :تثبيت القبول يبد أ� اليوم وحتى � 19أغ�سط�س
هن أ� القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي لكلية
البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) الدكتور
حممد �إبراهيم الع�سريي جميع الطلبة املقبولني
للعام الأكادميي املقبل 2015 - 2014م ،متمن ًيا
التوفيق ملن مل يحالفه احلظ من املتقدمني.
و�أو�ضح الدكتور الع�سريي �أنه على الطلبة
املقبولني املبادرة بتثبيت قبولهم ،وذلك عرب
التوجه �إىل مبنى رقم  8مبقر البوليتكنك يف
مدينة عي�سى خالل الفرتة من اليوم االثنني
املوافق � 4أغ�سط�س  2014و�إىل  19من ال�شهر
�صباحا وحتى
نف�سه ،من ال�ساعة التا�سعة
ً
الثانية ظه ًرا ،م�صطحبني معهم ن�سخة من
ر�سالة القبول الإلكرتونية وبطاقة الهوية،
للقيام ب�إجراءات تثبيت القبول ،وذلك بدفع
الر�سوم الدرا�سية والبالغة  120دينا ًرا بحرين ًيا
للطلبة البحرينيني ،و 2520دينا ًرا للطلبة
غري البحرينيني ،عل ًما �أن هذه املبالغ غري قابلة
لال�سرتجاع .و�أ�ضاف« :كما و�سيتم �إعالم الطالب
مبتطلبات الف�صل الأول من العام الأكادميي
وكيفية الت�سجيل يف املقررات الدرا�سية ،وغري

د .حممد الع�سريي

ذلك من الأمور».
و�شدد القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي على
�أنه يف حال عدم امتام �إجراءات تثبيت القبول
خالل الفرتة املحددة �سوف يعد العر�ض ملغ ًيا،
منبهًا الطلبة دون �سن  18عا ًما �إىل �ضروة

ا�صطحاب �أولياء �أمورهم المتام �إجراءات تثبيت
القبول� ،أما الطلبة الذين مت قبولهم ولكنهم
خارج مملكة البحرين خالل فرتة تثبيت القبول
املحددة ،ف�إن على الطالب الرد على الر�سالة
الإلكرتونية املوجهة �إليه من قبل بوليتكنك
البحرين ،ي�ؤكد من خاللها قبوله العر�ض ،ومن
ثم ينتدب �أحدًا من �أهله �أو معارفه يف مملكة
البحرين لدفع الر�سوم الدرا�سية وامتام �إجراءات
تثبيت القبول ،حيث تعد هذه اخلطوة مبثابة
حجز املقعد �إىل حني �أن يقوم الطالب �شخ�ص ًيا
بالتوجه �إىل مقر البوليتكنك لتوقيع امل�ستندات
املطلوبة يف موعد �أق�صاه � 7سبتمرب القادم� .أما
الطلبة على قائمة االنتظار فقبولهم مرهون
مبدى توافر املقاعد ال�شاغرة يف التخ�ص�ص
املطلوب ،و�سيتم �إعالمهم بتوافر املقاعد يف 20
�أغ�سط�س اجلاري.
هذا و�ستبد�أ �أيام التهيئة للطلبة اجلدد خالل
الفرتة من � 1إىل � 4سبتمرب ،وح�ضورها �إلزامي
للجميع ،يف حني تبد�أ الدرا�سة يف � 7سبتمرب
القادم.

جامعة البحرين تقيم ور�شة
عمل «املالية لغري املاليني» ملوظفي بتلكو
�����ص����رح����ت
الدكتورة هيا بنت
ع��ل��ي ب���ن ح�سن
نائبة
النعيمي
ال��رئ��ي�����س خلدمة
املجتمع و�ش�ؤون
اخلريجني بتنظيم
مركز خدمة املجتمع
والتعليم امل�ستمر
يف جامعة البحرين
م�ؤخرا ً ور�شة عمل
دكتورة هيا النعيمي
ب��ع��ن��وان «املالية
لغري املاليني» حا�ضرت فيها اال�ستاذ امل�ساعد بتول
�أ�سريي بق�سم االقت�صاد والتمويل بكلية �إدارة
الأعمال والتي ذكرت بدورها �أن الهدف من �إقامة
الور�شة هو �إطالع امل�شاركني على النواحي املالية
التي تهمهم يف تي�سري عملهم اليومي ،و�إك�سابهم
مهارات ق��راءة وفهم القوائم املالية املختلفة،
واطالعهم على �أحدث املعاجلات املالية يف اتخاذ
القرارات ذات ال�صلة ،وقد تطرقت د� .أ�سريي �إىل
مفاهيم املحا�سبة املالية ومبادئها ،وبنود امليزانية
الأ�سا�سية «العر�ض والتبويب» ،وقائمة التدفق
النقدي ومقارنات القوائم املالية ،والتحليل املايل
والتحليل املايل املقارن بالن�سب ،واتخاذ القرارات
املالية ونقطة التعادل واالختيار بني البدائل.
و�شارك يف هذه الور�شة موظفون من �شركة
البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية «بتلكو»
بلغ عددهم  17موظفا ،وقد اقيمت الور�شة مبقر
مركز بتلكو للتدريب بالهملة ملدة ثالثة �أيام
متتالية.
وت�أتي هذه الور�شة �ضمن �سل�سلة الور�ش
والفعاليات التي يقيمها املركز لتطوير وتدريب
موظفي القطاع العام واخلا�ص و�إمداد املجتمع
ب�أحدث املعارف واملهارات مبختلف التخ�ص�صات
وذلك م�ساهمة من اجلامعة يف م�سرية التنمية
الب�شرية مبملكة البحرين.

طالب بجامعة البحرين ي�ص ِّمم
مركز ًا ي�ستهدف رفع �ش�أن ال�شباب
�ص َّمم طالب يف برنامج الهند�سة
املعمارية يف كلية الهند�سة بجامعة
البحرين مركزا ً يهدف �إىل رفع �ش�أن
ال�شباب البحريني ،حيث ميار�سون
حتت �سقفه �أن�شطة مهارية و�إبداعية
واجتماعية عدة.
وعر�ض الطالب �سيد باقر امل�شقاب،
م�شروعه املو�سوم با�سم «ملَّة» يف معر�ض
وم�سابقة م�شروعات تخرج طلبة كلية
الهند�سة لينال املركز الثالث مكررا ً يف فئة
م�شروعات برنامج بكالوريو�س العمارة,
و�أو�ضح امل�شقاب �أن الفكرة التي ينطلق
منها «م�شروع ملّة ترتكز على جتميع
ال�شباب حتت �سقف واحد تختلط فيه
املهارات ،وتتبادل فيه اخلربات يف �شتى
املجاالت فتكون النتيجة بيئة متكاملة
توفر لل�شباب احتياجاتهم املتعددة،
وتفتح �أمامهم �آفاق جديدة حتثهم على
الإبداع امل�ستمر».
ونوه �إىل �أنَّ «امل�شروع يهدف �إىل
رفع �ش�أن ال�شباب البحريني من خالل
توفري �أماكن لتطوير مهاراتهم و�شحذها
واحت�ضان ال�شباب يف �أوقات الفراغ يف
حميط اجتماعي ميكنهم من بناء عالقات
قوية».

وذكر �أن «مملكة البحرين تفتقر �إىل
املراكز ال�شبابية املتكاملة ب�شكل عام �إذ
�إن املراكز املتوافر حاليا مق�صورة على
الأن�شطة الريا�ضية �إجماالً ،بينما مركز
ملة ال�شباب يوفر �أكرث من ذلك بكثري
حيث يهتم بالأن�شطة الفنية والأكادميية
والثقافية �أي�ضا».
وا�ستخدم الطالب �سيد باقر امل�شقاب
عدة برامج هند�سة لت�صميم امل�شروع
الذي خ�ضع لالختبار وامل�ساءلة من جلنة
امتحان خا�صة ،ومن بني تلك الربامج:
�أوتوكاد للتطوير املعماري ،وثري دي
ماك�س لل�صور ثالثية الأبعاد ،والفوتو
�شوب للعر�ض النهائي.
وتخ�ضع م�شروعات تخرج الطلبة
يف كلية الهند�سة باجلامعة ملرحلتني
من التقييم :الأوىل من جانب �أ�ساتذة
برنامج العمارة ،والثانية من جانب
حمكمني من القطاع اخلا�ص ,و�أكد
امل�شقاب �أن امل�شروع قابل للتطبيق على
�أر�ض الواقع حيث �إن الت�صميم ملحق
مب�شروعات خدماتية ذات طابع جتاري،
نحو :املطاعم واملقاهي ،لكنه يف الوقت
نف�سه يرتكز على تقدمي باقة من اخلدمات
جلميع فئات املجتمع ال�شبابية.

