
local@albiladpress.com

الخميس 14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 - العدد 4230
05

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

أشـــاد وزيـــر التربيـــة والتعليـــم 
النعيمـــي  علـــي  بـــن  ماجـــد 
بالنتائـــج المتقدمة التي حققها 
الطلبـــة  رعايـــة  مركـــز  طلبـــة 
الموهوبيـــن خـــال مشـــاركتهم 
فـــي جائـــزة تورانـــس لإلنتـــاج 
اإلبداعي للعام الدراسي 2019 
مركـــز  نظمهـــا  التـــي   ،2020  -
تورانس لإلبداع التابع لجامعة 
جورجيـــا بالواليـــات المتحـــدة 
االتصـــال  بتقنيـــة  األميركيـــة 
عن ُبعد، بمشـــاركة أقرانهم من 
مختلـــف مدارس العالم، مؤكًدا 
أهميـــة الـــدور الـــذي يضطلع به 
المواهـــب  المركـــز فـــي رعايـــة 
الطابية مـــن مختلف المراحل 
الدراسية بالمدارس الحكومية 
مـــن  العديـــد  فـــي  والخاصـــة 
واألدبيـــة  العلميـــة  المجـــاالت 

وغيرهـــا  والرياضيـــة  والفنيـــة 
مـــن المجاالت. هذا وقد شـــارك 
مـــن مملكة البحريـــن لهذا العام 
أكثـــر مـــن 180 طالبـــا وطالبـــة 
بالمـــدارس  الموهوبيـــن  مـــن 
الحكومية والخاصة، واستطاع 
13 منهـــم الفوز بمراكز متقدمة 

في مجاالت الجائزة.

إشادة بإنجازات “الموهوبين “ في “تورانس” متابعة جهود المنشآت لمنع انتشار العدوى بين العمال
ــل ــع العمـ ــة بمواقـ ــات اآلمنـ ــى الممارسـ ــق أقصـ ــو لتطبيـ ــي: ندعـ الحايكـ

نظمـــت وزارة العمل والتنميـــة االجتماعية، 
لقـــاء عـــن بعد مع عـــدد من أصحـــاب العمل 
والعمـــال والمنظمـــات النقابية وممثلين عن 
مؤسســـات المجتمع المدني المعنية بشئون 
العمالـــة الوافدة، وذلك عبـــر تقنية االتصال 
المرئي المباشـــر، بمشـــاركة الوكيل المساعد 
لشـــئون العمـــل بالـــوزارة، أحمـــد الحايكـــي، 
حيث تم االطـــاع على الممارســـات اآلمنة 
والصحيـــة للوقايـــة مـــن جائحـــة فيـــروس 
كورونـــا )كوفيد19-(، والجهود واإلجراءات 
االحترازية والوقائية للمنشـــآت العاملة في 
القطـــاع الخاص لمنع انتشـــار هذا الفيروس 
في مواقع ومساكن العمال، كما تم االطاع 
علـــى التجـــارب الناجحة والمتميـــزة لبعض 
المنشـــآت التـــي اثبتـــت جدواهـــا للحـــد من 

انتشاره بين العمال.
وزارة  جهـــود  ضمـــن  اللقـــاء  هـــذا  ويأتـــي 

العمل والتنمية االجتماعية وإشـــرافها على 
تطبيـــق المنشـــآت العاملة بالقطـــاع الخاص 
االجـــراءات االحترازية والتدابيـــر الوقائية 
لمنـــع انتشـــار هـــذه الجائحـــة، حيـــث تنظم 
الوزارة في هذا االطار سلسلة من اللقاءات 
مؤسســـات  مـــع  بالتعـــاون  االفتراضيـــة 
والمنظمـــات  الخـــاص  القطـــاع  وشـــركات 
النقابيـــة ومنظمات المجتمـــع األهلي بهدف 
والعمـــال  العمـــل  أصحـــاب  توعيـــة  تعزيـــز 
الـــذي  اإلداري  بالتعميـــم  التقيـــد  بأهميـــة 
أصـــدره وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
بشـــأن مكافحـــة ومنع انتشـــار هـــذا المرض 
في مواقع العمل ومساكن العمال والذي تم 
تطبيقه اعتبـــارًا من 13 أبريل 2020، وذلك 
حرصًا على صحة وســـامة الجميع، خاصة 
العاملين في المنشـــآت وجمهور المتعاملين 

معها.

أكـــد  المناســـبة،  بهـــذه  لـــه  تصريـــح  وفـــي 
الـــوزارة  توليهـــا  التـــي  األهميـــة  الحايكـــي 
القطـــاع  مؤسســـات  إجـــراءات  لجميـــع 
الخـــاص لحمايـــة العمـــال في مواقـــع العمل 
والمســـاكن، واالستشـــارات الفنيـــة لجميـــع 
العمال وأصحاب العمل لتطبيق ما يلزم من 
الممارسات اآلمنة للحد من انتشار فيروس 
كورونـــا بيـــن أفـــراد المجتمـــع، مســـتعرضًا 
الخطوات التي قامت بها الوزارة في سبيل 

المحافظـــة علـــى ســـامة وصحـــة العمـــال 
ســـواء في مواقع العمل أو في مقر سكنهم، 
مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات المباشـــرة عن 
بعد تســـهم في تعزيز مفهوم وثقافة الوعي 
الوقائي بســـامة وصحة العمال في مواقع 
العمل، داعيًا المنشـــآت إلى االلتزام بأقصى 
الممارسات اآلمنة والصحية وتطبيق أعلى 
المعايير ذات الصلة بمواقع العمل حتى يتم 

اجتياز هذه المرحلة.
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أزمة العمالة الوافدة.. تكملة للحلول المقترحة
Û  عمــل فريــق  بتشــكيل  اقتراًحــا  أمــس  طرحنــا 

كبــار  مــن  يتكــون  المســتوى  عالــي  خليجــي 
المســؤولين المعنييــن والمتخصصيــن وفعاليــات 
القطــاع الخــاص؛ لتقديــم الحلــول التــي ســتمكن 
التصــدي  مــن  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول 
ألزمة العمالة الوافدة، على أن ُيعطى هذا الفريق 
الصاحيات الازمة ليعمل تحت إشــراف المملكة 
العربيــة الســعودية الشــقيقة، وأن يباشــر مهامــه 
في أسرع وقت ممكن ضمن جدول زمني محكم 
وفي خطة عمل أو خارطة طريق واضحة المعالم 
تتضمــن السياســات واإلجــراءات الواجــب تبنيها 
والخطوات الازم اتخاذها لمعالجة هذه المعضلة 

والتصدي لها من مختلف الجوانب والمحاور.
Û  وقــد تطرقنا باختصار شــديد أمس إلى ثاثة من

المرتكــزات أو المحــاور التي نعتقد أن على فريق 
القــرارات  واتخــاذ  اســتعراضها  المقتــرح  العمــل 
الازمــة حيالهــا، منها تكثيف الجهــود والمبادرات 
والبرامــج الهادفــة إلــى تســهيل عمليــة اإلحــال 
وإدماج العمالة الوطنية في سوق العمل، والعمل 
علــى رفــع تكلفة العمالة الوافــدة حتى يتم توفير 
جــو مــن المنافســة العادلــة والمتكافئــة بالنســبة 

للعمالة الوطنية.
Û  وكان المحــور الثانــي يدعــو إلــى الوقــف والمنــع

التــام والصــارم والفــوري عــن جلــب المزيــد مــن 
العمالــة الوافــدة أو إصــدار رخــص عمــل جديــدة 

خصوًصا للشرائح الدنيا من األيدي العاملة.
Û  النظــر إعــادة  إلــى  يدعــو  الثالــث  المحــور  وكان 

فــي بعــض الممارســات والمفاهيم التي اســتقرت 
لفاعليــة  تقييمنــا  منهــا  أذهاننــا،  فــي  وترســخت 
عمالتنــا الوطنيــة، واقتنــاع البعــض منــا بالقيمــة 

االقتصادية للعمالة الوافدة الرخيصة.
Û  ونستطرد اليوم في التطرق إلى المحاور األخرى

كالتالي:
Û  توجهاتنــا مراجعــة  يتطلــب  الرابــع  المحــور 

اإلنشــائية والعمرانيــة المكلفــة، وتحديــد مــا إذا 

أو  الرغبــة  أو  القــدرة  أو  الطاقــة  لدينــا  بقيــت 
الحاجــة إلــى تشــييد المزيــد مــن أعلــى األبــراج 
وأعــرض الطرقات وأكبر وأضخم مراكز التســوق 
يكلــف  التــي  والمشــاريع  األفــكار  مــن  وغيرهــا 
إنشــاؤها وإدارتهــا وصيانتهــا الكثير مــن األموال 
واأليــدي العاملة، فقد جاءت اآلن مرحلة التريث 
والترشــيد والفرملــة والمحافظــة علــى المنجزات 

والمكتسبات.
Û  وفي الحقيقة فقد سبق لبعض الخليجيين، ومنذ

تحفظــوا  أن  النفطيــة  الطفــرات  مراحــل  بدايــة 
علــى الحمــاس واالندفــاع الــذي شــهدته منطقتنا 
خــال العقــود األربعــة الماضيــة لتنفيــذ مشــاريع 
أضخــم وأكثــر وأكبــر مــن طاقتنــا ومــن حاجتنــا، 
وتســاءلوا عن الحكمة أو الســبب في عدم قيامنا 
بتحديــد حجــم المشــاريع الازمــة لنــا والتي تفي 
باحتياجاتنــا، ونحــن دول ومجتمعــات صغيــرة ال 
تحتــاج إلى كل تلــك الهرولة واللهث الذي وضعنا 

أنفسنا بسببه في هذا المأزق.
Û  وقد حاولنا اإلجابة على مثل هذه التساؤالت في

أحــد لقاءاتنــا الســابقة، وللمزيــد دعونا نعــود إلى 
ســنة 1997 عندمــا قمــت بزيــارة لدولــة اإلمــارات 
العربية المتحدة الشــقيقة بصفتي رئيًسا لمجلس 
وزراء العمل والشــؤون االجتماعية لدول مجلس 
التعاون الخليجي في دورته الثالثة عشرة، وذلك 
بدعــوة مــن وزيــر العمــل والشــؤون االجتماعيــة 
بــن  العزيــز ســيف  آنــذاك معالــي األخ  اإلماراتــي 
علــي الجــروان، وقــد رافقنــي فــي تلــك الزيــارة 
أخي وزميلي الســيد صباح سالم الدوسري وكيل 
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، والــذي كان 
وقتها مديًرا لمكتب الوزير باإلضافة إلى عدد من 
المهام والمســؤوليات التي كان يضطلع بها، وكان 
مــن ضمــن برنامج الزيارة التشــرف بلقاء المغفور 
له بإذن هللا تعالى صاحب الســمو الشيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان رئيس الدولة، في مقر الرئاســة 
فــي أبوظبــي، ومن بين ما قاله ســموه فــي اللقاء 

حــول هذا الموضــوع إن من الكياســة والحصافة 
والحكمــة أن ننفــق بســخاء فــي هــذه المرحلــة ما 
نحصــل عليــه من مداخيل نفطية وفوائض مالية 
إلســعاد ورفاهية شــعوبنا في أســرع وقت ممكن، 
بــداًل مــن أن نبقــي علــى هــذه األمــوال والفوائض 
مكدســة فــي خزائننــا وحســاباتنا المصرفيــة؛ ألن 
الدول الطامعة لن تسمح لنا بذلك، وقد تخلق لنا 
مشاكل وحروب ومواجهات مع جيراننا  تضطرنا 
إلــى انفــاق كل مــا نملــك فــي شــراء المزيــد مــن 
األســلحة والذخائــر منهــم، وكان رحمــه هللا، كمــا 
ُعــرف عنه مصيًبــا ومحًقا فيما قاله، فلم يكن في 

ذلك الوقت ثمة خيار أرجح وأفضل.
Û  العمــل الــذي علــى فريــق  المحــور الخامــس  أمــا 

المقتــرح النظــر إليــه بأقصى الجدية فهو الســعي 
إلدخال المزيد من الوسائل التكنولوجية الحديثة 
فــي عمليات االنتــاج وتوفير الخدمات حتى تقل 
وتتقلص الحاجة إلى األيدي العاملة المستوردة.

Û  ســادس المحــاور هــو فــي رأينــا مــن أهمهــا؛ وهــو
المعيشــية  األوضــاع  بتصحيــح  القيــام  ضمــان 
واالنســانية لأليــدي العاملــة الوافــدة، وخصوًصــا 
تطبيــق  علــى  والحــرص  منهــا،  الدنيــا  الشــرائح 
القوانيــن الخليجيــة والمعاييــر الدوليــة المتعلقــة 
بتوفير المقومات األساســية للحياة لهم، وتكفينا 
اإلشــارة إلــى الحالــة المزرية لمرافق الســكن التي 
والمقاوليــن  األعمــال  أصحــاب  بعــض  يوفرهــا 
إليــواء عمالهــم من الوافدين ومســتواها المتدني 
الــذي يفتقــر إلــى أبســط المتطلبــات الصحيــة، ما 
يجعلهــا  فــي بعــض الحــاالت أقــرب إلــى الحظائر 
بــؤر  إلــى  اآلن  تحولــت  والتــي  واإلســطبات، 
ومفــارخ لتفشــي جائحــة كورونــا وانتشــارها في 

مجتمعاتنا.
Û  المحور السابع يقتضي معالجة موضوع التسرب

المالــي النقدي المشــروع من أســواق واقتصادات 
دول مجلس التعاون على شكل تحويات شهرية 
منتظمــة لمداخيل ومدخرات العمالة الوافدة إلى 

خزائن الدول المصدرة لها، والبالغة في مجموعها 
122 مليــار دوالر ســنوًيا، حســب التقارير الدولية 
وتوطيــن  اســتقطاب  إلــى  والســعي  المعتبــرة، 
وإدارة هذه المليارات؛ عن طريق تشجيع وإقناع 
أصحابهــا بتوظيفهــا واســتثمارها  فــي االقتصــاد 
الخليجي باستحداث وتأسيس قنوات وصناديق 
ومحافظ وسندات وبرامج استثمارية مخصصة 
لهــذا الغــرض، وتكــون جاذبــة ومجزيــة ومحميــة 
المســتثمرين  ثقــة  بنيــل  اإلمــكان، وكفيلــة  بقــدر 
واطمئنانهــم واســتمراريتهم حتــى بعــد عودتهــم 
إلــى أوطانهــم، مــع عــدم االلتفــات إطاًقــا إلى أي 
اقتــراح بهــذا الشــأن يدعــو إلــى التدخــل أو إلــى 
تقنيــن ووضــع القيود والمعوقــات اإلجرائية التي 
مــن شــأنها أن تعــوق عملية تحويل هــذه األموال 
بمثابــة  ســيكون  ذلــك  ألن  أصحابهــا؛  قبــل  مــن 
التفريط والمســاس بنهجنا االقتصادي الحر الذي 
يتيح ويصون حرية االنســياب المشروع لرؤوس 

األموال.
Û  المحــور الثامــن هــو تبنــي ووضــع خطــط قصيرة

ومتوســطة وبعيــدة األمــد، تنفــذ تدريجيــا وعلى 
عــن  الفائــض  عــودة  لضمــان  زمنيــة؛  مراحــل 
حاجتنــا مــن هــذه العمالــة إلــى أوطانهــا، آخذيــن 
اإلنســانية  والعوامــل  الجوانــب  الحســبان  فــي 
والقانونيــة.  العمليــة  واالعتبــارات  واألخاقيــة 
وقــد نصــل ونضطر فــي مرحلة مــن المراحل إلى 
التشــجيع والتحفيــز ودفــع التعويــض المادي لمن 
يوافــق منهــم علــى العودة إلــى وطنــه، وعلينا أن 
ال نســتبعد إمكانية توطين عدد كبير منهم طوًعا 
أو قسًرا، ومن األفضل أن نختار الخيار الطوعي، 
بحيث نتمكن من التقاط وإدماج أفضل القدرات 

والخبرات منهم ضمن كوادرنا الوطنية.
Û  نرجــو مــن هللا العلــي القدير أن يوفقنــا جميًعا لما

فيه الخير والصاح ألوطاننا العزيزة الغالية.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

وزير التربية والتعليم

المنامة- مكتب رجل األعمال إبراهيم الشيخ

شـــركة  مالـــك  األعمـــال  رجـــل  أكـــد 
“مونتريال للســـيارات” إبراهيم الشيخ 
أن “الكلمة الســـامية التي وجهها عاهل 
البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد بن 
المواطنيـــن  إلـــى  خليفـــة،  آل  عيســـى 
بمناســـبة دخـــول العشـــر األواخـــر مـــن 
شـــهر رمضـــان المبارك، ترســـخ أســـمى 
معانـــي التواصـــل والتعاضـــد وتجســـد 
قيم ومبـــادئ المســـؤولية التي يحملها 
جالة الملك تجاه شـــعب وأهل مملكة 

البحرين”.
وقال الشـــيخ إن “اهتمـــام جالة الملك 
أهـــل  مـــع  التواصـــل  علـــى  وحرصـــه 
البحريـــن ســـنوًيا فـــي مثل تلـــك األيام 
المباركـــة، تؤكـــد مـــدى حـــرص جالته 

علـــى اســـتمرار تلـــك العـــادة األصيلـــة 
والكريمـــة من جالته، التـــي لم توقفها 
تلـــك الظـــروف التـــي يمـــر بهـــا العالـــم 
أجمع بسبب تداعيات فيروس كورونا 

)كوفيد 19(”.
وأشـــار إلى أن “الكلمة السامية، لجالة 
الملك، تمثل حافـــًزا ودافًعا قوًيا لمزيد 

قبـــل  مـــن  وااللتـــزام  االنضبـــاط  مـــن 
المجتمـــع البحريني الواعي، واإلســـهام 
في تنفيذ الخطط الحكومية المتعددة 

لمواجهة فيروس كورونا”.
الســـامية لجالـــة  “الكلمـــة  أن  واعتبـــر 
لمواصلـــة  مهًمـــا  دافًعـــا  تمثـــل  الملـــك، 
واإلنجـــاز، ومحفـــزا  والوفـــاء  العطـــاء 
وتضافـــر  والطاقـــات،  الهمـــم  لشـــحذ 
الجهـــود مـــن أجـــل تحقيـــق مســـتقبل 

أسمى وأفضل للبحرين وشعبها”.
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  الشـــيخ  ورفـــع 
والتبريـــكات إلـــى مقـــام عاهـــل البـــاد 
وســـمو ورئيس الـــوزراء وســـمو وولي 
العهد، بمناســـبة دخول العشـــر األواخر 

من شهر رمضان المبارك.

إبراهيم الشيخ

ــاز ــج ــر حــافــز لــمــواصــلــة الــعــطــاء واإلن الــشــيــخ: أكــب
الكلمة السامية ترسخ معاني التواصل والتعاضد

المنامة- جمعية الكلمة الطيبة

الطيبـــة  الكلمـــة  جمعيـــة  أطلقـــت 
الخيريـــة  المشـــروعات  مـــن  حزمـــة 
تســـتهدف عددا من األسر المحتاجة 
البحرين.وتزامـــن  فـــي  والمتعففـــة 
إطـــاق المشـــروعات الخيريـــة مع قدوم 
شـــهر رمضان الفضيل، والتي تسعى من 
خالهـــا الجمعيـــة إلـــى دعـــم المحتاجين 
األعبـــاء  بتخفيـــف  المتعففـــة،  واألســـر 
المعيشـــية عليهـــم بمـــا يضمن لهـــم حياة 

كريمة.
وقال رئيس لجنة المشـــروعات الخيرية 
إبراهيـــم محمـــد  الجمعيـــة محمـــد  فـــي 
إن الحزمـــة اشـــتملت على المشـــروعات 
الرمضانيـــة”  الســـلة  “مشـــروع  التاليـــة: 
بكلفـــة 50 دينـــارا للســـهم الواحـــد، وتـــم 
توزيـــع 500 ســـلة رمضانيـــة على األســـر 

الفضيـــل،  الشـــهر  طـــوال  المحتاجـــة 
دينـــار  بكلفـــة  صائـــم”  “إفطـــار  مشـــروع 
توزيـــع  وتـــم  الواحـــد،  للســـهم  بحرينـــي 
6500 وجبـــة إفطار، مـــن خال توصيلها 
إلـــى منـــازل المســـتحقين، كمـــا تـــم أيًضا 
توزيع قســـائم إفطار صائـــم يذهب فيها 
الصائـــم إلى المطعم مباشـــرة لتصرف له 

وجبة اإلفطار، وتم التنســـيق مســـبًقا مع 
عدد من المطاعم الشهيرة بتقديم أفضل 
الوجبات في مملكة البحرين، من منطلق 
حـــرص الجمعية علـــى اتبـــاع التعليمات 
الوقائيـــة الصادرة من الجهات الرســـمية 
والتي تنصح بعـــدم التجمعات لمكافحة 
 ،)19 انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
مشـــروع “زكاة المـــال” إذ تم جمـــع مبالغ 
الـــزكاة وحصرهـــا، ومـــن ثم تـــم توزيعها 
علـــى مســـتحقيها مـــن األســـر المتعففـــة 

والذين بلغ عددهم 351 أسرة.
وأوضـــح أن الجمعيـــة فـــي إطـــار رؤيتها 
فـــي مواكبـــة التطـــور اإللكترونـــي فقـــد 
طورت طرق التبرع عن طريق تطبيقات 
“ســـداد”، “بنفت بي”، تطبيـــق “بي والت” 

إضافة إلى خدمة “كريدي ميكس”.

رمضان في  والمتعففة  المحتاجة  األســر  من  عــددا  تستهدف 
“الكلمة الطيبة” تطلق حزمة من المشروعات الخيرية

محمد إبراهيم


