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ج�ئزة البحرين للوعي املجتمعي تعلن اليوم عن الأعم�ل املت�أهلة .. العب�سي:

�مل�شابقة �أظهرت قدرة �ل�شباب على �بتكار �أفكار متنوعة
اعلنت جائزة البحرين للوعي املجتمعي 

–التي تنظمها هيئة تنظيم �سوق  »ان�سان« 

العمل- اليوم الأربعاء عن الأعمال املتاأهلة 

باب  وفتح  امل�سابقة،  من  النهائية  للمرحلة 

اأنف�سهم  املت�سابقني  قبل  من  لها  الرتويج 

بدءاً من اليوم 1 اأبريل وحتى 15 من مايو 

الفائزين  عن  الإعالن  يتم  اأن  على  املقبل، 

بجوائز امل�سابقة مطلع يونيو املقبل من قبل 

جلنة التحكيم امل�ستقلة.

تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  واأ�ساد 

العب�سي،  عبداهلل  بن  اأ�سامة  العمل  �سوق 

تقدمت  التي  الأعمال  ونوعية  بحجم 

للوعي  البحرين  م�سابقة  يف  للم�ساركة 

الأوىل  ن�سختها  يف  تركز  والتي  املجتمعي 

املنزلية«،  العمالة  اأجور  »دفع  حمور  على 

م�سرياً اإىل اأن اللجنة تلقت اأكرث من 50 عمالً 

مل�سق  ر�سم،  ق�سرية،  اأفالم  بني  متنوعاً 

Poster، و�سورة.
ت�ستهدف  التي  امل�سابقة  اأن  اإىل  واأ�سار 

ال�سباب من الفئة العمرية بني 16 اإىل 26 

عاماً، اأظهرت مدى قدرة ال�سباب على ابتكار 

اأفكار متنوعة باأ�ساليب خمتلفة، تكون قادرة 

على �سياغة ر�سائل ذات تاأثري م�ستمر، وهو 

ما يحقق الهدف الرئي�س للم�سابقة التي مت 

الإعالن عنها يف دي�سمرب 2014، واملتمثل 

وواجبات  حقوق  احرتام  ثقافة  تعميم  يف 

من  هامة  فئة  باعتبارها  الوافدة  العمالة 

فرز  عملية  بعد  وتابع:  املجتمع.  فئات 

الأعمال املتقدمة مت ا�ستبعاد الأعمال التي مل 

تكن متوافقة مع �سروط و�سوابط امل�سابقة 

ولت�سفر العملية عن تاأهل 23 عمالً متنوعاً 

امل�سابقة  من  والنهاية  الثانية  املرحلة  اإىل 

التي يبلغ جمموع جوائزها 21 األف دينار.

موزعة  امل�سابقة  جوائز  اأن  اإىل  ي�سار 

الأول 6000  املركز  التالية:  ال�سورة  على 

املركز  دينار،   4000 الثاين  املركز  دينار، 

الثالث 3000 دينار، املركز الرابع 2000 

اإىل  دينار، واملركز اخلام�س 1000 دينار، 

الفني  للتميز  ما�سرتكارد  جائزتي  جانب 

 3000 الأوىل  اجلائزة  قيمة  تبلغ  والتي 

دينار، والثانية 2000 دينار. واأكد الرئي�س 

الأعمال  عن  الإعالن  مع  اأنه  التنفيذي 

املتاأهلة يتم الآن فتح باب الرتويج لالأعمال 

ومن  اأنف�سهم  املت�سابقني  قبل  من  املتاأهلة 

خالل و�سائل التوا�سل الجتماعي، بدًءا من 

اليوم الأربعاء 1 ابريل، وحتى 15 من مايو 

م�سرياً  ون�سف،  �سهر  مدى  على  اأي  املقبل 

اإىل اأن هذه الفرتة تعد كافية للمت�سابق لبث 

ون�سر عمله على اأو�سع نطاق ممكن، معرباً 

ال�سباب  واإمكانيات  قدرات  يف  ثقته  عن 

الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ا�ستغالل  يف 

بال�سكل الأن�سب للرتويج. 

امل�ستقلة  التحكيم  جلنة  اأن  اإىل  واأ�سار 

وحتديد  الأعمال  تقييم  على  �ستعمل 

الأوىل،  اخلم�سة  املراكز  يف  الفائزين 

ملا�سرت  الفني  التميز  بجائزتي  والفائزين 

كارد، ليتم العالن عن الفائزين مطلع �سهر 

تقييم  وهي  املعلنة  للمعايري  وفقاً  يونيو، 

فكرة العمل، جودة العمل واملحتوى، حجم 

النت�سار، وت�سويت اجلمهور.

واأو�سح اأنه �سيتم فتح باب الت�سويت 

الر�سمي  املوقع  خالل  من  الأعمال  على 

على  املجتمعي  للوعي  البحرين  مل�سابقة 
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ابريل   8 املوافق  الأربعاء  يوم  من  انطالقاً 

وحتى 15 مايو املقبل.

جائزة  ر�سد  عن  العب�سي  واعلن 

جوائز   10 املجتمعي  للوعي  البحرين 

دينار   1000 قدرها  اإجمالية  بقيمة 

خم�س�سة  جائزة(  لكل  دينار   100(

على  الت�سويت  عملية  يف  للم�ساركني 

الأعمال املتناف�سة.

اأكد اأن اخلليج العربي اأكثـر املن�طق ت�أثراً ب�لتغري املن�خي.. اأبومغلي:

150 م�شوؤوالً عربياً  ي�شاركون يف موؤمتر �لتنمية �مل�شتد�مة بالبحرين   
[ اأ�سرف ال�سعيد:

  

اأبومغلي املمثل القليمي لربنامج  المم  اإياد  ك�سف د. 

يف  اآ�سيا  لغرب  القليمي  املكتب  ومدير  للبيئة  املتحدة 

خالل  �ست�سهد  البحرين  ان  “الأيام”  لـ  خا�س  ت�سريح 

فيه  ي�سارك  عربيا  موؤمترا  املقبل  5-7مايو  من  الفرتة 

150وزيرا وم�سوؤول من 22 دولة عربية، ميثلون وزارات 

التخطيط والقت�ساد واملالية والتنمية الجتماعية والبيئة 

ملناق�سة  الوزراء،  رئي�س  �سمو  رعاية  وحتت  بالدهم،  يف 

الدول  جامعة  مظلة  حتت  العربية  امل�ستدامة  التنمية 

والقت�سادية  الجتماعية  التنمية  يف  واملتمثلة  العربية، 

والبيئية لو�سع خطة متكاملة وبع�س اخلطوط العري�سة 

للمرحلة املقبلة من 2030-2015 . 

بني  التفاق  مت   2000 عام  يف  انه  اأبومغلي  وبني 

اأهداف،   8 و�سع  للتنمية  اللفية  اهداف  على  العامل  دول 

و�سيتم تقدمي ك�سف ح�ساب يف املوؤمتر املقرر يف مطلع �سهر 

ال�سعيد  على  الهداف  هذه  من  اجنازه  مت  ملا  املقبل  مايو 

العربي، وم�سريا اىل ان هناك خطة عاملية ت�سرتك فيها كل 

التي  امل�ستدامة  للتنمية  اهداف  و�سع  وهي  العامل،  دول 

والتنمية  القت�سادية  التنمية  وهي  حماور  ثالثة  ت�سم 

مرة يف  لول  انه  وم�سيفا  البيئية،  والتنمية  الجتماعية، 

تاريخ العامل يتفقون على و�سع خطة وطريقة للتنفيذ على 

والجتماعية  القت�سادية  التنمية  لتحقيق  الواقع  ار�س 

ولي�س على ح�ساب البيئة، وم�سددا على ان املنطقة العربية 

جادة وملتزمة بو�سع هذه الهداف وعقدنا عدة اجتماعات 

يف املنطقة العربية للتباحث يف ذلك وو�سعنا خطة عمل 

حتت رعاية جامعة الدول العربية وهناك اهداف للتنمية 

امل�ستدامة العربية. 

واكد اأبومغلي اأن هناك حتديات كبرية تواجه املنطقة 

لدول  جدا  كبري  حتٍد  وهو  املياه،  م�سادر  منها  العربية 

املنطقة، اول ب�سبب �سح م�سادر املياه، ف�سال عن اأن املنطقة 

الردن  وهي  املائي،  الفقر  من  تعاين  دول   8 بها  العربية 

واليمن ودول جمل�س التعاون اخلليجي  ال�ست، ولن توافر 

املياه  عن  نتحدث  لكن  البحر،  مياه  حتلية  عرب  يتم  املياه 

وبع�س  ا�ستخدامها،  وكيفية  لل�سكان  املتوفرة  اجلوفية 

العاملي،  ال�ستخدام  معدل  ا�سعاف  اربعة  املنطقة  دول 

حيث ا�سراف وتبذير وعدم ا�ستخدام املياه بالطريقة املثلى، 

م�سدر  اىل  يحتاج  املياه  م�سدر  ايجاد  ان  اىل  وبال�سافة 

ثم  الكربون،  اك�سيد  ثاين  وانتاج  البرتول  وحرق  للطاقة 

القاء الف�سالت الناجتة عن عمليات حتلية املياه اىل البحر، 

وبذلك تزيد درجة ملوحة البحر واي�سا درجة حرارة البحر 

التحلية  اجهزة  اأو  م�سانع  كفاءة  تقليل  عنه  ينتج  وبذلك 

وهي دائرة مفرغة من التحديات ل تنتهي.

التي  التحديات  احد  هو  املناخي  والتغري  وتابع: 

يف  م�ساهمتها  املنطقة  ان  ب�سبب  لي�س  املنطقة،  دول  تهدد 

واجليولوجي  اجلغرايف  موقعنا  ب�سبب  لكن  قليلة،  ذلك 

بالتغري  تاأثرا  العامل  يف  املناطق  اكرث  �ستكون  ومنطقتنا 

املتو�سط،  والبحر  العربي  اخلليج  منطقة  خا�سة  املناخي 

و�ستتغري المناط املناخية ودرجات احلرارة وتقل المطار 

راأينا ما يحدث  العا�سفة، حيث  المطار  الطبيعية وتزداد 

من  خمتلفة  ومناطق  البحرين  يف  الحيان  من  كثري  يف 

حدتها  تزداد  �سوف  قوية  عوا�سف  تاأتي  حيث  ال�سعودية 

وكمياتها خالل العام ويف ف�سل ال�سيف وهو غري ممطر، 

وهذا �سوف يوؤدي اىل تهديد المن القت�سادي والجتماعي 

للمنطقة وتدهور الرا�سي وهو مو�سوع مهم جدا.

وزاد: وهناك مو�سوع مهم للغاية وهو تهديد املناطق 

على  واحلديثة  اجلديدة  املدن  بناء  حيث  ال�ساحلية، 

�سواطئ البلدان وهذا يوؤثر بالتايل على التحلية البحرية 

والغابات املائية التي تعمل على حماية ال�سواطئ ولنه 

�سيوؤثر على كثري من هذه الدول ب�سبب عدم وجود اآلية 

تلوثات  وت�سبب  لل�سواطئ  العادمة  املياه  مع  للتعامل 

ارا�ٍس جديدة  بناء  ال�سواطئ يف  لهذه  ا�ستخدام  وهناك 

البحرية  بناء اجلزر احلديثة على ح�ساب احلياة  وهي 

املوجود،  اليكويولوجي  بالنظام  اخالل  ول  املتواجدة، 

حيث تهرب ال�سماك اىل مناطق ابعد، فكثري من امل�ساكل 

تنتج عنها.

عامالت �ملنازل.. و�لهروب �ملنظم
الرقم الذي ك�سفت عنه هيئة تنظيم �سوق العمل 

 812 وهي  املنزلية  للعمالة  الهروب  حالت  حول 

حالة خالل �ستة �سهور له دللت خميفة، حتى واإن 

الرتاخي�س  جمموع  من   %2،3 �سوى  ي�سكل  ل  كان 

ترخي�ساً،   34،871 وهي  الفرتة،  لذات  ال�سادرة 

قطاع  يف  الطلب  حجم  على  يدلل  الرتاخي�س  فعدد 

اآ�سيوية  جن�سيات  من  وافدات  ا�ستقدام  على  يعتمد 

بالدرجة الوىل، لكنه لي�س موؤ�سراً على عدم وجود 

العتبار  يف  اخذنا  اذا  القطاع  هذا  يف  ا�سكاليات 

ب�سعة  قبل  حميدان  جميل  العمل  وزير  ت�سريحات 

»خادمة«  اآلف  ع�سرة  بوجود  اعرتف  حني  ا�سهر 

هاربة يف البحرين! كما ان ا�سدار ترخي�س ل�ستقدام 

الهاربة  العاملة  ترخي�س  عن  عو�ساً  جديدة  عاملة 

يبقى اجراًء لتي�سري معامالت النا�س لكنه لي�س حاًل 

مل�سكلة قائمة وال�سكوت اذا كانت هذه الرقام ت�سري 

اىل ان هناك 5 »خادمات« يهربن يومياً يف البحرين.

يقمن  وافدة  اآلف  ع�سرة  عن  نتحدث  نحن  اإذن 

ب�سكل غري �سرعي ول ي�سغلن الوظيفة التي ا�ستقدمنا 

من اجلها، ول يوجد عاقل على ا�ستعداد ان ي�سدق 

اآلف وافدة يف البحرين لزلن يبحثن  ان هناك 10 

ل�سنوات عن الطريق املوؤدي اىل �سفاراتهن او مراكز 

ال�سرطة للتبليغ عن ا�ساءة معاملة دفعتهن للهروب. 

بال �سك ان م�ساألة الهروب اأمر متوقع يف قطاع 

له تفا�سيله وهمومه مثل �ساعات العمل وعدد افراد 

وبهذه  الهروب  ي�سبح  عندما  لكن  والخ،  ال�سرة 

فال  منظماً  عمالً  �سرعي  ب�سكل غري  والقامة  العداد 

يعد هناك مكان للحديث عن امل�ساألة يف اطار الظاهرة 

ت�سريحات  العتبار  يف  اخذنا  اذا  ل�سيما  العفوية 

�سفارة احدى الدول امل�سدرة للعمالة املنزلية والتي 

من  املنازل  عامالت  تعّر�س  عن  ب�سراحة  حتدثت 

ا�سيوية  ع�سابات  وجود  ظل  يف  لالجتار  جاليتها 

تبيع »اخلادمات« بني بع�سها البع�س لت�سغيلهن يف 

البغاء. والأكرث من ذلك ان �سفاراتهن تف�سل التعاطي 

مع رواية اجبارهن على البغاء على اأي رواية اخرى! 

اأمام هذا الو�سع ل ميكن ان نبقى نختزل امل�سهد 

مبجرد عمالة وافدة هربت فخالفت �سروط القامة ل 

اكرث، اأو ل نقلق ب�ساأنها كونها جرمية جميع اطرافها 

هم من الجانب، كما ان وجود قانون يجّرم الجتار 

العام 2008  منذ  البحرين  به يف  بالب�سر ومعمول 

اذا مل يكن هناك بحث ومتابعة وو�سع  لي�س كافياً 

المور  الدولية ل ترى  فالتقارير  لهذه اجلرائم،  حد 

بهذه العني. 

باخت�سار ل نحتاج تو�سيفات الخرين مل�ساكل 

دون  معاجلتها  على  القدرة  ومنلك  هنا  حتدث 

�ساحتنا  نرى  ان  نحتاج  ل  اخلارج،  من  تو�سيات 

مبراآة الخرين.

�إ�شادة دولية بالبوليتكنك يف موؤمتر 
 »�لتعلم �لقائم على حل �مل�شكالت« 

البحرين  بكلية  امليكانيكية  الهند�سة  اأ�ستاذ  �سارك 

املوؤمتر  يف  دونالد  جون  البحرين(  )بوليتكنك  التقنية 

امل�سكالت«،  حل  على  القائم  »التعلم  حول  الرابع  الدويل 

التطبيقية  للعلوم  �سنغافورة  جامعة  يف  عقد  والذي 

�سارك  مار�س 2015م، حيث  اإىل 20  من 18  الفرتة  يف 

على  القائم  التعلم  »نهج  عنوان:  عمل حتت  بورقة  جون 

يركز  الذي  النهج  البحرين« وهو  بوليتكنك  امل�سكالت يف 

على املتعلم ويدرب الطالب على حل امل�سكالت عن طريق 

اإجراء بحوثهم اخلا�سة وم�ساريعهم الدرا�سية املتعددة. 

رئي�سية  عناوين  عدة  تقدمي  مت  املوؤمتر،  خالل 

وحما�سرات من قبل كبار الأكادمييني من خمتلف الثقافات 

اأن  وا�سًحا  اأ�سبح  ما  �سرعان  فاإنه  ذلك،  ومع  والبلدان. 

املفهوم  حتدد  مل  لتزال  التعليمية  املوؤ�س�سات  من  العديد 

حل  على  القائم  املنهج  تنفيذ  لكيفية  العملية(  بداية  )اأو 

امل�سكالت، فيما برزت بوليتكنك البحرين كحالة ا�ستثنائية 

ومتيزت بتقدمها يف هذا املجال.

اإن م�ساركة بوليتكنك البحرين يف هذا احلدث الدويل، 

عن  كبري  وب�سكل  متقدمة  هي  كم  وا�سح  ب�سكل  ك�سفت 

نظرائها من موؤ�س�سات التعليم التطبيقي واملهني يف تنفيذ 

»املنهج القائم على حل امل�سكالت«، بعدما قدم جون دونالد 

عر�سه املعنون بـ: »بوليتكنك البحرين: درا�سة حالة تنفيذ 

يتحدث  الذي  العر�س  وهو  الهند�سة«،  يف  ناجحة   PBL
عن التقدم املحرز يف تنفيذ املنهج القائم على حل امل�سكالت 

يف الهند�سة امليكانيكية، والذي لقى ترحيًبا وا�ستح�ساًنا 

كبرًيا من قبل جمهور الأكادمييني امل�ساركني يف املوؤمتر.

البحرين  بوليتكنك  »اإن  قائاًل:  دونالد  علق  ذلك،  ويف 

لو�سعهم  العليا  الإدارة  فريق  باإجنازات  تفخر  ان  يجب 

الذي  اجلديد  النهج  هذا  تطوير  باأهمية  ا�ستباقية  روؤية 

من �ساأنه اأن يلبي احتياجات �سوق العمل بتزويده بطلبة 

املطلوبة،  واملهارات  الإمكانات  جميع  وميتلكون  موؤهلني 

وابتكار  الإقناع  على  والقدرة  بالنف�س  الثقة  راأ�سها  وعلى 

احللول جلميع امل�سكالت التي قد تواجههم«.

واأ�ساف جون: »تقوم فل�سفتنا يف الهند�سة امليكانيكية 

خريجني  اإىل  �سلبيني  متعلمني  من  الطالب  حتويل  على 

جاهزين للعمل، وقد اأظهرت التقارير فعاًل زيادة ملحوظة 

يف نوعية وجودة املتقدمني للعمل من البوليتكنك مقارنة 

مع املوؤ�س�سات التعليمية الأخرى، وهو ما �سهدت به جهات 

التوظيف املختلفة يف مملكة البحرين«.

مت�م اأبو�س�يف:

[  اأ�سامة العب�سي


