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 الشكر واالمتنان 
لصاحب األيادي البيضاء

عمالنا والـنـعم 

نقابة البا توعي أعضائها بخطورة ايبوال
انقذوا العامل مهدي حسن 

ــدي (  ــن مه ــدي حس ــا ) مه ــل الب عام
المتقاعــد مــن قســم خدمــات المصهــر 
يعانــي مــن  الفشــل الكلــوي وهــو 
ــة فــي  ــة كلي ــس الحاجــه لزراع ــي أم ف
نظــرًا  مســتعجلة  بصــورة  الخــارج 

لتدهــور حالتــه الصحيــة  .....

قبول عضوية نقابة دي أش أل باالتحاد الدولي للنقل 

النقابة الوطنية لطيران الخليج تقدم » القرض الحسن«
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ارســلت نقابــة عمــال البــا برقيــة 
شــكر و امتنــان   لحضــرة صاحــب 
ــن  ــة ب ــر خليف ــي االمي ــمو الملك الس
ســلمان آل خليفــة، الحتضانــه قضية 
شــركة  مــن  المفصــول  العامــل 
وعضــو  البــا   البحريــن  المنيــوم 
نقابــة عمــال البــا محمــد عدنــان  

) 25 عامــا( الــذي تعــرض لحــادث 
مــروع دخــل علــى اثــره فــي غيبوبــة 
جعلتــه يلــزم فــراش المــرض ألكثــر 

ــهر.  ــن 6 اش م

ــس  ــس مجل ــوان رئي ــرار دي ــاء ق وج
ــرة  ــات حض ــا بتوجيه ــوزراء  ملتزم ال
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
خليفــة   آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
ــا  ــت بكاهله ــد ثقل ــرة ق ــذا الس منق
ــاج  ــتكمال ع ــل اس ــن اج ــون م الدي
ــاج  ــاج لع ــذي احت ــد ال ــم محم ابنه

تأهيلــي فــي المــخ بالخــارج. 

فعمــال البــا يقفــون وقفــة إجــال و 
ــذي  ــرام لهــذا الرجــل المعطاء،ال احت
ــاء  ــل بن ــن اج ــه م ــل حيات ــرس ج ك

ــه. ــن و ابنائ ــذا الوط ــتقبل ه مس

نـقـابـة الـبــا تشكــر سمو رئـيـس الـوزراء عـلـى لـفتـته الـكـريـمه 

واحتضانه قضية العامل المفصول من شركة البا  محمد عدنان
بعد تعرضه لحادث مروع دخل على اثره في غيبوبة  ألكثر من 6 اشهر. 

o  سمو رئيس الوزراء الموقر

o  العامل محمد عدنان

 » نص البرقيه «

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة حفظه اهلل ورعاه

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

ــكر  ــم الش ــموكم عظي ــام س ــى مق ــع إل نرف
ــامية  ــة الس ــه األبوي ــى اللفت ــان عل واألمتن
ــة  ــات الازم ــم التوجيه ــال إصدارك ــن خ م
بشــأن التكفــل بكافــة مصاريــف الرحلــة 
العاجيــة التــي يحتاجهــا العامــل المفصول 
محمــد عدنــان الــذي يعمــل بشــركة ألبــا، أن 
توجيهاتكــم الســديدة ليســت غريبــة علــى 
ســموكم بمــا هــو معــروف عــن بعدكــم 
الامحــدود  ودعمكــم  الافــت،  اإلنســاني 

للنقابــات الوطنيــة.

دمتم ذخرا للوطن وعماله

علي البنعلي 
رئيس نقابة عمال ألبا

الملك يصادق على قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين

o  العاهل المفدى

صادق حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 
فأصدر  المفدى  الباد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
المادة  بتعديل  لسنة 2014   )59( رقم  قانون 
)5( من القانون رقم )74( لسنة 2006 بشأن 
منح  حيث  المعاقين،  وتشغيل  وتأهيل  رعاية 
التعديل الموظف أو العامل من ذوي اإلعاقة أو 
الذي يرعى معاقًا من أقربائه من الدرجة األولى 

ساعتي راحة يوميًا مدفوعتي األجر.
جاء في المادة األولى من القانون ما يأتي:

تضاف إلى المادة )5( من القانون رقم )74( 
وتشغيل  وتأهيل  رعاية  بشأن   2006 لسنة 
نصهما  يكون  جديدتين  فقرتين  المعاقين، 

اآلتي:
المادة )5 ( الفقرة الثانية:

»ويمنح الموظف أو العامل من ذوي اإلعاقة 
الدرجة  من  أقربائه  من  معاقًا  يرعى  الذي  أو 
اللجنة  األولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن 
خاصة،  لرعاية  حاجتهم  المختصة  الطبية 
وذلك  األجــر،  مدفوعتي  يوميًا  راحــة  ساعتي 
قرار  بها  التي يصدر  والضوابط  للشروط  وفقًا 
الراحة  الجمع بين ساعتي  الوزير وال يجوز  من 
الرعاية  القانون وساعات  المقررة بموجب هذا 
القوانين  في  المقررة  الراحة  أو  الرضاعة  أو 

والقرارات األخرى«.
وجاء في المادة الثانية أنه على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا 
لتاريخ  التالي  اليوم  من  به  ويُعمل  القانون، 

نشره في الجريدة الرسمية.

ساعــتــا راحــة يــومــيًا مــدفوعــتـا األجـــر لــذوي اإلعــاقــة أو مــن يــرعــاهــم
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تحوالت الطبقة 
العمالية  العربية

 بقلم : علي مدن 

ــب  ــوض أغل ــة، تق ــة الماضي ــنوات القليل ــهدت الس ش
المقومــات السياســية واالقتصاديــة واإلجتماعيــة التــي 
عرفتهــا المجتمعــات العربيــة منــذ النصــف الثانــي 
مــن القــرن العشــرين. ومهمــا اختلفــت القــراءات فــي 
ــة  ــدان العربي ــا البل ــرت به ــي م ــوالت الت ــمية التح تس
مؤخــرا، يبقــى األمــر الواضــح للعيــان أن التدهــور 
يقابلــه  لــم  واالقتصاديــة  اإلجتماعيــة  للمؤسســات 
تصــور لبديــل واضــح يوفــر الحيــاة الكريمــة بــكل 

معانيهــا للشــعوب العربيــة.

اتســمت الدولــة القطريــة العربيــة فــي مراحلهــا األولى 
ــة بالدرجــة  ــات الدول ــره أجهــزة ومؤسس باقتصــاد تدي
ــدول  ــا ال ــي اتخذته ــوات الت ــاهمت الخط الرئيسية.وس
العربيــة فــي ذلــك الحيــن، مــن االهتمــام فــي تطويــر 
ــاق  ــب اط ــى جان ــة إل ــة والصحي ــات التعليمي المؤسس
لإلنتــاج  وااللتفــات  ضخمــة  تحتيــة  بنيــة  مشــاريع 
الصناعــي، فــي اســتثمار الطاقــات المجتمعيــة، وافــراز 
مجتمــع يبــدو لنــا مفعمــا مــن الحيويــة ومســكون 
بتفــاؤل جديــر بالحســد نحــو المســتقبل، رغــم العثــرات  
ــها  ــات نفس ــذه المجتمع ــدت ه ــي وج ــارات الت واالختب
ــد  ــث العه ــع حدي ــأي مجتم ــري ب ــو ح ــا ه ــا، كم أمامه
ــذي  ــول ال ــر التح ــن مظاه ــا. لك ــة كمجتمعاتن بالحداث
منــذ  ملمــوس  بشــكل  العالمــي  االقتصــاد  عرفــه 
ــاج  ــى اإلنت ــز عل ــن التركي ــول م ــي التح ــبعينات، ف الس
التقليــدي نحــو قطــاع الخدمــات مــع ســطوة ال يجدهــا 
الجميــع مبــررة للقطــاع المصرفــي، والتــي جــاءت جزئيــا 
بســبب اعتــراف ساســة االقتصــاد العالمــي بتبلــور 
ــن  ــر م ــات أكب ــمل قطاع ــة تش ــة منظم ــركات عمالي ح
الســكان ويصعــب اخضاعهــا، كان لهــذه التحــوالت أن 
ــي  ــة ف ــادات العربي ــى االقتص ــرا إل ــا أخي ــد طريقه تج

ــات. ــف الثمانين منتص

ورودا  أكثرهــا  و  التحــوالت  نتائــج هــذه  أبــرز  لعــل 
ــرف  ــا كان يع ــئ لم ــل البط ــو التحل ــات ه ــي المناقش ف
بالطبقــة الوســطى. لكــن الطبقــة العماليــة كانــت بــا 
ــب  ــن. وكان للماضــي القري ــر المتضرري شــك أحــد أكب
شــكل مسلســل مــن الكــوارث عليهــا هــي بالــذات، بــدء 
ــذي  ــاش  ال ــود واالنكم ــة والرك ــة االقتصادي ــن األزم م
تاهــا، ثــم حصيلــة التحــوالت العربيــة فــي العقــد 
الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين التــي جــاء 
ــع  ــة م ــة العمالي ــى الطبق ــدوره  عل ــرا ب ــا مدم تأثيره
ــد  ــى ح ــاج إل ــاش االنت ــاد وانكم ــة االقتص ــئ حرك تباط

ــا.     ــف أحيان التوق

ادارة الخرسانة المسبوكة تفصل رئيس النقابة
ــة عمــال  قامــت ادارة شــركة البحريــن للخرســانة المســبوكة بفصــل رئيــس نقاب
ــى  ــال ال ــب العم ــال مطال ــة ايص ــت النقاب ــد ان حاول ــاس بع ــل عب ــركة فاض الش
ــبيل  ــي س ــاع ف ــل األجتم ــن وزارة العم ــت م ــة قدطلب ــت النقاب ــل. وكان وزارة العم
ــس  ــل رئي ــا نق ــم بعده ــة وت ــة العالق ــا العمالي ــة القضاي ــى حلحل ــاعدة عل المس

ــرده. ــتفزازه وط ــر واس ــل أخ ــكان عم ــى م ــة ال النقاب
ــبوكة  ــانة المس ــن للخرس ــركة البحري ــا بش ــال الب ــرة عم ــرر نش ــل مح ــد اتص ولق
ــرد مــن خــال  ــة وجــاء ال ــح بخصــوص فصــل رئيــس النقاب ــى تصري للحصــول عل
مديــر شــؤون الموظفيــن ســيد محمــد جعفــر والــذي قــال: »انــه ال يوجــد لديــه اي 
رد بخصــوص مــا تداولتــه الصحــف اليوميــة مــن اخبــار تفيــد بفصــل رئيــس نقابــة 

عمــال شــركة الخرســانة«.
و افــاد جعفــر » ان القضيــة تنظــر امــام وزارة العمــل بحكــم انهــا صاحبــة 
اإلختصــاص فــي هــذا األمــر..  ولــن أضيــف اي شــيء بخصــوص هــذه المســألة«.

»فوالذ« تنــتخــب نــقـابتــها
والــــجمــــري يتــــصــدر بــــ 194 صـــوتــــًا

العامة  العمالية  النقابة  انتخبت 
لمجموعة فوالذ مجلس إدارتها الجديد، 
في  الجمري  حسين  المرشح  جاء  حيث 
بـ194  االثني عشر  المترشحين  صدارة 
االنتخابات  لجنة  رئيس  وصرح  صوتًا. 
لمجموعة  العامة  العمالية  للنقابة 
أعضاء  مشاركة  بأن  عمار  سعيد  فوالذ 
الختيار  التصويت  عملية  في  النقابة 
لألعوام  النقابة  إدارة  مجلس  أعضاء 
2014 - 2017 والتي أجريت خال يوم 
أيلول  سبتمبر/   18( الماضي  الخميس 
المئة  في   60 من  أكثر  بلغت   )2014
من مجموع أعضاء النقابة، معتبرًا ذلك 

“تأكيدًا على حرص األعضاء علي اختيار 
االنتخابات  في  وفاز  نقابتهم”.  قيادة 
صوتًا،  بـ194  الجمري  حسين  األعضاء، 
مجيد ناصر بـ188 صوتًا، وكريم يوسف 
بـ164  النكال  حسين  صوتًا،  بـــ184 
صوتًا، محمد جواد بـ119 صوتًا، حسن 
نصيب  علي  صوتًا،  بـــ111  الشهابي 
بـ108 أصوات، فيما حّل إبراهيم قمبر، 
 ، فاضل  أحمد  يونس  منصور،  أنيس 
يعقوب، زهير إبراهيم كأعضاء احتياط. 
بعضوية  الفائزين  عمار  سعيد  وهنأ 
جميع  وشكر  النقابة  إدارة  مجلس 

المشاركين والمرشحين.

أدارة جديدة لنقابة مدينة الخليج للتنظيف
زّكــت الجمعيــة العموميــة لنقابــة مدينــة الخليــج للتنظيــف مجلــس إدارة جديــدًا، 
وذلــك فــي االنتخابــات التــي جــرت فــي 27 أغســطس 2014. ووزع مجلــس اإلدارة 
الجديــد المناصــب الرئيســية، فــكان جعفــر ناجــي ســلمان رئيســًا للنقابــة، وحســن 
ــن  ــد حس ــر، محم ــًا للس ــداهلل أمين ــل عب ــي فيص ــس، عل ــًا للرئي ــن نائب ــد حس أحم

جاســم أمينــًا ماليــًا، ومحمــد عيــد أحمــد عضــوًا إداريــًا.
ــي،  ــوز الماض ــو/ تم ــن يولي ــي األول م ــات ف ــح لانتخاب ــاب الترش ــح ب ــم فت ــد ت وق
وترشــح للمقاعــد الخمســة فــي مجلــس إدارة النقابــة كل مــن: جعفــر ناجــي 
ســلمان، حســن أحمــد حســن، علــي فيصــل عبــداهلل، محمــد حســن جاســم، محمــد 
عيــد محمــد، وفــاز المرشــحون الخمســة بالتزكيــة مــن قبــل الجمعيــة العموميــة.

يشــار إلــى أن نقابــة مدينــة الخليــج للتنظيــف تأسســت فــي مايــو 2010، ويبلــغ 
ــة 135 عضــوًا. عــدد األعضــاء المنتســبين للنقاب

وقدمــت الجمعيــة العموميــة توصيــات متعــددة ومنهــا: العمــل علــى زيــادة بحرنــة 
الوظائــف وخصوصــًا اإلداريــة واإلشــرافية والســوّاق، والعمــل علــى زيــادة العضويــة 
فــي النقابــة وضــم عــددًا معينــًا مــن األجانــب، التأميــن الصحــي، زيــادة الرواتــب 
بنســب ثابتــة ســنويًا، العمــل علــى وضــع ســّلم رواتــب لجميــع الموظفيــن، حقــوق 

األقدميــة فــي العمــل، عــاوة طبيعــة عمــل.

العامل 3



العامل 4

تزكية عابدين لرئاسة المؤتمر واإلشراف على اإلنتخابات
العمومية  الجمعية  زكت 
لنقابة عمال البا في مؤتمرها 
عابدين  ظاهر  الرفيق  الرابع 
رئيسا للؤتمر وللجنة االشراف 
ــار  ــت ــات واخ ــاب ــخ ــت عــلــى االن
نائب  القمر  يعقوب  المؤتمر 
و  شمس  وعــبــداهلل  للرئيس 
سمير خورشيد وحسين عوض 
لجنة  في  اعضاء  بحر  واحمد 
االنتخابات.  على  ــراف  االشـ
وبــعــدهــا تــم  اخــتــيــار  40 
كاعضاء  المؤتمر    من  عضوًا 

عاملين في لجنة االشراف على 
االنتخابات .

االتحاد  دعــوة  ــرى  ج كما 
البحرين  عمال  لنقابات  الحر 
البحرينية  و جمعية الشفافية 
االنسان  حقوق  مجموعة  و 
كمراقبين  الــبــحــريــنــيــة  
محايدين وذلك لألشراف على 

عملية األنتخابات. 
الرفيق  ان  الــذكــر  يجدر 
قــد تولى  عــابــديــن  ظــاهــر  
رئاسة المؤتمر الثاني والثالث 

ويتمتع  البا  عمال  لنقابة 
في  متقدمة  وخبرة  بدراية 
اكبر  انتخابات  ادارة  عملية 
منطقة  فــي  عمالية  نقابة 
عملية  تتواصل  حيث  الخليج. 
ساعة   48 لمدة  التصويت 
المختلفة  المناوبات  لتغطية 
حق  لهم  من  عــدد  ويتجاوز 
نــاخــب.   2500 الــتــصــويــت 
من  اكثر  بالعادة  ويــشــارك 
75% من العمال بحماس بهذا 

العرس األنتخابي.

في مؤتمر الجمعية العمومية لنقابة عمال البا 
تحية شكر لجالة الملك ولسمو رئيس الوزراء و ولي العهد

o جانب من الحضور o كلمة النقابة واالتحاد الحر أثناء االجتماع 

العمومية  الجمعية  انعقدت 
االربعاء  يــوم  البا  عمال  لنقابة 
بحضور   2014/8/27 الموافق 
عمال  لنقابات  الحر  االتحاد  رئيس 
أعضاء  من  كبير  عدد  و  البحرين 
كل  مناقشة  تم  وقــد   . النقـابة 
المالي  و  االدبــي  التقريرين  من 
ورفعت  عليهما.  المصادقة  و 
عمال  لنقابة  العمومية  الجمعية 
حضرة  إلــى  الجزيل  الشكر  البا 
بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب 
به  قام  ما  على  خليفة  آل  عيسى 
من دعم لعمال البحرين من خال 
البحرينية  النقابية  للحركة  دعمه 
الوطنية و القومية من خال االتحاد 

الحر لنقابات عمال البحرين.

تقديرهم  عن  العمال  عبر  كما 
االمير  الملكي  السمو  لصاحب 
خليفة  آل  سلمان  بــن  خليفة 
تأسيس  فــي  الفضل  لــه  والـــذي 
في  متقدم  صناعي  كمشروع  البا 
إيجاد  أجل  من  الستينيات  نهاية 
الحركة  تدعم  مختلفة  عمل  مواقع 
وتمتص  البحرينية،  العمالية 
صناعات  تنتج  و  البطالة  معدالت 
االقتصاد  دعم  في  تسهم  ثانوية 

البحريني . 
عمال  نقابة  عمومية  أعلنت  و 
خطة  مساندة  في  رغبتها  عن  البا 
بن  سلمان  الملكي  السمو  صاحب 
مملكة  عهد  ولي  خليفة  ال  حمد 
البا  شركة  ــال  خ مــن  البحرين 

الرؤية  مشروع  نجاح  من  كجزءًا 
االقتصادية 2030 للمملكة.

الجمعية  ان  البنعلي  اردف  و 
العمومية لنقابة عمال البا  اعلنت 
انها سوف تساند األدارة التنفيذية 
األنتاج  عملية  دعــم  سبيل  فــي 
وتطوير العمليات بما يخدم تحقيق 

فرصة تنافسية افضل للشركة.  
بالمشروع  البنعلي  واشـــاد 
األصاحي لجالة الملك والذي سمح 
لعمال البا بالدفاع عن حقوقهم و 
الجماعية  المفاوضة  آليات  تعزيز 
بما يخدم األستقرار العمالي مؤكدا 
للعمال  الوحيد  الخيار  ان  على 
المدنية  الدولة  خيار  هو  البا  في 
والمذهبية  الطائفية  عن  البعيدة 

وبدستورها  الملك  جالة  بقيادة 
دفاع  قــوة  تحميه  ــذي  وال الرائع 
وقال  الوطني.  والحرس  البحرين 
البنعلي انه ال رجوع الى الخلف وان 
تعود  ان  يمكن  ال  الساعة  عقارب 

الى الوراء.
وبعدها تم انتخاب الرفيق ضاهر 
الرابع  للمؤتمر  رئيسا  عابدين 
للجنة  رئيسا  و  البا  عمال  لنقابة 
األنتخابات  عملية  على  ــراف  األش
 .2018  -  2015 القادمة  للدورة 
نقابة  ادارة  مجلس  بعدها  وقدم 
عمال البا استقالته شاكرين العمال 
بالوحدة  تمسكهم  على  البا  في 
التي   األحــداث  رغم  على  العمالية 

عصفت بالبحرين. 



العامل 5

جهـود علـى قـدم و سـاق للخـوض في غمـار االنـتخابات 
على  االشــــراف  لجنة  اعــلــنــت 
/7 الموافق  االحد  يوم  االنتخابات 

الحمات  بدء  تاريخ  سبتمبر/2014 
اإلعانية لجميع المترشحين.

و قد استعد مترشحي نقابة عمال 
لبرنامجهم  للترويج   24 ال  البا 
العامات  و  للعمال  االنتخابي 
االعضاء بالنقابة، و بدء المترشحين  
عن  بالتعريف  الــيــوم  ــك  ذل منذ 
اذا  إليه  يسعون  ما  و  تطلعاتهم 
نقابة  إدارة  مجلس  بعضوية  فازوا 

عمال البا. 
رئيس  عابدين  ظاهر  ناشد  و 
لجنة االشراف على االنتخابات جميع 
الحاشدة  بالمشاركة  النقابة  اعضاء 
لنجاح سير العملية االنتخابية لهذه 
من  البا  نقابة  تملكه  لما  الــدورة 
و  العمالي  الوسط  في  كبير  ثقل 
ضرورة  الجميع  على  يحتم  النقابي 

عمالية  نقابة  اكبر  انتخابات  إنجاح 
في البحرين. 

جميع  على  عــابــديــن  ــدد  ش و 
و  بالقوانين  بااللتزام  المترشحين 
للحفاظ  اللجنة  اقرتها  التي  اللوائح 
على سير العملية االنتخابية بشكل 
الدعاية  فترة  خال  خاصًة  سليم 

االنتخابية. 
و افاد عابدين ان انتخابات نقابة 
عمال البا  حدث ضخم وهو بمثابة 
للمترشحين  بالنسبة  عمالي  عرس 
و العمال، الفتًا ان كل المترشحين 
هــذه  يــخــوضــون  المتنافسين 
من  عاٍل   مستوى  على  االنتخابات 
المهنية وهم يمثلون كوادر نقابية 

متقدمة في مملكة البحرين. 
نظموا  قد  المترشحين  ان  وقال 
حمات دعائية مميزة تجذب العمال 
للتوجه إلى صناديق االقتراع لإلدالء 

المترشحين  ان  مؤكدًا  بأصواتهم، 
قدموا جهود جبارة منظمة و دقيقة 

طريق  عن  العمال  لجميع  للوصول 
تغطية جميع نوبات العمل. 

o  عامات البا يشاركن في االستعدادات لانتخابات 

يوم االنتخابات 
قررت 

المنظمة  اللجنة 
عمال  نقابة  النتخابات 
عن  الخامسة  للدورة  البا 
األربــعــاء  يومي  تحديد 
ــمــوافــق  ــخــمــيــس ال وال
  2014 سبتمبر   11  -10

إلقامة اإلنتخابات. 

وقد قامت لجنة االشراف 
على االنتخابات باستخدام 
 1 ــم  رق المطعم  قــاعــة 
الصناديق  وضع  اجل  من 
الثاثة الرئيسية ووضعت 
جزيرة  في  رابعا  صندوقا 
البا وذلك لضمان ان تتاح 
الفرصة لعمال جزيرة البا 

للتصويت.

فرز  عملية  تمت  وقــد 
ــاء يــوم  ــس األصـــــوات م
سبتمبر    11 الخميس 
تم  وقد  النقابة  قاعة  في 
بعد  النتيجة  عن  االعان 
االتــحــاد  مــن  اعتمادها 
األهلية  والجمعيات  الحر 
ــى هــذه  ــمــشــرفــة عــل ال

األنتخابات.



عدد األصوات أسم المرشح  

381حسين غلوم علي
365علي عبدالعزيز حسن 

352هشام علوي السيد سعيد
321أمين رضي محمد
297بدر يوسف سويد 

289مكي علي مكي 
234محمود حسين الصياد 

196بسام عبدالرحمن صالح

العامل 6

على  المشرفة  اللجنة  أعلنت 
نتائج  البا  عمال  نقابة  انتخابات 
ادارة  مجلس  بعضوية  الفائزين 
الموافق  الخميس  يوم  البا  نقابة 

11/سبتمبر/2014.

 وقد جائت النتائج لصالح الكتلة 
الـ  العمالية التي اكتسح مرشحيها 
15 مقاعد مجلس إدارة نقابة عمال 

البا لألربع سنوات المقبلة.
المشرفة  اللجنة  رئيس  أشار  و 
ان  عابدين  ظاهر  االنتخابات  على 
العمومية  الجمعية  اعضاء  مجموع 

يحق  والذين  البا  عمال  لنقابة 
عامل.    2440 هو  التصويت  لهم 
في هذه  المصوتين  عدد  بلغ  وانه 
ان  و  عامل   1857 االنتخابات 
 1791 الصحيحة  االصوات  مجموع 
في حين جاء عدد االصوات الباطلة 
66 صوتًا.   وأضاف ظاهر عابدين 
الجمعية  اعضاء  من   %76 »ان 
قد  البا  عمال  لنقابة  العمومية 
وان  األنتخابات«.   صوتوا في هذه 
المجلس الجديد قد اجتمع برئاسته 

وتم انتخاب األتي:

1. علي البنعلي رئيسا للنقابة
2. علي حسين نائب للرئيس.

3. ياسر الحجير امينا للسر.
الرئيس  عبدالرحيم  عباس   .4

التنفيذي للنقابة واألمين المالي.
األمين  نائب  غلوم  سلمان   .5

المالي.
المنسق  عباس  علي  عباس   .6

عام للشؤون النقابية.
لجنة  رئيس  زينل  جاسم   .7
الصحة و السامة المهنية والبيئة،

لجنة  رئيس  علي  وعبداهلل   .8
القضايا العمالية،

9. وديع عيسى الناطق الرسمي 
بأسم النقابة.

لجنة  رئيس  كويتان  باسم   .10
العاقات الخارجية،

اللجنة  رئيس  حسن  نضال   .11
األسبوعية.

الرئيس  نائب  أحمد جناحي   .12
اللجنة  ورئيس  العمالية  للشؤون 

الخيرية.
14. عبداهلل المعراج رئيس لجنة 

اإلعام والعاقات العامة.
15. مجاهد محبوب لقيادة لجنة 

العمال الوافدين،

o  المجلس اإلداري المنتخب لنقابة عمال البا 

أصوات العمال تتجه لصالح الكتلة العمالية 
فـي دورتـها الخـامسـة عـلى الـتوالـي  

 عدد األصواتأسم المرشح  عدد األصوات أسم المرشح

1470أحمد جناحي1559ياسر الحجيري 
1438نضال حسن علي1518علي عبداهلل البنعلي 

1424علي ابوالحسن محمد1514عبداهلل علي عبداللطيف 
1403 سلمان غلوم1514علي حسين 

1370وديع عيسى جمعه1512جاسم محمد زينل 
1361عباس علي عباس1501عبداهلل المعراج

1171مجاهد علي 1495عباس عبدالرحيم محمود
386يوسف المرزوقي1472باسم كويتان

جدول عدد أصوات المرشحين بالترتيب التنازلي 



العامل 7

 قائمة المترشحين في انتخابات نقابة عمال البا 2014

الفائزين في االنتخابات : أعضاء ) الكتلة العمالية ( من 1 - 15 

عدد األصوات أسم المرشح  

381حسين غلوم علي
365علي عبدالعزيز حسن 

352هشام علوي السيد سعيد
321أمين رضي محمد
297بدر يوسف سويد 

289مكي علي مكي 
234محمود حسين الصياد 

196بسام عبدالرحمن صالح



العامل 8

جــدول الحـوادث واالصابات لشـهـر سبـتمـبر 
مكان التاريخ 

الحادث
نتائج التحقيق التقييم الماحظاتنبذة عن الحادث 

01.09.2014
مسبك 3 

عندما كان عامل المقاول يقود 
رافعته الشوكية أصطدم بقوالب 

األلومنيوم الجاهزة للشحن فتسبب 
في عدة تلفيات للرافعة والقوالب

العامل كان منهك لعدم 
أخذه اجازته حيث انه كان 

يعمل 3 ليالي متتالية بدل 
من ليلتين.

حادث تلفيات

كان المقاول يجبر العمال بالعمل في 
اليوم المخصص لراحتهم مما تسبب 
في شعور سائق الرافعة بالنعاس و 

ادى للحادث

08.09.2014
كاربون 3 

كان عامل المقاول يهم بتركيب 
بكرة الحزام المخصص لنقل قضيب 

التوصيل، فتحرك الحزام بشكل 
يدوي فإنحشر اصبع العامل

لم يتم تقدير المخاطر بشكل 
صحيح في تصريح العمل

اصابة 
طفيفة

ايجاد آلية لمنع تحرك الحزام بشكل 
يدوي

قسم الطاقة08.09.2014
كان عامل المقاول يقوم بنقل 

البراميل ألعادة ترتيبها فانحشرت 
قدمه بينها

صف البراميل كان بشكل 
عشوائي ولم تكن لدى إدارة 

 القسم خطة عمل مدروسة

أصابة 
طفيفة

العامل لم يكن ملما بالمخاطر و 
كان تركيزه أن ينهي المهمه.فوضع 

 البراميل بشكل عشوائي

المسبك رقم 09.09.2014
2

كان العامل يقوم بتنظيف فوهة 
الفرن وإزالة أاللمنيوم العالق 

مستخدما مطرقة ثقيلة فشعر بالم 
في كتفه

فوهة الفرن لم تنظف 
بشكل جيد اثناء عملية صب 
األلمنيوم. و وزن المطرقة 

كان 12 كليو جرام مما تعتبر 
ثقيلة بالنسبة للعملية

أصابة 
طفيفة

لم يوضع العازل بشكل صحيح قبل 
الصب وادى الى تجمع  االلمنيوم. 

وكما ان لوائح ممارسات العمل األمنه 
)JSP( لم تذكر إستخدام المطرقة 
لتنظيف األلمنيوم الصلب. وتقرر 

اإلستعانة بمعدات إلذابته.

15.09.2014
مصهر الخط 

الخامس

عندما كان العامل ينزل من درج 
رافعة بوتقة األلمنيوم )PTA( داس 
على قطعة حديد كانت مرمية عند 
اخر عتبة ففقد توازنه وسقط على 

يده اليسرى

كان الدرج متضرر جراء 
ارتطام الرافعة به ولم يتم 
اإلباع عن الضرر والوضع 
كان غير آمنا الى ان وقع 

الحادث

حادث مضيع 
للوقت

كانت األرضية زلقة و قطعة الحديد 
مرمية في الطريق وفشلت دائرة 

المصهر بتصحيح الوضع الغير أمن

17.09.2014
كاربون 3 

قسم أفران 
 تجفيف أألنود

كان العامل يثبت فتحات شفط 
األبخرة واراد ان يتأكد من تثبيتها 

فامس كتفه األيمن شفاطة األبخرة 
واصيب بحروق من الدرجة األولى

العامل أضطر الي تثبيت 
فوهة الشفط ألن حائط 

الفرن لم يكن سليما
اصابة 
طفيفة

قررت أدارة القسم توفير مقابض 
لتسهيل تثبيت فوهات الشفط

عمليات 17.09.2014
الطاقة

شركة مقاوالت كانت تقوم باعمال 
الحفريات وقطعت عن طريق الخطأ 

كابل الكهرباء 11.5 كيلو فولت 
وادى ذلك ألنقطاع التيار الكهربائي 

عن دوائر المخازن و المسبك 2

هذه الحادثة من الممكن 
أن تكون مميتة بسبب شدة 

التيار الكهربائي بالكابل 
المذكور وقربه من العاملين 

على الحفر

حادث وشيك 
ذو إحتمالية 

عالي

أتضح أن ألمقاول لم يلتزم بالبنود 
المتفق عليها في تصريح العمل 

بسبب عدم تطابق الخرائط الهندسية 
المتوفرة لديه مع موقع العمل

كاربون 2 22.09.2014
قسم أفران 

تجفيف أألنود 
3

عندما كان مشغل الرافعة أفران 
األنود يفرغ األنودات الجاهزة 

توقفت الرافعة فجأة عن العمل 
وسقط األنود على سكك توصيل 

األنود مسببا التلفيات.

تعطل النظام الكهربائي 
للرافعة مسببا عطل في جهاز 
الهيدروليكي لقابضة األنود. 
والسبب الرئيسي كان ضرر 
في الموصات الكهربائية 

للرافعة

حادث تلفيات 
وحادث 

وشيك ذو 
إحتمالية 

عالي

أتضح من الفحوصات األولية بأن جهاز 
األمن في حالة الطوارىء لمقبض 

األنود لم يكن يعمل

كاربون 1 22.09.2014
قسم أفران 

تجفيف أألنود 
2

سمع مشغل الرافعة القابضة لألنود 
ECL( 3( صوتًا غير طبيعيا فأوقف 

الرافعة عن العمل فوجد جهاز إغاق 
التروس مكسورًا و محور األسطوانة 

كان مرميا على األرض.

الرافعة تحركت أكثر من 
المسافة المسموح لها 
وأصطدمت بجسم آخر

حادث تلفيات 
وحادث 

وشيك ذو 
إحتمالية 

عالية

أتضح من الفحوصات األولية بأن  
سبب األضرار عدم عمل الحساسات 

التي توقف الرافعة أضطراريا

24.09.2014
ألمسبك 

قسم معالجة 
المعدن 

TAC

عند نزول العامل من مركبة نقل 
بوتقات األلومنيوم MTV وعند 

وصوله الى آخر عتبة الدرج ألتوت 
قدمه اليسرى ولم يكن بإستطاعته 

التحكم بتوازنه فسقط على كتفه

تعرض العامل للحادث عند 
نزوله من المركبة خارج 

القسم المخصص لها

إصابة 
صناعية خارج 
مجال العمل

تبين ان األرضيات لم تكن متوازية 
وعدم وجود أي الفتات السامة لعدم 

وقوف المركبات في هذه المنطقة



بعـــــد تفـــشـي الفـايـــروس عـــالمـيـــًا ..
بالتعاون مع الدائرة الطبية: نقابة البا توعي أعضائها بخطورة ايبوال

o  أثناء تقديم محاضرة التوعية بااليبوال o  صورة تذكارية مع الدكتور / مناف القحطاني

البا  عمال  نقابة  نظمت 
تثقيفية  صحية  فعالية 
ــروس االيــبــوال  ــاي ــول ف ح
الشركة   عامات  و  لعمال 
يوم االثنين الموافق 18/

بقاعة  اغسطس/2014 
النقابة . 

د.مـــنـــاف  قـــــدم  و 
مستشار  الــقــحــطــانــي 
االمـــــــراض الــمــعــديــة 
الطبية  ــخــدمــات  ال ــي  ف
ــاع  دف قــوة  بمستشفى 
البحرين المحاضرة متناواًل 
الجوانب الصحية الخطيرة 
ــروس االيـــبـــوال و  ــاي ــف ل

االعراض الذي يتعرض لها 
المصابين، وكيفية تفشي 
ــراءات  ــ الــفــايــروس واالج
للحد  الضرورية  الوقائية 
جاء  و  ــه.   ب األصــابــة  من 
المحاضرة  هــذه  تنظيم 
لسلسلة  اســتــكــمــااًل 
التي  التوعوية  الحمات 
عمال  نقابة  بها  قامت 
اسابيع  ــدى  م على  الــبــا 
على  منها  حرصًا  سابقة، 
بالجوانب  العمال   توعية 
الصحية و الوقائية لتجنب 
التي  المخاطر  و  االمراض 

قد يتعرض لها العمال . 

العامل 9

ما دور اللجان الطبيه ؟

ــوق  ــن س ــارة ع ــابق عب ــي الس ــة ف ــان الطبي ــت اللج كان
شــعبي بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى. فــكان عــدد األطبــاء 
يتجــاوز العشــرة اطبــاء كلهــم مبحلقيــن فــي هــذا العامل 
ــع مابســه  ــب مــن العامــل ان يخل المســكين وكان يطل
ــى  ــه ال ــى تحويل ــاء األصابــة دون االلتفــات ال ليــري األطب
ــواع  ــرة بان ــاء عام ــة األطب ــت طاول ــص. وكان ــة للفح غرف
المأكــوالت والمشــروبات الســاخنة والبــاردة كدليــل علــى 
ان الموضــوع كان عبــارة عــن رحلــة وليــس عــن طريقــة 

احترافيــة لمعرفــة الحالــة الصحيــة للعامــل.
 لقــد تغيــرت األدارة الســابقة ويستبشــر عمــال البحريــن 
خيــرا فــي األدارة الجديــدة للجــان الطبيــة ويتأملــون ان 
تســتطيع هــذه األدارة ان تمحــي مــن ذاكــرة العمــال 
الســلوكيات الســلبية والتي تم الســير عليها في الســابق.



العامل 10

فاجــىء احــد اعضــاء مجلــس ادارة البــا احــد العامليــن 
فــي الشــركة بســؤاله عــن ســبب غيــاب روضــة ألطفال 
العامليــن مــن منشــئات النــادي. حيــث اوضــح العضــو 
المذكــور ان فــي بلــده الســعودية. أي مؤسســة فيهــا 
اكثــر مــن 50 عاملــة يجــب ان يكــون بهــا بقــوة 

القانــون روضــة لرعايــة ابنــاء العامليــن كلهــم.
والســؤال الموجــه الــى األدارة التنفيذيــة بشــركة البا. 
ــم  ــة القدي ــب النقاب ــي األدارة لمطل ــع تبن ــاذا يمن م
هــذه  ألدارة  المناســب  التربــوي  الــكادر  بتوفيــر 
الروضــة مــع علــم تواجــد المبانــي المخصصــة لهــذه 
ــر  ــا يعتب ــكان حالي ــا وان الم ــادي الب ــي ن ــة ف الروض

ــن. ــص للتخزي ــا ويخص خالي
يذكــر ان الروضــة داخــل نــادي البــا تــم بنائهــا منــذ 
اكثــر مــن عشــر ســنوات ولــم يتــم  تســليمها لــكادر 

ألدارتهــا.

روضة البناء العاملين في البا

ــرأة  ــا ان للم ــا أيقن ــن هن ــارة،و م ــك العب ــامعنا تل ــى مس ــرددت عل ــا تت ــع« لطالم ــف المجتم ــرأة نص »الم
ــاٍو  ــا مس ــي مجتمعن ــاء ف ــدد النس ــي ان ع ــل، و ال يعن ــو الرج ــي و ه ــا الثان ــال نصفه ــروري الكم دور ض
لعــدد الرجــال فهــذا غيــر صحيح،ففــي مجتمعنــا الخليجــي لــو بحثنــا عــن دور المــراة العملــي و عددهــن 
ــر  ــا الســباقة للظف ــا نجده ــا فأنن ــت جدارته ــة اثبت ــال، و الن المــرأة العامل ــداد الرج ــوق اع لوجدناهــا تف
بغالبيــة مقاعــد الجامعــة، و االولــى لنيــل الوظائــف علــى مســتوى القطاعيــن العــام و الخــاص،و المــرأة 
كذلــك هــي الرائــدة فــي ســاحات عجــز الرجــال عــن التقــدم فيهــا. و كفــاح المــرأة الخليجيــة و مشــاهد 
نضالهــا مــازال حاضــرًا فــي ذاكــرة اوطاننــا لنيــل حقوقهــا السياســية و االجتماعيــة التــي حرمــت منهــا 
علــى أســاس الجنــس،و بالرغــم مــن كل العطــاءات التــي كافحــت مــن اجلهــا المــرأة إال اننــا مازالنــا نجــد 
الرجــال متصدريــن المشــهد السياســي،في البرلمانــات او مجالــس الشــعب و إن اختلفــت المســميات يبقــى 
المشــهد الذكــوري المتكــرر حاضــرًا يعــاد فــي كل مناســبة انتخابيــة بإكتســاح الرجــال المقاعــد البرلمانيــة 
أمــام الكــوادر النســائية حتــى بعــد نيلهــا لحقوقهــا السياســية و االجتماعيــة مســاواًة بالرجــل. و فــي هــذا 

الصــدد يطــرح التســاؤل..
هــل التمثيــل الشــعبي يعتريــه انعــدام للثقــة بيــن المــرأة بالمــرأة؟ ام يكمــن ذلــك الخلــل بشــك الرجــل 
الدائــم لقــدرات المــرأة الخليجيــة ؟ و كونــي امــرأة قبــل اي شــئ آخر،فاالفتــراض األول هــو االصــح إذا مــا 
نظرنــا إلــى واقــع و أرقــام علمية،مــا الــذي يمنــع المــرأة مــن الوصــول إلــى قبــة البرلمــان و نســب االنــاث 

بقلم / بشرى توفيق الهندال
مستشارة قانونية و ناشطة 
اجتماعية  من دولة الكويت 

المــرأة .. خـــط ينــاهض .. ســهم يطــير

تفــوق الرجــال نظــرًا لاحصــاءات األخيــرة ؟ و هنــا  تثــور مســائلة اجتماعيــة آخــرى ..الغـــيرة كعنــوان مــن 
عناوييــن حيــاة النســـاء اليوميــة،و التــي لــم تعــد حكــرًا عليهــن وحســب، إنمــا امتــدت و توســعت إلــى ان 

وصلــت للرجــال بعــد سلســلة النجاحــات التــي حققهــا الخليجيــة و تفوقهــا عليــه، و هــذا مــا يجــر بالوضــع مــن ســيء إلــى اســوء.  و هاجــس 
الرجــل اآلخــر فــي تقــدم المــرأة يجعلــه اكثــر أنانيــة مــن ذي قبل،خاصــًة بعدمــا كســرت المــرأة جــدران التهميــش و التمييــز و حملــت اعلــى 
الشــهادات الجامعيــة و شــقت طريـــق االجتهــاد و الخبــرة الطويلــة، ليأتــي الرجــل بالمرصــاد لــكل تلــك الطموحــات الحالمــة . لنــرى الــوزراء و 
السفـــراء و اعضــاء البرلمانــات يكتســحون المقاعــد و الصفــوف األولــى االشــرافية لتأتــي المــرأة كعينــة ال كوجــود و كيــان يمثــل مجتمعــًا و 
اوطانــا. و أحيانــًا تتجــه الريــاح بمــا ال تشــتهي الســفن،و تأتــي ظــروف المــرأة اللصيقــة بطبيعتهــا اإلنســانية حائــط صــد لتقلدهــا مناصــب 
اشــرافية فــي وزارات و مؤسســات الدولة،النشــغالها بإســرتها و ظروفهــا االجتماعيــة، وقــد يتــذرع البعــض بســن التقاعــد المبكــر مقابــل الرجــل 

ممــا يجعــل جهــة العمــل ترجــح كفــة الرجــال لضمــان بقائهــم مــدة اطــول.
 و البعــض اآلخــر مــازال يعتقــد ان المــرأة تلــك الدميــة الحساســة التــي تنظــر لألمــور بدمعــة او رهفة،متناســين الــدور القيــادي و العقــول 
النيــرة الحكيمــة الحياديــة إليقونــات علــى مــر التاريــخ. و مــن أجــل تلــك اإلنســانة المقــدام التــي جعلــت حياتهــا ميزانــًا يســاوي كفتيــن االســرة 
و العمــل وبينهمــا النجــاح،و مــن أجــل الصعــود و تخطــي العقبــات التــي وضعــت أمامهــا لتتعثــر،و مــن اجــل اكبــر مــن تلــك االمــور بكثيــر .. مــن 
اجــل اوطـــاننا ســنعمل لنقــف بجانــب اي أمــراة ارادت ان تنهــض و تمضــي لتبنــي قاعــًا و صرحــًا مــن االنتــاج و الوعــي و الحــزم و الثقافــة .. و 

كل معانــي التضحـــية و النـــضال .. »إلــى االمــام« هــذا شــعار المرحلــة الجديــدة .. يــا نســـاء بلــدي .. و بلدان جمـــيع العامليـــن ..



العامل 11

النسائية  اللجنة  شــاركــت 
بنقابة عمال البا بفعالية معهد 
االربعاء  يوم  السياسية  التنمية 
10/سبتمبر/2014  الموافق  
المشاركة  عنوان  تحت  بندوة 
الواجب  و  الحق  بين  السياسية 
على إثر تلقي اللجنة دعوة خاصة 

لحضور الفعالية . 
و قالت رئيسة اللجنة النسائية 
اللجنة حريصة  كريمة الحمد ان 
مع  وطيدة  عاقات  تبني  على 
إلى  تهدف  التي  المؤسسات 
و  التطوعي  بالعمل  التوعية  
تثقيف  على  تحرص  التي  اآلخرى 
كافة  فــي  المجتمع  توعية  و 

المجاالت. 

الدعوة  ان  الحمد  ــرت  ذك و 
على  دليل  اللجنة  تلقتها  التي 
تفاعلها و تواصلها مع مؤسسات 
ما  وهـــذا  الــمــدنــي،  المجتمع 
على  ايجابية  بصورة  سينعكس 
في  النقابة  ــل  داخ من  عملنا 
على  السير  و  فعاليات  تنظيم 
النهج الذي يخدم المرأة العاملة 

بشكل سليم . 

الــدور  عن  الحمد  ــادت  أش و 
البارز الذي يلعبه معهد البحرين 
توعوية  في  السياسية  للتنمية 
حرص  على  مؤكدًة  المجتمع، 
في  المعهد  مع  للتعاون  اللجنة 

فعاليتها القادمة.

ملبيًة دعوة معهد البحرين للتنمية السياسية
اللجنة النسائية : سنعمل على بناء عاقات قوية مع المجتمع المدني

o  المدربة 
فاطمة الشيخ 

أقامــت اللجنــة النســائية بنقابــة عمــال 
االربعــاء  يــوم  فعاليتهــا  اولــى  البــا 
تحــت  20/اغســطس/2014،  تاريــخ 
ــليمة  ــة السـ ــة و التغذي ــنوان الحمي عـ
التــي قدمتهــا عضــوة نقابــة عمــال 
البــا و المدربــة فاطمــة الشــيخ بحضــور 
ــات  ــدة العملي ــذي لوح ــس التنفي الرئي
ــس  ــاري و رئي ــى االنص ــركة عيس بالش
 . البنعلــي  علــي  البــا  عمــال  نقابــة 
اللجنــة  رئيســة  شــكرت  بدورهــا  و 
ــا  النســائية كريمــة الحمــد عامــات ألب
واعتبــرت  للدعــوة،  تلبيتهــن  علــى 
حماســية  بدايــة  الافــت  حضورهــن 
ــر  ــة أكث ــيجعل اللجن ــز س ــة و حاف هام
و  المقبلــة.  االيــام  خــال  فاعليــة 
الجديــر بالذكــر ان اللجنــة النســائية 
الفعاليــة  هــذه  خــال  مــن  عمــدت 
ــى  ــز عل ــرى ترك ــرة آخ ــم فق ــى تنظي عل
سلســلة مــن االمــور و االســتفهامات 
ــات  ــائية احتياج ــة النس ــس اللجن لتام
المــرأة العاملــة الحقيقــة فــي البــا، 
حيــث خرجــت اللجنــة مــن خــال الحلقة 
الحواريــة الخاصــة للعامــات بتوصيــات 
هامــة للبــدأ فــي صياغــة خطــة عملهــا 

فــي المرحلــة المقبلــة. 

اولى فعاليات اللجنة النسائية : 
محاضرة النـظام الغذائي و الحلقة الحوارية حول وضع المرأة العاملة
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ــرة سلســلة مــن الشــكاوي  ــرة األخي ــة فــي الفت تلقــت النقاب
العماليــة حــول تعديــل الرواتــب. وفــي حيــن ان اإلدارة 
لــم تتجــاوب مــع تلــك الطلبــات وبــررت ان هــذا النــوع مــن 
الطلبــات يحتــاج إلــى تعليمــات مباشــرة مــن قبــل الرئيــس 

ــذي!  التنفي
وهكــذا رمــت ادارة المــوارد البشــرية بمســؤوليتها األساســية 
ــس  ــا وان تعك ــان عدالته ــال وضم ــب العم ــة روات ــي دراس ف
بشــكل واضــح اقدميــة العامــل وخبرتــه. رمــت كل ذلــك 
علــى الرئيــس التنفيــذي بهــدف الهــروب مــن ايجــاد الحلــول 
ــر احــد اهــم واقــدم  ــي تعتب المناســبة لهــذه المشــكلة والت
المشــاكل التــي يواجههــا العمــال. فالفــرق بيــن راتــب 
العامــل الجديــد والعامــل القديــم والــذي قضــى بعملــه 
ــار!  ــن 30 دين ــد ع ــل ال تزي ــى األق ــنوات عل ــا 10 س ــي الب ف
وهــذا نتيجــة للسياســات الظالمــة للزيــادات الســنوية والتــي 
انتهجتهــا األدارات التنفيذيــة الســابقة بيــن عامــي 1979 و 

.2005

يعانــي احــد عمــال المســبك مــن تهميــش إدارة قســمه 
الفــرص  يخــص  فيمــا  اقصائيــه  لممارســات  تعرضــه  و 
الوظيفيــة و التدريــب، بالرغــم مــن كفاءتــه و نشــاطه و 
إلتزامــه الكامــل اثنــاء العمــل، علمــًا ان العامــل يحمــل 
العديــد مــن المؤهــات االكاديميــة و الخبــرة الوظيفيــة 
ــا  ــًا، وجــاء اســتهداف هــذا العامــل ب ــي تجــاوزت 20 عام الت

ــر.  ــرر يذك مب
و علمــت النقابــة ان احــد مســؤولي القســم رفــض مقابلتــه 
عندمــا طلــب ذلــك، وتجاهــل المســؤول رســالة العامــل ولــم 
يعرهــا اي اهتمــام ولــم يقــم بالــرد عليهــا، وكان اقصــى مــا 
قــام بــه هــو إرســال مســؤول ليــس لديــه الصاحيــة للتحــرى 
عــن قضيــة العامــل وليبلغــه فــي نهايــة المطــاف انــه لــن 

يحصــل علــى ترقيــة مهمــا حــاول.  

ــى  ــركة او عل ــاب الش ــى حس ــين عل ــركة الدارس ــال الش ــي عم يعان
حســابهم الخــاص مــن عــدم توفيــر اي نــوع مــن المســاعدات 
ــون اي  ــي ال يتلق ــركة، و بالتال ــل الش ــن قب ــة م ــة و المعنوي المادي
ــتثناء  ــه االس ــى وج ــى عل ــم حت ــات عمله ــق بأوق ــا يتعل ــة فيم مرون

ــات. ــرة االمتحان فت
ــهم  ــر انفس ــي تطوي ــون ف ــن يرغب ــال الذي ــرض العم ــذا يتع وهك
ــددة   ــل متع ــم لعراقي ــر عمله ــبيل تطوي ــي س ــتهم ف ــام دراس وإتم
إلعاقتهــم عــن مواصلــة دراســتهم. فبــداًل مــن ان تقــوم ادارة 
الشــركة بتشــجيعهم انطاقــًا مــن اهميــة تطويــر العامــل كمــورد 
اساســي للعمليــة االنتاجيــة فــي الشــركة وكأحــد األســباب الرئيســية 

ــا فــي القمــة. ــاء الب الســتمرارية العطــاء و بق
ــف  ــن مختل ــال م ــل العم ــن قب ــدة م ــكاوى عدي ــة ش ــت النقاب وتلق
ــض ادارة  ــرية بتحري ــوارد البش ــرة الم ــت دائ ــد ان قام ــر بع الدوائ
التدريــب علــى عــدم الســماح ألي عامــل بالحصــول علــى اي تســهيل 
مــن قبــل دائرتــه. وهكــذا حتــى عندمــا تجــد الدائــرة ةمديرهــا انــه 
يســتطيع ان يقــدم للعمــال الدارســين تســهيات معينــة تعتــرض 
دائــرة المــوارد البشــرية فارضتــا سياســة متصلبــة تجــاه كل عامــل 

يحــاول تطويــر نفســه وشــركته.
القســم  ادار  لــه  تســمح  عندمــا  الكثيــر  العامــل  يطلــب  فهــل 
باالنصــارف عنــد الســاعة الواحــدة ظهــرًا، بهــدف اللحــاق بمحاضراته 
وهــل يطلــب الكثيــر عندمــا يطلــب تفريغــه الداء األمتحانــات 
الفصليــة  وهــل نســت األدارة انهــا ســابقا كانــت تمنــح الدارســين 

ــبت؟ ــوم الس ــن ي ــي ع ــوم تعويض ــركة ي ــاب الش ــى حس عل

الشكاوي زاوية 
تعديل الرواتب : حلم بعيد المنال !

ترقيتي بيد المسؤول الحاقد

ال تقفوا عائقًا في وجه دراستنا 

االجانــب  العمــال  احــد  اصيــب 
بفشــل  المصهــر  صيانــة  بقســم 
ــهر،  ــتة اش ــارب الس ــا يق ــل م ــوي قب كل
االمــر الــذي جعلــه مضطــرًا للعــودة إلــى 
ذلــك  و  عاجــه  مصاريــف  متكبــدًا  وطنــه 
ــه وادارة الشــركة والمشــكلة  بمســاعدة مــن النقاب
بــدأت عندمــا قامــت ادارة المــوارد البشــرية بإخفــاء 
عقــد عملــه الجديــد الــذي مــن المفتــرض ان يوقعــه 

. االضطراريــة  مغادرتــه  قبــل  العامــل 
و عندمــا تــم عــاج العامــل واراد العــودة مــن بــاده للعمــل 
ــم  ــه رغ ــاء خدمت ــرار انه ــئ بق ــركة، فوج ــي الش ــه ف ــتئناف عمل واس

تحســن حالتــه الصحيــة بشــكل كامــل.

عيب عليكم !

رجعنا ولم ترجع معنا حقوقنا 
ــل  ــى العم ــم إل ــم ارجاعه ــن ت ــال الذي ــن العم ــة م ــرض مجموع يتع
لضغوطــات و ســوء معاملــة مــن قبــل إدارة الشــركة، حيــث اعتبرتهــم 
عمــااًل جــدد ! وذلــك عبــر إصــدار ارقــام عمــل جديــدة، واعتمــاد تاريــخ 
االنضمــام إلــى العمــل هــو تاريــخ العــودة و ليــس تاريــخ االنضمــام 
الفعلــي قبــل الفصــل، و هــذا مــا ســيجعل العمــال يخســرون مزايــا 
االقدميــة ابتــداءًا مــن فوائــد مشــروع البــا لادخــار مــرورًا باالنتفــاع 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــخ.  وف ــة .. ال ــكان و العيدي ــا إس ــروع الب ــن مش م
تــم ارجــاع مفصوليــن اخريــن بنفــس المزايــا الســابقة وتــم حفــظ 
ــدة  ــركة واح ــي ش ــل ف ــا نعم ــل كلن ــم. فه ــام عمله ــم وارق حقوقه

حقــا؟
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 Omalalba@gmail.com : ) إلرسال مشاكلكم العمالية .. إقتراحاتكم .. وللمشاركة في نشرة ) نقابة البا

>>  عمال البا لن 
يقفوا مكتوفي األيدي 

و هم يرون مهدي 
يعاني وحيدًا  <<

زراعة  إلى  مهدي  البا  عامل  يحتاج 
مستشفى  ــراءات  ــ إج لكن  و  كلية 
السلمانية الطبي طويلة و غير مجدية،  
فكل تقرير يكتبه اإلخصائي يحتاج إلى 
الطبية  اللجنه  تلك  إلى  يرفع  و  شهر 
لتصدر  شهرين  كل  مرة  تجتمع  التي 
تقريرها بعد 4 شهور.  و هكذا تطول 
مهدي  المتقاعد  البا  عامل  معاناة 
ينتفخ  غسيل  عملية  كل  فبعد  كثيرًا 
جسمه و يصبح غير قادر على الحركة و 
يتعرض إلى تعب شديد يلزمه الفراش 

لبقية اليوم. 
شكلت النقابة لجنتين لمتابعة حالة 
بنقله  األولى  تهتم  كلية  أبو  مهدي 
للغسيل  المستشفى  إلى  منزله  من 

بالمستشفيات  باإلتصال  الثانية  و 
كلية  زراعة  تأمين  أجل  من  الخارجية 
له. عمال البا لن يقفوا مكتوفي األيدي 
و  وحيدًا،  يعاني  مهدي  يرون  هم  و 
تتدهور  أن  قبل  نجدته  تتم  أن  يجب 
مخاطر  إلــى  يتعرض  و  أكثر  حالته 
صحية يصعب عاجها.  قضية مهدي 
و يجب على كل  البا  هي قضية عمال 
السريع في  التدخل  المختصة  الجهات 
االمر ، وال يجب على اإلدارة التنفيذية 
لشركة البا أن تقف مكتوفه االيدي في 
خدمة  في  حياته  قضى  عامل  معاناة 
الصحة  وزارة  من  ويرجى  الشركة، 
القيام بكل ماهو ممكن من أجل إنقاذ 
عامل بحريني مخلص يتعرض للخطر.

العامل المتقاعد مهدي حسن مهدي ...  يعاني الفشل الكلوي  وال معين له 

منــذ 6 ســنوات تعــرض عامــل البــا المتقاعــد 
)مهــدي حســن مهــدي( إلــى الفشــل الكلــوي، ومنذ 
ذلــك الوقــت تدهــورت حالتــه الصحيــة بشــكل 
كبيــر؛  إلــى أن وصلــت حاجتــه لغســيل الكلــى 
5 مــرات يوميــًا... وهــو اليــوم بأمــس الحاجــة 
 للمســاعدة فــي زراعــة كليــة .. وهــو أمر مكلــف جدًا

بالنســبة لــه فهــو يعيــش فــي ظــروف ماديــة 
صعبــة.

الــنقــابة الــوطنــية لــعمــال طــيــران الــخلـــيج
تعـلن عن اسـتيائها لتـهميش الشـركة للـدور النـقابـي 

الوطنية  النقابة  رئيس  ــال  ق
لعمال طيران الخليج أحمد الكويتي  
في  مستمرة  مازالت  الشركة  ان 
النقابة  مع  التعاون  عدم  سياسة 
العمالية  القضايا  من  العديد  عبر 
التي قد يتعرض من خالها العمال 
و  لحقوقهم  مباشر  انتهاك  إلــى 
يتعلق  فيما  مكتسابتهم،خاصًة 
بات  الـــذي  لــلــدرجــات  بالتقييم 
أســاس  على  قائمًا  الــواضــح  مــن 
مديرة  ان  مضيفًا  المحسوبية. 
ــإدارة  ب العمالية  العاقات  قسم 
طيران  شركة  في  البشرية  الموارد 
التعاون  بعدم  أوامر  تلقت  الخليج 
تتعلق  اي معلومات  في  النقابة  مع 
بقضايا العمال او حتى االطاع على 
ما  هذا  ان  علمًا  العمال  يخدم  ما 

ادلت به مديرة العاقات العمالية و 
الصناعية. و أفاد الكويتي ان االدارة 
ال تكترث باالجتماعات التي تعقدها 
النقابة  استياء  عن  النقابة،معلنًا 
كممثلة  الخليج  لطيران  الوطنية 
لعمال شركة عريقة  كطيران الخليج، 
كما ابدى الكويتي عن استغرابه لما 
يحدث في كيفية تعاطي الشركة مع 
بين  العاقة  تضعف  التي  النقابة 
الحاصلة  الفجوة  لسد  الطرفين، 
بين اإلدارة كطرف و العمال كطرف 
آخر. منوهًا ان النقابة لطالما سعت 
جاهدًة للعمل في كل ما يصب في 
مصلحة عجلة االنتاج،و التي تتفاجئ 
التهميش  و  الوعود  بنقض  اليوم 
االكتراث  عدم  و  النقابي  لدورها 
ان  الكويتي  أشار  العمال.و  بقضايا 

منذ تأسيس النقابة الوطنية عملت 
على وضع آلية تفاوض بينها وبين 
اإلدارة، إال ان األخيرة مازالت تماطل 
في كل القضايا المطروحة في حتما 
لو حلت ستصب في مصلحة الشركة 
سلمان  مــاهــر  السيد  مطالبًا   .
الرئس  بأعمال  كقائم  المسلم 
حازمة  قــرارات  باتخاذ  التنفيذي 
سبق  التي  العمالية  القضايا  امام 
و  السابقة  االجتماعات  في  طرحها 
التي تصب في مصلحة هذا الوطن 
واجب  على  وشــدد  كما  والشركة. 
الشركة في محاسبة كل من يسعى 
لنشر الطائفية و العمل على تفشي 
على  التغطية  بهدف  المحسوبية 

القضايا االدارية الفاسدة .مؤكدًا 
على ان النقابة الوطنية قد 

أسست من أجل الدفاع عن حقوق 
مكتسابتهم  على  الحفاظ  و  العمال 
نصب  فــي  ،واضــعــة  الشركة  فــي 

أعينها رفعة مملكتنا الغالية.

o العامل مهدي بعد عملية غسيل الكله.

o أحمد الكويتي 
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قمة عمالية بحرينية مصـرية 
الحر : الجبالي في زيارة تاريخية إلى مملكة البحرين

الحر  االتــحــاد  رئيس  استقبل 
الرفيق  البحرين  عمال  لنقابات 
اتحاد  رئيس  محمد  يوسف  يعقوب 
الجبالي   ETUF عمال مصر  نقابات 
في  للبحرين  زيارته  لدى  المراغي 

األول من اكتوبر 2014.
من  سلسلة  الجبالي  وعــقــد 
مختلف  مع  واألجتماعات  اللقاءات 
المسؤولين والنقابيين في مملكة 
مع   اللقاءات  وتمحورت  البحرين. 
من  التجارية  و  الوطنية  القيادات 
بين  النقابية  العاقات  تعزيز  اجل 

مصر والبحرين.
البا  عمال  نقابة  رئيس  اعرب  و 
الحر هذا  البنعلي ان تحرك االتحاد 
جاء تكريمًا التحاد عمال مصـر الذي 
النقابية  للحركة  لطالما كان داعمًا 
بمواقفه  خاصًة  البحرينية  الوطنية 
الحر  االتحاد  تأسيس  في  الشجاعة 
ذكر  حيث  البحرين  عمال  لنقابات 
في  تام  تطابق  هناك  ان  البنعلي 
االتحادين  بين  التطلعات  و  الرؤى 
العربية  القضايا  مجمل  ــول  ح
قضيتنا  مقدمتها  وفي   ، والقومية 
االولى و هي القضـية الفلسطينية، 
الفتًا ان للغياب القصري لسوريا في 
المتردية  السياسية  االوضــاع  ظل 
لنقابات  العام  االتحاد  جعل  هناك، 
الثاث  السنوات  في  مصر  عمال 
الماضية العبًا دورًا محوريًا في دعم 
خال  من  العربية  النقابية  الحركة 
و   ،   ICATU العرب  عمال  اتحاد 
الذي عقد االخير لقاءاته في الفترة 
جمهورية  من  كل  في  الماضية 
السودان  و  الجزائر  و  العربية  مصر 

و تونس . 

و حذر البنعلي من محاولة تفتيت 
قبل  المصرية من  النقابية  الحركة 
برئاسة  للنقابات  الدولي  االتحاد 
يعرف  ما  خال  من  بــورو  ــارون  ش
بكيانات مشوهه تسمى بالنقابات و 
االتحادات المستقلة، والتي بالفعل 
ما  كل  عن  استقاليتها  اثبتت  قد 
وركزت  وطني،  قومي  و  عربي  هو 
إثارة  على  باالساس  اهتمامها  جل 

الفوضى و وقف عملية االنتاج . 
اتحاد  بمكانة  البنعلي  اشــاد  و 

النقابية  قياداته  و  مصر  عمال 
الكيان  هــذا  على  حافظت  التي 
العواصف  سلسلة  من  الرغم  على 
تعرضت  التي  السياسية  االحداث  و 
حيث  العربية،  مصر  جمهورية  لها 
مصر  عمال  نقابات  اتــحــاد  كــان 
المصري  للشعب  االول  المساند 
ضد  يوليو  ثورة  و  يناير  ثورة  في 

الظلم و تحقيق العدالة االجتماعية، 
الرئيس  بانتخاب  تكللت  والتي 
مصر  الخــراج  السيسي  عبدالفتاح 
العمال  انصاف  و  الضياع  حالة  من 
في المصانع بعد ان تفشت ظاهرة 
التدخل االجنبي و التبعية للنقابات 
والمحسوبة  المتخاذلة  الصفراء 
النقابية  الــحــركــة  عــلــى  ظــلــمــًا 

المصرية.  
و اكد البنعلي ان السيد الجبالي 
خال  من  جبارًا  نقابيًا  دورًا  يلعب 

في  مصر  عمال  التــحــاد  قيادته 
االتحاد   وان   ، السياسية  العملية 
تحمل  على  صمم  لطالمًا  المصري 
الصوت  على  للحفاظ  المسؤولية 
دائمًا  ليـكون  المصري  العمالي 
القرار  الصحاب  مسموعًا  و  واضحًا 
عمال  لصالح  هو  ما  كل  اتخاذ  في 

مصر . 

مصر  عمال  قدمه  ما  ان  مضيفًا 
كان  البحرينية  العمالية  للحركة 
العمال  اليوم  و ها هم  مصدر فخر 
كأخوان  بيننا  يعيشون  المصريين 
دعمهم  على  التأكيد  من  البد  و 
السياسي  لاستهداف  للتصدي 
اصحاب  قبل  من  له  تعرضوا  الذي 
البعيدين  و  االجنبية  االجــنــدات 
البحرينية  الوطنية  عن  البـعد  كل 

الحقة . 
اتحاد  زيارة  ان  البنعلي  اشار  و 
عمال مصر  تهدف باالساس للتأكيد 
و  العربي  الحر  االتحاد  خيار  على 
والذي  اآلخر،  الخيار  امام  القومي 
اختاره الدخاء على الحركة النقابية 
البحرينية بالتطبيع مع اسرائيل من 
خال انضمامهم الى االتحاد الدولي 
لنقابات ITUC  برئاسة شارون بورو 
التي قبلت بدولة اسرائيل عضوًا  و 
في اتحاده من اجل التطبيع معها. 

ــارة  زي البنعلي  اعتبر  كما  و 
الجبالي التاريخية لمملكة البحرين 
تحمل  على  عزمه  عن  صريح  إعان 
التي  الوطنية  المسؤوليات  كل 
العمالة  عن  تدافع  ان  شأنها  من 
زيارة  ان  و  الخارج،  في  المصرية 
العراق  لجمهورية  االخيرة  الجبالي 
الملحة  رغبته  كانت خير دليل على 
االنــجــازات  لتحقيق  الــصــادقــة  و 
والدفاع  المصرية  العاملة  للطبقة 
عن مصالحها وخصوصا ان الجبالي 
الحكومة  من  الحصول  استطاع  قد 
مئات  وحقوق  اموال  على  العراقية 
كانوا  الذين  المصريين  العمال 

يعملون بالعراق.
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 السيد الجبالي 
المراغي رئيس 
االتحاد العام 
لنقابات عمال 

مصر 

                      نقابة عمـال البا تستضيف وفـد اتحاد نقابات عمال مصر 
                 اتحاد العمال المصري يشيد بإنجازات مصنع البا

 افتتح السيد جبالي المراغي رئيس االتحاد العام 
 لنقابات عمال مصر والسيد يعقوب يوسف محمد 
البحرين  عمال  لنقابات  الحر  االتحاد  رئيس 
ــد عــيــســى عــبــدالــلــطــيــف األنــصــاري  ــي ــس وال
مبنى البا.  لشركة  باألنابة  التنفيذي   الرئيس 
 نقابة عمال البا أثناء زيارة االتحاد العام لنقابات
ــريـــن. ــبـــحـ ــر مــمــلــكــة الـ ــصـ ــال مـ ــ ــم ــ  ع

 وحضر االفتتاح رئيس نقابة عمال البا علي البنعلي 
ــذي لــلــعــمــلــيــات في  ــي ــف ــن ــت ال والـــرئـــيـــس 
ــس  ــي ــا عــيــســى االنـــصـــاري ورئ ــب ــة ال ــرك ش
عبدالرحمن  ــا  ــب ال ــي  ف اإلداريـــــة   الـــشـــؤون 
إدارة  مجلس  في  النقابيين  من  وعدد  جناحي 
نقابة ألبا وحشد غفير من عمال وعامات الشركة.   

المراغي يفتتح مبنى نقابة البا 

ترددت أصداء كلمات النشيد الوطني لكل من مملكة البحرين )البحرين بلد الكرام.. حامي حماها مليكنا الهمام( والنشيد 
الجمهوري لجمهورية مصر العربية )بادي بادي بادي.. لك حبي وفؤادي..( بقاعة نقابة ألبا حين وقف كل من في القاعة 

إجاال للنشيدين واالستماع الى كلماتهما بحماس واحترام.

ــة  ــي بكلم ــي المراغ ــتقبال جبال ــل اس ــتهل حف اس
ترحيبيــة مــن يعقــوب يوســف رئيــس االتحــاد الحــر 
ــات  ــات عمــال البحريــن، جــاء فيهــا ان النقاب لنقاب
ــات   ــر  لنقاب ــاد الح ــة االتح ــت خيم ــة تح المنضوي
عمــال البحريــن ترحــب بالضيــف الكريــم و مشــيرا 
ــن،  ــه للبحري ــى ل ــي االول ــارة ه ــذه الزي ــى أن ه ال
ــل  ــل جمي ــر العم ــى بوزي ــي التق ــح ان الجبال وأوض
ــه  حميــدان. وأكــد رئيــس االتحــاد الحــر فــي كلمت
علــى تأييــده الكامــل للمشــروع اإلصاحــي لجالــة 
ــاف:  ــام، واض ــى األم ــا ال ــه قدم ــير ب ــك والس المل

كمــا نحمــد اهلل أننــا قــد تعدينــا عقبــات عــام 
2011 مختتمــا ان )مصنــع ألبــا( ســيصبح أكبــر 
مصهــر لأللمنيــوم فــي العالــم مــع تدشــين الخــط 

ــادس.  الس
وقــال الســيد جبالــي المراغــي رئيــس االتحــاد 
العــام لنقابــات عمــال مصــر، مســتها القــول: 
ــوده  ــى أن وج ــيرا ال ــي داره، مش ــرء ف ــرم الم ال يك
فــي البحريــن، هــو كوجــوده بيــن أهلــه وأصحابــه 
بحفــاوة  مشــيدا  مصــر،  فــي  وكأنــه  وزمائــه، 
ــي ان الســفير  ــال الجبال االســتقبال مــن جهــة، وق
ــا فــي البحريــن بــا  ــه:« نحــن هن المصــري قــال ل
عمــل فليــس هنــاك اي مشــكلة لعامــل مصــري مــع 
ــن  ــروف ع ــو مع ــا ه ــي لم ــل بحرين ــب عم اي صاح

ــاق.  ــة وأخ ــن طيب ــن م ــعب البحري ش
هــذا  ان  الجبالــي  وقــال 
ــر  ــن مص ــة بي ــعور والعاق الش
والبحريــن وغيرهــا مــن الــدول 
تعبيــر  هــو  إنمــا  العربيــة 
متميــز  موقــع  عــن  واضــح 
لمصــر بيــن أخواتهــا، وكيف ال، 
والعروبــة تربطنــا، ومصــر على 
اســتعداد للدفــاع عــن الوطــن 

العربــي برمتــه، ونســتطيع ان نقــول بفخــر ان 
مصــر هــي فعــا الــدرع الواقــي لهــذه األمــة 

المجيــدة مــن المحيــط الــى الخليــج.
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نـــقـــابــة عـــمــال تــطــويـــر لـلبــتــرول :
ادارة الشركة ال تتـــعـــاون مــــعـــنا 

عقدت نقابة عمال شركة تطوير 
مع  استثنائيًا  اجتماعًا  للبترول 
وكيل وزارة العمل صباح الدوسري 
 2014/9/16 الــثــاثــاء  الــيــوم 
ــداول  ت حيث  ــوزارة،  ــ الـ بمنبى 
االطراف المعوقات و العقبات التي 
بعض  إثر  على  النقابة  تواجهها 
السلوكيات المتبعة من قبل إدارة 

الشركة. 
عمال  نقابة  رئيس  ــح  اوض و 
شركة تطوير للبترول علي سالمين 
اآللية المتبعة من قبل إالدارة منذ 
نقابة عمال  تأسيس  إشهار  بداية 
اليوم  إلى  للبترول  تطوير  شركة 
مع  التعاون  بعدم  اتسمت  التي 
النقابة جملًة و تفصيًا . و على إثر 
االجتماع قام وكيل الوزارة بتوجيه 
الشركة  ممثلي  إلــى  تعليماته 

بدعم توجه النقابة لما تقدمه من 
اطروحات و مقترحات على أن تذيل 
العقبات أثناء االجتماعات الدورية، 

مشددًا على إلزام الشركة باالسراع 
تخصيص  و  تفاوض  آلية  لتوقيع 

مقر للنقابة .

قدمته  ما  الــدوســري  أسند  و   
النقابة من مطالبات إلى مستشار 
ان  أكد  والذي  القانوني،  الــوزارة 
على ممثلي شركة تطوير للبترول 
ما  لكل  رفضها  أسباب  تعليل 
اقتراحات.  من  النقابة  تقدمه 
ما  على  ــوزارة  ــ ال وكيل  واثــنــى 
تقدمه النقابة من جهود وأنشطة 
وبرامج توعوية و ثقافية تصب في 
مصلحة العامل، وذكر رئيس نقابة 
عمال تطوير الرفيق علي سالمين  
المراجعات  وفق  تسير  النقابة  ان 

القانونية السليمة تدريجيًا.

والجدير بالذكر ان وكيل الوزارة 
ممثلي  دعا  االجتماع  نهاية  في 
و  جماعية  صورة  اللتقاط  الشركة 
ُقبلت الدعوة بالرفض با استحياء!

الخليج لصناعة البتروكيماويات 
تستقبل رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر

استقبل رئيس شركة الخليج لصناعة 
عبدالرحمن  الدكتور  البتروكيماويات 
الموافق  األثنين  يوم  صباح  جواهري 
العام  1 سبتمبر 2014 رئيس االتحاد 
جبالي  الرفيق  مصر  عمال  لنقابات 
المراغي و  مدير عام العاقات العامة و 
الشؤون العربية باالتحاد العام لنقابات 
عمال مصر الرفيق حمدي عرابي، و ذلك 
محمد  يوسف  يعقوب  الرفيق  بحضور 
رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد الحر 
من  عــدد  و  البحرين  عمال  لنقابات 

أعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد.
الدكتور جواهري بجبالي  و قد رحب 
مشيدًا بالدور البارز الذي يلعبه االتحاد 
الحفاظ  في  مصر  عمال  لنقابات  العام 
مع  خدمتهم  و  العمال  مصالح  على 
خاصة  الوطنية  المصلحة  مــراعــاة 
بها  مرت  التي  العصيبة  الفترات  في 
جمهورية مصر العربية،معتبرًا أن ذلك 
عن  ينم  إنما  و  الساعة  وليد  يكن  لم 

في  النقابي  للعمل  التراكمية  الخبرة 
جمهورية مصر و الذي بات يدرس في  

اعرق الجامعات. 

و  العمالية  المكاسب  تعزيز  معربًا 
النمو االقتصادي في  دعم االستقرار و 
بلدانهم يأتي في إطار ممارسة العمال 
لحقهم في تعميق و تطوير تجربتهم 
في  المشروعة  حريتهم  و  النقابية 
التعددية  ظل  في  ممثليهم  اختيار 

النقابية. 
ــن خــال  ــري م ــواه ــج و ذكـــر ال
ــذي  ال الــشــجــاع  بالموقف  الــلــقــاء 
لصناعة  الخليج  شركة  عمال  اتخذته 
الــظــروف  إبـــان  البتروكيماويات 
المملكة  شهدتها  التي  االستثنائية 
التي  للضغوطات  الخضوع  برفضهم 
لمحاوالت  متصديين  عليهم  مورست 
إقحام النقابات العمالية في التجاذبات 

السياسية و المصالح الخاصة. 
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قبول عضوية نقابة عمال دي أش أل البحرينية 
باإلتحاد النقابي الدولي لعمال النقل

أن أبــرز مــا جــاء بالمؤتمــر 
هــو قبــول عضويــة نقابــة 
عمال دي اش ال البحرينية 
التــي تقــدم بهــا مجلــس 
ــابق.  ــت س ــي وق اإلدارة ف

دي  عمال  نقابة  شاركت 
البحرينية   DHL ال  اتش 
عشر  الثالث  بالمؤتمر 
الدولي  النقابات  إلتحاد 
بالعاصمة  النقل  لعمال 
 7 في  سانتياجو  التشيلية 
وشــارك   .2014 سبتمبر 
وفد النقابة  برئاسة محمد 
العمادي رئيس نقابة عمال 
البحرينية  ال  ــش  ات دي 
ــذي  وال البنغدير  وفهد 

بالمجلس  عضوا  اختير 
النقل  التحاد  التنفيذي 

العالمي .
من  يومين  مدار  وعلى 
المؤتمر   اعمال  مجريات 
ــم مــنــاقــشــة واعــتــمــاد  ت
لدعم  جديدة  استراتيجية 
فى  العمالية  الــحــركــة 
تم  وكذلك  النقل  قطاع 
إعتماد خطة عمل من أجل 
النضال والدفاع عن حقوق 

ذلك  وبعد  النقل،  عمال 
جديدة  قيادة  إنتخاب  تم 
انتخاب  ــادة  ــ اع تشمل 
الحالى  ــام  ــع ال ــن  ــي األم
مالدونادو  ريكاردو  الرفيق 
التشيلي  االتــحــاد  ــن  م
CONUTT- ــلــنــقــل    ل

رئيسا  وانتخاب   FUTAC
جديدا لاتحاد الرفيق  علي 
التركي االتحاد   من  رضا 

.Nakliyat.is

o  أثناء أنعقاد المؤتمر الثالث عشر التحاد عمال النقل في تشيليo  رئيس نقابة دي أش أل محمد العمادي 

النقابة الحرة لعمال بتلكو 
مبارك : نشرة عمالية إلكترونية تعكس قضايا العمال 

الحرة  النقابة  رئيس  أعلن 
ان  مبارك  محمد  بتلكو  لعمال 
نشرة  إصدار  صدد  في  النقابة 
ان  مشيرًا  إلكترونية،  عمالية 
صفحاتها  بين  ستضم  النشرة 
و  الــمــواضــيــع  ــن  م سلسلة 
شركة  في  العالقة  القضايا 

االتصاالت بتلكو. 
ــارك انـــه البــد  ــب و أفـــاد م
العمل بكل جهد لتمثيل عمال 

عبر  صوتهم  إيصال  و  بتلكو 
بين  همومهم  تعكس  نشـرة 
حرص  على  مؤكدًا  صفحاتها، 
بتلكو  لعمال  الحرة  النقابة 
باقي  مع  التواصل  و  للتعاون 
النقابات الوطنية الحرة. و قدم 
التبريكات  و  التهاني  مبارك 
مجلس  و  البا  عمال  نقابة  إلى 
البنعلي  علي  برئاسة  إدارتها 
على الفوز الكاسح الذي حققوه 

في انتخابات مجلس إدارة نقابة 
و  الخامسة.  بدورته  البا  عمال 
الجبارة  بالجهود  مبارك  أشاد 
التي تقوم بها نقابة عمال البا 
من أجل الطبقة العاملة، مشيرًا 
الثقة  لتترجم  جاءت  النتائج  ان 
عمال  عكسها  التي  العمالية 
البا في صناديق االقتراع معززة 
الساحة  على  الحر  األتحاد  دور 

النقابية.
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كلمة سنيور أو » Senior«  في 
العديد  تحمل  اإلنجليزية  اللغة 
هذه  أكثر  لكن  و  المعاني  من 
  ، بالترقية  تتعلق  المعاني شهرة 
بتوهم  مقارنًة  غريبًا  ليس  وهذا 
االدارة التنفيذية سقوط الثلج في 

الشركة في هذا الجو الحار . 
ترقيات  لموضوع  ــًا  عــودت و 
إنشاء منصب  تم  فقد   ، االقديمة 
هذا  يحمل  الشركة  في  جديد 
الترقيات  شملت  حيث   ، المسمى 
العديد من االداريين من مدراء و 

مراقبين ومشرفين . 
ولــفــتــرة طــويــلــة و ســنــوات 
مقترح  النقابة  قدمت  عديدة 
إضافة مستويات جديدة في سلم 
الوظائف  االدراية حتى يمكن من 
مر  الذين  اإلداريين  ترقية  خاله 
ال  و  ترقيتهم  على  طويل  زمن 

على  للحصول  فرصة  أي  يجدون 
ترقية اخرى و كان مقترح النقابة 
هذا يشمل إضافة ثاث مستويات 
جديدة لكل درجة إشرافية يترقى 
خالها االداريون من خال برنامج 
قياس  كبرنامج  محدد  تدريبي 
الدرجات  على  المطبق  القدرات 
الغير اإلشرافية لذا. و هروبًا من 
المهم  العمالي  اإلستحقاق  هذا 
مسخ  مسمى  بطرح  اإلدارة  قامت 
و  األنظمة  خــارج  تتم  لترقيات 
القوانين تعود بالشركة والعمال 
التي  السابقة  السوداء  للحقبة 
داخل  الترقيات  فيها  تتم  كانت 
غير  ألسباب  و  مغلقة  مكاتب 

مفهومة بالمرة.
يتم  التي  للمذكرة  بالرجوع 
اإلداريين  ترقيات  خالها  من 
أنها  نجد  »الكبير«  درجــة  الــى 

كان  الذي  الفراغ  إكمل  نوع  من 
المواضيع  في  إستخدامها  يتم 
يتم  ثم  الدراسة  أيام  اإلنشائية 
التنفيذي  الرئيس  بختم  صكها 
ثم أخذ صورة مع من تم ترقيته 
و بالطبع البد من وجود كرة لعبة 
لم  التي  و  الصورة  في  القاعدة 
أو  إستخدامها  نفهم بعد طريقة 

الهدف من أعطائها!

سؤالنا المهم في هذا الموضوع 
ال   ”senior“ كلمة  كانت  »إذا   :
أمضاها  التي  للفترة  حسابه  يتم 
أن  لنا  كيف  منصبه  في  اإلداري 
نشرح لمن أفنى سنين حياته في 
أحدث  هو  من  هناك  أن  منصبه 
منه و لكنه “senior” بالنسبة له 
ال  و  معنويا  تتفسر  ال  أنها  حيث 

منطقيا؟؟!!

» السينيور «

نقابة أم نقابتان !!!

ابراهيم الكوهجي 

شركة  في  العمالية  االنتخابات  انتهاء  مع 
فوز  و  جديدة،  نقابية  هيئة  النتخاب  البا، 
كاسح  بشكل  الثالثة  للمرة  العمالية  الكتلة 
لجميع المقاعد النقابية، و حصول مرشحيها 
و  النقابي  الفوز  هذا  االصــوات،  غالبية  على 
بأن  جلي  و  واضــح  بشكل  يعكس  العمالي 
الكتلة العمالية على مدار االنتخابات النقابية 
قيادة  خال  ومن  ايضا،  ذلك  قبل  و  الثاث 
النقابة و ادارة معاركها النقابية و العمالية، 
و  العمالي  الوسط  في  قدمها  وضعت  قد 
امتزج  و  البا  عمال  من  العمالية  الثقة  نالت 
تحقيق  أجل  من  تضحياتها  و  النقابة  جهود 
و  العمالية،  الثقة  بهذه  العمالية  المكاسب 
مكافحة  نقابة  نقابتهم،  بأن  العمال  ادراك 
وظفت كل جهودها و وقتها من أجل العمال 
الظروف  تثنيها  لم  العمل،  و تحسين ظروف 
صفوف  في  االنقسامية  المؤثرات  و  الصعبة 
العمال من النيل بهذه الثقة العمالية. و يثير 
العمل  في  مهمة  مسألة  النقابي  الفوز  هذا 
الحركة  تماسك  أجل  من  العمالي  و  النقابي 
وحدتها،فهل  و  البا  في  النقابية  و  العمالية 
عمال البا بحاجة إلى نقابة ثانية للدفاع عن 
الجديدة  العمالية  التشريعات  ان  حقوقهم؟؟ 
التي تسمح للعمال بتشكيل نقابة اخرى في 
التشكيل  في  الحق  هذا  أجاز  المنشأة  نفس 
ما  متى  الحق  هذا  ضد  لسنا  ونحن  النقابي، 

أراد العمال لتشكيل نقابة أخرى. 
و لكن السؤال المطروح هل اوضاع العمال 

النقابة  وهل  اخرى؟؟  لنقابة  بحاجة  البا  في 
الحالية متقاعسة عن اداء دورها النقابي في 
للبحث  يستدعي  حتى  البا؟  عمال  عن  الدفاع 
مطروح  ســؤال  أفضل  نقابي  تشكيل  عن 
التي يجب  البا لاجابة عليه. الحقيقة  لعمال 
الشباب  خاصة  و  البا  عمال  عن  تخفى  ال  ان 
قبل  النقابات  تشكيل  مطلب  بان  منهم، 
ظل  في  و  الملك  لجالة  االصاحي  المشروع 
غياب الحريات السياسية و النقابية كان يعتبر 
عمل غير قانوني و يتعرض النشطاء العمال 
الماحقة  و  العمل  من  الفصل  و  لاعتقال 
االمنية، و عدد غير قليل منهم تعرض للنفي، 
نعم هذا هو الثمن الذي كان ياقيه و يكافئ 
اما  النقابي،  الحق  بهذا  يطالب  من  عليه 
اليوم فهذا الحق له السند القانوني، والساحة 
العمالية مفتوحة لتشكيل النقابات، وال خوف 

من التعرض لاعتقال أو الفصل. 
المسألة  هذه  في  اليه  نشير  أن  نود  ما  و 
العمالية  النقابة  تشكيل  في  المشاركة  بأن 
هو أمر ايجابي في الظروف الجديدة وفي ظل 
مناخ الحريات، و لكن االهم من كل ذلك، هو 
أهواء  أجل  المشاركة من  ال يستغل هذه  أن 
خبيثة  أجندات سياسية  و  و مصالح شخصية 
تمزيق  و  االنقسام  روح  طياتها  في  تحمل 

صفوف العمال. 
أجل  من  العمل  هو  النقابي  مصداقية 
و  المشروعة  حقوقهم  و  العمال  مصالح 
اكتشاف  أجل  من  وقته  و  بجهده  التضحية 

السبل الكفيلة في تحقيق المكاسب العمالية، 
ليسوا  العمال  العمال.  بمصالح  االتجار  ال 
المكاسب  لتحقيق  نقابة  من  ألكثر  بحاجة 
العمالية   النقابة  ماكانت  وكل  العمالية، 
لصيقة بالعمال و همومهم و قضاياهم كلما 
كانت الحاجة لنقابة أخرى أمر مستبعد، و كل 
نجاحات  تحقيق  في  قادرة  النقابة  كانت  ما 
كلما  العمال،  لصالح  االرض  على  مكاسب  و 
االخرى  النقابية  البدائل  و  المنافسة  كانت 
و  اليومي  النقابي  العمل  فيها،  مرغوب  غير 
المتابعة الحثيثة لمشاكل العمال و قضاياهم 
كفيل بكسب الثقة العمالية، وقناعة العمال 
بالنقابة و أن ال بديل نقابي يمكن أن يحل 
مكان نقابتهم، انها معادلة نقابية بسيطة، 
ولكنها صعب التحقيق والممارسة للطاريئين 

على العمل النقابي.
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 االتحـاد العـام لنقابـات العمـال فـي العـراق يـزور البـحريـن 
االتحاد  في  الرفاق  األخوة  لبى 
الــعــراق  عــمــال  لنقابات  الــعــام 
عمال  لنقابات  الحر  االتحاد  دعوة 
البحرين لزيارة المملكة في الفترة 

مابين 1 و4 سبتمبر 2014. 
من  العراقي  الــوفــد  وتــكــون 
الرفيق  العراق  عمال  اتحاد  رئيس 
وعضوي  الساعدي،  رحيم  علي 
عدنان  الرفيق  التنفيذي  المكتب 
حسين  علياء  والرفيقة  و  الصفار 
في  المرأة  مكتب  رئيسة  ماهود 

االتحاد العراقي.
الوفد  استقبال  فــي  وكـــان   
عمال  لنقابات  الحر  االتحاد  قيادة 
يعقوب  الرفيق  برئاسة  البحرين 
تعزيز  تدارس  وتم  محمد  يوسف 
والوضع  االتحادين  بين  العاقات 

تعزيز  اجل  من  العربي  النقابي 
لنقابات  الدولي  االتحاد  مكانة 
ووحدته   ICATU العرب  العمال 
من  البعض  لمحاوالت  والتصدي 

النيل من هذا االتحاد العريق.

األخير  اللمسات  وضع  تم  كما 
التنسيق  مــن  متكاملة  لخطة 
لتعزيز  المشترك  ــاون  ــع ــت وال
بين  األخوية  النقابية  العاقات 
مسيرة  يخدم  بما  االتــحــاديــن 
المجاالت،  مختلف  في  عملهما 
التواصل  أهمية  على  والتأكيد 
العاقة  لتطوير  مستقبًا  والعمل 
وشعبي  واالتحادين  بين  األخوية 

العراق والبحرين . 
 وزار الوفد ايضا األستاذ أسامة 

الرئيس  العبسى  عــبــداهلل  بــن 
سوق  تنظيم  لهيئة  التنفيذي 
تجربة  على  لإلطاع  وذلك  العمل 
العمل  سوق  إصاح  في  البحرين 
الهيئة  اتخذتها  التي  والخطوات 
العمالة  انتقال  حرية  لضمان 
حقوقها،  وضمان  محليًا  األجنبية 
الصعيد  على  البحرين  وريـــادة 
بالتطورات  والعربي  الخليجي 
العمل  قوانين  على  أدخلتها  التي 
للعمالة الوافدة لضمان حقوقهم.

الرئيس  األســتــاذ  رحــب  كما   
بين  بالتعاون  للهيئة  التنفيذي 
بما  النقابية  والمؤسسات  الهيئة 
في  البحرينية  السياسات  يخدم 
رافق  وقــد  العمل.  ســوق  إصــاح 

الى  زيارته  في  العراقي  الوفد 
الحر  االتحاد  رئيس  نائبي  الهيئة 
باسم  البحرين  عمال  لنقابات 

كويتان  وفاطمة جناحي.

عمال  اتحاد  وفــد  التقى  وقــد 
العمل  وزيـــر  بسعادة  ــراق  ــع ال
حميدان  جميل  السيد  البحريني 
التباحث  وتم  الزيارة  هامش  على 
معه في اخر التطورات على الساحة 
العراق  في  والعمالية  النقابية 
وجهات  تبادل  وتــم  والبحرين 
والحد  البطالة  قضايا  حول  النظر 
المعمول  واألنظمة  لألجور  األدنى 
الشقيقتين  الدولتين  لدى  بها 
النقابي  التنظيم  بحق  والخاصة 

والتعددية النقابية.

النقابة الوطنية لطيران الخليج تقدم برنامج " القرض الحسن" ألعضائها 

الوطنية لطيران  النقابة  كشف رئيس 
و  العروض  عن  الكويتي  أحمد  الخليج 
للعمال  النقابة  تقدمها  التي  الخدمات 
بهدف  الحسن«  »القرض  مسمى  تحت 
المادي  العون  تقديم  و  العمال  مساعدة 
 « برنامج  ان  الكويتي  اوضــح  و  لهم. 
النقابة  أطلقته  قد   « الحسن  القرض 
من  عام  قبل  الخليج  لطيران  الوطنية 
نال  قد  البرنامج  ان  الى  مشيرًا  اآلن، 
المستمر  إقبالهم  عبر  العمال  استحسان 

كونه يقدم امتيازًا خاصًا إلعضاء النقابة 
فوائد  بمقابل  قرض  على  الحصول  في 
ان  على  الكويتي  وشــدد  جــدًا.  متدنية 
هذا النوع من البرامج ذات أهمية كبيرة 
لتقديمه قرضًا غالبًا ما يكون العمال في 
أمس الحاجة له وذلك لتعدد احتياجاتهم 
الترميم،  او  التعليم  او  بالعاج  الحياتية 
ينبغي  العروض  من  النوع  هذا  ان  الفتًا 
الوسط  التوجه في  لتعزيز هذا  تشجيعه 

العمالي و النقابي في المستقبل.



وكـــــــالة أنـــبـــــاء عـــــمـــــال الــخــلــيــج الــــــعــــربـــــي 
عــن  عامــل   600 إضــراب 
العمــل بشــركة )كهروبيــكا( 
علــى  بالســويس،احتجاجًا 
ــار  ــام إدارة الشــركة بإجب قي
العمــال علــى توقيــع عقــود 

ــة.  ــب متدني براوت

إضراب 600 عامل بشركة »كهروبيكا« عمال المستودعات باإلسكندرية يحتجون األمن يواجه »اإلسكندرية للغزل« بالرصاص

اتحاد عمال مصر يجدد الثقة في »السيسي« عمال بالكهرباء يحتجون أمام الوزارة 

اتفاق على زيادة فى االجور بنسبة 8 %

االهمال وراء تراجع الصناعة في كرباء الفقراء يزدادون فقرا تأييد شرعية اتحاد عمال العراق برئاسة دنبوس

فك اعتصام سائقي التاكسي بمنطقة قابس 

عمال شركة TMA يعتصمونوفاة عامل سوري بلبنان ال إلنشاء نقابة للعمال المصريين في لبنان

لقــاء نقابــي دولــيلقــاء نقابــي تونســي فلسطينــيارتفاع معدل االحتجاجات في القطاع الخاص

السحباني يلتقي بعض األحزاب السياسية  

وفاة احد العمال دهسًا اثناء فترة عمله

وقفــة  المســتودعات  شــركة  عمــال  نظــم 
احتجاجيــة أمــام الشــركة القابضــة باإلســكندرية 
و   ،2014 ســبتمبر   21 الموافــق  االحــد  يــوم 
ذلــك أثنــاء انعقــاد الجمعيــة العموميــة لشــركة 
ــس  ــس مجل ــة رئي ــة بإقال ــتودعات للمطالب المس
ــاح . ــرف األرب ــة و ص ــل النقاب ــركة و ح إدارة الش

 لقــى عامــل إســعاف مصــري حتفــه )22 عامــًا( إثر 
تعرضــه لحــادث دهــس مــن قبــل شــاحنة لجمــع 
النفايــات أثنــاء ممارســة عملــه،و افــادت مصــادر 
ــزة  ــة المرك ــم العناي ــع بقس ــد وض ــل ق ان العام
ــرة  ــة خطي ــي حال ــفى ف ــل المستش ــد أن وص بع

حيــث وافتــه المنيــة قبــل إجــراء العمليــة.

بيــن  مشــترك  اتفــاق  جــرى 
ــس  ــال تون ــاد عم ــة و اتح النقاب
مــن جهة  و إدارة شــركة بتروفاك 
البتروليــة مــن جهــة آخــرى علــى 
زيــادة اجــور العمــال بنســبة 8 % 
ابتــداء مــن شــهر أكتوبــر 2014.

اللبنانــي  العــام  العمالــي  االتحــاد  رئيــس  نفــى 
غســان غصــن مــا أعلنــه نظيــره المصــري جبالــي 
المصرييــن  للعمــال  نقابــة  إنشــاء  عــن  المراغــي 
اللبنانــي  العمــل  قانــون  أن  مؤكــدًا  لبنــان،  فــي 
يحظــر أي تجمــع نقابــي أو عمالــي لغيــر اللبنانييــن، 

 )TMA( أقــام عمــال شــركة طيــران عبــر المتوســط
اعتصامــًا تحذيريــًا امــام مقــر الشــركة فــي مطــار 
بيروت،حيــث عبــر العمــال عــن رفضهــم لمحــاوالت 
ــتقالة  ــى االس ــل عل ــار 150 عام ــي إجب ــركة ف الش

بعدمــا نجحــت فــي صــرف 80 عامــًا .

إّن  التونســية  االجتماعيــة  الشــؤون  وزارة  قالــت 
اإلضرابــات فــي القطــاع الخــاص قــد ســجلت ارتفاعــا 
ــام  ــن الع ــى م ــة األول ــهر الخمس ــال األش ــبيا خ نس
لزيــادة  الرئيســي  الســبب  الجــاري 2014، ويرجــع 
أعــداد المحتجيــن مــن العمــال هــو تنصــل الجهــات 
المشــغلة مــن االتفاقــات التي تــم عقدها مــع العمال.

تــم اختيــار االتحــاد العــام لنقابات 
الممثــل  العــراق  فــي  العمــال 
لعمــال  القانونــي  و  الشــرعي 
العــراق خــال جلســة المجلــس 
المركــز ألتحــاد العمــال العــرب 

ســبتمبر-2014.  -13 بتاريــخ 

أعلنــت وزارة التخطيــط ان نســبة الفقــر فــي 
ــت  ــد ان كان ــة بع ــى 30 بالمئ ــتصل إل ــراق س الع
19 بالمئــة، نتيجــه تفاقــم نــزوح أكثر مــن مليون 
ــف مواطــن مــن بعــض المحافظــات  وســتمائة أل
العراقيــة بســبب التدهــور األمنــي العاصــف الــذي 
تعرضــت لــه تلــك المحافظــات مــن قبــل داعــش.

عامــل  ان  لإلعــام  اللبنانيــة  الوكالــة  أعلنــت 
ســوري لقــي حتفــه جــراء تعرضــه إلصابــة مباشــرة 
علــى إثــر ســقوط رزمــة مــن الحديــد علــى رأســه 
ــد  ــان. وق ــي لبن ــة ف ــات التجاري ــد المح ــي اح ف
ــادث.   ــق بالح ــة بالتحقي ــات األمني ــرت الجه باش

تشــكو محافظــة كربــاء مــن توقــف القطــاع 
الصناعــي الــذي لــم يتغيــر حالــه حتــى بعــد العــام 
2003 واالنفتــاح الــذي شــهدته البــاد، بل ســاءت 
االمــور اكثــر، حيــث يشــكو اصحــاب المعامــل مــن 
تدهــور حــال الصناعــة وغلــق مصانعهــم بســبب 

مــا أســموه »اإلهمــال الحكومــي«.

العــام  األميــن  الســحباني  إســماعيل  اجتمــع 
ــن  ــدران األمي ــد ب ــس و محم ــال تون ــاد عم التح
العــام المســاعد التحــاد عمــال فلســطين لعــرض 
ــن  ــب م ــرائيلي الغاص ــدو اإلس ــه الع ــوم ب ــا يق م
اعتــداءات متكــررة وغيــر مبــررة ضــد الشــعب 
الفلســطيني مدعومــة مــن اإلدارة األمريكيــة.

التقــى اتحــاد عمــال تونــس باألميــن العــام 
ــاول  ــوق وتن ــب معت ــرب رج ــال الع ــات عم لنقاب
العربــي  النقابــي  الوضــع  تقييــم  اللقــاء 
واستشــراف المحطــات النقابيــة القادمــة للعمــل 
المشــترك بيــن المنظمــات النقابيــة العربيــة 

العربيــة. العمــل  ومنظمــة 

العــام  األميــن  الســحباني  إســماعيل  التقــى 
التحــاد عمــال تونــس بقــادة األحــزاب السياســية 
الســتعراض ومناقشــة الوضــع العــام بتونــس 
فــي الفتــرة التــي تســبق االنتخابــات التشــريعية 
و الرئاســية. وأكــد الســحباني علــى اســتقالية 

ــزاب. ــع األح ــم جمي ــي و دع ــل النقاب العم

ــو  ــري عض ــارق مه ــراف و ط ــع األط ــور جمي بحض
المكتــب التنفيــذي لاتحــاد عمال تونــس و الكاتب 
العــام التحــاد الجهــوي بقابــس، تــم االتفــاق علــى 
مقاييــس محــدد فــي إســناد الرخــص لســائقي 
التاكســي و بنــاءا علــى ذلــك رفــع االعتصــام الــذي  

دام ألكثــر مــن أســبوع.

نظــم عمــال شــركة اإلســكندرية للغــزل والنســيج 
تأخيــر  إثــر  شــركتهم  أمــام  احتجاجيــة  وقفــة 
الرواتــب و منــح العيــد و المــدارس و رمضــان، 
ــال  ــري العم ــي المص ــن الوطن ــاز االم ــه جه وواج
المحتجيــن بالرصــاص  ممــا اســتعدى نقــل عــدة 

ــفى. ــى المستش ــات إل اصاب

مصــر،  عمــال  لنقابــات  العــام  االتحــاد  جــدد 
ومنظماتــه النقابيــة، تأييدهــم للرئيــس عبــد 
الفتــاح السيســي، علــى مــا قدمــه أمــام المجتمــع 
جبالــي  وقــال  المتحــدة.  األمــم  فــي  الدولــي 
ــع رأس  ــس رف ــاد،  إن الرئي ــس االتح ــي رئي المراغ
ــع. ــم أجم ــام العال ــا أم ــا كرامته ــاد له ــر وأع مص

أعلــن العشــرات مــن عمــال وزارة الكهرباء عــن تنظيم 
اعتصامــًا عماليــًا أمــام مقــر وزارة الكهربــاء المصريــة 
20 ســبتمبر 2014، احتجاجــا علــى عــدم تعينهــم 
بالــوزارة ،حيــث رفــع العمــال المحتجــون الفتــات دون 
عليهــا ''اختبرنــا و كشــفنا طبــي و مقعدنــا فــي البيــت 

ليــه؟، حقنــا فــي التعييــن فيــن ياوزيــر؟''.

العامل 20
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العامل 21

رفعــت المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان و 
ــات  ــكوى للجه ــة ش ــب االردني ــة التعذي مناهض
الحقوقيــة  االنتهــاكات  حــول  الرســمية 
العامليــن  الحــراس  لهــا  يتعــرض  التــي 
بالمدارس،حيــث يعملــون ألكثــر مــن 17 ســاعة 

فــي اليــوم دون إجــازات عمــل .

حراس المدارس با غرف مبيت  توقف عن العمل  اعتصام عمال البلدية للمطالبة بحقوقهم

زيارة المركز الوطني الفلسطيني للسامة إضراب عمال النظافة في مستشفيات غزة 

االتحاد الدولي يدين استخدام القوة

تسريح  200 عامل من شركة االتصاالت  عمال هيئة »الصناعة« تنظم لقاًء مفتوحًا عمال ناقات النفط : وزير النفط سلب حقوقنا

قرار ايقاف مخصصات صندوق صيانة الطرق 

الصين تحضن الملتقي النقابي الدولي إدانه شركة المفاعل النووي بفوكوشيمادورة نقابية في العاصمة موسكو 

اتحاد موريتانيا يرفض نقل العطلة لألحدجنوب السودان تتراجع عن تسريح أجانبإتحاد العمال بالسودان يطالب بزيادة األجور

عمال شركة النفط يعلقون إضرابهم   

االتحاد العام يستقبل وفد نقابي دنماركي

ــركة  ــي ش ــن ف ــة للعاملي ــة النقابي ــت اللجن أعلن
مينــاء حاويــات العقبــة عــن إيقــاف العمــل و ذلك 
ــركة  ــا الش ــت به ــي قام ــة الت ــر المخالف ــى إث عل
المتعلقــة بشــروط الصحــة الســامة المهنيــة،و 
الــى  قــد تعرضــوا  العمــال  ان  اللجنــة  قالــت 

ــيمة. ــات جس ــى إصاب ــدة أدت إل ــوادث عدي ح

التقــى االميــن العــام لاتحــاد العــام لعمــال 
فلســطين حيــدر ابراهيــم بوفــد نقابــي دنماركي 
عالــي المســتوى مــن اتحــاد عمــال الدنمــارك ، و 
ــطين.  ــى فلس ــة ال ــارة تضامني ــوم بزي ــذي يق ال
وقــدم االميــن العــام حيــدر ابراهيــم شــرحًا امــام 

ــًا عــن االتحــاد العــام لعمــال فلســطين . وافي

أدان االتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال العــرب 
الســلمية  المظاهــرات  ضــد  القــوه  اســتخدام 
فــي اليمــن واطــاق النــار علــى المتظاهريــن 
المدنييــن. واعــرب االتحــاد عــن قلقــه البالــغ مــن 
األحــداث الداميــة التــي شــهدتها العاصمــة صنعاء 
والتــي راح ضحيتهــا عــدد مــن القتلــي والجرحــي .

نــدوة   WFTU العالمــي  النقابــات  االتحــاد  نظــم 
يــوم  موســكو  العاصمــة  فــي  دوليــة  نقابيــة 
بالتعــاون  9/اغســطس/2014  الموافــق  الســبت 
مــع نقابــة العمالــة المهاجــرة فــي روســيا حــول 
  .« العماليــة  الحقــوق  و  المهاجــرة  العمالــة   «

ــب  ــم رج ــن ، ض ــة بكي ــي العاصم ــاع ف ــد اجتم عق
معتــوق والســيد جيانــغ غوانــغ بينــغ نائــب رئيــس 
االتحــاد العــام لنقابــات عمــال عمــوم الصيــن.

تنــاول اللقــاء ســبل تطويــر العاقــات الثنائيــة 
ــتركة. ــح المش ــدم المصال ــا يخ ــا بم وتعزيزه

العــام  اإلتحــاد  رئيــس  أعلــن 
لنقابــات عمــال الســودان يوســف 
ــاعي  ــن المس ــم ع ــي عبدالكري عل
ــع وزارة  ــاد م ــا االتح ــي يبذله الت
ــن  ــور العاملي ــادة أج ــة لزي المالي
ــلع،  ــعار الس ــاع أس ــل إرتف ــي ظ ف

ــي  ــن ف ــة العاملي ــس إدارة نقاب ــس مجل ــرب رئي أع
ــة يوســف الشــايجي  شــركة ناقــات النفــط الكويتي
التــي  الممنهجــة  للسياســات  التــام  رفضــه  عــن 
لســلب  العميــر  علــي  د.  النفــط  وزيــر  يتبناهــا 
ــم. ــط حقوقه ــي أبس ــاع النفط ــي القط ــن ف العاملي

ــة  ــة للصناع ــة العام ــال الهيئ ــة عم ــت نقاب نظم
لقــاء مفتوحــا حضــره كل مــن مديــر عــام الهيئــة 
محمــد فهــاد العجمــي و رئيــس نقابــة عمــال 
الهيئــة أحمــد جاســم الفيلــكاوي. و اســتعرض 
فيــه بعــض إنجــازات النقابــة و طــرح همــوم 

ــال.  ــاكل العم ــم مش وأه

شــركة  إدارة  بإدانــة  القضائــي  الحكــم  صــدر 
ــة  ــية بمنطق ــددة الجنس ــووي المتع ــل الن المفاع
ــى  ــة عل ــرأة ياباني ــت ام ــا اقدم ــيما بعدم فوكوش
االنتحــار بســبب الكارثــة النوويــة التــي وقعت في 
مــارس 2011 .  وتضــرر فيها 150.000 شــخص.

لعمــال  العــام  االتحــاد  عــام  ســكرتير  قــال 
الكويــت بــدر ســالم الصــواغ ان عمليــة التســريح 
ــر  ــدو تعتب ــاالت اوري ــركة االتص ــن ش ــي م الجماع
ــن  ــة م ــه الكلم ــا تحوي ــكل م ــانية ب ــة انس كارث
معنى،مطالبــًا الحكومــة و كافــة الجهــات المعنيــة 

بالتدخــل الطــارئ و الفــوري.

ــا  ــن إلغائه ــودان ع ــوب الس ــة جن ــت حكوم أعلن
العمــال  تســريح  فــي  اتخذتــه  الــذي  للقــرار 
االجانب،حيــث جــاء هــذا القــرار لصالــح آالف مــن 
العمــال التابعيــن لــوكاالت اإلغاثة و المؤسســات 

ــة.  الخاص

رفضــت الكونفدراليــة الوطنيــة مرســوم بقانــون 
الــذي  الموريتانيــة  الحكومــة  مــن  الصــادر 
بمقتضــاه ينقــل عطلــة نهايــة األســبوع إلــى 
يومــي الســبت واألحــد بــداًل مــن يومــي الجمعــة 
والســبت،مؤكدًا ان إصــدار المرســوم غيــر قانوني 
لكونــه متعارضــُا مع بنــود قانون مدونة الشــغل.

ــة  ــط اليمني ــركة النف ــوا ش ــال وموظف ــق عم عل
إجــراء  بعــد  وذلــك  وإضرابهــم  إحتجاجاتهــم 
ــي  ــال وموظف ــات عم ــيقي لنقاب ــس التنس المجل
شــركة النفــط اليمنيــة مفاوضــات مــع وزيــر 
التنفيــذي  العــام  والمديــر  والمعــادن  النفــط 
للشــركة إلجــل الحفــاظ علــى المصلحــة الوطنيــة.

طالــب االتحــاد العــام لنقابــة عمــال اليمــن الرئيــس 
اليمنــي  بالتدخــل العاجــل لوقــف قــرار الحكومــة 
ــة  ــدوق صيان ــات صن ــاف مخصص ــى بإيق ــذي يقض ال
الطــرق. وحــذر االتحــاد خــال مؤتمــره المنعقــد 
ــاء  ــي القض ــذي يعن ــرار ال ــب الق ــن عواق ــاء م بصنع

ــرة . ــى 7000 اس عل

اعتصــم مئــات العمــال التابعيــن لبلديــة اربــد 
للمطالبــة بكافــة الحقــوق التــي تحســن مــن شــأنها 
عمــل  المعيشية،كإنشــاء  أوضاعهــم  تعــدل  ان 
صنــدوق لاســكان و صنــدوق االدخــار و إقــرار يــوم 
الســبت كعطلــة رســمية،ممهملين الــوزارة 10 ايام 

ــم. ــق مطالبه ــى لتحقي ــد اقص كح

زار وفــد مــن االتحــاد العــام لعمــال فلســطين 
المركــز الوطنــي الفلســطيني للســامة والصحــة 
مــن  العيديــد  مناقشــة  تــم  حيــث  المهنيــة  
ــام  ــاد الع ــن االتح ــترك بي ــاون المش ــا التع قضاي
لعمــال فلســطين فــي مجــاالت اللقــاءات الدوريــة 
والنــدوات والــدورات التوعويــة فــي اطار الســامة.

فــي  العاملــة  النظافــة  شــركات  عمــال  بــدأ 
علــى  شــاما  اضرابــا  غــزة  قطــاع  مستشــفيات 
ــك  ــهر، وذل ــة اش ــذ خمس ــم من ــرف رواتبه ــدم ص ع
ــب  ــر روات ــن بتوفي ــا ، مطالبي ــاركة  750 عام بمش
ــى  ــث يتقاض ــف دوالر حي ــهريا 180 ال ــاوز ش ال تتج

يقــارب 200 دوالر  مــا  الواحــد  العامــل 

http://www.3maal.com

للمزيد من األخبار تفضلوا 
بزيارتنا على الموقع التالي: 

االردن 
فلسطين

اليمن
السودان 

ت
الكوي

العالم 

وكـــــــالة أنـــبـــــاء عـــــمـــــال الــخــلــيــج الــــــعــــربـــــي 



العامل 22

قــــــــرارات و تــوصــيــــات

المجلس المركزي االستثنائي لاتحاد العام لنقابات العمال في العراق 

حيــث أن بلدنــا تعــرض ولعقــود مــن الزمــن لسياســات األنظمــة الحاكمــة وهيمنــة السياســة األحاديــة الجانــب ) الحــزب الواحــد ، االتحــاد الواحــد ، 
النقابــة الواحــدة ( عبــر قوانيــن مــا زالــت نافــذة لحــد اآلن رغــم االنفــراج السياســي والديمقراطــي بعــد عــام 2003 والتأكيــد علــى التعدديــة فــي 
مختلــف المجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة وبضمنهــا النقابــات واالتحــادات ومنظمــات المجتمــع المدنــي . وبســبب ممارســات القضــاء 
العراقــي والســلطات التنفيذيــة التــي تحــد مــن حريــة وحــق التعدديــة النقابيــة التــي أقرهــا الدســتور العراقــي الدائــم . ومنهــا اســتمرار قانــون 
التنظيــم النقابــي للعمــال رقــم 52 لســنة 1987 وقانــون العمــل رقــم 71 لســنة 1987 الجائريــن . فقــد اتخــذ المجلــس المركــزي التحادنــا العــام 

قــرارًا بتغييــر أســمه إلــى :

االتحاد العام لعمال العراق 

o  عدد من النقابيين والصحفين أثناء االجتماع

o  رئيس االتحاد العام لعمال العراق علي رحيم أثناء انعقاد المجلس

ويحتفــظ اتحادنــا العــام بكامــل هيكليتــه التنظيميــة 
ــع بهــا  ــي يتمت ــة الت ــرعية والقانوني ــه الش بجميــع حقوق
اســمه الســابق ) االتحــاد العــام لنقابــات العمــال فــي 
 ،2003  /  5  /  16 فــي  تأسيســه  جــرى  الــذي  العــراق( 
واالســتمرار بإقامــة الدعــاوي القضائيــة ومفاتحــة الجهــات 
واالســتياء  واالعتــداء  بالتجــاوز  العاقــة  ذات  الرســمية 
العــراق  عمــال  وممتلــكات  أمــوال  علــى  واالســتحواذ 
ــذي فــرض  وتنظيمهــا النقابــي مــن قبــل الطــرف اآلخــر ال
علــى الحركــة النقابيــة العماليــة العراقيــة بالوســائل غيــر 
الشــرعية وغيــر القانونيــة وكونــه مؤســس حديثــًا وال يحــق 

ــا .  ــرف به ــه أي تص ل
و توجيه رسائل ومذكرات إلى الرئاسات الثاث 

ــواب ( ووزارة العمــل والشــؤون  ــوزراء ، الن ــة ، ال ) الجمهوري
لحــق  مــا  لعــرض  العاقــة   ذات  واللجــان  االجتماعيــة 
ــا النقابــي والحركــة النقابيــة العماليــة العراقيــة.  بتنظيمن
ــة  ــات العمالي ــادات والمنظم ــى االتح ــائل إل ــه الرس و توجي
العربيــة والدوليــة ،  لتوضيــح موقفنــا واألســاليب واإلجراءات 

التــي فرضــت علــى اتحادنــا العــام  .
و االنفتــاح علــى االتحــادات والمنظمــات العربيــة والدوليــة 
لبنــاء عاقــات ايجابيــة وتعزيزهــا بمــا ال يتعــارض وأهــداف 
ــام  ــام واالنضم ــا الع ــة اتحادن ــتقالية وحري ــات واس وتوجه

إليهــا . 
ــد  ــل الجدي ــون العم ــريع قان ــل بتش ــى التعجي ــل عل و العم
ــون الضمــان االجتماعــي .  ــة وقان ــات النقابي ــون الحري وقان
ــي مــن  ــات الت ــز األنشــطة والفعالي و إعــداد البرامــج وتعزي
شــأنها تعزيــز قــدرات المــاكات النقابيــة علــى المســتويات 

كافــة فــي بغــداد والمحافظــات . 
ــام  ــاد الع ــع االتح ــة م ــط األخوي ــات والرواب ــة العاق و تقوي
لنقابــات عمــال كردســتان بمــا يخــدم الطبقــة العاملــة 

العراقيــة فــي تآخيهــا ووحدتهــا واســتقاليتها  . 

عاشت الطبقة العاملة العراقية    
المجد والخلود لشهداء الطبقة العاملة

المجلس المركزي
لاتحاد العام لنقابات العمال في العراق
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فــى الثالــث مــن اكتوبــر 2014 ، يدعــو اتحــاد النقابات العالمى جميع النقابــات العمالية فى كل البلدان لتنظيم أنشــطة ، إضرابات ، مظاهرات و مســيرات 
لمواجهــه المشــكلة الحاســمة للبطالــة والمطالبــة بحقــوق العاطليــن عــن العمــل . فالبطالــة قضيــة مــن شــأنها توحيــد العمــال فــى كل انحــاء العالــم ، 
مــن اجــل التنظيــم تحــت رايــات وشــعارات ومبــادئ االنشــطة النضاليــة المتنوعــة التحــاد النقابــات العالمــى بهــدف حشــد العمــال العاطليــن عــن العمل 
ولتضمينهــم فــى النقابــات العماليــة وتعزيــز التركيــز الراســخ للعمل مــع العاطلين عن العمل. وســوف تطالــب الحملة بوظائــف دائمة ومســتقرة للجميع 
، والقضــاء علــى االســباب المولــدة للبطالــة ، وســوف تهــدف الحملــة كذلك إليجــاد الطرق الســلمية للكفاح والدفــاع عن العاطليــن وضمان العمــل االئق .

العامل 23



دبابيس نقابية
الكتلة العمالية تنتصر

 

العامل 24

ــر  ــى كاد األم ــا حت ــال ألب ــة عم ــب بنقاب ــاط صل ــة برب ــة العمالي ــم الكتل ــط إس ــد إرتب لق
يبــدو وكأن اإلســمان لكيــان واحــد متشــابكان ومتطابقــان وكل منهمــا يمثــل اآلخــر..... 
ــة  ــة إلدارة النقاب ــات اإلنتخابي ــة للحم ــاءت مرافق ــد ج ــة ق ــة العمالي ــمية الكتل إن تس
ــر  ــل إرادة العمــال وخيارهــم الحــر وتعب ــة تمث ــة طليعي ــت راســخة كقائمــة إنتخابي وظل
ــاع  ــة والدف ــة النقابي ــة والحرك ــا العمالي ــة القضاي ــها لخدم ــذرت نفس ــة ن ــن مجموع ع
ــة  ــى ثل ــًا عل ــًا وردًا موضوعي عنهــا بإســتماته، وربمــا قــد جــاءت هــذه التســمية مضمون

ــرى... ــم األخ ــن القوائ ــين م المنافس

))اإليمانيــة واإلســامية !!(( الذيــن كانــوا فــي كل دورة إنتخابيــة لمجلــس إدارة النقابــة 
يقفــون بالضــد والعــداء مــن الكتلــة العمالية ويســعون لتشــويه ســمعتها واإلفتــراء على 
دورهــا وريادتهــا فــي العمــل النقابــي، لقــد بــاءت تلــك المحــاوالت بالفشــل وعلــى مــدى 
أعــوام وأخفقــت فــي تحقيــق غاياتهــا الدنيئــة وبالمقابــل نجحــت الكتلــة العماليــة فــي 
تثبيــت قيادتهــا للنقابــة وبرهنــت علــى مصداقيتهــا فــي جــذب إلتفــاف العمــال حولهــا 
وحــول نقابتهــم وذلــك مــن خــال اإلخــاص والوفــاء والتضحيــة والعمــل الــدؤوب مــن 

أجــل القضايــا العماليــة وخدمــة مطالــب العمــال.

ــا  ــات إنطاقته ــذ بداي ــر من ــي الصخ ــا ف ــة بأظافره ــة العمالي ــك الكتل ــرت تل ــد حف  لق
مــع المشــروع اإلصاحــي وإســتطاعت بــكل وطنيــة وطبقيــة أن تخلــق كيانهــا النقابــي 

ــال.  ــن العم ــل بي المتأص

والــكل يتذكــر بداياتهــا الصعبــة حينمــا واجهــت مــن جانــب البقايــا العفنــة مــن ))اللجان 
المشــتركة(( وبعــض عناصرهــا اإلنتهازيــة ومــن جانــب آخــر صافــة اإلدارة التــي كانــت 
علــى أبــواب عهــد جديــد وعليهــا أن تتعاطــى مــع واقــع جديــد وتغــادر أوكارهــا ونهجهــا 
القديــم لتتعامــل مــع عهــد الحركــة النقابيــة الفتيــة، وقــد نجحت الكتلــة العماليــة حينها 
فــي كنــس بعــض حثالــة ))اللجــان المشــتركة(( ســيئة الصيــت كمــا نجحــت بالمقابــل فــي 
مواجهــة رمــوز اإلدارة القديمــة بالشــركة لتخلــق توازنــًا لمرحلــة جديــدة مــن التعاطــي 
مــع القضايــا العماليــة والحــوار المشــترك وقواســمه بيــن طرفــي اإلنتــاج، ومــن خــال 

هــذه األرضيــة إنطلقــت نحــو تحقيــق العديــد مــن أحــام العمــال وطموحاتهــم.

 إن ذلــك النضــال الــدؤوب والمشــوار الطويــل ألكثــر مــن عقــد مــن الزمــن كشــفت عــن 
ثمرتــه نتيجــة اإلنتخابــات األخيــرة لعــام 2014 وبرهنــت علــى اإلنتصــار الســاحق للكتلــة 
العماليــة ونقابتهــم العتيــدة. نعــم مفــردة اإلنتصــار هــي أصــدق تعبيــرًا مــن مفــردة 

الفــوز....

ــخونة  ــب س ــى جان ــت إل ــد خاض ــة ق ــة العمالي ــا بالكتل ــا وقيادته ــال ألب ــة عم  ألن نقاب
اإلنتخابــات العديــد مــن المعــارك الضاريــة بوجــه إنتهازييــي الطبقــة العاملــة وتغلبــت 
ــث  ــا لب ــاك ضده ــت تح ــت والزال ــي كان ــائس الت ــرات والدس ــن المؤآم ــد م ــى العدي عل
الفرقــة ودق أســفين النعــرة الطائفيــة، وتصــدت للكثيــر مــن المحــاوالت لشــق صفوفهــا 
ــة  ــة العمالي ــر الكتل ــا عناص ــلم منه ــم يس ــي ل ــاوالت الت ــك المح ــمعتها تل ــويه س وتش

ــه((. ــي ورفاق ــي البنعل ــب ))عل ــم النقي وبمقدمته

ــر  ــع النظي ــكل منقط ــة بش ــا العمالي ــا وكتلته ــال ألب ــة عم ــرت نقاب ــت وإنتص ــد نجح لق
ــي، ومــا  ــى رباطــة جأشــها وعزيمتهــا وتمســكها بوحــدة صفهــا العمال فــي الحفــاظ عل
إنتصارهــا فــي اإلنتخابــات األخيــرة إال صفعــة قويــة بوجــه أعداؤهــا من مختلف مشــاربهم 
ــم  ــم ونقابته ــول قيادته ــاء ح ــا األوفي ــال ألب ــاف عم ــي إللتف ــيد حقيق ــم وتجس وأوكاره

الصاعــدة دومــًا لألمــام.

بعــد ان تهــرب رئيــس اتحــاد عمالــي مصطنــع 
مــن القــاء كلمتــه فــي منظمــة العمــل الدوليــة 
بجنيــف فــي شــهر يونيــو الماضــي قــام زميلــه 
بالقــاء كلمــة  في منظمــة العمــل العربية كانت 
عبــارة عــن كام غيــر مفهــوم عــن البطالــة فــي 
الوطــن العربــي   وكيفيــة معالجتهــا   . مبتعــدا 
عــن قــول كلمــة واحــدة عــن الطريقــة التــي تــم 

بهــا بيــع قضيــة المفصوليــن.

رئيــس اتحــاد عمــال مصطنــع ادعــى المــرض 
تهربــا مــن الوعــد الــذي قطعــه للجمعيــة 
السياســية التــي ينتمــي لهــا ، بــأن يكــون جــزء 
مــن الوفــد الــذي ســوف يمثــل المعارضــة فــي 

ــف . ــه بجني المراجعــة الدوري

تجــاره  المنتخبيــن مــن غرفــه  احــد  صــرح 
وصناعــة البحريــن انــه ســوف لــن يرشــح  مــرة 
اخــرى ابــدًا. والمفاجــأه ان هــذا التاجــر يســوق 
لنفســه ســرًا لــدى المعارضــه علــى انــه مرشــح 

ــدال. االعت
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بقلم / غازي الحمر 
ــيه  ــه االساس ــه، مهمت ــم الصيان ــي قس ــر ف مدي
معــاداة العمــال وإحباطهــم وســرقة اقتراحاتهم 
وتقديمهــا بإســمه طمعــًا بحفنــة مــن المــال ! 
وكل ذلــك أدى إلــى تدهــور بعــض األقســام فــي 
ــال  ــي العم ــديد ف ــص الش ــبب النق ــه بس دائرت

ــاج . وتعطــل عمليــة اإلنت

وخطــوط  الكاربــون  منطقــه  عمــال  يعانــي 
الصهــر 1-3 وقســم المســبك وغيرهــا مــن 
الدوائــر مــن تأخيــر فــي عمليــة إصــاح وترميــم 
ــى 7 شــهور -  ــت إل مطعــم رقــم )2( لمــدة طال
للترميــم والصيانــه فقــط  !! والمســؤولين غيــر 
ــكاوي  ــن الش ــم م ــر بالرغ ــذا التأخي ــن به مبالي

ــة .  ــن النقاب ــدة م العدي
ياتــرى شــركة بحجــم البــا يتحكــم فيهــا مقــاول 

صغيــر ؟ شــنو داخــل الجــدر يــا مــاس. 

    مقاول على كيفه 

مراقــب باالنابــة فــي قســم التســويق يعامــل 
موظفيــه معاملــة ســيئة جــدًا فيطلــب منهم 
االجتمــاع فــي مكتبــه وقوفــًا علــى أقدامهــم 

وعــدم الجلــوس علــى الكراســي !! 
ــي  ــض نفس ــؤول مري ــذا المس ــر أن ه الظاه

ــى عــاج .... ــاج إل ويحت
 ألـــو .. ألـــو .. ألـــو

 ألــو المركـز الطبــي    


