
الدولي  االتــحــاد  منح 
صاحب   )ITU( لالتصاالت 
األمير  الملكي  السمو 
آل  سلمان  بــن  خليفة 
خليفة رئيس الوزراء، جائزة 
المعلومات  »تكنولوجيا 
التنمية  في  واالتــصــاالت 
احتفال  في  المستدامة«، 
األمــم  بمقر  أقيم  كبير 
نيويورك،  في  المتحدة 
رؤســاء  من  عــدد  بحضور 
الحكومات  ورؤساء  الدول 
في  المسؤولين  وكــبــار 
المتحدة  ــم  األم منظمة 
ورجال السلك الدبلوماسي 
األمم  لــدى  المعتمدين 

تكريم  ــاء  وج المتحدة. 
ليكون  ـــوزراء  الـ رئــيــس 
وزراء  رئيس  أول  بذلك 
عــربــي يــكــرمــه االتــحــاد 
ــاالت،  ــص ــالت ــي ل ــدولـ الـ
أحد  االتحاد  اعتبره  حيث 
يدعمون  الذين  الــقــادة 
المعلومات  تكنولوجيا 
لتحقيق األهداف اإلنمائية 
المستدامة. الجدير بالذكر 
»تكنولوجيا  جــائــزة  أن 
المعلومات واالتصاالت في 
هي  المستدامة  التنمية 
يحصل  دولية  جائزة  رابع 
من  الــوزراء  رئيس  عليها 

األمم المتحدة.
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لقاء مع العامل المبدع : فهد زينل 

حفل فرقة نقابة البا الموسيقية

ولــي العهد والرؤيــة االقتصادية

األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  أكــد 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
مجلــس الــوزراء أن خلــق فــرص العمــل 
مــن أهــم خطــوات االرتقــاء بالمواطــن.

عـمـال الـبـا 

شــاركت فرقــة نقابة عمــال البا الموســيقية 
البحرينيــة  الفــرق  تجمــع  فــي مهرجــان 
الــذي أقيــم مؤخــرًا فــي مجمــع بابــا ســيتي.

لقــاء مــع  الفنــان المبــدع عامــل قســم 
ــه فــي  ــول موهبت ــركة البــا ح األمــن بش
ــود.  ــى الع ــزف عل ــراج والع ــل واإلخ التمثي
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رئيــس الــوزراء ينــال جائــزة تكنولوجيــا المعلومــات

 غرائب القوانين حول العالم المغامرة والتملق نقابيًا

ال تتالعبوا بالتقييم السنوي 

عودة المفصولين 
إدارة البا تقرر تجميد الدرجة الثامنة 
ــدا  ــات وتحدي ــى إيقــاف كل الترقي عمــدت إدارة الشــركة إل
ــل  ــت بتعطي ــا قام ــر، كم ــعار آخ ــى إش ــة حت ــة الثامن الدرج
ــر مــن 400 عامــل. ) ص12( األرقــام الســرية ألجهــزة أكث

إلــى متــى يظــل موقع 
وزارة العمــل معطاًل؟

تقليص ساعات العمل

وزارة  موقــع  أن  يبــدو  مــا  علــى  
العمــل ســيظل تحــت الصيانــة رغــم 
ــي  ــه ف ــوم ب ــذي يق ــم ال ــدور المه ال
تســهيل الخدمــات التــي تقدمهــا 

)16 ص   )التفاصيــل  الــوزارة.. 

أصــدر عــدد مــن الشــركات الســويدية 
قــرارًا بتقليــص عــدد ســاعات العمــل 
اليوميــة إلــى ســت ســاعات بــداًل مــن 
ثمانــي ســاعات، مــن دون إنقــاص 
أجــر العامليــن، اســتنادًا إلــى مبــررات 
وصحيــة.  إنتاجيــة،  منهــا  عــدة 

التفاصيــل ص 30( 
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رئيس الوزراء ينال جائزة »تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
في التنمية المستدامه«

  
o  سمو رئيس الوزراء 

لالتصاالت  الدولي  االتحاد  منح 
الملكي  السمو  صاحب   )ITU(
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
»تكنولوجيا  جائزة  الوزراء،  رئيس 
المعلومات واالتصاالت في التنمية 
احتفال  في  وذلــك  المستدامة«، 
سبتمبر  من   26 في  أقيم  كبير 
في  المتحدة  األمم  بمقر    ،2015
رؤساء  من  عدد  بحضور  نيويورك، 
وكبار  الحكومات  ــاء  ورؤس الــدول 
األمم  منظمة  في  المسؤولين 
المتحدة ورجال السلك الدبلوماسي 

المعتمدين لدى األمم المتحدة.
وجاء تكريم رئيس الوزراء ليكون 

بذلك أول رئيس وزراء عربي يكرمه 
حيث  لالتصاالت  الدولي  االتحاد 
الذين  القادة  أحد  االتحاد  اعتبره 
المعلومات  تكنولوجيا  يدعمون 
اإلنمائية  األهــــداف  لتحقيق 

المستدامة.
في  الـــوزراء  رئيس  أعــرب  وقــد 
الحضور  إلى  وجهها  مصورة  كلمة 
إلى  وامتنانه  شكره  خالص  عن 
الدولي  لالتحاد  الــعــام  األمــيــن 

لالتصاالت على هذا التكريم.
الجائزة  هــذه  إن  سموه  وقــال 
البحرين  لمملكة   حــافــزًا  تعد 
العمل  استمرار  على  وشعبها 

اإلنجازات  من  المزيد  لتحقيق 
ومختلف  ــال،  ــج ــم ال ــذا  هـ فــي 
بالتنمية«. المتعلقة  المجاالت 
تعد  الجائزة  أن  سموه  وأكد 

يحسب  كبيرا  دوليا  تقديرٌا 
لجميع أبناء البحرين الذين 

بها،  االفتخار  لهم  يحق 
ــم عــلــى اســتــمــرار  وهـ
والعطاء  اإلنــجــاز  فــي 
حضرة  حكومة  بقيادة 
صاحب الجاللة الملك 
عيسى  بــن  حــمــد 
عاهل  خليفة  آل 

اهلل. حفظه  ــبــالد  ال
أن  بالذكر،  الجدير 

»تكنولوجيا  جــائــزة 
المعلومات  

في  واالتـــصـــاالت 
المستدامة  التنمية 
ــي رابـــع جــائــزة  ه
يحصل  دولـــيـــة 

ــوزراء  ــ ال ــيــس  رئ عليها 
ــم الــمــتــحــدة،  ــ مـــن األم
جائزة  األولــى  كانت  حيث 

»الشرف لإلنجاز المتميز في مجال 
في  واإلسكان«  الحضرية  التنمية 
»ابن  جائزة  والثانية  عــام2007، 
اليونسكو في  سينا«  من منظمة 

عام 2009 عن اهتمام سموه 

بالتراث والثقافة، و الثالثة جائزة 
لأللفية«  اإلنمائية  ــداف  »األه
إلسهامات  تقديرًا   2010 عام  في 
األهـــداف   تحقيق  ــي  ف ــوه  ــم س

اإلنمائية.

حســام بــن عيســى يســلم رئيس الوزراء نســخة مــن كتاب االمــم المتحدة
صاحب  اســتــقــبــل 
األمير  الملكي  السمو 
آل  سلمان  بن  خليفة 
الوزراء،  رئيس  خليفة 
بقصر القضيبية فريق 
شــارك  الــذي  العمل 
إعالن  احتفالية  في 
»تكنولوجيا  جــائــزة 

المعلومات 
في  ــاالت  ــ ــصـ ــ واالتـ
المستدامة«،  التنمية 
سموه  نــالــهــا  الــتــي 
الدولي  االتــحــاد  من 
تقديرًا  لــالتــصــاالت 
دعم  في  سموه  لدور 

ــداف  ــ ــق أه ــي ــحــق وت
المستدامة  التنمية 
المستويين  عــلــى 

المحلي والدولي.
ــوه  وأعــــــرب ســم
وتقديره  شكره  عن 
للفريق برئاسة الشيخ 
آل  عيسى  بن  حسام 
جهودهم  على  خليفة 
للعالم  أظهرت  التي 
مملكة  تشهده  مــا 
تطور  مــن  البحرين 
التنمية  صعيد  على 

المستدامة.
قام  اللقاء،  وخالل 

ــام بن  ــس الــشــيــخ ح
خليفة  آل  عــيــســى 
بــتــســلــيــم صــاحــب 
رئيس  الملكي  السمو 
من  نسخة  الــــوزراء 
كتاب )البحرين واالمم 
السنين(  المتحدة عبر 
في  تدشينه  تم  الذي 
المتحدة  ــم  األم مقر 
بالتزامن  بنيويورك 
بمناسبة  االحتفال  مع 
مــنــح ســمــوه جــائــزة 
تكنولوجيا المعلومات 
في  ــاالت  ــ ــصـ ــ واالتـ
المستدامة  التنمية 

الدولي  االتــحــاد  من 
واالحتفال  لالتصاالت، 
على  عامًا   70 بمرور 

إنشاء األمم المتحدة.
ــق  ــريـ وضـــــــم فـ
شــارك  الــذي  العمل 
إعالن  احتفالية  في 
ــددا من  ــزة عـ ــجــائ ال
بديوان  المسئولين 
ــو  ــم ــس ــب ال ــ ــاح ــ ص
الوزراء  رئيس  الملكي 
المواصالت  ووزارة 
وهيئة  ــاالت  ــص واالت
والحكومة  المعلومات 

اإللكترونية.

ـ فــي ظــل نهــج ســموه.. إنجــازات البحريــن علــى صعيــد التنميــة 
البشــرية والمســتدامة أصبحــت حديــث العالــم.

ـ رؤيــة ســموه الحكيمــة فــي التنميــة تركــز علــى تحســين 
الكريمــة. الحيــاة  المعيشــي للمواطنيــن وتوفيــر  المســتوى 

ــا لقيمــة االنجــاز فــي مجــال التنميــة  ــح قرين ـ اســم ســموه أصب
ــة. ــة بالتنمي ــات المختص ــر المنظم ــع تقدي ــتدامة وموض المس

ــاة  ـ انجــازات ســموه فــي التنميــة المســتدامة غيــرت واقــع الحي
إلــى مســتويات أكثــر تقدمــا. 

ــى  ــن إل ــول بالبحري ــي الوص ــل ف ــوذج األمث ــدم النم ــموه ق ـ س
ــة  ــة والزم ــة وحيوي ــاالت مختلف ــي مج ــا ف ــاظ عليه ــة والحف القم

ــع. ــدم أي مجتم لتق
اللصيقــة  والمتابعــة  الــدؤوب  للعمــل  ترجمــة  الجائــزة  ـ 

التنمــوي. للشــأن  ســموه  مــن  والمســتمرة 

o  الشيخ حسام بن عيسى 
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عـمـال الـــبـــا 

التواصل والشكاوى 

تلفون :
17837457 

البريد اإللكتروني : 
Omalalba@gmail.com

العدد رقم )67( لشهر 
نوفمبر 2015 

العدد 

المقاالت تعبر عن رأي 
أصحابها 

ولــي العهــد: تهيئــة البيئــة االقتصاديــة وخلــق فــرص 
العمــل ســبيل االرتقــاء بالمســتوى المعيشــي للمواطــن

ــن« ــزات المتقاعدي ــادة ممي ــراح »زي ــى اقت ــظ عل تحف
المعنية  الــجــهــات  أبـــدت 
ــادة  زي اقــتــراح  على  تحفظها 
وإدخــال  المتقاعدين  مميزات 
قرار  في  المتقاعدين  جميع 
الحكومية  ــوم  ــرس ال تخفيف 
للمتقاعدين،  المئة  في  الـ50 
لعمر  سقف  تحديد  دون  من 
شريحة  وتوسيع  المتقاعدين، 
الجهات  في  المخفضة  الرسوم 

سيخلقه  لما  وذلك  الحكومية، 
الموازنة  على  مالية  أعباء  من 

العامة للدولة.
وأكدت في ردها على االقتراح، 
تعفى  المتقاعدين  فئة  بــأن 
المستحقة  الرسوم  من  بالفعل 
المقدمة  الخدمات  بعض  عن 
من الجهاز المركزي للمعلومات، 
من  حالة  بشأنهم  توافرت  متى 

حاالت اإلعفاء المنصوص عليها 
الالئحة  من   »16« المادة  في 
بقانون  الخاصة  التنفيذية 
الحاالت  وهي  الهوية،  بطاقة 
يحمل  من  كل  في  المتمثلة 
معفي  عبارة  عليه  سفر  جــواز 
وكل  الحكومية،  الرسوم  من 
الرسوم  من  إعفاء  لديه  شخص 

الحكومية بموجب قانون.

o  ولي العهد مستقبال المشاركين في القمة السنوية العالمية.

نشرة شهرية تصدر عن :
نقابة عمال البا

رئيس مجلس اإلدارة :
علي عبداهلل البنعلي

رئيس التحرير :
ندى ناجي 

اإلشراف العام :

عبداهلل المعراج

 

بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  أّكد 
األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  خليفة  آل  حمد 
تهيئة  أن  الــوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب 
للعمل  فرصًا  تخلق  التي  االقتصادية  البيئة 
االرتقاء  خطوات  أهــم  من  الفاعل  واإلســهــام 

الحقيقي بالمستوى المعيشي للمواطن.
كبار  القضيبية  بقصر  سموه  استقبال  ولدى 
األولى  العالمية  السنوية  القمة  في  المشاركين 
صناعة  غرفة  تنظمها  التي  األعمال  ألصحاب 
وتجارة البحرين تحت رعاية سموه، بحضور سمو 
رئيس  نائب  خليفة  آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ 
في  الغرفة  بجهود  سموه  نوه  ــوزراء،  ال مجلس 
في  دولية  خبرات  تستضيف  التي  القمة  تنظيم 
هذا المجال المهم، ليضيف ذلك إلى زخم التفاعل 
األفكار  تبادل  عبر  ويثريها  الفعالية  مع مواضيع 
المختلفة، الفتًا سموه  التجارب  والرؤى من خالل 
إلى ما التزمت به المملكة من التنسيق والتعاون 
لتعزيز  المتخصصة  العالمية  المنظمات  مع 
خواص بيئة سوق العمل في البحرين، واالستمرار 

النواحي  ُأطر  ضمن  أساسي  كرافد  تطويرها  في 
صاحب  لحضرة  اإلصالحي  للمشروع  التنموية 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 

البالد المفدى.
وقال سموه إن المملكة تدرك أهمية التدريب 
تدفع  كأولوية  البحريني  لدى  المهارات  وصقل 
بطاقات  وتمده  قدمًا  العمل  سوق  بمخرجات 
واالستجابة  العطاء  على  قادرة  ومتجددة  خالقة 
تحرص  لذا  أفقه،  وتطوير  السوق  لمتطلبات 
المختصة  األجهزة  كل  تقوم  أن  على  المملكة 
بهذا  للنهوض  بينها  فيما  الشراكة  بتعزيز 
المتعلقة  األخرى  النواحي  إلى  باإلضافة  الجانب، 
بتحفيز العنصر البشري وصون حقوقه ومصالحه.

شكرهم  عن  المشاركون  أعرب  جانبهم،  من 
العهد  ولي  الملكي  السمو  لصاحب  وتقديرهم 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد  نائب 
في  يأتي  مما  القمة،  أعمال  رعاية  على  الــوزراء 
التنمية  لمتطلبات  المستمر  سموه  دعم  سياق 

االقتصادية على مختلف المستويات.



توجــه بخفــض العــالوة االجتماعيــة إلــى 320 دينــارًا

“بونــس” للعامــل عــن كل 100 مليــون دوالر تربحه “ألبا”
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

شركة  عمال  نقابة  رئيس  قال 
ألمنيوم البحرين “ألبا” علي البنعلي 
اإلدارة  مع  اتفاقا  عقدت  النقابة  إن 
السابقة في عام 2005 ينص على 
“بونس”  إضافيًا  راتبًا  العمال  منح 
أرباحا  دوالر  مليون   100 كل  عن 

تحققها الشركة.
التزام  أن ما سيضمن لهم  وأكد 
اإلدارة الحالية باالتفاق المسبق هو 
الحق  بهذا  أنفسهم  العمال  تمسك 

في ظل علم اإلدارة بهذا االتفاق.

حجم المبيعات

حجم  في  الزيادة  أن  إلى  ونــوه 
الشركة  حققتها  التي  المبيعات 
العام  هــذا  من  الثالث  الربع  في 
ملتزمون  العمال  أن  على  ــدل  ت
الشركة  وعلى  اإلنتاجية،  بالخطة 

أن تفيهم حقهم في  ذلك. وأوضح 
المبيعات  فــي  ــادة  ــزي ال حجم  أن 
ــاح. ــ األرب ــي  ف الـــزيـــادة  يعني  ال 

خفض العالوة
تبحث  اإلدارة  أن  عــن  وكشف 
لعمال  االجتماعية  العالوة  تخفيض 
 320 إلى  دينارا   360 من  الشركة 
لبناء  العربية  بالشركة  أسوة  دينارا 

وإصالح السفن )أسري(.
وأشار إلى أن هناك رغبة من قبل 
اإلدارة   بوقف الزيادة  السنوية المقررة 
.%  20 بـ  والمقدرة  الشركة  لعمال 

الشيخ  تولي  بعد  أنه  إلى  ولفت   
رئاسة  خليفة  آل  سلمان  بن  دعيج 
أراد أن يطبق  الشركة  إدارة  مجلس 
شركة  على  )أسري(  شركة  امتيازات 
)ألبا( دون مراعاة للفارق بين حجم 

الشركتين.

شركة  ــاح  أرب صافي  إن  وتابع: 
ماليين   3 بـ  تقدر  السنوية  أسري 
أرباح  يبلغ صافي  بينما  دينار فقط 
ما يقرب من 88 مليون  ألبا  شركة 
المنطقي  غير  فمن  ولذلك  دينار، 

المماثلة بين امتيازات الشركتين.

وقف الترقيات

تفتقر  الحالية  اإلدارة  أن  وأضاف 
الشركة  إلدارة  الالزمة  الخبرة  إلى 
إضافة إلى عدم قدرتها على استيعاب 
ألبا. مثل  عالمية  شركة  عمل  حجم 

الشركة  وقــف  أسباب  إن  ــال  وق
اإلدارة  توجه  نتيجة  جاء  للترقيات 
إلى  منوها  المصاريف،  لخفض 
للقوى  بها  قامت  مراجعة  آخر  أن 

العاملة كانت في 2012.
تحقيقها  أعلنت  قد  البا  وكانت 

اإلجمالية  مبيعاتها  في  ــادة  زي
من  الثالث  الربع  خالل  وإنتاجها 

العام الحالي.
ــادة في  ــ وســجــلــت الــشــركــة زي
متريا  طنا   5940 بمقدار  مبيعاتها 

عن الربع الثالث من العام 2014.

o  علي البنعلي  

لمــاذا يدفــع األمــن ثمن أخطــاء المســؤولين؟! )1(
كتب : وديع عيسى 

بشركة  الداخلي  المدقق  قــام 
»براين هارس« برفع تقرير إلى إدارة 
مجموعة  هناك  بأن  يفيد  الشركة 
ألشخاص  ملغاة  عمل  شــارات  من 
تقاعدوا أو انتهت عالقتهم بالشركة 
بشكل أو بآخر إال أنها مازالت تسجل 
بينها  من  الشركة،  إلــى  دخولها 
شارة عمل لشخص متوفى من عام 
دخوله  سجـل  ذلك  ورغــم   ،2013
بيـن  ما  الفترة  في  الشــركة  إلـى 
ولم  و2015-8-16،   2015-8-9
التقرير  بتسليم  المدقق  هذا  يقم 
قسم  في  المعنيين  األشخاص  إلى 
األمن لمراجعته وإعطاء مالحظاتهم 
جرت  وكما  العرف  بمقتضى  عليه، 
جميع  في  متبع  وكــإجــراء  الــعــادة 

حاالت التدقيق. 
وعلى إثر هذا الحدث تمت معاقبة 
نفي  وتــم  بالكامل،  ــن  األم قسم 
رئيس القسم الرفيق سلطان خيري 
القسم  وتــرك  مجهول  مصير  إلى 
من دون رئيس إلى يومنا هذا، وقد 

من  جميعها  اإلجــرآت  هذه  اتخذت 
في  التحقيق  دون  من  اإلدارة  قبل 
األشخاص  سؤال  حتى  أو  الموضوع 

المعنيين.
الحادثة  ــذه  ه حقائق  وتــعــود 
-7-8 الموافق  األربعاء  يوم  إلى 

بعطل،  النظام  أصيب  حيث   2015
لنظم  الزياني  شركة  استدعاء  وتم 
العطل  هــذا  ــالح  إلص المعلومات 
عن  المسؤولة  الشركة  باعتبارها 
الشركة  هذه  قامت  وقد  النظام، 
استرداد  وعمل  النظام  بإصالح 
عام  من    )Back up( للمعلومات 
2012، لكن لم يتم استرداد جميع 
وجود  من  الرغم  وعلى  ــام،  األرقـ
المفقودة،  للمعلومات  دعم  نظام 
الزياني  لشركة  التابع  الفني  فإن 
بإدخال  ــام  ق قــد  جــيــروم  ويــدعــى 
بتسجيل  يدويا  المفقودة  األرقــام 
إلى  الرجوع  دون  من  واالسم  الرقم 
ببطاقات  الخاص  الشيفرات  جدول 
رقم  بطاقة  لكل  إن  حيث  العمال، 
 12 من  يتكون  بها  خاص  شيفرة 
جدول  جدوالن،  يوجد  أنه  أي  رقما، 

لكل  الــشــارة  ــم  ورق ــم  االس يحوي 
شيفرات  يحوي  آخر  وجدول  موظف 
الشركة  في  النظام  وإن  البطاقات، 
الخاصة  الشيفرة  قراءة  على  مبرمج 
بالبطاقة وليس قراءة رقم الموظف، 
ويقتصر دور دائرة األمن على إصدار 
وإلغاء وإيقاف عملها بعد تسلمهم 
الــمــوارد  مــن  إلكتروني  البريد 
بقاعدة  لهم  دخــل  وال  البشرية 

البيانات.
مع  تــم  الـــذي  التحقيق  وبــعــد 
الزياني  شركة  من  جيروم  المدعو 
بارتكابه  اعترف  المعلومات  لنظم 
بقيت  اإلدارة  أن  غير  الخطأ،  هذا 
على موقفها من اإلجراءات المتخذة 
ضد قسم األمن ورئيسه، ليس هذا 
الذي  المدقق نفسه  إن  بل  وحسب، 
هذا  أن  بنفسه  أقر  الخطأ  اكتشف 
بعد  إنه  حيث  بجديد،  ليس  األمر 
الرجوع إلى التقارير السابقة اكتشف 
نفس  حــدث   2010 عــام  فــي  أنــه 
الزياني  شركة  وارتكبت  العطل 
بإعادة تسجيل  الخطأ وقامت  نفس 
صالحيتها  وإعادة  ملغى  رقم   400

في  التحقيق  يتم  ولم  جديد،  من 
حياله،  إجراء  أي  اتخاذ  أو  الموضوع 
أي  الموضوع  إعطاء  يتم  لم  بل 

أهمية من قبل إدارة الشركة.

اتخاذ  تم  لماذا  هو  والــســؤال   
أشخاص  حق  في  الموقف  هذا  مثل 
ولماذا  حصل،   فيما  لهم  دخل  ال 
األمن  قسم  رئيس  معاقبة  تمت 
من  الكثير  قدم  طالما  الذي  وهو 
يتوان  ولم  البا  لشركة  الخدمات 
في  به  المنوط  دوره  أداء  عن  يوما 
في  حتى  الشركة  أمن  على  الحفاظ 
أقسى الظروف رغم كل ما تعرض له 
من هجمات، وخصوصا على إثر أزمة 
المتخذ  اإلجراء  هذا  ويأتي   ،2011
سلسلة  ضمن  الــرجــل  ــذا  ه ضــد 
بغرض  تُتخذ ضده  مازالت  إجراءات 

استهدافه شخصيا، 

فلماذا كل ذلك؟؟ هل هو حماية 
أم  التنفيذية  اإلدارة  لشخوص 
الحقيقي عن تلك  حماية للمسؤول 

األخطاء أم كالهما.
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)  آلوو .. وقف 
الدرجة الثامنة  ( 

) بوقف الدرجة الثامنة والسابعة 
والسادسة.. وحتى مال تمكين 

بنفنشهم (

تجميد الترقيات 
للدرجة الثامنة

اإلخوة العمال والعامالت...

قامــت إدارة المــوارد البشــرية بإيقــاف 
ــي  ــك ف ــة، وذل ــة الثامن ــات الدرج ترقي
خطــوة تصعيديــة ضــد حقــوق العمــال 
ومكتســباتهم. وجــاء هــذا القــرار مــن 
دون تشــاور مــع نقابــة عمــال البــا، 
وهــو تكملــة لسلســلة فــي مســار بــدأ 
النيــل  يســتهدف  الســنة  أول  منــذ 
ــوا  ــي حصل مــن مكتســبات العمــال الت

ــم. ــة نضاله ــا نتيج عليه
فمنــذ بدايــة العمــل النقابــي فــي البــا 
كان العمــال محتجزيــن فــي درجاتهــم 
ــى  ــة عل ــة جاثم ــة قديم ــبب أنظم بس
صدورهــم علــى مــدى ســنوات طويلــة، 
اإلدارة  بيــن  تفــاوض طويــل  وبعــد 
إقــرار  إلــى  التوصــل  تــم  والنقابــة 
ســنة  فــي  القــدرات  قيــاس  نظــام 
عنــق  مــن  العمــال  ليخــرج   2007
الزجاجــة بعــد بقائهــم ســنوات طويلــة 
فــي درجاتهــم مــن دون ترقيــة، حيــث 
وصــل الوضــع حيــن ذاك إلــى بقــاء أكثر 
مــن 600 عامــل فــي الدرجــات الرابعــة 
والخامســة ألكثــر مــن 15 ســنة، وأكثــر 
مــن 200 عامــل ظلــوا علــى درجاتهــم 

ــنة. ــن 25 س ــر م ألكث
واليــوم تريــد اإلدارة أن توقــف هــذا 
معــدالت  بارتفــاع  متذرعــة  التطــور، 
وتخفيــض  الدوائــر  فــي  الترقيــات 
ــة  ــباب واهي ــا أس ــي كله ــة، وه التكلف
ــان  ــط حرم ــا فق ــة، هدفه ــر واقعي غي
لتســتقطع  الترقــي  مــن  العامــل 
مكتســبًا كان ومــازال مســتحقًا علــى 

العمــال. تجــاه  اإلدارة 
العمــال  علــى  أن  اإلدارة  تعتقــد  وإذ 
ــم  ــر أجره ــم نظي ــي عمله ــالص ف اإلخ
المدفــوع لهــم فــي كل فترة محاســبية 
فقــط ال غيــر، ونســت أن إخالصهــم 
وحبهــم للشــركة ونجاحها وإحساســهم 
أنهــم شــركاء حقيقيــون وان تهميــش 
دورهــم ومكتســباتهم فــي االوقــات 
ــة.  ــركة رابح ــل الش ــن يجع ــة ل الصعب
إن العمــال لــن يســمحوا للسياســات 
عليهــم  بالتضييــق  الوطنيــة  غيــر 
المطالبــة بمكتســبات  إلــى  وجرهــم 
كانــوا قــد حصلــوا عليهــا، كمــا أنهــم 
عــن  للدفــاع  اســتعدادهم  يؤكــدون 
جميــع حقوقهــم التــي اكتســبوها عبــر 

ســنوات نضالهــم.

عاشت الطبقة العاملة

مؤخرًا  خضعت  التي  الطبية   الدائرة  أن  يبدو 
ألوامر الموارد البشرية في البا »ال يعجبهم العجب 
وال الصيام في الرجب«.. فالعامل في نظر الدائرة 
وللتوضيح   ــوال،  األح جميع  في  مخطئ  الطبية 
فأنه وفقًا لقانون الشركة  يجب على العامل أن 
المرضية في موعد  إجازته  الطبية  الدائرة  يسلم 
المرضية  اإلجازة  تاريخ صدور  أيام من   4 أقصاه 
أصدرت  أن  فبعد  اإلجـــازات.  استثناء  دون  من 

البشرية تعليماتها للدائرة الطبية  الموارد  إدارة 
وأعطتها الضوء األخضر في أن تبخس حق العامل 
حتى  السكليف  وترفض  جديدا  منهجا  وتستخدم 
في حال تقديم العامل أجازته قبل إنتهاء  الموعد 
لشكاوى  كثيرة  أمثلة  النقابة  لدى  فإن  المحدد، 
تصر  التي  الطبية  الدائرة  العمال ضد  بها  تقدم 
وتواصل  العامل  مع  التعنت  مبدأ  إستخدام  على 

استخدام عبارة »السكليف مرفوض«.
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ــا  ــزت ألب ــام ه 5 أي

اإلدارة  تتراجع عن قرار الفصل وتقدم اعتذارها 

o  العمال في طريقهم إلى وزارة العمل. 

ضروس  وحرب  وفر  كٍر  بعد 
اإلدارة  وقرار  العمال  إرادة  بين 
عامال   99 بفصل  )التعسفي( 
وتوزيع  فجائي،  بشكل  متدربا 
أوراق إنهاء خدمتهم واالستغناء 
من  أنــه  الشركة  رأت  عنهم، 
العمل،  إلى  إعادتهم  الصواب 
بحسب ما يقتضيه العقد المبرم 
العمال  ــؤالء  وه الشركة  بين 

والذي يفيد بضرورة بقائهم.
جميع  إعــــادة  تــمــت  ــد  وقـ
على  أعمالهم  إلى  المفصولين 
رئيس  وقال  الخامسة،  الدرجة 
البنعلي:  علي  البا  عمال  نقابة 
التنفيذية  اإلدارة  »نشكر 
الفصل  قـــرار  عــن  لرجوعها 
عقودا  العمال  جميع  وإعطاء 
تثبيتهم  إلى  باإلضافة  دائمة، 
على الدرجة الخامسة المذكورة 
النقابة  وتشكر  العقد،  فــي 
بن  حمد  الملك  جاللة  حضرة 
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 

المفدى وصاحب السمو الملكي 
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير 
وصاحب  الوزراء،   رئيس  خليفة 
سلمان  األمير  الملكي  السمو 
العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن 
النائب  األعــلــى  القائد  نائب 
ــوزراء،  ال مجلس  لرئيس  األول 
ــال مــحــدود  عــلــى دعــمــهــم الـ
النقابة  تود  كما  البا،  لعمال 
المفصولين  العمال  تشكر  أن 
وإقدامهم  شجاعتهم  على 
وتحملهم للتحركات التي طلبت 
بها. القيام  النقابة  منهم 

ــال  ــم ــع ولـــقـــد شـــكـــر ال
البا  عمال  نقابة  المفصولون 
والفاعل  الكبير  ــا  دوره على 
قضيتهم  ــع  م الــوقــوف  ــي  ف
ومساندتهم منذ الوهلة األولى، 
في حين تخاذلت بعض الجهات 
القيام  عن  ــوزارات  وال المعنية 
بالدور المطلوب، في الدفاع عن 

هؤالء العمال .
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o الوقفة االحتجاجية على قرار الفصل. o العمال المفصولون في وقفة احتجاجية أمام مبنى اإلدارة. 

نقابة البا توجه برقيات شكر إلى القيادة الحكيمة 

إعادة مفصولي الشركة إلى أعمالهم وتثبيتهم على الدرجة الخامسة
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

) فصل العمال 
واألسباب 

غير واضحة (
على  الشركة  إدارة  أقــدمــت 
يعملون  موظفًا   50 أكثر  فصل 
العمل  صندوق  مظلة  تحت  فيها 
»واضحة«،  غير  ألسباب  »تمكين« 
تقديم  الشركة  إدارة  رفضت  وقد 
أي عذر في حين أقدمت على توزيع 
أوراق الفصل في قاعة تم تجميع 

العمال فيها بصمت. 

)استنكار العمال قرار 
الفصل .. والمسير نحو 

وزارة العمل(

التصرف  هذا  العمال  استنكر 
العمال  واعتبره  اإلدارة  قبل  من 
تصرف غير عقالني وغير مدروس 
لعدد  المفاجىء  الفصل  من خالل 
كبير من العمال، وقد خرج العمال 
أعضاء  بمعية  فورًا  المفصولون 
من  احتجاجية  مسيرة  في  النقابة 
وزارة  مبنى  وحتى  الشركة  مقر 

العمل.
والنقابة  العمال  ــاول  ح وقــد 
العمل  إلى وزارة  تقديم شكواهم 
في نفس اليوم للقيام باإلجراءات 
العمل  وزارة  أن  إال  المطلوبةـ 
استدعت قوات األمن لتطويق مبنى 
الدخول. الوزارة، وتم منعهم من 

وبعد أكثر من ساعتين من منع 
الوزارة  مبنى  إلى  العمال  دخول 

العمل  وزارة  في  مسؤول  اجتمع 
مع وفد من النقابة، وقال إن قيام 
العمال بالشكوى الجماعية ما هو 
إقامة  منه  الهدف  استعراض  إال 
حين  فــي  والتجمهر!  الفوضى 
وزارة  فعل  ردة  العمال  استغرب 
قضيتهم  مع  والتعاطي  العمل 

بهذه الطريقة.

)تعاطف النواب مع 
قضية المفصولين( 

سوى  سبيال  العمال  يجد  لم 
وعلى  ديمقراطية،  بكل  التظاهر 
التوافق  كتلة  أعضاء  تدخل  إثره 
ــنــواب  ال مجلس  ــي  ف الــوطــنــي 
البحريني بمقابلة ابناء الوطن في 

مجلس العامر لالطالع على حيثيات 
الحاضرين  من  وكان  الموضوع، 
النقابات  معظم  عــن  ممثلون 
المهنية بمملكة البحرين ووعدوا 
الجهات  إلى  باللجوء  المتضررين 

الرسمية لرفع هذا الضرر.
التوافق  كتلة  أعــضــاء  ودعــا 
إلى  ــواب  ــن ال بمجلس  الوطني 
لكونه  بالعقد  البا  التزام  ضرورة 
شريعة المتعاقدين، وتنفيذ البند 
الموقع مباشرة  العقد  التاسع من 
المتضررين  والموظفين  البا  بين 
بتثبيتهم بعد عامين على الدرجة 
الخامسة وراتب قدره 406 دنانير، 
بتثبيت  قامت  البا  أن  وخاصة 
هؤالء  بعد  عملوا  آخرين  توظيف 

العمال المتضررين.

ــر  ــكر وتقدي ــات ش ــا برقي ــال الب ــة عم ــت نقاب وجه
إلــى حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى، وإلــى 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان 
ــمو  ــب الس ــى صاح ــوزراء، وإل ــس ال ــة رئي آل خليف
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
مجلــس الــوزراء، تقديــرًا لدعــم العمــال المفصولين 
المســتمرة  ولجهودهــم  للعمــل،  وعودتهــم 
وتوجيهاتهــم الســديدة في خدمة الطبقــة العاملة. 
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الفيديــو الــذي حــاز على أكثــر من 70 ألف مشــاهدة 
علــى اليوتيــوب خــال يوميــن .. وأغضــب إدارة البــا

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________

القت  ومعبرة  بسيطة  بكلمات 
إعجاب الكثيرين، اختار عمال البا أن 
إدارة  لقرارات  رفضهم  عن  يعبروا 
ومختلفة،  طريفة  بطريقة  الشركة 
وذلك عن طريق نشر مقطع فيديو 

من إعدادهم.
الذي القى  الفيديو  في  جاء  وقد 
نسبة مشاهدة عالية تصل إلى أكثر 
اآلن،  حتى  مشاهدة  ألف   70 من 
رفضهم  مدى  عن  العمال  تعبير 
لوقف خدمات مجموعة من العمال 
باإلضافة  الشركة،  في  المتدربين 
البا  االمتيازات في شركة  إلى وقف 
وتجميد  دينارا  العشرين  كعالوة 

الدرجة الثامنة.
ردات  الذي حصد  الفيديو  ولكن 
فيه  تساوت  حيث  متباينة،  فعل 
للفيديو  معجب   400 بين  اآلراء 
معجب،  غير  و400  اليوتيوب  على 
على  المعلقين  غالبية  وجد  وقد 
مغايرة  بفكرة  أتى  أنه  الفيديو 
آرائهم،  عن  التعبير  في  وسلمية 
فكرة  أنها  اآلخر  البعض  ووجدها 
االحتجاج،  لتوصيل  وإبداعية  خالقة 
فيما عقب آخرون بأن الفيديو فيه 

استهزاء بقرارات اإلدارة في البا.

وقد رفض عمال البا في األغنية 
أن يتم مقارنتهم بأي شركة أخرى 
على  أسري  قوانين شركة  وتطبيق 
شركة البا .. وكانت كلمات األغنية 

أسري«  مو  البا  هذي   ... الالالالا   «
لحقوق  انتقاص  أي محاولة  لرفض 

عمال البا.
لعقد  اإلدارة  هــرعــت  فيما 

أصداء  خلفية  على  طارئ  اجتماع 
لجنة  بعمل  وطالبت  األغنية،  هذه 
العمال  معاقبة  ثم  ومن  تحقيق، 
المشتركين في الفيديو الفكاهي!  

إدارة البا تقول : ســلم العهدة وامش يا عامل البا 
ــام  ــع أقس ــي جمي ــا ف ــل الب عام
الشــركة لــه خالــص االحتــرام 
هــؤالء  أن  رغــم  والتقديــر، 
الشــكر  ينتظــرون  ال  العمــال 
وكلمــات الثنــاء مــن أحــد، فمــن 
منظورهــم بــأن شــركة ألبــا هــي 
شــركتهم، ونتذكــر دائمــا مقولة 
الشــهيرة  التنفيــذي  الرئيــس 
ألبــا«،  تملــك  وكأنــك  »أعمــل 
البــا   وهــو مــا يطبقــه عمــال 
ــذي. ــس التنفي ــل والدة الرئي قب

»ســلموا  عبــارة   هــل  ولكــن 
ــي   ــم« ه ــي بحوزتك ــدة الت العه
ــأي ظــرف مــن  ــارة منصفــة ب عب
محــل  تحــل  وهــل  الظــروف؟ 
ــى  ــر عل ــكر والتقدي ــات الش كلم

إخالصهــم فــي العمــل؟

https://www.youtube.com/watch?v=lOwxAxt73Ps : رابط األغنية
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https://www.youtube.com/watch?v=lOwxAxt73Ps : رابط األغنية

حقائق فصل 99 عامال وموظفة
____________________________________________________________________________________

______________________________________________________
بيــان النقابة  

الرفاق العمال والرفيقات العامالت...

لقــد قامــت إدارة البــا بفصــل 54 عامــال كخطــوة أولــى فــي مشــروع 
فصــل 99 عامــال وموظفــة بحجــة انتهــاء عقــد تدريبهــم فــي يــوم 
ــالة  ــا رس ــت إدارة الب ــد وزع ــق 2015/10/28. وق ــاء المواف األربع
الفصــل المؤرخــة فــي 2015/10/27 مؤكــدة فيهــا مــن دون قصد، 
أن العمــال قــد اجتــازوا جميــع متطلبــات البرنامــج التدريبــي بنجــاح.

وبمــا أن رســالة الفصــل قــد أكــدت أن العمــال اجتــازوا بنجــاح 
برنامــج التدريــب وســوف يتــم إصــدار شــهادات لهــم بذلــك، فعليــه 
ــركة  ــزم الش ــي تل ــد، الت ــن العق ــعة م ــادة التاس ــق الم ــب تطبي يج
بتســكين العمــال فــي وظائفهــم بعقــد دائــم وعلــى الدرجــة 
الخامســة. وينــص العقــد نفســه فــي المــادة 11 علــى إلــزام إدارة 
الشــركة العامــل المتــدرب بــأن يعمــل مــدة ســنتين بعــد انتهــاء 

ــه. ــف تدريب ــاع مصاري ــى إرج ــركة عل ــه الش ــه وإال أجبرت تدريب

فــإذا رأت إدارة الشــركة بالعقــد الموقــع أنهــا قــد تتعــرض لخســارة 
نتيجــة الســتقالة العامــل بعــد تدريبــه، وقامــت بوضــع شــرط يلزمه 
بالعمــل مــدة ســنتين أو إرجــاع كلفــة التدريــب، فكيــف تحولــت هذه 
اإلدارة مــن اهتمامهــا ببقــاء العامــل إلى جهة تقوم اليــوم بفصله؟! 
فلقــد تــم فصــل العمــال فــي البــا بنــاًء علــى رأي مستشــار الشــركة 
القانونــي محمــود حســين النهــاش )بحرينــي( والــذي رأى انــه 
المانــع مــن فصــل 99 بحرينيــًا وبحرينيــة، بعــد أن قــام بمراجعــة 

ــن. ــال المفصولي ــة بالعم ــل الخاص ــود العم عق

ونتيجــة للفصــل حــاول العمــال والنقابــة الوصــول إلــى وزارة 
ــل  ــوم، إال أن وزارة العم ــس الي ــي نف ــكواهم ف ــم ش ــل لتقدي العم
اســتدعت قــوات األمــن وتــم تطويــق مبنــى الــوزارة، ومنــع موظفــو 
الــوزارة العمــال مــن الدخــول إلــى وزارة العمــل لتقديــم شــكواهم، 

ــال  ــع العم ــا م ــل أن عالقته ــالة الفص ــس رس ــي نف ــت اإلدارة ف ادع
تنتهــي بانتهــاء فتــرة التدريــب وهــذا غيــر صحيــح، فالعقــد الموقــع 
مــع العمــال فــي أكتوبــر 2013 تنــص المــادة التاســعة منــه علــى 
ــم  ــد دائ ــك بعق ــم توظيف ــوف يت ــب س ــرة التدري ــاز فت ــد اجتي » بع
علــى الدرجــة الخامســة براتــب 406 دنانيــر لــكل فتــرة محاســبية.

ــوزارة. ــى ال ــول إل ــن الدخ ــن م ــى المراجعي ــع حت ــم من ــه ت ــل إن ب
ــى  ــى مبن ــال إل ــول العم ــع دخ ــن من ــاعتين م ــن س ــر م ــد أكث وبع
الــوزارة اجتمــع المدعــو أحمــد الحايكــي وهــو مســؤول فــي وزارة 
العمــل مــع وفــد مــن النقابــة واالتحــاد الحــر، وقــال هذا المســؤول 
إن قيــام العمــال بالشــكوى الجماعيــة مــا هــو إال اســتعراض 

ــر.  ــى والتجمه ــق الفوض ــه خل ــدف من اله

وقــد وجــه نفــس المســؤول إهانــة إلــى رئيــس المجلــس المركــزي 
لالتحــاد الحــر لنقابــات عمــال البحريــن وأميــن ســر نقابــة عمــال 
ــاء  ــور وإنه ــتفزاز الحض ــدف اس ــري به ــر الحجي ــق ياس ــا الرفي الب
االجتمــاع بطريقــة تنعكــس ســلبا علــى قضيــة المفصوليــن. 
وفــي اليــوم نفســه صــدر فــي الصحافــة المحليــة تصريحــات 
ــع  ــس م ــوم الخمي ــع ي ــوف تجتم ــا س ــد أنه ــل تؤك ــوزارة العم ل
االتحــاد الحــر ونقابــة عمــال البــا والعمــال المفصوليــن، إال أن هــذا 
األمــر لــم يحــدث بــل علــى العكــس مــن ذلــك، قامــت وزارة العمــل 
باالجتمــاع مــع إدارة الشــركة فقــط. وبحســب مصادرنــا،  فــإن وزارة 

العمــل أكــدت أن الفصــل قانونــي!!!

ــا  ــي بيانه ــورة ف ــا المذك ــك بمطالبه ــا تتمس ــال الب ــة عم إن نقاب
ــن  ــال المفصولي ــع العم ــاع جمي ــر بإرج ــاد الح ــع االتح ــع م الموق
مــن دون قيــد أو شــرط علــى الدرجــة الخامســة وعلــى عقــد 
ــا  ــن إناث ــي تمكي ــع متدرب ــاع جمي ــمل اإلرج ــم، وأن يش ــا الدائ الب
ــن  ــل م ــر مؤه ــو غي ــن ه ــاك م ــاء اإلدارة أن هن ــورا. إن ادع وذك
ــة  ــي حج ــي ه ــج التدريب ــز البرنام ــم يجت ــن ول ــال المفصولي العم
واهيــة هدفهــا االنتقــام مــن شــجاعة العمــال المفصوليــن، 
أمــر  هــو  جديــد  كتابــي  امتحــان  بوضــع  اإلدارة  رغبــة  وإن 
ــن إدارة  ــع بي ــد الموق ــر العق ــو تغيي ــه ه ــدف من ــوض واله مرف
جديــد. مــن  فصلهــم  بهــدف  المفصوليــن  والعمــال  البــا 

إننــا نطالــب بإرجــاع كل العمــال المفصوليــن بعقــود دائمــة علــى 
الدرجــة الخامســة، وأن تقــوم إدارة الشــركة باالعتــذار مــن عمــال 
ــول  ــة فــي موضــوع قب ــه، وســوف تنظــر النقاب ــا عمــا قامــت ب الب

االعتــذار مــن عدمــه.

إن النقابــة تؤكــد أن كل مــا تقــوم بــه إدارة الشــركة هدفــه النيــل 
مــن العــالوة االجتماعيــة ومبلــغ العشــرين دينــارا وتخفيــض 
إثــارة  إلــى  تهــدف  تبلــغ 7%. فهــي  التــي  الســنوية  الزيــادة 
ــآكل  ــوا بت ــى معنوياتهــم مــن أجــل أن يقبل ــر عل العمــال والتأثي
مكتســباتهم، وهــذا مــا بــدأت فيــه اإلدارة فعــال منــذ أشــهر بوقــف 
الدرجــة الثامنــة وإيقــاف حســابات البريــد اإللكترونــي ونظــام 
ــم  ــال وتحميله ــن والعم ــن المديري ــر م ــدد كبي ــذار ع ــاب وإن الس
ــذه اإلدارة. ــخوص ه ــة ش ــدف حماي ــة  به ــاء اإلدارة التنفيذي أخط

إن تصرفــات الرئيــس التنفيــذي ومــن معــه، ال تنم عــن إدارة واعية 
ــه دور ســعادة رئيــس مجلــس اإلدارة  ــك فــي وقــت يغيــب في وذل
الشــيخ دعيــج بن ســلمان آل خليفة بســبب غيابه المتكــرر والدائم،  
فــي اســتخفاف واضــح بأهميــة البــا ودورها فــي االقتصــاد الوطني.
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إدارة البا : ســوف نلتــزم بالقانون 

ال يزال مسلسل تقييم الزيادة السنوية لعمال 
سئم  فقد  األولى،  حلقاته  في  الطبية  الدائرة 
الموارد  بدائرة  المسؤولين  تدخل  من  العمال 
أن  بعد  بالدائرة  العاملين  تقييم  في  البشرية 
الدائرة!!  ومدير  مراقب  قبل  من  تقييمهم  تم 
بعد  الطبية  الدائرة  قسم  في  العمال  تفاجأ 
توقيعهم على تقييم األداء، بأنه قد تم التالعب 
ذاتها  النسب  هي  وليست  التقييم،  ــأوراق  ب
المسئولين  أن  اتضح  حيث  عليها،  وقعوا  التي 
بالدائرة قد رفعوا تقريرهم النهائي إلى دائرة 
بالتالعب  بدورها  قامت  التي  البشرية،  الموارد 
تقليل  بــرامــج  بــدواعــي  التقييم  نسب  فــي 
المسؤولين  اجتماعات مع  التكاليف، وبعد عدة 
بالدائرة ومسؤولي دائرة الموارد البشرية اتضح 
أن التالعب فعال قد تم من قبل دائرة الموارد 
البشرية، وقد قدم المسؤولون في دائرة الموارد 
منطقية  وغير  مقنعة  غير  تبريرات  البشرية 
لتبرير ما حدث، متخطين بذلك تقييم صالحيات 
ومدير.   مراقب  من  بالدائرة  المسؤولين 

التالعبات  ــذه  ه يقبلوا  لــن  العمال  إن 
البشرية  الموارد  دائرة  على  ويجب  بحقوقهم، 
إعادة النظر في التقييم في أسرع وقت ممكن، 
حيث ال مجال للمزايدة أو االنتقاص من حقوق 
العمال ونهبهم ما حصلوا عليه بعرق جبينهم 
واليمكن  المتواصل،  واجتهادهم  وبجدهم 
لهم  سولت  الذين  المسؤولين  بأخطاء  القبول 
متخطين  العمال،  تقييم  في  التدخل  أنفسهم 

بذلك صالحيات مسئوولي الدائرة. 
البشرية  الموارد  بدائرة  للمسؤولين  نقول 
العمال  زيــادات  في  التدخل  حق  أعطاكم  من 
لدائرة أخرى لها مدير ومراقب مستقل؟؟ ومن 
أعطاكم الحق في تجاوز صالحياتهم اإلدارية؟؟ 
التقييم  طرق  تغيير  في  الحق  أعطاكم  ومن 
بتغيير النقاط الرئيسية بنقاط ثانوية من غير 
الرجوع إلى االتفاق المبرم بين اإلدارة والنقابة؟ 
ومن أعطاكم الحق في فرض سياسة الترهيب 
بين  التوازن  وفقد  الثقة  انعدام  حالة  وخلق 

العامل والمسؤول بدائرته؟ 
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المغامرة والتملق نقابيا !!

 بقلم / إبراهيم الكوهجي 

ــة فــي  ــاع عــن المكتســبات العمالي ــزام فــي الدف تكمــن مســألة االلت
العمــل النقابــي إحــدى المؤشــرات والمقاييــس المبدئيــة، لمصداقيــة 
النقابــة فــي ممارســة دورهــا ونهجهــا  العمالــي والنقابــي، واالنحيــاز 
الواضــح للقضايــا العماليــة والنقابيــة فــي مختلــف الظــروف واألوضــاع 
الطارئــة. ومــن األهميــة أن تكــون الصــورة واضحــة للنقابــة  وللعمــال 
ــض  ــا بع ــا ويختطفه ــي وأال يربكه ــج العمال ــدور والنه ــذا ال ــأن ه ب
ــي  ــي، والت ــل النقاب ــن العم ــدة ع ــؤولة والبعي ــر المس ــات غي الممارس
تتســتر تحــت واجهــة نقابيــة بمــا يدفــع العمــال إلــى اتخاذ مواقــف غير 
مســؤولة، وبُعــدا مغامــرا أحيانــا وأحيانــا أخــرى بُعــدًا انتهازيــًا حيــال 
ــن  ــل م ــي تعم ــات الت ــدم المجموع ــا يخ ــاكلهم، وبم ــم ومش قضاياه

أجــل األجنــدات التــي ال عالقــة لهــا بالمصلحــة العماليــة والنقابيــة.

ــل  ــي تجاه ــدد ف ــر يتح ــف المغام ــى أن الموق ــا إل ــارة هن ــدر اإلش وتج
الظــروف العماليــة لــدى طــرح المطالــب العماليــة مــع أطــراف اإلنتــاج، 
والمبالغــة فــي وضــع قائمــة مــن المطالــب التــي يســتحيل تحقيقهــا، 
ــدات  ــياق وراء أجن ــة واالنس ــب العمالي ــن المطال ــا ع ــاد كلي أو االبتع
سياســية، كمــا حــدث في عــام 2011 بإعــالن اإلضــراب العــام ومحاولة 
فــرض حالــة مــن العصيــان المدنــي. إن نتائــج هــذا التحــرك المغامــر 
يقــود دائمــا إلــى الفشــل وإلحــاق الضــرر بالحركــة العماليــة ليواجــه 
العمــال شــبح الفصــل، ومــن ثــم تتعــرض عائالتهــم لحالــة معيشــية 
صعبــة. وفــي النهايــة تراجــع وإحبــاط فــي الحركــة النقابيــة وفقدانهــا 
المواقــع والمكاســب التــي حققتهــا، أمــا التملــق أي فقــدان القيــادات 
العماليــة لدورهــا المســتقل والمدافــع عــن الحقــوق العماليــة وانتهاج 
ــى إرضــاء  ــة، والعمــل عل ــب العمالي أســلوب مــراوغ فــي تبنــي المطال
ــال  ــروعة للعم ــوق المش ــن الحق ــاع ع ــن الدف ــدال م ــل ب ــاب العم أرب
والمحافظــة علــى المكاســب العماليــة، كل ذلــك الموقــف المائــع مــن 
ــي ال  ــم، والت ــخصية له ــب ش ــوا مكاس ــل أن يحقق ــن أج ــن م النقابيي

تمــت بصلــة لحقــوق العمــال بتاتــا. 

المغامــرة والتملــق وجهــان لعملــة نقابيــة واحــدة، فالنقابيــون الذين 
ينتهجــون أســلوب المغامــرة فــي تحركاتهــم وأنشــطتهم فــي أوقــات 
االضطــراب، هــم أنفســهم يتحولــون فــي ظــروف أخــرى إلــى نقابييــن 
ــة،  ــف غريب ــذون مواق ــازالت ويتخ ــون التن ــة ويقدم ــمون بالوداع يتس
كل ذلــك مــن أجــل إرضــاء أربــاب العمــل ومــن أجــل مكاســب فرديــة 
ــي  ــل النقاب ــى العم ــا عل ــرا حقيقي ــكلون خط ــم يش ــم. إنه ــة له وآني

وعلــى مطالــب العمــال وتحركاتهــم المطلبيــة.

ــقفا  ــدة وس ــة جي ــر أرضي ــك وف ــة المل ــي لجالل ــروع اإلصالح إن المش
ــن  ــة، ليتمك ــوق النقابي ــة والحق ــات الديمقراطي ــن الحري ــا م مرتفع
ــن  ــاع ع ــة للدف ــات منتخب ــي نقاب ــهم ف ــم أنفس ــن تنظي ــال م العم
قضاياهــم وحــل مشــاكلهم مــع أصحــاب العمــل وفــق آليــات الحــوار 
والتفــاوض بيــن أطــراف اإلنتــاج،  وبمــا يخــدم تحســين ظــروف 
ــة فــي  ــاج، ومــن يعمــل خــارج هــذه اآللي العمــل ورفــع مســتوى اإلنت
التشــاور والمشــاركة ويتبــع أســلوب المواجهــة والمصادمــة البعيــدة 
عــن الممارســات الحقوقيــة المشــروعة التــي كفلهــا الدســتور، فهــو 
حتمــا يقــود العمــال إلــى طريــق مســدود وويكــون لضــرره بالحركــة 

ــا.  ــرًا بالغ ــال أث ــة والعم النقابي

رسالة من عمال المسبك 
ــاء  ــعة بن ــة واس ــات عام ــة عالق ــا بحمل ــو اإلدارة حالي ــوم ممثل يق
ــة  ــارات الميداني ــالل الزي ــن خ ــة م ــات اإلدارة التنفيذي ــى تعليم عل
للدوائــر واألقســام، لعقــد لقــاءات تحــت مســميات عديــدة كالتوعيــة 
بالســالمة وزيــارات تهنئــة العمــال باألعيــاد وغيرهــا، بهــدف إقامــة 
ــام فــي نفــس هــذا  ــات عامــة تقــوم بهــا اإلدارة كل ع ــة عالق حمل
التوقيــت؛ أي مــع انتهــاء الســنة وقــرب إعــالن أربــاح الشــركة، حيــث 
ــتطاع  ــدر المس ــاول بق ــي تح ــادة الت ــة المعت ــوم اإلدارة بالحمل تق
مــن خاللهــا أن تصــور وضــع الشــركة بأنهــا خســرانة، وأن أســعار 
األلمنيــوم لــدى بورصــة لنــدن للمعــادن منخفضــه، وليــس هنــاك 

ــة بالســنوات الماضيــة. ــاح مقارن أرب

لقــد أصبحــت اللعبــة مكشــوفة، حيــث إن التحديــات القادمــة تتمثل 
فــي تقليــل المصروفــات والتكاليــف علــى حســاب مكتســبات العمال، 
ــو اإلدارة  ــى ممثل ــد أب ــث، لق ــي أول الغي ــارا ه ــرين دين وأن العش
ــتقبل  ــة لمس ــيكون كارث ــتمراره س ــزري واس ــع بالم ــر الوض تصوي
الشــركة، وأصبــح الوضــع كأنــه حــرب جاريــة، وأن إنتاجنــا مــن 
األلمنيــوم متكــدس لدينــا وليــس هنــاك مبيعــات، لــو عدنــا إلى أول 
ســتة أشــهر مــن الســنة الحاليــة لوجدنــا الوضــع مختلفــا، حيــث خرج 
علينــا كل مــن رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي معلنيــن 
أن إنتــاج الشــركة وأرباحهــا النصــف الســنوية عاليــة مقارنــة بنفــس 
الفتــرة مــن العــام الماضــي، فكيــف تخــرج علينــا اإلدارة اآلن مدعيــة 
أن أوضــاع الشــركة متدنيــة بســبب هبــوط أســعار األلمنيــوم 
ــوم هابــط، بحســب  ــح أن ســعر طــن األلمني ــدن. صحي ببورصــة لن
مؤشــرات البورصــة، ولكــن ليــس معنــاه أننــا مقبلــون علــى كارثــة 
مثلمــا يســوق ممثلــو اإلدارة فــي اجتماعــات العالقــات العامــة مــع 
ــن إذ  ــعر الط ــه س ــل إلي ــا وص ــر مم ــل بكثي ــع أفض ــال، فالوض العم
ــن  ــى حي ــت إل ــد مض ــور ق ــدى 1200 دوالر واألم ــا ال يتع كان حينم
رجــوع األســعار إلــى طبيعتهــا، فالمؤشــرات الحاليــة تبيــن أن ســعر 
الطــن وصــل تقريبــا إلــى 1500 دوالر وأمامنــا 3 أشــهر مــن الســنة 

نتمنــى فيهــا ارتفــاع ســعر الطــن فيهــا أكثــر وأكثــر. 

إن حملــة العالقــات العامــة القائمــة مــن قبــل اإلدارة تحــت عنــوان 
» LME DOWN« مــا هــي إال بدايــة لتصويــر الوضــع علــى أنــه 
اليوجــد أربــاح بالشــركة، بهدف عــدم المطالبــة بالمكافأة الســنوية، 
باإلضافــة  إلــى التضييــق علــى المكتســبات العماليــة وامتــداد 
مسلســل العشــرين دينــارا التــي تنــوي اإلدارة أخذهــا مــن العمــال 
تحــت حجــج ومســميات عديــدة وذرائــع مختلفــة، فقــد يبــدو أن إدارة 
ــن  ــل م ــي ناض ــة الت ــبات العمالي ــث بالمكتس ــوي العب ــركة تن الش
أجلهــا العمــال عــن طريــق نقابتهــم الفتيــة لســنوات عديــدة مــن 
قبــل وصــول أي مــن الموجوديــن حاليــا فــي اإلدارة إلــى مناصبهــم.

يجــب علــى إدارة الشــركة الكــف عــن اســتغالل األوضــاع بتصوراتهــا 
الوهميــة التــي تحــاول بشــتى الطــرق إيهــام العمــال بــأن الوضــع 
مــزري، وأننــا مقبلــون علــى كارثــة، وأن أســعار األلمنيــوم هابطــة 
لدرجــة أن الشــركة تبيع منتوجاتها بســعر التكلفة فهــذا غير صحيح 
علــى اإلطــالق، فيجــب علــى اإلدارة التعــاون مــع الممثــل الشــرعي 
ــة  ــة بالصح ــادة التوعي ــي زي ــا« ف ــال الب ــة عم ــي »نقاب ــال وه للعم
والســالمة باإلضافــة إلــى المحافظــة علــى األرواح والممتلــكات 
والعمــل معــا لتقليــل التكلفــة بالطــرق التعاونيــة المناســبة، 
تماشــيا مــع الظــروف الراهنــة التــي تمــر بهــا المنطقــة، ال أن يتــم 
اتبــاع األســلوب المأســاوي الــذي يحبــط العمــال ويبعــث فيهــم عدم 
الراحــة فــي العمــل، متناســين أن ذلك يخلــق حالة من عــدم التوازن 
ــة.. ــث بقي ــمح اهلل. وللحدي ــوادث ال س ــوع الح ــل وق ــن المحتم وم
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تتبعها  التي  السياسة 
غريبة  البا  شركة  إدارة 
مضرب  وهـــي  وعــجــيــبــة، 
والغرابة  العجب  في  المثل 
اإلدارة  قــرارات  وتذكرنا   !!
بحكم  كثيرًا  المفاجئة 
الحاكم  ذلــك  ــراقــوش(،  )ق
الذي اشتهر بحكمه الظالم 
والمستبد وأحكامه الغريبة 
أو  مبررًا  لها  نجد  ال  التي 

تفسيرا. 
أحكام  على  مثال  وخير 
والغريبة،    الظالمة  اإلدارة 
الذي  األخير  الــقــرار  ذلــك 
البا وأقرته  فاجأت به عمال 
اللجوء  دون  من  تعسفيًا 
إلى نقابة البا بوقف ترقيات 
الدرجة الثامنة من قبل إدارة 
وتجاهل  البشرية  الموارد 
مصير أكثر من 600 عامل 
الــدرجــة  لــهــذه  مستحق 
تذكر.   أســبــاب  دون  مــن 
اإلدارة  تــكــتــفــي  لـــن 
الــقــرارات  من  تشبع  ولــن 
تفاجئنا  التي  المتخبطة 
على  وأخرى  فينة  بين  بها 
العام  ما يبدو، فمنذ بداية 
أسوأ  إلــى  سيئ  من  وهــي 
فيما يتعلق بحقوق العمال 
ومصالحهم، متعذرة بذرائع 
تقوم  تعدٍ  كل  على  واهية 
البا. على مكاسب عمال  به 

تتغافل إدارة البا مطالب 
العمال، وتستخف بعقول 3 
آالف عامل من عمال الشركة 
أقبح من ذنب يسمى  بعذر 
التكاليف«،  »تخفيض 
العمال  هؤالء  أن  متناسية 
حققوا  من  أنفسهم  هم 
الطائلة!!  األربــاح  للشركة 
ينشر  ــرة  ــ م كـــل  فـــي 
تصريحًا  التنفيذي  الرئيس 
يشكر  اليومية  الصحف  في 
ارتفاع  على  البا  عمال  فيه 

يعود  البا،  وإنتاج  مبيعات 
كرسيه  إلى  ذاته  اليوم  في 
ــرارات  ــق ال ــن  م بسلسلة 
ــم،  ــده الــمــتــعــجــرفــة ض
اإلحسان  ــزاء  ج هــذا  فهل 
لعمال  ــدؤوب  الـ والعمل 
العمال  ينتظر  وهل  البا؟؟ 
المتكررة  الشكر  كلمات 
على  تكتب  التي  والمنمقة 
بينما  الجرائد؟؟  صفحات 
أبسط  من  حرمانهم  يتم 
الترقية  ــي  ف حقوقهم 
التي  الجاد  العمل  ومكافأة 
يحصل عليها جميع العمال 
في مختلف شركات البحرين 
كبيره. أم  كانت  صغيرًة 

ال شفيع لما أقرته اإلدارة 
الدرجة  ترقيات  بإيقاف 
قد  عامل   600 الثامنة، 
وعلقوا  مصيرهم  ربطوا 
هذه  على  واألماني  اآلمال 
واجتهدوا  عملوا  الترقية، 
كلل  دون  من  أعوام  طيلة 
وال ملل، هذا وغالء المعيشة 
يوم،  بعد  يومًا  ازدياد  في 
إلى  الحاجة  أشد  في  وهم 
البسيطة  المكافأة  هــذه 
ــس.  ــن أم ــوم أكــثــر م ــي ال
ترقية  تجميد  تم  لقد 
مخالفة  فــي  عامل   600
اإلدارة  قبل  مــن  واضــحــة 
القدرات  قياس  لبرنامج 
منذ  تطبيقه  ــم  ت ــذي  الـ
عمال  جميع  على   2006
الدرجات  أصحاب  الشركة 
دون  من  اإلشرافية  غير 
اإلدارة  تنتظر  وجه حق، فال 
الجائرة  ــام  ــك األح بــهــذه 
مكتوفي  العمال  يقف  أن 
لما  خــاضــعــيــن  األيــــدي 
منهم  تترقب  وال  به،  تقوم 
والعرفان،  الرضا  ابتسامات 
غدًا  وإن  تدان،  تدين  فكما 

لناظره لقريب. 

ــال  ــن حــق العم ــة م الدرجــة الثامن
إدارة الشــركة تضــرب مصيــر 600 عامــل في عــرض الحيييط !!
تستخف بعقول 3000 عامل .. وتطلق القرارات من دون سابق إنذار
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

حسن يوسف أحمد 

فاضل خليل داوود 

حسن مطر فتيل 

خالد محمد غلوم 

حمزة عبدالرسول 

سلمان أحمد الرفاعي 

سلمان مكي علي

عيسى علي حسن 

سيد عباس الوداعي 

محمد علي عباس 

جعفر خميس يعقوب

أحمد حسين جعفر 

عبداهلل رضا علي 

عبدالكريم عبدالحسين

خالد علي اكبر
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ــال ؟؟  ــؤالء العم ــر ه ــو مصي ماه

جاسم محمد غلوم 

صادق جعفر المهدي 

عبدالنبي سهالن 

علي ابراهيم حبيل

عقيل عبدالرضا حسن

سيد مرتضى تاج

سيد حسين عبدالنبي

بشار مهدي ثابت

محمد أحمد محمود

جواد عبداهلل حبيل

علي ابراهيم الماجد

ضياء عبدالصمد

صباح علي القحطاني 

جمال راشد عبدالرزاق

محمد علي صاللي

أحمد محمد جعفر 

محمد عبداهلل الروساني

توفيق يحيى مبارك

عبداالمير عبداهلل 

جعفر أحمد البري 

أحمد ابراهيم مال اهلل

أحمد علي االنصاري

أحمد محمد البستكي

حسن علي االنصاري

فاضل محمد حيدر 

عبدالنبي فرهود

عارف عبدالقادر علي

عبدالحميد محمد علي

عبدالمنعم عبداهلل 

علي محمد حاجي 

العامل  13



العامل  14

نشرة عمال البا - العدد )67( مشكالت عمـاليـة 
 نوفمبر 2015 

صفحة مشكالت عمالية
 Omalalba@gmail.com : التواصل

أشــتكى عامــل مــن دائــرة المســبك بأنــه 
بعدمــا أخبــره مســؤوله المباشــر بتاريــخ 
الدرجــة  علــى  حصولــه   2015/10/4
بعــد  العامــل  هــذا  تفاجــأ  الثامنــة، 
ــة،  ــة الثامن ــف الدرج ــر توقي ــار خب انتش
ــرت  ــد غي ــأن إدارة المــوارد البشــرية ق ب
ــى الدرجــة الســابعة  ــه إل ــه وأعادت ترقيت

 .2015  /10/8 فــي 
يــا  القــرارات  المصداقيــة فــي  فأيــن 

البــا؟  شــركة  إدارة 

ــون  ــرة الكرب ــال بدائ ــد العم ــتكى أح اش
مــن عــدم قبــول إجازتــه المرضيــة. حيث 
تدهــورت حالتــه الصحيــة فــي تاريــخ 
2015/8/14، وذهــب إلــى مستشــفى 
ــن.  ــدة يومي ــة م ــازة مرضي ــي إج وُأعط
ــه  ــدم إجازت ــخ 2015/8/17 ق ــي تاري وف
قبــل  أي  الطبيــة،  للدائــر  المرضيــة 
ــرة  ــا الدائ ــي حددته ــرة الت ــاء الفت انته
المرضيــة،  اإلجــازات  لقبــول  الطبيــة 
بحجــة  إجازتــه  رفــض  تــم  ولكــن 
ــد المحــدد. ــل الموع تســليم اإلجــازة قب

يــا » ميديــكال« معكــم فــي  احترنــا 
ــازة  ــل اإلج ــدم العام ــإذا ق ــد .. ف الموع
»تأخــر  ردكــم  يأتــي  الموعــد  بعــد 
الموعــد  قبــل  ســلمها  وإذا  العامــل« 
ترفضــون اإلجــازة ! .. ليظــل العمــل فــي 
ــه. ــة موقف ــم صح ــره رغ ــن أم ــرة م حي

ــكاوى  ــا بش ــال الب ــن عم ــدد م ــدم ع  تق
عديــدة متمثلــة فــي ضيــاع حقهــم فــي 
الترقيــة حيــث إنهــم محبوســون فــي 
الدرجــة الســابعة، وقــد تحدثــوا إلــى 
المســؤولين، ولكــن أحــدا لــم يجــب على 
طلباتهــم، وال ســيما أنهــم يســتحقونها 
منــذ فتــرة طويلــة، وهــم فــي حيــرة 
مــن أمرهــم واليعرفــون ســبب تعطيــل 

ــم. درجاته

اشــتكى أحــد عمــال دائــرة المســبك، 
أثنــاء  مهنيــة  إلصابــة  تعــرض  بأنــه 
كتابــة  فــي  اإلدارة  وأخطــأت  العمــل، 
ضــوء  وعلــى  الحالــة،  عــن  التقريــر 
احتســابها  التأمينــات  رفضــت  ذلــك 
إصابــة عمــل، وبــدا واضحــا أن اإلدارة 
ــات  ــون التأمين ــرة بقان ــا خب ــس لديه لي
نــار  بيــن  اآلن  والعامــل  االجتماعيــة، 
ــبب  ــه بس ــتقطاع عالوات ــار اس ــم ون األل

اإلصابــة. احتســاب  عــدم 

قــدم عامــل مــن دائــرة الكربــون شــكواه 
مــن حرمانــه مــن الترقيــة إلــى الدرجــة 
اإلشــرافية، حيــث كان يســعى جاهــدا 
للحصــول علــى الدرجــة األعلــى ويتــم 
اختيــاره لهــا، ولكــن تــم اســتبعاده هــو 
مــن االختيــار فــي حيــن أن هنــاك شــاغرا 

فــي الدرجــة.  

ــة  ــورش المركزي ــال  ال ــد عم ــتكى أح أش
)الــورك شــوب( حرمانــه مــن الترقيــة 
ــابعة  ــة الس ــي الدرج ــع ف ــه قاب ــث إن حي
والتــي تمــت ترقيتــه إليهــا فــي عــام 
2007 إلــى اآلن، وهــو يعمــل بالشــركة 
منــذ 14عامــا، وقــد تحــدث إلــى مديــره 
فائــدة  وبــال  جــوى  دون  مــن  ولكنــه 
تذكــر، علــى الرغــم مــن أن العامــل لديه 
شــهادة  الدبلــوم الوطنيــة فــي ســنة 
1999 مــن معهــد البحريــن.  فلمــاذا 

ــة؟ ــة الثامن ــه للدرج ــرت ترقيت تأخ

 اشــتكى أحــد العمــال إلــى النقابــة مــن 
عــدم حصولــه علــى الدرجــة الثامنــة 
بيــن  األقــدم  أنــه  مــن  الرغــم  علــى 
زمالئــه، وحاصــل علــى درجــة الماجســتير 
مــن جامعــة )AMA(، وقــد اجتــاز االختبار 
الــذي عقــد مــن أجــل الترقــي فــي حيــن 
ــة  ــاءة العلمي ــن الكف ــة م ــى درج ــه عل أن
والعمليــة التــي تؤهله، وترشــحه للدرجة 
الثامنــة ولكــن تــم اســتبعاده منهــا. 

المــوارد  دائــرة  مــن  عامــل  أشــتكى 
البشــرية بإنــه فــي تاريــخ 2015/7/28 
شــؤون  قســم  مســؤوولة  اســتدعتني 
الموظفيــن إلخبــاري بــأن هنــاك عــالوة 
يتــم صرفهــا لــي عــن طريــق الخطــأ 

ــة. ــنة كامل ــذ س من
دفعــة  اســتقطاعها  يريــدون  واآلن   
جــزءا  ولكــن  معاشــي،  مــن  واحــدة 
ــي،  ــن حق ــر م ــالوة يعتب ــذه الع ــن ه م
ــت  ــي تثب ــهادات الت ــدي الش ــث إن ل حي
اســتحقاقي للعــالوة، كمــا أن ظروفــي 
باســتقطاع  لــي  تســمح  ال  الماديــة 
ــت  ــي كن ــغ الت ــدة كل المبال ــة واح دفع
فأرجــو  العــالوة.  نظيــر  اتســلمها 
تصلــح  فكيــف  قضيتــي.  فــي  النظــر 
ــال؟  ــاب العم ــى حس ــا عل اإلدارة أخطائه

عــرض أحــد العمــال معاناتــه هــو وأســرته، 
منــذ أن تعرضــت زوجته أثناء ســفرهم إلى 
األردن لوعكــة صحيــة دخلــت علــى إثرهــا 
وأعطاهــم  المستشــفيات هنــاك  إحــدى 
بزوجتــه.   الخاصــة  التأميــن  بطاقــة 
ــال  ــفى باالتص ــت المستش ــم قام ــن ث وم
بشــركة التأميــن فــي البحريــن، فــكان رد 
الشــركة بــأن عليــه دفــع المبلــغ وقيمتــه 
200 دينــار، علــى أن يســترده حين عودته. 
ولكــن شــركة التأميــن طالبتــه بتقريــر 
طبــي موقــع مــن الدائــرة الطبيــة، وحينها 
الطبيــة  الدائــرة  فــي  الطبيــب  رفــض 
ــن  ــر م ــة إن األم ــك بحج ــا ذل ــركة الب بش
ــك،. ــه بذل ــة وال عالقــة ل اختصــاص النقاب

بيــن  اآلن  حتــى  حيــرة  فــي  والعامــل 
الدائــرة الطبيــة والمــوارد البشــرية ألن 
إجــازة  فــي  البشــرية  المــوارد  مســؤول 
ــن.     ــن الجهتي ــى اآلن بي ــق حت واألمــر معل

رغم حصولي على الماجستير  عالج زوجتي في األردنأعادوني للدرجة السابعة 

اإلجازة المرضية قبل الموعد !

الدرجة الثامنة .. الدرجة الثامنة

على الدرجة السابعة من 14 عاما

تم استبعادي من الترقية

عدم احتساب إصابة العمل 

يطالبون باسترداد العالوة 
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مـشـاكـل عـمـالـيـة 

الذين  العمال  قضية  أن  يبدو 
لن  دراستهم  إكمال  في  يرغبون 
تنتهي أبدًا، فكل مرة يشتكي عدد 
مسؤوليهم  رفض  من  العمال  من 
التعاون معهم في مسألة الدراسة 
الجامعية، وكأن العمال ذاهبون إلى 
المجتهد  العامل  عذاري«..  »منتزه 
في قسم الطاقة اشتكى من رفض 
مساعدته،  القسم  في  مسؤوله 
وعدم السماح له بمغادرة العمل إال 
العامل  أن  علمًا  ساعة،  نصف  قبل 
بأوقات  مسبقا  مسؤوله  أخبر 
الجدول  لــه  وأحــضــر  محاضراته 
أنه يجب على  الذي يثبت  الدراسي 
العامل أن يخرج قبل انتهاء الدوام 
إلى  الوصول  له  ليتنسى  بساعة، 
الجامعة في الوقت المحدد.. ولكن 
يبدو أن المسؤول رافض تمامًا أن 

للعامل  والمساعدة  العون  يد  يمد 
الذي يحلم بأن ينهي دراسته ويتوج 
الجامعية  بالشهادة  الحلم  هذا 
للعامل  لــيــس  فــخــر  ــي  ه الــتــي 
أن  علما  أيضًا..  للشركة  بل  فقط، 
 AMA جامعة  في  طالب  العامل 
الميكاترونك  تخصص  ــدرس  وي
)Mechatronic (، وهذا التخصص 
عمله  بصلب  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط 
في  الغريب  الطاقة..  قسم  في 
الموضوع أن بعض الدوائر تتعاون 
بمغادرة  لهم  وتسمح  عمالها  مع 
العمل قبل ساعة و نص من فترة 
مزري  الحال  بينما  الدوام!!  انتهاء 
التي  كالطاقة  األقسام  بعض  في 
لعمالها  السماح  حتى  ترفض 
بالخروج قبل ساعة من وقت الدوام 

المحدد. 

التعليم ممنوع  بأمر من اإلدارة التنفيذية في البا 



موقع وزارة العمل
 االلكتروني خارج التغطية 

مضــى علــى انطــالق قانــون العمــل فــي القطــاع 
األهلــي 3 أعــوام تقريبــا، واستبشــرنا خيــرا بــأن 
يتــم انطالقــه تزامنا مــع انطالق العمــل بالموقع 
اإللكترونــي الرســمي لــوزارة العمــل، لكــن علــى 
مــا يبــدو أن الموقــع ســيظل تحــت الصيانــة إلــى 
مــاال نهايــه رغــم الــدور الهــام الــذي يقــوم بــه 
ــي  ــات الت ــن الخدم ــتفادة م ــهيل االس ــي تس ف
ــر  ــة آخ ــى معرف ــة إل ــوزارة، باإلضاف ــا ال تقدمه
أخبارهــا، فالموقــع االلكترونــي بمثابــة حلقــة 
الوصــل بيــن المؤسســة وروادهــا، فلــدى الــوزارة 
العديــد مــن الخدمــات التــي تقدمهــا ويســتطيع 
األفــراد االســتفادة منهــا لتســهيل األمــور مــن 
ــر،  ــب آخ ــن جان ــة م ــى البيئ ــاظ عل ــب وللحف جان
ورق،  بــال  إلكترونيــة  الخدمــات  تكــون  كأن 
ــا  ــرا بينه ــل مؤخ ــج الحاص ــد الدم ــا بع وخصوص

ــة. ــة االجتماعي ــن وزارة التنمي وبي

بمعنــى توســيع دائــرة الخدمــات وزيــادة الطلــب 
عليهــا، وخصوصــا أنهــا مــن الــوزارات الحيويــة 
ــاورة  ــقيقة المج ــدول الش ــذو ال ــة، كح بالمملك
التــي حاليــا بصــدد االنتقــال مــن الحكومــة 
ونحــن  الذكيــة،  الحكومــة  إلــى  اإللكترونيــة 
لدينــا يبقــى الحــال ال محــال غيــر قادريــن علــى 
ضبــط العمــل بمحدوديــة الخدمــات اإللكترونيــة 
المقدمــة فــي ظــل وجــود وزارة كــوزارة العمــل 
بــال موقــع إلكترونــي وتحــت الصيانــة إلــى األبــد. 

الباحث االقتصادي / عبدالحميد عبدالغفار 

بقــوة عشــرة  زلــزال  علــى  مقبلــة  البحريــن 
العملــة!  فــي تغييــر قيمــة  ريختــر متمثــًا 
ــة  أخطــر قــرار يمكــن اتخــاذه ســيقلب الطاول
صفعــة  االقتصــاد  ويصفــع  الجميــع  علــى 

مدويــة.

اللجنة األسبوعية ومماطلة 
تنفيذ القرارات!!

إن الهدف األساسي من تشكيل اللجنة 
النقابة  ممثلي  طرفي  بين  األسبوعية 
مناقشة  أجل  من  هو  اإلدارة،  وممثلي 
وإيجاد  ومتابعتها  اليومية  المشاكل 
في  نراه  ما  ولكن  لها،  المناسبة  الحلول 
الواقع يعكس الصورة الصحيحة لمسمى 
اللجنة، حيث إن هناك العديد من القضايا 
العمالية العالقة، والكثير من المقترحات 
النقابة  بها  تقدمت  التي  والــحــلــول 
معظمها  رفض  يتم  باللجنة  لمناقشتها 
بأن  العلم  بحجة عدم وجود ميزانية، مع 
أعوام  إلى  تعود  المقترحات  تلك  أغلب 

سابقة منصرمة 2013/2012.
من المعروف أن أي ميزانية يتم رصدها 
تكون مع بداية كل سنة ميالدية، ونحن 
هناك  أن  بمعنى   2015 نهاية  في  اآلن 
رصد  يتم  ولم  تخطيها  تم  ميزانيات   3
تقدمت  التي  المقترحات  لتلك  ميزانية 

الممكن  النقابة، وهي مقترحات من  بها 
استمرار  إن  مستحيلة.  وليست  تنفيذها 
نفعا  يجدي  لن  عليه  هو  ما  على  الحال 
للوقت  للطرفين وال يعدو كونه مضيعة 
لتنفيذ  مؤشرات  يوجد  وال  والجهود، 
أجلها،  من  اللجنة  أنشئت  التي  األهداف 

لذا يعتبر وجودها وعدمه واحدا.
الــقــرارات  تنفيذ  في  المماطلة  إن 
قد  أغلبها  والتي  المشتركة،  للمشاريع 
تقدمت بها النقابة تحتاج إلى وضع جدول 
أن  ال  لتنفيذها  المعالم  محدد  زمني 
وتأجيلها  اللجنة  أوراق  في  تدوينها  يتم 

سنوات وسنوات!! 
مناقشة  اللجنة  عمل  صميم  فمن 
واتخاذ القرارات ومن ثم التنفيذ ال أن يتم 
التدوين ومن  ثم التأجيل  وال يتم التنفيذ!! 
ترى  هل الميزانية بشركة البا يتم رصدها 
سنوات؟! عشر  كل  أي  عقديا..  أم  سنويا 

عمال المصهر  في رسالة إلى نقابة البا 
يجــب علــى إدارة الشــركة أن تعــي أن حقــوق 
ــي  ــا ف ــي حققوه ــباتهم الت ــا ومكتس ــال الب عم
اهلل  حفظــه  الملــك  لجاللــة  الزاهــر  العهــد 
هــي خــط أحمــر ال يمكــن أبــدا المســاومة أو 
ــن  ــات، ول التفريــط فيهــا مهمــا كانــت التضحي
ــزاع أي حــق  ــى مــن يحــاول انت يكــون ســهال عل
ــا  أو مكتســب ناضلــت الطبقــة الكادحــة فــي الب
لســنين مــن أجلــه، بمعنــى أنــه لــن تكــون 
ــابات  ــي حس ــائغة ف ــة س ــة لقم ــة العامل الطبق
ــنين  ــة س ــاء نتيج ــك ج ــكل ذل ــركة، ف إدارة الش
نضاليــة كانــت وال زالــت مــن أجــل غــد أفضــل.

فيــا إدارة الشــركة ومــن بيــده القــرارات احــذروا 
تهميــش الطبقــة العاملــة وتصفيرهــا علــى 
ــباتها،  ــث بمكتس ــا والعب ــل منه ــمال بالني الش
ــد  ــى مزي ــل إل ــا.. ب ــدي نفع ــن يج ــك ل ــإن ذل ف

ــائر!!! ــن الخس م

مملكة  حــكــومــة  إن 
التدابير  اتخذت  البحرين 
األزمة  تمر  لكي  الالزمة 
االقتصادية بأقل الخسائر 
يؤثر  مــا  كــل  ولــتــفــادي 
المعيشية  الحياة  على 

الـــمـــواطـــن، من  لـــدى 
بالحقوق  المساس  دون 
والمكتسبات،  العمالية 
فهمه  يصعب  ما  ولكن 
هو أن الشركات الصناعية 
المملكة  في  والمؤسسات 

الخناق  تضيق  أن  تحاول 
بشتى  العاملين  على 
األزمة  واستغالل  الطرق 
قلة  ــاء  ــادع ب لصالحها 
يحلو  ما  ــدار  وإص ــاح  األرب

لها من قرارات.

!

؟؟؟؟؟

@hameedaghaffar

رأي النقابة 
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رؤيه نقابية لتطوير دور
النقابات العمالية في التنمية البشرية 

الــنــقــابــات  دور  يــقــتــصــر  ال 
ــدؤوب  ال العمل  على  العمالية 
العمل  ظــروف  تحسين  أجل  من 
وتطوير  التقاعد  وأنظمة  واألجور 
بما  العمل  وتشريعات  قوانين 
العاملة  الطبقة  مصالح  يخدم 
أن  أي  ذلــك؛  يتعدى  بل  فحسب، 
للنقابات دورا كبيرا في دفع عجلة 
األفضل. نحو  البشرية  التنمية 

عن  زعيتر(  أبــو  )سالمة  كتب 
استكمااًل   قائاًل:  المهم  الدور  هذا 
للدور التاريخي للعمل النقابي في 
عبر  واالجتماعي  الوطني  الكفاح 
اللحظة،  حتى  التاريخية  مراحله 
األعباء  حجم  كبر  رغم  تميز  والذي 
والعطاء  والتضحيات  والتحديات 
في جميع المجاالت لخدمة العمال 
والحفاظ على المكتسبات الوطنية 
إال  تتحقق  ال  والتى  واالجتماعية، 
النقابية  األجيال  وتعاقب  بتواصل 
لتحقيق  الــمــتــواصــل  والــعــمــل 
العمالي  بالواقع  للرقي  األهــداف 
التنمية،  وتحقيق  واالجتماعي 
العمالية  النقابات  تستمر  ولكي 
التطورات  وتواكب  عطائها  في 
السريعة  والمتغيرات  ــداث  واألح
تؤثر  والتى  بعملها،  المحيطة 
قيامها  على  وتنعكس  فيها 
حجم  اتساع  مواجهة  في  بدورها 
والفقر  البطالة  وظواهر  التحديات 
االجتماعي  واالستعباد  والتهميش 
والنساء  الشباب  وخاصة  للعمال، 
انعكاسات  إلى  وباإلضافة  منهم، 
واستمرار  السياسي  االنقسام 
والتقليدية  النقابية  البيروقراطية 
السوق،  اقتصاد  معمعة  ظل   في 
األجور،  وتدني  األسعار،  وارتفاع 
تطبيق  على  الــرقــابــة  وضــعــف 
العمالية،  االجتماعيه  القوانين 
وانطالقًا من اإليمان بأن النقابات 
مستقبلها  يمكن  العمالية 
بالتجديد والتحديث واإلقتناع بحق 
بالتغيير والنضال لتحقيق  العمال 
األفضل لهم وللمجتمع. ومن هنا 
نرى ضرورة القيام بخطوات مهمة، 

أو باألحرى حدد )ابو زعيتر( دور 

به  القيام  يجب  الذي  النقابات 
في النقاط التالية:  

أن  العمالية  النقابات  على   -
الوظيفي  وبناءها  هياكلها  تطور 
بما يساعد على منحها القدرة على 
نقل  خالل  من  أهدافها  تحقيق 
النقابية  االتحادات  من  التجارب 
لتحديث  والصديقة  الــدولــيــة 
ثقافة  وتوسيع  األداء،  وتطوير 
مواكبة  لتستطيع  النقابي  العمل 
العصرنة والتطور السريع المحيط 

بالعمل النقابي واالجتماعي .

- تمكين قيادات ونشطاء العمل 
الخبرات  تبادل  طريق  عن  النقابي 
المؤسسية مع النقابات واالتحادات 
التدريب  خــالل  ــن  م ــة،  ــي ــدول ال
والتعليم المتبادل فيما بين هؤالء 
مواضيع  وتظهر  والكوادر،  القادة 
التدريب واللقاءات التعليمية التى 
أمثلة  الدولية  النقابات  بها  تقوم 
التمكين  اتجاهات  عن  ملموسة 
القرار،  صناعة  في  التأثير  وآليات 

والسياسات العامة. 

الوطنية  األولــويــات  تحديد   -
ضغط  حمالت  لتنظيم  والعمالية، 
قضايا  لصالح  التأييد  وكسب 
العمال وبناء التحالفات والشراكات، 
لعمل  التشريعية  البيئة  وتحسين 
نظم  لتطوير  العمالية،  النقابات 

الشراكة بين أطراف اإلنتاج. 

الديمقراطية  قــيــم  نــشــر   -
والحاكمية الرشيدة لعمل النقابات 
ومكافحة  التسامح  قيم  وتعزيز 
في  دور  ولعب  والفساد  التطرف 
التشريعية  االنتخابات  مراقبة 

والمحلية والرئاسية.
ومواد  للتدريب  أدلة  إصــدار   -
كوادر  لمساعدة  متنوعة  تعليمية 
على  العمالية  والنقابات  العمال 
جديدة  ومهارات  معارف  اكتساب 
أو ألغراض تثقيف جماهير العمال 
هذه  عليها  تعمل  محددة  بقضايا 

النقابات. 

والتواصل  التدريب  تطوير   -
الصفحات  عــبــر  ــي  ــرون ــت ــك اإلل
والتثقيف  والتعليم  اإلكترونية 

اإللكتروني.

- توسيع دائرة االتصال المباشر 
ــن خــالل تلمس  الــعــمــال م ــع  م
المصالح  وتعظيم  المشاكل 
المتعلقة بهم والقيام بدور نقابي 
عضويتهم  وتنظيم  معهم،  فعال 
بالنقابات من خالل برامج وأنشطة 
االستقطاب  في  تساعد  نوعية 
مع  والتفاعل  للمشاركة  العمالي 

برامج العمال.

قــدرات  تطوير  على  العمل   -
اإلدارة  بوسائل  العمالية  النقابات 
إدارة  بإنشاء  والقيام  الحديثة، 
البشرية  المواد  لتنمية  متخصصة 
قدرات  بتنمية  تقوم  النقابات  في 
النقابية،  والقيادات  العاملين 
لهم  المناسبة  البيئة  لتوفير 
التى  والخدمات  األداء  لتحسين 
تكون  حتى  العمال  لصالح  تقدم 
برامجها  في  تجديدية  النقابات 
التقليدية  من  وتخرج  وخدماتها 
والثقافة البالية  التي تعاني منها 
الظروف  مع  تناسبها  عدم  بسبب 
الحركة  بها  تمر  التى  الجديدة 

النقابية والعمالية.

بيانات  قاعدة  توفير  وجوب   -
دقيق  ونظام  ومتجددة،  متطورة 
للمعلومات في النقابات العمالية. 

بين  التطوع  ثقافة  إرســاء   -
العمال من خالل تضمينها في كل 

األنشطة التى تقوم بها النقابات.

النقابات  تطور  أن  ــرورة  ض  -
العمالية برامجها الترويحية لشغل 

أوقات الفراغ بالعمل 

والمنتجعات  األندية  إنشاء  على 
والمنتديات الثقافية والتفكير في 

السبل الترويحية الفعالة 

العمال  عن  الضغوط  لتخفيف 
الفنية...  واللقاءات  كالرحالت 
تعزيز  في  تسهم  أنشطة  أي  الخ؛ 
العمال  بين  النقابية  العالقات 

والنقابات.

- ضرورة العمل على تطوير 
النقابات  وإمــكــانــات  وســائــل 
المالية لتستطيع توفير احتياجاتها 
استقالليتها  عــلــى  وتــحــافــط 
وفعاليتها من خالل القيام ببرامج 
يمكن  مــادي  عائد  ذات  وأنشطة 
التى  الخدمات  لصالح  توظيفه 

تقدمها للعمال. 

تطوير  على  العمل  ــرورة  ض  -
في  العمالية  المشاركة  سبل 
باستخدام  النقابي،  القرار  صناعة 
من  الظروف  تناسب  جديدة  آليات 
خالل االجتماعات وعقد المؤتمرات 
القضايا  تناقش  التى  والندوات 

العمالية. 

- ضرورة العمل على تعزيز لغة 
الحوار في إطار المحاولة للعب دور 
والفئوية  التعصب  مواجهة  في 

واالنقسامات الطائفية.

العمالية  النقابات  تحتاج   -
وعميقة  جــادة  بحثية  جهود  إلى 
وركــائــز  ــس  أس لبناء  وجماعية 
المجتمع المدني الحديث، وتطوير 
كل ما هو تقليدي لتكون النقابات 
الطاقات  كل  لحشد  مرونة،  أكثر 
التنمية  نحو  للدفع  ــدرات  ــق وال

البشرية والديمقراطية.  

بقلم: 
فهد المضحكي 

!
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بأقالم
 العمال 

هذه مساحة للعمال
لنقل رسائلهم 

للمسؤولين
 لنشر مقاالتهم

والتعبير عن مشكالتهم
مساحة بيضاء

وكلمات صادقة
 من خضم المعاناة

للتواصل على البريد 
االلكتروني التالي: 

Omalalba@gmail.com

 أو عن طريق الهاتف: 

  17837457

رسالة عبر البريد : الدرجة الثامنة

) رسالة بخط اليد إلى إدارة الشركة : من العامل المتقاعد أبو ابراهيم / رقم شارة العمل : 7753(

هــذه رســالة منــي إلــى المســؤولين أرجــوا توصيلهــا والــرد الشــافي.. الحــس وال  خبــر فــي قســم  األوعيــة، 
ــة  ــوص الدرج ــد رد بخص ــم )MOULD SHOP(  واليوج ــي  قس ــنة ( ف ــرين س ــن  ) عش ــر م ــا أكث ــار لن ص
الثامنــة، بالرغــم مــن إننــا قــد قدمنــا أوراقنــا منــذ فتــرة طويلــة، وال يوجــد ســوى الوعــود دون التنفيــذ .. 

أرجــوا الــرد بأســرع مــا يمكــن فقــد  تعبنــا مــن الوعــود.  
العامل : عباس الصفار
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بعد قطع خدمة البريد االلكتروني في البا .. 

 بقلم / عبداهلل المعراج 

»الحرمان من الدرجة الثامنة«

مؤخرا  الشركة  إدارة  طالعتنا 
إيقاف  حــول  المفاجئ  بقرارها 
لنيل  المؤهلين  العمال  ترقيات 
في  بانت  لقد  الثامنة.  الدرجة 
إدارة  لدى  المخبأة  النوايا  العلن 
تشنها  التي  الحرب  حول  الشركة 
ومن  منهم  للنيل  العمال  ضد 
العمالية  ومكتسباتهم  حقوقهم 
نضالهم  نتيجة  اكتسبوها  التي 
إلى  نسبة  العمالي،  وحراكهم 
الملك  جاللة  بمشروع  جــاء  مــا 
أتــاح تشكيل  ــذي  وال اإلصــالحــي، 

النقابات العمالية بالمنشآت.
 إن قيام اإلدارة بالتضييق على 
لم  وإحباطهم  وإزعاجهم  العمال 
ضمن  مــاٍض  هو  بل  األول  يكن 
التعليمات  من  ممنهجة  سلسلة 
وتقوم  اإلدارة  مجلس  يصدرها 
بتنفيذها،  التنفيذية  اإلدارة 
الـ  مسألة  الغيث  أول  كان  حيث 

الزيادة  مقدار  وهــو  دينارا   20
هي  التي  االجتماعية  العالوة  في 
العمال،  حقوق  من  وحق  مكسب 
فقد تم اكتسابها ونيلها على مدار 
حقا  وأصبحت  مضت  سنوات  عشر 
مكتسبا، وتأتي اإلدارة التي تواصل 
مسلسل الترهيب وتحبيط العمال 
كل  بإيقاف  المفاجئ  بإعالنها 
الترقيات، وخصوصا ترقيات الدرجة 
إنذار. سابق  دون  من  الثامنة!! 

 إن اإلدارة ال تعي حجم التخبط 
فاشلة  ــرارات  ق من  تنفذه  الــذي 
تنفيذ  سوى  معنى  أي  لها  ليس 
القرار  صاحب  من  تتلقاها  قرارات 
الذي هو على رأس الهرم، والذي ال 
يهمه سوى تنفيذ برامج تخفيض 
التكاليف، وإن كان ذلك على حساب 
الثروة  هي  التي  الكادحة  الطبقة 
الشركة،  تمتلكها  التي  الحقيقية 
نجاحها  في  الرئيسي  والسبب 

العالمية  ومــقــارعــة  وتقدمها 
اإلنتاجية  باألرقام  التباهي  في 
القياسية التي تم إنجازها بسواعد 
يشهد  والتي  الماهرة،  البا  عمال 

لها القاصي والداني. 
إلــى  بالنسبة  الــتــرقــيــة  إن 
يجعله  الذي  الحافز  هي  العامل 
الكثير  ويكتسب  نفسه  من  يطور 
أدائــه  وتحسن  العمل  بميدان 
الوظيفي سواء كان على المستوى 
المستوى  على  أو  الشخصي 
حافزا  يعد  ذلك  فإن  المعيشي، 
باإلخالص  المزيد  يضيف  كــي 
والتفاني والتألق في إنجاز المهام 
أكمل  على  الوظيفية  والواجبات 
المجال  فتح  إلى  باإلضافة  وجه، 
التي  ــداع  واإلب التطور  آفاق  نحو 
تصب في النهاية في صالح رفعة 
البحرين  مملكة  ورفعة  الشركة 
الوطنية. بالسواعد  فخر  بكل 

يستحقون  ــا  ــب ال عــمــال  إن 
لكي  الــدرجــات،  بشتى  الترقيات 
األمام،  إلى  التنمية  عجلة  تسير 
مراجعة  التنفيذية  اإلدارة  وعلى 
سوى  تجدي  لن  التي  قراراتها 
عدم  من  حالة  وخلق  الرجعية 
االستقرار بالنسبة إلى الجو العام 
فرص  ــود  وج مع  العمل،  ببيئة 
تكون  قد  مهنية  حــوادث  لوقوع 

مميتة ال سمح اهلل.  
أي  فــي  العاملة  الطبقة  إن 
مكان يجب أن يكون لها احترامها 
قبل  من  وتقديرها  ومكانتها 
يمسكون  الذين  القرار  صناع  
الشركات  وقيادة  األمــور  بزمام 
والمؤسسات، حيث إن أي نجاحات 
يكون  الشركات  تلك  تحرزها 
نابعا من صميم الطبقة العمالية 
الكادحة التي نكن لها كل التقدير 

واالحترام.



 نتائج التحقيق التقييم مالحظاتتفاصيل الحادث مكان الحادثالتاريخ 

خط الصهر 2015/10/15
D عنبر

بينما كان العامل يحاول أن يبعد المطرقة عنه عند 
تثبيت مغذي األلومينا و لكنها رجعت مرة أخرى و 
علقت يده فيه و أصيب بجروح و حروق و تم أخبار 

المشرف و نقل العامل الى مركز البا الصحي.

نصحت النقابة االدارة بضرورة 
مراجعة خطوات العمل و توفير 

أدوات غير حديدية.

حروق 
طفيفة

تبين ان المجال 
المغناطيسي ادى الى 
رجع و تجاذب المطرقة.

دائرة الكربون 2015/10/1
2-1

بينما كان الفني يعاين و يتفقد جهاز الدخان، ظهرت 
فجأة كمية من البخار في وجه العامل بسبب إنسداد 
مجرى األبخرة و أصيبت عينا العامل و نقل فورا الى 

مركز البا الصحي.

نصح فريق الصيانة بضرورة 
االهتمام أكثر بالصيانة 

الوقائية.

إصابة 
طفيفة

تبين ان البخار كان عالق 
نتيجة وجود تسرب ممى 
أدى إلى إنسداد مجرى 

األبخرة.

2015/10/4
دائرة الكربون 

2-1
انزلق العامل اثناء ذهابه إلى االستراحة و فقد توازنه 
و سقط على االرض على يديه اليمنى نتيجة تعثره 

بقطعة على االرض.

نصحت النقابة االدارة بضرورة 
التقيد بجميع اجراءات السالمة 

و االشراف على العمال.

إصابة 
طفيفة

العامل كان متعب و فقد 
تركيزه لكثرة األعمال.

خط الصهر 2015/10/105
D عنبر

فقد العامل توازنه أثناء صعوده سلم رافعة PTA، و 
انزلقت قدماه، وُجد العامل ملقًا على األرض و يعاني 

من إصابات في الجبهة و الظهر. و نقل بعدها إلى 
مستشفى السلمانية لتلقي العالج.

ضرورة التأكد من نظافة 
مناطق العمل و ضرورة توعية 
العمال بإستخدام الدرابزين 

عند الصعود والنزول.

إصابة 
مضيعة 
للوقت

تبين أن المنطقة لم 
تكن نظيفة.

المسبك 2015/10/142
خط السبك 1

كان العامل متواجد في منطقة التكديس القوالب 
الجاهزة، تعطل جهاز االستشعار)Sensor( فحاول 

العامل تعديل موضع الجهاز بواسطة إصبعه السبابه 
لكن فجأة تحركت الطاولة مما أدى إلى إصابة إصبعه 

و نقل بعدها الى مركز السلمانية.

أكدت النقابة على ضرورة 
اإلهتمام باإلجراءات الوقائية 

أكثر.

إصابة 
في 

االصبع
تبين أن سبب الحادث هو 

تعطل الجهاز تكرارًا، و 
قلة الصيانة.

كربون 2015/10/162-1

بينما كان العامل يفحص الخرطوم الموجود أعلى 
البواب F.T.P.C، وجد أن الخرطوم الهوائي غير مثبت 

جيدًا، و بعد أن ثبته تفاجأ بخروج ماء ساخن جدًا 
من البراد، أصيب العامل بحروق من الدرجة األولى و 

الثانية في ساقه اليسرى و نقل إلى مركز البا

إصابة نصح بتطويق أو وضع حاجز 
حروق

تبين أن التفتيش غير 
آمن نتيجة المكانية 

خروج مياه ساخنه

خط الصهر 2015/10/18
3-1

اصطدمت مركبة نقل المعدن المنصهر محملة كليًا، 
بينما هي متوجه من عنبر 6 الى محطة نقل المعادن، 

بمركبة أخرى عائدة من المحطة و لحسن الحظ لم 
يصب السائقين، والتحقت المركبتين بأضرار بسيطة.

التأكيد على ضرورة مراجعة 
طريقة سير المركبات و تطبيق 

نظام مروري.

حادث 
وشيك ذو 
إحتمالية 

عالية

تبين أن النظام المروري 
غير فعال و مناسب.

كربون 2015/10/222-1
بينما كان العامل يحاول أن يدفع العصا التي كانت 

خالية من الناقالت المعلقة بواسطة انبوب، و من دون 
أن يالحظ كان هناك عمود آخرمعلق يتحرك بإتجاهه، 
فاصطدمت العصا بيده اليمنى أصيب اصابعه بجروح.

نصح بتصميم اداة لدفع العمود 
تكون اكثر أمانًا.

إصابة 
طفيفة

تبين ان االداة و اجراءات 
دفع العمود غير مناسبة

خطوط الصهر 2015/10/29
3-1

عندما كان العامل يوصل أنبوب الهواء في بوتقة 
شفط األلومنيوم، تفاجىء أن موصل الهواء مفكوك. 
فقرر شد  الموصل مستخدما قطعة حديد، وفي هذه 

اللحظة فرطت القطعة من يده فأصاب وجهه بخدوش 
بسيطة. ونقل إلى مركز البا الصحي للعالج

أكدت النقابة على ضرورة 
اإلهتمام باإلجراءات الوقائية 

أكثر.
إصابة 
طفيفة

تبين أن سبب الحادث هو 
تعطل الجهاز تكرارًا، و 

قلة الصيانة.

بعض اإلصـــابات والحـــوادث الوشيكة الوقـوع لشهر أكتوبر
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الصحة والسالمة 

 

 عزز صحتك في مكان عملك

يتغيــب الكثيــر مــن الموظفيــن بســبب اإلصابــات فــي مــكان العمــل واعتــالل الصحــة. هنــاك 
العديــد مــن الطــرق التــي يمكــن للموظفيــن اتباعهــا، ليــس ليقللــوا مــن خطــر إصابتهــم 
باألمــراض التــي يســببها إجهــاد العمــل فقــط، بــل ليســتغلوا األوقــات التــي يقضونهــا فــي 

مــكان العمــل فــي تعزيــز صحتهــم.

 - تتنــوع  أســباب اإلجهــاد النفســي الــذي قــد يصيــب الموظــف، فمــن المهــم معرفــة كيفيــة 
التعامــل مــع ضغــوط العمــل وأعــراض اإلجهــاد النفســي، لتجنــب اإلصابــة بــه. ومــن أنجــح 
ــدم  ــل، وع ــام العم ــي مه ــات ف ــة األولوي ــي معرف ــي ه ــاد النفس ــع اإلجه ــل م ــرق التعام ط

تحميــل النفــس فــوق طاقتهــا.

ــاز  ــي الجه ــات ف ــبب اضطراب ــة أو بس ــم الخاطئ ــة الجس ــبب وضعي ــر  بس ــج آالم الظه -  تنت
العضلــي الهيكلــي، وفــي أغلــب الحــاالت، يكــون أفضــل عــالج لمثــل هذه الحــاالت هــو الحركة 
أو تنــاول بعــض المســكنات إذا احتــاج الشــخص إلــى ذلــك. وقــد يشــعر الشــخص بالرغبــة فــي 
النــوم، ولكــن ذلــك قــد يزيــد الوضــع ســوءا؛ فكلمــا قلــت حركــة الشــخص، ضعفــت عضــالت 

ظهــره وزاد خطــر إصابتــه بــآالم فــي الظهــر.

 - يــزداد خطــر اإلصابــة باإلجهــاد المتكــرر إذا اســتمر الشــخص فــي العمــل ســاعات طويلــة 
مــن دون أن يأخــذ اســتراحات قصيــرة، أو إذا جلــس ســاعات طويلــة علــى كرســي غيــر مريــح 

أو بطريقــة خاطئــة. 

-  يجــب أن يحــرص الشــخص علــى الجلــوس بطريقــة صحيحــة أمــام جهــاز الكمبيوتــر؛ فــإذا 
ــتراحة  ــذ اس ــه أن يأخ ــب علي ــه، فيج ــة أمام ــاعات طويل ــه س ــب جلوس ــه تتطل ــت وظيفت كان

قصيــرة تتــراوح مــا بيــن 5 إلــى 10 دقائــق علــى األقــل كل ســاعة.

-   تعــد ممارســة الرياضــة فــي مــكان العمــل أمــرا أســهل ممــا يتخيلــه الكثير من األشــخاص. 
وفيمــا يلــي بعــض النصائــح لممارســة الرياضــة في مــكان العمل:

o  عنــد الذهــاب إلــى مــكان العمــل، ينبغــي أن ينــزل الشــخص مــن الحافلــة أو مــن إحــدى 
محطــات القطــار التــي تقلــه قبــل أن يصــل إلــى المحطــة النهائيــة، ويكمــل طريقــه ســيرا 

علــى األقــدام أو علــى دراجتــه.
 o إذا احتــاج الشــخص إلــى أن يتحــدث إلــى زميلــه فــي العمــل، ينبغــي أن يذهــب إلــى مكتبــه 

بــدال مــن أن يحادثــه علــى الهاتــف.
o  استخدام سلم الدرج بدال من المصعد.

o  ممارسة التمارين الرياضية في استراحة الغداء.
o يســاعد تحســين اللياقــة العامــة للشــخص وإنقــاص الــوزن الزائــد علــى تصحيــح وضعيــة 

جلوســه، ويقيــه مــن خطــر اإلصابــة بهــذه األعــراض.

يســتهلك األشــخاص ثلــث طعامهــم اليومــي علــى األقــل فــي مــكان العمــل؛ لــذا يؤثــر نــوع 
ــه  ــه وأدائ ــي صحت ــل ف ــكان العم ــي م ــخص ف ــا الش ــي يتناوله ــروبات الت ــوالت والمش المأك
ــرب  ــم يش ــة، أو ل ــة ومنتظم ــة متوازن ــات غذائي ــخص وجب ــاول الش ــم يتن ــإذا ل ــي؛ ف الوظيف

كميــة كافيــة مــن المــاء، فقــد يصــاب بالصــداع أو الخمــول أو ضعــف  التركيــز.

هنــاك الكثيــر مــن الخيــارات الصحيــة لوجبــة الغــداء، ســواء اشــترى الشــخص طعامــه 
ــا  مــن محــل السندوتشــات )الشــطائر( أم مــن المقهــى أم مــن الســوبرماركت أم الكافتيري
الموجــودة فــي مــكان العمــل. ويفضــل إحضــار الطعــام مــن البيــت ليعــرف الشــخص 
ــر  ــتطيع تحضي ــال، فيس ــر الم ــى توفي ــا عل ــك أيض ــاعده ذل ــأكل، ويس ــوف ي ــا س ــط م بالضب
بعــض السندوتشــات أو بعــض أطبــاق الســلطة، أو يحضــر مــا تبقــى مــن وجبتــه المســائية 

ــل . ــكان العم ــى م إل
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ــان  ــارك بمهرج ــيقية تش ــا الموس ــال الب ــة عم ــة نقاب فرق
ــة ــرق البحريني ــع الف تجم

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

العامل  22

عمال  نقابة  فرقة  شاركت 
مهرجان  في  الموسيقية  البا 
الذي  البحرينية  الفرق  تجمع 

أقيم مؤخرًا.
اشتمل الحفل على مجموعة 
الموسيقية  المقطوعات  من 
المحلية  الفرق  مجاميع  أدتها 
أرجاء  مختلف  من  المشاركة 
استمتع  البحرين، حيث  مملكة 
عن  القاعة  مأل  الذي  الحضور 
الموسيقى  بــأنــغــام  آخــرهــا 
المختلفة من األغاني الخليجية 
والعربية والغربية، وكان لفرقة 
الموسيقية  البا  عمال  نقابة 
ــت بــيــن الــفــرق  ــور الفـ ــض ح
تقديم  خــالل  من  المشاركة 
موسيقيتين،  مقطوعتين 
العامل  كلمات  مــن  األولـــى 
العامل  وألحان  غلوم  حسن 
العمال  أداء  الــحــداد  حسين 

ومحمد  عبدالرحمن  أحــمــد 
الحمد،  وعبدالعزيز  الصفار 
»السالمة  بــعــنــوان  وكــانــت 
المقطوعة  أمـــا  ــة«،  ــويـ أولـ
فكانت  الثانية،  الموسيقية 
الغربي  الفن  من  مستوحاة 
حيث قام بأدائها عازف القيثار 
عبدالعزيز  العامل  بالفرقة 
الفرقة  استطاعت  حيث  جمال، 
بمستواها المتواضع أن تالقي 
ترحيبا كبيرا من الجمهور من 
بين الفرق المشاركة، من خالل 
الصورة  وتغيير  األنظار  خطف 
بأن  العام  الرأي  لدى  السائدة 
عمال البا ليسوا فقط يصنعون 
األلمنيوم،  الفتية  بسواعدهم 
ــصــورة  وال االنــطــبــاع  بينما 
أعضاء  تركها  التي  الذهنية 
عمال  أن  بينت  قد  الفرقة، 
وقــدرات  مواهب  لديهم  البا 

في  تميزهم  تضاهي  ــرى  أخ
صناعة األلمنيوم، وحجز موقع 
في  األخرى  المصانع  بين  رائد 
التشجيع  يأتي  كما  العالم، 
الرئيس  قبل  من  المستمر 
بالشركة  للعمليات  التنفيذي 
الداعمة  المستمرة  والمساعي 
لهي  لالنطالقة  التأسيس  منذ 

مساعي محل شكر وتقدير. 
عمال  نقابة  فرقة  أن  يذكر 
البا الموسيقية تأسست حديثًا 
وتضم بكادرها 15 عاماًل فنانًا 
واألقسام  الدوائرة  مختلف  من 
فرقة  أول  ــي  وه بالشركة، 
ــط  األوس بالشرق  تتأسس 
صناعية  شــركــة  قلب  ــن  م
عالمية، كما أن جميع العمال 
هم  الفرقة  إلى  المنضمين 
بآالتهم  يعزفون  فنانون 

الموسيقية الخاصة.



بعد أسبوع واحد

بعد 12 أسبوعًا  بعد 3 أشهر

بعد 8 ساعاتبعد سنة واحدة

بعد سنة واحدة

تتحسن حاستا الذوق 
والشم لديك

تستعيد رئتاك القدرة 
على تنظيف نفسيهما

يتحسن أداء رئتيك 
بنسبة %30

تقل خطورة إصابتك 
بمرض القلب إلى 

النصف

يخرج معظم 
النيكوتين من 

جسمك

يخرج أول أكسيد 
الكربون الزائد من 

جسمك

يوفر الشخص الذي 
يدخن علبة سجائر 

كاملة في اليوم أكثر 
من 4000 دوالر 

بعد 5 أيام

تـوقــف عـن التـدخـيـن 
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رســالة مــن عمــال الطاقــة إلى نقابــة البا
الطاقة  حــجــم  أن  ــك  ش ال 
إليها  تحتاج  التي  الكهربائية 
تحتاج  البا  بشركة  الصهر  خاليا 
لتوليد  محطات  وجـــود  ــى  إل
ومن  بالشركة،  خاصة  الطاقة 
جانب آخر يجب يكون القائمون 
والمسؤولون عن تلك المحطات 
في  المسؤولية  من  قدر  على 
المتعلقة  األمــور  جميع  توفير 
من  الطاقة  توليد  باحتياجات 
شابه،  وما  ووقود  عاملة  أيدي 
صيانة  عمل  ــى  إل بــاإلضــافــة 
المحطة  على  للحفاظ  ــة  دوري
مدى  على  حــاالتــهــا  بأفضل 
سنوات طوال، حيث إن المحطة 
الكهربائية تتطلب مبالغ ضخمة 
إلنشائها، والبقاء على تشغيلها 
منتجة  وتــكــون  ــن،  آم بشكل 
أجله. أنشئت من  الذي  للغرض 

محطات  إدارة  مسؤولي  إن 
يودون  البا  في  الطاقة  توليد 
العمال  مسؤوليات  تقليص 
تقليص  عــبــر  المشغلين، 
في  التي  الروتينية  األعــمــال 
لها،  ــي  داع ال  أنــه  اعتقادهم 
تحت  النفقات  تقليص  بهدف 
التكلفة  تقليص  برامج  ذرائــع 
القائمون  أصدر  ولقد  )تايتن(، 
جدوال  مؤخرا  الطاقة  إدارة  على 
الروتينية  األعمال  يبين  جديدا 
تم  أن  بعد  تنفيذها  يجب  التي 
عن  متغاضين   ،%50 تقليص 
العواقب التي قد تطرأ مستقبال 
التي  القرارات  هذه  تنفيذ  من 
من شأنها إحداث مشاكل كثيرة 
فعلى  الطاقة،  توليد  بمراحل 
الشديد  النقص  مــن  الــرغــم 
منذ  العاملة  اليد  في  الحاصل 

رقم  الطاقة  محطة  تدشين 
إضافة  تمت  أن  بعد  مؤخرا   )4(
الجديدة  المحطة  مسؤوليات 
الطاقة  بمحطة  العاملين  إلى 
ــادة  زي أي  دون  مــن   )3( رقــم 
العاملين. عـــدد  ــي  ف تــذكــر 

إن الكارثة الحقيقية القادمة 
تكمن في التالعب بالضروريات 
الالزمة التي تحتاج إليها محطات 
الطاقة في تشغيلها من األيدي 
محطات  فإن  وغيرها،  العاملة 
الطاقة في شركة البا هي القلب 
التفريط  يمكن  وال  النابض 
فيها بأي شكل من األشكال وال 
تحت أي من الذرائع، فإن القلب 
إذا أصابه خلل ما فإنه  النابض 
من الصعب أن يتم عالجه، وهو 
ما سيؤثر بالتالي على أمور أخرى 
للطاقة،  اإلنتاجية  العملية  في 

فكثير من المواقف واألعطال قد 
تم تداركها في الوقت المناسب 
لتجنب انقطاع التيار الكهربائي 
ــا الــصــهــر، والــتــي  ــالي ــن خ ع
األســود  اإلثنين  أبــرزهــا  كــان 
بذل  تــم  والــتــي   2004 ــام  ع
المستحيل من قبل المسؤولين 
إلى  الكهربائي  التيار  إرجاع  في 
وبعد  اآلن  إننا  الصهر.  خاليا 
مرور 10 أعوام تقريبا على هذه 
كادت  التي  الحقيقية  الكارثة 
تقضي على الشركة لوال تدارك 
المسؤولين، فإننا اليوم ال نريد 
ال  ما  إلــى   والوصول  االنتظار 
برامج  وطأة  تحت  عقباه  يحمد 
على  وغيرها،  التكلفة  تقليل 
حال المثل الشعبي القائل »لين 
الصوت«،  ينفع  ما  الفوت  فات 

فيا مسؤول أفهم!!!
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لمسألة  السياسية  المالمح  ماهي 
واالجتماعي  االقتصادي  اإلصــالح 
المنشودة سواء في ظل هذه الحكومة 
عامة(.  )نظرة  المصغرة  الحكومة  أو 
بعيدا عما تواجهه البحرين اآلن من 
الداخل  في  سواء  ومخاطر  تحديات 
كلما  أنه  المالحظ  من  الخارج،  أو 
بدت  الحاجة إلى اإلصالح االقتصادي 
تتصدر  البحرين  في  واالجتماعي 
أو  السيناريوهات  بعض  الواجهة 
قبل  من  اإليديولوجية  التوجهات 
القيام  معسكرين يحاول كل منهما 
تعترض  التي  المشاكل  بمقاربة  
هذا اإلصالح االقتصادي واالجتماعي، 
الغسرة،  محمد  مقال  في  جاء  فكما 
فإن مواجهة العجز المالي الحكومي 
طرح تفعيل الدراسة! من خالل )إعالن 
إلى  راجع  وهو  المصغرة،  الحكومة 
واالحتيال  الفساد  عمليات  اكتشاف 
الحكومة  هذه  فتشكيل  الكبيرة، 
المصغرة يهدف إلى الحد من النزيف 
إيرادات  وتوجيه  الفساد،  عن  الناجم 
وجهات  مستحقيها  ــى  إل الــدولــة 
الميزانية والحد  المقررة في  صرفها 
التنفيذي  الجهاز  في  التضخم  من 
العالوات  من  العديد  وإلغاء  للدولة، 
وتعديل  التنفيذية  للمناصب 
وإعادة  األخــرى،  والنثريات  األوضــاع 
الحكومية من خالل  األجهزة  تنظيم 
عدد  وتصغير  ــوزارات  ال بعض  دمج 
الهيئات الحكومية بما يكفل خفض 
نفقات اإلنفاق العام في األمور التي 
من  وكان  عنها(.  االستغناء  يمكن 
الكاتب  هــذا  يواصل  أن  الممكن 
يطرح  بــأن  السيناريو،  نفس  في 
الضرائب  فرض  مسألة  في  النظر 
لتعديل  كمحاولة  الرسوم  ــادة  وزي
الفقراء  الوطني لصالح  الدخل  توزيع 
أن  الممكن  ومن  الدخل.  ومحدودي 
مسألة  أيضا  المعسكر  هذا  يطرح 
أن الهدر في الموارد العامة مصدره 
دولة  تقدمها  التي  الخدمات  ليس 
الرعاية االجتماعية، وإنما عدم كفاءة 
والهدر  االجتماعية،  الرعاية  برامج 
آليات،  تتحمل مسؤوليته ثالث  الذي 
التي  اآللية  وهو  العبثي  التسّلح  أوال 
في  الشاعر  سوسن  عنه  تحدثت 
المقابلة الشهيرة التي أجريت معها 
ما  وهو  فبراير،   14 أحداث  ظل  في 

ثانيا  اآلخرين،  من  للنقد  عرضها 
يسبب  الــذي  العشوائي  التوظيف 
الموظفين  ــداد  أعـ فــي  التكدس 
الفساد  ثالثا  المقنعة(،   )البطالة 
حساب  على  واإلثراء  والمالي  اإلداري 
والتنفيع،  االنتفاع  آلية  في  الدولة 
المستفيدة(  )الطبقة  يخلق  ما  وهو 
هذا  الحكومية.  السياسات  مــن 
بتنمية  معني  بأنه  يوحي  المعسكر 
بأن  أي  المدني؛  المجتمع  مؤسسات 
على  باالعتماد  المواطنون  يقوم 
على  قــادريــن  ليكونوا  أنفسهم، 
من  أفضل  بشكل  أنفسهم  تنظيم 
شؤونهم  في  حكومي  تدخل  دون 
بوقف  يبدأ  اإلصــالح  وأن  الحياتية، 
اإلنفاق  سياسات  تسببه  الذي  الهدر 
رشوة  وكأنها  تبدو  التي  الحكومي 
شراء  بقصد  للمواطنين  وترضية 
يطالب  أن  الممكن  ومن  والئهم. 
على  ضوابط  بفرض  المعسكر  هذا 
لحماية  والمجتمع،  االقتصاد  عولمة 
من  التي  أو  المتضررة  الجماعات 
ال  سنكمل  تتضرر.  أن  المحتمل 
أو  المعسكر  يطرحه  سوف  ما  حقا 
ذلك  وبعد  له،  المضاد  اآلخر  االتجاه 
آراء هذين  التداخل في  سوف نوضح 

االتجاهين أو المعسكرين. 
أما االتجاه اآلخر أو المعسكر اآلخر 
الضرائب  فرض  لمسألة  طرحه  فإن 
وزيادة الرسوم تنطلق من أن القصد 
الرسوم  وزيادة  الضرائب  فرض  من 
الرواتب  بند  عبء  من  التخفيف  هو 
وبالتالي  الميزانية،  في  واألجــور 
الحكومي  اإلنفاق  التخفيف من عبء 
لمعالجة  طريقة  باعتباره  الخدمي، 
بالنسبة  أما  الموازنة.  في  العجز 
أو  يطرحون  فهم  الهدر  مسألة  إلى 
يعتقدون أن سبب الهدر في الموارد 
العامة هو )اتكالية المواطنين( على 
سياسات اإلنفاق الحكومي و)التبذير( 
التي  الخدمات  استعمال  وإســـاءة 
)اإلحساس  دون  من  الدولة  تقدمها 
العكس  على  وإنما  بالمسئولية(، 
اعتقادهم  هو  المواطنين  همَّ  فإن 
هذه  ألن  )التبذير(،  حقهم  من  بأن 
الدخل  من  حصتهم  تمثل  الخدمات 
النفط  صناعة  من  المتأتي  الريعي 
ثروة  أنــه  ــاس  أس على  ومشتقاته 
تعب  دون  من  موجودة  )طبيعية( 

ألن  الوهم؛  من  نوع  وهذا  جهد،  أو 
تنضب،  أن  الممكن  من  الثروة  هذه 
التوجه  ــذا  ه فأصحاب  وبالتالي 
اإلنــفــاق  سياسات  أن  يعتقدون 
الحكومي سواء في األجور أو الخدمات 
تمثل  الدولة  تقدمها  التي  العامة 
)المعوق( األهم للنهوض االقتصادي 
والــذي  الحقيقي،  واالجــتــمــاعــي 
في  التوجه  أو  المعسكر  هذا  يريده 
الرعاية  دولة  )تصفية(  هو  الجوهر 
)قوى  إطالق  عبر  وذلك  االجتماعية، 
السوق( من عقالها، لكي تتم معالجة 
محمد  ذكره  الذي  الحكومي  العجز 
أيضا  ويريدون  مقالته،  في  الغسرة 
النظر  بغض  العام  القطاع  تصفية 
للتخفيف  بديلة  سياسات  وجود  عن 
المقترحة،  سياساتهم  ــار  آث مــن 
الفوارق  وزيــادة  السافرة  كالبطالة 
هذا  وينادي  الدخل،  في  الطبقية 
والمجتمع   االقتصاد  بعولمة  التوجه 
نحن  يقولون  فكما  قيود،  دون  من 
مجبرون ولسنا مخيرين على االندماج 
العالميين.  والمجتمع  االقتصاد  في 
على  نطلق  أن  الممكن  من  هنا 
)توجه  األول  المعسكر  أو  التوجه 
المجتمع المدني( والثاني )توجه آلية 
مالحظة  الممكن  من  هنا  السوق(، 
التوجهين،  آراء  فــي  ــداخــل(  ــت )ال
السلبي  بالدور  يتعلق  فيما  وخاصة 
االقتصاد  في  الحكومي(  )للتدخل 
الجمود  إلى  يقود  والذي  والمجتمع 
ومن  البيروقراطيين،  والتعسف 
في  التوجهين  هذين  أن  المالحظ 
جدي  بشكل  ينتميان  ال  البحرين 
التوجه  مثل  التوجهات  من  أي  إلى 
التوجه  أو  المحافظ  أو  الليبرالي 
فنحن  الرأسمالي،  أو  االشتراكي 
عندنا  اختلطت  العولمة  عصر  في 
التوجهات اإليديولوجية فعالوة على 
المذهبية،  الطائفية  اإليديولوجيات 
أو  يمين  أساس  على  الفرز  يتم  لم 
يسار، فمن الممكن أن تجد في من 
يطرح توجه آلية السوق من ليبراليين 
باليساريين  يسمون  من  تجد  كما 
الطائفيين  وحتى  القوميين  أو 
في  موجود  هو  كما  السياسيين، 
الوفاق  لجمعية  األساسي  النظام 
التي تدعو إلى حرية السوق! وقد تجد 
المدني  المجتمع  اآلخر  التوجه  في 

القريبين  أناس محافظون من  وهم 
من  قدامى  ويساريين  الحكومة  إلى 
المدني.  المجتمع  إلى  التوجه  ذوي 
سوف  مــن  أو  الــهــدف  هــو  فما 
المصغرة  الحكومة  هذه  تستهدف 
المؤقتة في حال تم تشكيلها؟ فهل 
الحاكمة  النخبة  لــدى  تبلور  فعال 
هذه  تشكيل  ــى  إل يهدف  مــن  أو 
الحكومة المصغرة هدف رئيسي من 
االقتصادية  السياسات  إصالح  أجل 
إلى  التوصل  خالل  من  واالجتماعية 
توزيع  تعديل  بين  وســط  صيغة 
الفئات  لصالح  الــوطــنــي  الــدخــل 
المواطنين؟  من  الدخل  المحدودة 
المفاجئ  الملكي  القرار  في  جاء  كما 
)حفظا لمصالح الوطن والمواطنين(، 
التخفيف  الوقت  نفس  في  يتم  وأن 
)بما  الدولة؟  موازنة  في  العجز  من 
يؤدي إلى االستقرار المالي(؟ في هذه 
الحالة، فإن مهمة الحكومة المصغرة 
من  السياسات  وضع  هي  المقترحة 
االقتصادي واالجتماعي  أجل اإلصالح 
والتي تستهدف )الوقف( أو )التخفيف( 
موارد  له  تتعرض  الذي  الهدر  من 
الدولة سواء من جهة المواطنين أو 
من جهة الحكومة في الوقت نفسه. 

أو  للوقف  بالنسبة  يكفي  فهل 
الغسرة  مقال  في  طرح  ما  التخفيف 
الجهاز  فــي  التضخم  مــن  )الــحــد 
العديد  وإلغاء  الدولة،  في  التنفيذي 
التنفيذية  للمناصب  العالوات  من 
األخرى،  والنثريات  أوضاعها  وتعديل 
الحكومية  األجهزة  تنظيم  وإعــادة 
ــوزارات  ــ ال بعض  ــج  دم ــالل  خ مــن 
الحكومية(،  الهيئات  عدد  وتصغير 
كافية  المقترحة  اآللية  هذه  فهل 
االستقرار  إلــى  الــوصــول  أجــل  من 
يرى  فكما  واالجتماعي؟  االقتصادي 
االقتصاديين  الباحثين  من  كثير 
الخطوات  إحدى  أن  واالجتماعيين 
أو  )الــوقــف(  ــي  ف ــواء  سـ المهمة 
تتعرض  الذي  الهدر  من  )التخفيف( 
المستوي  على  هي  الدولة  موارد  له 
)ضبط  االستراتيجي  وأيضًا  المرحلي 
تتحكم  التي  المحاسبية(  األســس 
العامة(  )الموازنة  إعداد  طريقة  في 
للدولة من خالل إعادة النظر بصورة 
)الميزانية(  إعداد  طريقة  في  جذرية 

المتبعة حتى اآلن. 
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لدى  والتميز  اإلبداع  يقتصر  لم 
عمال البا على تحقيق أعلى معدالت 
مهنية  بمهارات  التحلي  أو  اإلنتاج، 
الشركة  أقسام  مختلف  في  عالية 
فحسب، بل إن كل يوم يطالعنا فيه 
عمال البا بما هو مبهر حقا لنكتشف 
بمواهبهم  البا  عمال  بين  الجديد 
فعلى  المجاالت،  مختلف  في  الفذة 
القاسية  العمل  أجــواء  من  الرغم 
أننانجدهم  إال  المصنع،  داخــل 
لحصد  مفتوحة  بشهية  يتمتعون 

عاليا  البا  اســم  ــع  ورف الجوائز 
الــتــيــارات  مختلف  ــي  ف

الرياضية،الفنية 
والثقافية. 

نشرة  تستضيف 
عمال  أحــد  البا  عمال 
على  المبدعين  الــبــا 
خشبات المسرح والعزف 

العود،  أوتار  على 
والحاصل 

العديد  على 
الجوائز  من 

وشهادات 

تقدير  شهادة  آخرها  التقدير،كان 
من سعادة السيد هشام بن محمد 
الجودر وزير شئون الشباب والرياضة 
شباب  مدينة  إنجاح  في  لمساهمة 
2030 وذلك لجهوده كمدرب مسرح 
فئة األطفال و عن مسرحية قدمها 
الشباب  مدينة  ختام  فعالية  في 
أمام سمو الشيخ ناصر بن حمد أل 
خليفة قائد الحرس الملكي ورئيس 
والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس 
من  وعدد  األلمبية  اللجنة  ورئيس 
أل  أحمد  بن  خالد  الشيخ  ــوزراء  ال
والسيد  الخارجية  وزير  خليفة 
عيسى الحمادي وزير األعالم، 
زينل  خليل  فهد  العامل 
والصحة  السالمة  قسم  من 
والحريق،  واألمــن  والبيئة 
لمجموعة  مؤسس  عضو 
وعضو  البحرينية،  تياتروز 
ــال  ــب ــة "أش ــرق ف

العود" 
التابعة 

لمعهد 
البحرين 

للموسيقى 
سابقا، 

في  شــــارك 
من  الــعــديــد 

المهرجانات 
له  وكان  الفنية، 
في  الفت  حضور 
األعمال التطوعية 
فــي الــعــديــد من 
التابعة  الفعاليات 

االجتماعية،  التنمية  لجمعية 
البحرينية،  ــاء  ــب األط وجمعية 
الخيرية،  الملكية  والمؤسسة 

المناضلين  ــن  ــي ــأب وت
واألطفال  النقابيين 

ــي لــبــنــان  ــ فـ
والعراق 

وفلسطين. 

استطاع 
الشاب 

الطموح 
فهد زينل أن 

عالم  في  يلمع 
والتمثيل،  الفن 

للجميع  ــرهــن  ــب وي
بحد  عالمٌ  هو  المسرح  أن 

ذاته، ومنصة تترجم فيها القصص 
إلى  والمواقف  األدبية  والنصوص 
أو  ساحر  بأسلوب  الجمهور  عامة 
فكاهي مغاير يجذب الجمهور، ومن 

الجوائز التي حصل عليها: 
في  الثالث  المركز  جــائــزة   -
العرب  أطفل  ملتقى  عن  الشارقة 

2003
الــثــانــي في  الــمــركــز  - جــائــزة 
والفنون  لثقافة  األطفال  مسابقة 

.2003
الــثــانــي في  الــمــركــز  - جــائــزة 
والفنون  لثقافة  األطفال  مسابقة 

 2005
لنادي  الصيفي  النشاط  جائزة   -

الضباط 2008. 
في  مبدع  ممثل  أفضل  جائزة   -
المهرجان المسرحي التاسع لشباب 
مجلس التعاون 2010 لقب "لمبي 
البحرين" عن مسرحية )الجبرة( في 

المهرجان ذاتة.
البا  عمال  نقابة  لنشرة  وكــان 
معه هذا اللقاء الذي جاء على النحو 

التالي:

مجال  في  بدايتك  كانت  كيف   •
المسرح؟

 2003 سنة  في  كانت  البداية 
حين انضممت إلى مؤسسة الشباب 
العزف  هوايتي  وكانت  والرياضة، 
والتمثيل،  العود  آلة  على 
المسرح  شدني  لقد 
إلــيــه أكــثــر من 
آخر،  شيء  أي 
كثير  وكنت 

السفر 
وشاركت 

في 
من  العديد 
المهرجانات 

المملكة  داخل 
وخارجها، 

في  اهلل  ــي  ــن ــق ووف
الكثير  عــلــى  ــول  ــص ــح ال
فوالديّ  التقديرية.  الجوائز  من 
العزيزين كانا يشجعاني منذ الصغر 

ويدفعاني إلى تحقيق المزيد. 

على  أحصل  لم 
الدعم الكافي من 
تلفزيون البحرين

• حدثنا عن أعمالك الحالية؟
حاليًا أقوم للستعداد إلخراج عمل 
مسرحي ضخم وإنتهيت لتو من عمل 
مسرحي بتعاون مع جامعة البحرين 
بعد  ــذا  ه ــل  وك ــف  الي لمسابقة 
قبل  من  لقيته  الذي  الكبير  الدعم 
المؤسسة العامة لشباب والرياضة، 
عالم  لدخول  بابًا  لي  فتحت  والتي 
دخوله،  وددت  طالما  الذي  اإلخراج 
القادمة  المسرحيات  وستكون 
رأسها  على  يأتي  عديدة  لجهات 
المؤسسة العامة لشباب والرياضة. 

البا  بشركة  عملك  شكل  هل   •
في  هواياتك  ممارسة  عن  عائقًا 

المسرح والموسيقى؟
عائقًا،  يشكل  لم  البا  في  عملي 

فــي مقابلــة حصريــة مــع أحــد عمــال البــا 
المبدعيــن .. يكشــف لنــا تفاصيــل نجاحه

زينل: أميل إلى مســرح الطفل.. وال أســعى للشــهرة التي ســتقيد حريتي
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إجازاتي  من  الكثير  أخسر  ولكنني 
في  والمشاركة  للسفر  السنوية 
من  أعاني  أنني  كما  المسرحيات، 
الوقت، فأنا أعمل وأدرس في  ضيق 

الوقت ذاته. 
التلفزيونية  للبرامج  كان  هل   •

والمسلسالت نصيب من أعمالك؟ 
المشاركات  من  القليل  لدي  نعم 
البسيطه ، فقد شاركة في مسلسالت 
خليجية منها: صور من الحياة وظل 
العديد  في  شاركة  كما  الياسمين، 
من البرامج التلفزيونية مثل برنامج 
وبرنامج  يديد(  وفريجنا  )سوالفكم 

)خف علينا(. 

في  لــلــعــمــل  تــطــمــح  وهـــل   •
المسلسالت التلفزيونية؟ 

في الحقيقة لم أحصل على الدعم 
البحرين،  تلفزيون  من  الكافي 
للتمثيل  المسرح  أفضل  أنني  كما 
بعيدًا عن األضواء والشهرة التي قد 
تقيدني وتحد من حريتي الشخصية. 

• برأيك، ماهي مواصفات الممثل 
أو المخرج الناجح؟

الممثل أو المخرج الناجح هو من 
يصدق بما يأدية على خشبة المسرح 
او أمام الكاميرة  يصقل ويطور من 
موهبته بالممارسة ومتابعة الوسط 
الفني من مسرحيات وأفالم قصيرة 
التنمية  لتوسعة  وذلــك  وطويلة، 

الثقافة الفنية بشكل عام . 

بحرينية  مسرحية  أفــضــل   •
وخليجية في رأيك؟

أكثر  الطفل  مسرح  إلى  أميل  أنا 
والمتعة  األبهار  كمية  هو  والسبب 
وهذا  أهدافها،  وكثرة  البصرية 
في  مفقود  الشديد  لألسف  المسرح 
دولة  عكس  على  البحرين  مملكة 
كبير  بشكل  تهتم  التي  الكويت 

بمسرح الطفل.
ــري هــنــاك  ــظ ــة ن ــه ــن وج  ومـ
الساحرة  المسرحيات  من  العديد 
دولة  في  شخصيًا  بي  أثــرت  التي 
الكويت، كمسرحية االطفال )مدينة 
وعلى  الكارتون(  مصنع  البطاريق، 
مسرحية  الشبابي  المسرح  صعيد 
ربع   ، واحــد  وحنظلكم  )الحضانة، 

المكدة ، بالش عتاب(. 

في  عنه  غنى  ال  عنصر  وعــن   •
المسرح؟ 

لبعضها  مكملة  العناصر  جميع 
عنصر  أي  عــن  غنى  فــال  بعضا، 
واألهم  المسرح،  عناصر  من  كان 
المشترك،  والعمل  التعاون  هو 
العناصر  جميع  بين  والتجانس 

وبين الممثلين واإلضاءة والديكور. 
يجذبك..  المسرحة  األلــوان  أي   •
أم  االجــتــمــاعــيــة  أم  الــفــكــاهــيــة 

السياسية؟
عام  بشكل  المسرح  يجذبني 
لدي  المحبب  ولكن  أنواعه،  بجميع 
والمسرحيات  األجتماعي  مسرح  هو 
الروئية  ذو  األكاديمية  الشبابية 

العصرية. 

الممثلين  ــي  ف ــك  رأيـ وعــن   •
البحرينيين؟

بالمواهب  ــرة  ــ زاخ الــبــحــريــن 
والطاقات التي ال تستثمر، أبرز مثال 
"جمعان  النجم   والممثل  المخرج 
"محمد  والــمــخــرجــي   ــرويــعــي"  ال
كما  المقلة"..  وأحــمــد  القفاص 
الفنانين  من  العديد  هنالك  أن 
الموهوبين  البحرينيين  الصاعدين 
يوسف"  "عبداهلل  الفنان  مثل  بقوة 
عامل في ألبا قسم البوتروم والفنان 
"البسام علي والفنان "أحمد شريف" 
والمخرج المسرحي "عبداهلل الدرزي".

في  قابعًا  يزال  ال  مؤثر  موقف   •
ذاكرة فهد زينل.

مواهب  فــعــاًل  يبهرني  مــا  إن 
األطفال والجيل الجديد، وأذكر موقفا 
من أحد األطفال الصغار عندما كنت 
،وكيف  الشباب  مدينة  في  أدربهم 
الفنانة  شخصية  عن  يناقشني  كان 
الكويتية هند البلوشي في مسلسل 
الشخصية  هــذه  وتأثير  رمضاني 
على  بالمسلسل  والشريرة  العدائية 
حب الجماهير وانطباعهم... وهو ما 

أذهلني فعاًل !!

• من الذي يلهمك؟ 
والرياضة  الشباب  شئون  وزيــر 
السيد هشام الجودر، األستاذ نضال 
تياتيروز  فرقة  رئيس  العطاوي 

وجميع أعضائها والوالدين. 

• مثلك األعلى في الساحة الفنية 
من هو ياترى؟ 

المخرجين  من  العديد  هناك 
الذين درسة تحت يدهم وساندوني 
تياتيروز  فرقة  رئيس  مثل  كثيرًا، 
عبداهلل  واألستاذ   .. العطاوي  نضال 
 .. سيف  ياسر  واألســتــاذ   .. سويد 

واالستاذ ناصرالسعدون. 

• رسالة أخيرة.
رسالة أوجهها إلى شركة البا: البا 
والدة بالفنانين الموهوبين.. نتمنى 
والمادي  المعنوي  الدعم  منكم 
وإتاحة المجال لهم لتشريف الشركة 

ورفع اسمها عاليًا. 
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كتب : وديع عيسى 

سكة  تمد  ال   : السادسة  المادة 
حديد بغداد إلى المنطقة )أ( إلى ما 
بعد الموصل جنوبا وال في المنطقة 
)ب( إلى ما بعد سامراء شماال إلى أن 
يتم إنشاء خط حديدي يصل بغداد 
ويكون  الفرات  بــوادي  مارا  بحلب 

ذلك بمساعدة الحكومتين.  
المادة السابعة : يحق لبريطانيا 
وتكون  وتدير  تنشئ  أن  العظمى 
المالكة الوحيدة لخط حديدي يصل 
حيفا بالمنطقة )ب(، ويكون لها ما 
الجنود  بنقل  دائــم  حق  ذلك  عدا 
هذا  طول  على  كان  وقت  أي  في 
الخط ويجب أن يكون معلوما لدى 
الحكومتين، أن هذا الخط يجب أن 
وأنه  ببغداد،  حيفا  اتصال  يسهل 
االتصال  خط  إنشاء  دون  حالت  إذا 
في المنطقة السمراء مصاعب فنية 
ونفقات وافرة إلدارته تجعل انشاءه 
تكون  الفرنسية  فالحكومة  متعذرا 
عن  بــمــروره  تسمح  أن  مستعدة 
طريق بربوره - أم قيس - ملقى - 
ايدار - غسطا - مقابر، قبل أن يصل 

إلى المنطقة )ب(. 
تعريفة  تبقى   : الثامنة  المادة 
عشرين  نافذة  التركية  الجمارك 
المنطقتين  جهات  جميع  في  سنة 
الزرقاء والحمراء والمنطقة )أ ( و)ب( 
فال تضاف أي عالوة على الرسوم وال 
الرسوم  في  التأمين  قاعدة  تبدل 
يكون  أن  إال  العين  أخذ  بقاعدة 

باتفاق بين الحكومتين. 
بين  داخلية  جمارك  تنشأ  وال 
المناطق  من  ــرى  وأخ منطقة  أي 
من  يفرض  ومــا  أعــاله  المذكورة 
البضائع  على  الــجــمــرك  ــوم  رسـ
في  يدفع  الــداخــل  إلــى  المرسلة 
المنطقة  إلدارة  ويعطى  الميناء 

المرسلة إليها البضائع.  
المتفق  من  التاسعة:  المادة 
عليه أن الحكومة الفرنسية التجري 
للتنازل  كان  وقت  أي  في  مفاوضة 
من  مالها  تعطي  وال  حقوقها،  عن 
الزرقاء لدولة  الحقوق في المنطقة 
أخرى إال للدولة أو حلف الدول العربية 

من دون أن توافق على ذلك سلفا 
تتعهد  التي  الملك،  جاللة  حكومة 
للحكومة الفرنسية بمثل هذا فيما 

يتعلق بالمنطقة الحمراء. 
المادة العاشرة: تتفق الحكومتان 
بصفتهما  والفرنسية  اإلنجليزية 
أال  على  العربية،   للدولة  حاميتين 
أن  ثالثة  لدولة  تسمحا  وال  تمتلكا 
تمتلك أقطارا في شبه جزيرة العرب 
الجزائر  في  بحرية  قاعدة  تنشئ  أو 
الواقعة على الساحل الشرقي للبحر 
األحمر، على أن هذا اليمنع تصحيحا 
ضروريا  يصبح  قد  عدن،  حدود  في 

في عداء الترك األخير.
تستمر  عشرة:  الحادية  المادة 
باسم  ــعــرب  ال مــع  الــمــفــاوضــات 
الحكومتين بالطرق السابقة نفسها 
لتعيين حدود الدولة أو حلف الدول 

العربية. 
المادة الثانية عشرة: من المتفق 
عليه عدا ما ذكر أن تنظر الحكومتان 
جلب  لمراقبة  الالزمة  الوسائل  في 

السالح إلى البالد العربية.
االتفاقية  هذه  من  تبقى  مــاذا 

وإلى ماذا انتهت؟
إدارة  مدير  لويزار،  بيير-جون 

الوطني  المعهد  فــي  الــبــحــوث 
وخبير  العلمي  للبحث  الفرنسي 
إن  يقول  العراقية،  الشؤون  في 
على  تطبق  لــم  االتفاقية  ــذه  ه
األســبــاب  لعديد  ــع  ــواق ال أرض 
آخر  مخطط  وطــبــق  المختلفة، 
الحرب  بعد  المنطقة  لتقسيم 
حدود  فيه  عدلت  األولى  العالمية 
طفيف. بشكل  »سايكس-بيكو« 

االتفاقية  هذه  بقيت  ذلك  ومع 
لويزار  ويكمل  الجميع  ذاكــرة  في 
والبريطانيون  »فالفرنسيون 
أشعلوا فتيل المشاعر الوطنية في 
نفوس الشعوب العربية ووعدوهم 
رؤيتهم  ــل  أم على  باالستقالل 
السلطات  ــه  وج فــي  ينتفضون 
ذلك  كل  من  واألهم  العثمانية«، 
هو الوعد البريطاني بإنشاء الدولة 
الشريف  إمرة  تحت  الكبرى  العربية 

حسين شريف مكة.
الحرب  انتهاء  بمجرد  ولكن 
السرية  االتفاقية  بنود  وتسريب 
بالغبن  والشعور  الغضب  انتشر 
»واليوم  العربية.  الشعوب  بين 
من  الساحقة  األغلبية  تعتقد 
الشعوب العربية، أن هذه االتفاقية 

الغرب  خيانة  إلى  بكل وضوح  ترمز 
واإلمبريالية األوروبية للعرب«. 

االتفاقية  هذه  من  تبقى  مــاذا 
وإلى ماذا انتهت؟

الجزيرة  موقع  موقع   عن  نقاًل 
مدير  لــويــزار،  بيير-جون  يقول 
الوطني  المعهد  في  البحوث  إدارة 
وخبير  العلمي  للبحث  الفرنسي 
إن  يقول  العراقية،  الشؤون  في 
على  تطبق  لــم  االتفاقية  ــذه  ه
األســبــاب  لعديد  ــع  ــواق ال أرض 
آخر  مخطط  وطــبــق  المختلفة، 
الحرب  بعد  المنطقة  لتقسيم 
حدود  فيه  عدلت  األولى  العالمية 
طفيف. بشكل  »سايكس-بيكو« 

االتفاقية  هذه  بقيت  ذلك  ومع 
لويزار  ويكمل  الجميع  ذاكــرة  في 
والبريطانيون  »فالفرنسيون 
أشعلوا فتيل المشاعر الوطنية في 
نفوس الشعوب العربية ووعدوهم 
رؤيتهم  ــل  أم على  باالستقالل 
السلطات  ــه  وج فــي  ينتفضون 
ذلك  كل  من  واألهم  العثمانية«، 
هو الوعد البريطاني بإنشاء الدولة 
الشريف  إمرة  تحت  الكبرى  العربية 

حسين شريف مكة.
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2
مـارك سايكس جـورج بيكو 
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وكـالة أنباء عمال الخليج العربـي 
http://www.3maal.comللمزيد من األخبار تفضلوا بزيارتنا على الموقع التالي: 

إضراب سائقي النقل يعّطل تونس

عمال يشتكون: فصلنا من دون إنذار

إصابة 3 عمال في انهيار مبنى قيد اإلنشاء

عمال يستقبلون العيد بال رواتب

وفاة عاملين في مصنع للحديد

بغداد تقلص أعداد عمال النظافة

بريطانيا: دعوة إلى اإلضراب ضد القانون

موظفو مستشفى البترون يعتصمون

تأخر رواتب موظفي األمن

إصابة 3 عمال في حريق

عاطلون عن العمل يعتصمون

عمال العقود المؤقته يتظاهرون

إضراب عمال شركة »هيونداي«

عمال بال رواتب منذ 12 شهرًا

تطبيق 38 تعدياًل في نظام العمل

دخول العمال في إضراب باالسكندرية

تأسيس نقابة لعمال الزراعة

عاطلين عن العمل يتظاهرون قرب حقل نفط

قناة الجزيرة تفصل 1000عامل

تونسيون يطلقون حملة ضد اإلضرابات العمالية
قضــى التونســيون مســاء عطلتهــم األســبوعية فــي 
ــن  ــًا م ــود، خوف ــات الوق ــام محط ــار أم ــر االنتظ طوابي
ــع  ــل البضائ ــات نق ــالن نقاب ــد إع ــات بع ــاد المحروق نف
والمحروقــات الدخــول فــي إضــراب لثالثــة أيــام. ويأتــي 
إضــراب ســائقي النقــل البــري عقــب فشــل مفاوضاتهــم 
بشــأن زيــادة األجــور، حيــث امتنعــت الشــركات عــن 

ــي 2014. ــام الماض ــي الع ــور ف ــادة األج ــق زي تطبي

تقــدم عمــال مفصولــون مــن شــركة ســوكلين بشــكوى 
إلــى وزارة العمــل، احتجاجــًا علــى صــرف الشــركة ألكثــر مــن 
150 عامــاًل. وأشــار العمــال فــي شــكواهم إلــى أن إدارة 
ــن دون أي  ــل، م ــن العم ــف ع ــم التوق ــت منه ــوكلين طلب س
مبــرر أو ســابق إنــذار أو تنبيــه. وطالــب المشــتكون بتعويــض 
الصــرف التعســفي )36 شــهرًا لــكل مــن أمضــى 10 ســنوات 
ــدل  ــذار )بيــن 6 أشــهر و12 شــهرًا( وب ــدل إن ومــا فــوق(، وب

ــل. ــات العم ــدل إصاب ــنوية وب ــازات الس اإلج

ــاوى  ــد أن ته ــوت، بع ــن الم ــن م ــال مصريي ــة عم ــا ثالث نج
علــى رؤوســهم ســقف عمــارة تحــت اإلنشــاء كانــوا يعملــون 
ــات  ــة بإصاب ــال الثالث ــة العم ــادث إصاب ــن الح ــج ع ــا، ونت به
وصفــت بالمتوســطة، حيــث نقلــوا بواســطة اإلســعافات إلــى 
المستشــفى لتلقــي العــالج الــالزم. وقــد أرجعــت التحقيقــات 
األوليــة ســبب الحــادث إلــى ســقوط الســقف، لضعــف الدعامات 

الســفلية للســقف، وعــدم كفايتهــا، مــا نتــج عنــه انهيــاره.

ــركة مصــر  اشــتكى عــدد مــن العمــال المصرييــن فــي ش
المشــروعات  وشــركة  روك،  ســيراميكا  وشــركة  للغــزل، 
الهندســية والصناعيــة، مــن أن الشــركات لــم تصــرف رواتــب 
العمــال منــذ عــدة أشــهر. وقــال العمــال فــي مؤتمــر صحفــي 
ــع  ــد قط ــال ض ــور«.. »عم ــال أج ــاد ب ــت عنوان«أعي ــم تح ُأقي
ــور  ــرف أج ــر ص ــوم بتأخي ــورة تق ــركات المذك األرزاق« إن الش
ــم  ــآت، ويت ــز أو مكاف ــن أي حواف ــن دون أن تتضم ــال م العم
تســليم األجــور شــهريًا بعــد أن يضــرب العمــال عــن العمــل.

توفــي عامــالن وأصيــب 5 آخــرون بحــروق مختلفــة، إثــر 
ــد  ــر بأح ــد المنصه ــادة الحدي ــكاب م ــادث انس ــم لح تعرضه
مصانــع الحديــد. ويتواصــل مسلســل الحــوادث المهنيــة 
المؤديــة إلــى الوفــاة واإلصابــة فــي مختلــف قطاعــات العمــل 
فــي األردن، يذكــر أنــه خــالل شــهر ســبتمبر تــم تســجيل أربــع 
ــي  ــث توف ــة. حي ــل مختلف ــوادث عم ــراء ح ــال ج ــات لعم وفي
ــر تعرضــه  ــة وتوفــي عامــل آخــر إث ــار أترب ــر انهي عامــالن إث

ــه. ــى رأس ــود عل ــقوط عم ــة لس ــة نتيج ــة كهربائي لصعق

أفــادت مصــادر أن محافظــة بغــداد عمــدت إلــى تقليــص 
ــل و  ــى 300 عام ــل إل ــن 800 عام ــة م ــال النظاف ــداد عم أع
ذلــك بســبب قلــة الســيولة النقديــة.. و يعتبــر هــذا التقليص 
ــا  ــي تتخذه ــدة الت ــراءات العدي ــن االج ــة م ــن سلس ــد م واح
الدولــة لمواجهــة الضائقــة الماليــة التــي تمــر بهــا العــراق. 
إال أن عمــال النظافــة أحتجــوا ضــد القــرار الــذي سيشــرد أكثــر 
ــل  ــرص عم ــر ف ــوا بتوفي ــرهم  و طالب ــل و أس ــن 200 عام م

ــم ــى أعماله ــم إل ــم أو إرجاعه له

ــم  ــح تنظي ــة، لصال ــال البريطاني ــات العم ــاد نقاب ــوت اتح ص
العمــال  اعتراضــًا علــى مشــروع قانــون نقابــات  إضــراب 
الجديــد، الــذي يحــد مــن القواعــد التــى تســمح باإلضرابــات 
مــن  األقــل  علــى   %50 موافقــة  ضــرورة  علــى  وينــص 
العمــال لتنظيــم اإلضــراب وتقديــم أســماء المشــاركين فــى 
ــت« إن  ــة »يوناي ــس نقاب ــال رئي ــرطة. وق ــى الش ــراب إل اإلض
االتحــاد ســيعارض مشــروع القانــون باســتخدام »كل الســبل 

ــال . ــوق العم ــن حق ــاع ع ــة للدف ــة الممكن الضروري

رفعــت نقابــة عمــال وموظفــي مستشــفى البتــرون الفتــة فــوق 
ــذي  ــد« ال ــخ العق ــب فس ــص »طل ــت ن ــفى حمل ــل المستش مدخ
ــي،  ــان االجتماع ــي للضم ــدوق الوطن ــن إدارة الصن ــلموه م تس
عــن  للتعبيــر  األحمــر  باللــون  »ال«  عبــارة  عليهــا  ورفعــوا 
رفضهــم لهــذا القــرار. كذلــك رفعــت الفتــة ُكتــب عليهــا »حقنــا 
فــي االســتمرارية مقــدس، لــن نســمح ألحــد بانتزاعــه«. ودعــت 
النقابــة فــي بيــان، إلــى »المشــاركة الكثيفــة فــي التحــرك األول 

ــفى. ــاحة المستش ــم س ــذي ينظ ال

فــي  يعملــون  والســالمة  األمــن  فــي  عامــاًل    76 أبــدى 
مستشــفيات المملكــة، اســتياءهم مــن عــدم تســلمهم رواتبهــم 
منــذ 10 أيــام،  وهــو مــا تتســبب فــي إحــداث موجــة غضــب مــن 
قبــل العامليــن فــي الشــركة. وقــال أحــد العامليــن إنهــا ليســت 
ــى التــي يتعــرض فيهــا العمــال لهــذا األمــر، فقــد  المــرة األول
حدثــت نفــس المشــكلة منــذ ثمانيــة أشــهر وتــم حلهــا وديــًا. 

ــًا بعــد يــوم. ــال أحــد العمــال إن األزمــة تتصاعــد يوم وق

غــرب  للبويــات  يونايتــد  بمصنــع  هائــل  حريــق  اندلــع 
العمــال،          مــن   3 إصابــة  إلــى  أدى  مــا  وهــو  اإلســكندرية، 
وتمكنــت 9 ســيارات إطفــاء مــن إخمــاد الحريــق، وتأميــن 3 
تنــكات بنزيــن، ســعة التنــك الواحــد 20 طــن بنزيــن.  وأكــدت 
المصــادر أن الحريــق تســبب فــي إصابــة ثالثــة مــن العامليــن 

بالمصنــع أحدهــا فــي حالــة.

اعتصــم العشــرات مــن العاطليــن عــن العمــل، للمطالبــة 
ــن  ــم المعتصمي ــة أن معظ ــم، وخاص ــل له ــرص عم ــر ف بتوفي
ــر  ــدد كبي ــرج ع ــى تخ ــى عل ــة ومض ــهادات جامعي ــون ش يحمل
منهــم مــا بيــن 5-7 ســنوات، بحســب مــا أكــده المتحــدث باســم 
المعتصميــن، حيــث قــال »إن عشــرات الشــباب العاطليــن عــن 
العمــل يعتصمــون منــذ عشــرين يومــا للمطالبــة بتوفيــر 
فــرص عمــل لهــم«. مؤكــدا أن مــن بينهــم خريجــي جامعــات 

ــوراه. ــهادات دكت ــة ش وحمل

تظاهــر العشــرات مــن عمــال العقــود المؤقتــه أمــام مبنــى وزارة 
الماليــة وســط بغــداد للمطالبــة بصــرف رواتبهــم المتأخــرة منذ 
ثالثــة أشــهر، و ردد المتظاهريــن شــعارات غاضبة تطالــب وزارة 
ــة الالزمــة  ــح محافظــة بغــداد التخصيصــات المالي ــة بمن المالي
ــات  ــدة الفت ــن ع ــع المتظاهري ــم. و رف ــرف رواتبه ــل ص ــن أج م
تحمــل شــعارات منهــا: »قطــع األعنــاق وال قطــع األرزاق«، و 
»نحــن موظفــي العقــود المؤقتــة نطالــب بإطــالق تخصيصــات 

لصــرف رواتبنــا..

دخــل عمــال شــركة هيونــداي موتــور فــي إضــراب جزئــي يــوم 
األربعاء 23 ســبتمبر 2015، بعدما فشــل ممثلوهــم واإلدارة في 
التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن رفــع األجــور .اإلضــراب اســتمر حتــى 
يــوم الجمعــة  .ويبــدو أن الجانبيــن تجــادال طويــال بشــأن إدخال 
مــا يســمى نظــام ذروة األجــور ونطــاق الرواتــب العاديــة التــي 
تحــدد ســاعات العمــل اإلضافيــة والتعويضــات.  وتســعى النقابة 
ــب  ــي الرات ــبة 7.84 % ف ــادة بنس ــى زي ــول عل ــة للحص العمالي
األساســي، وطلبــت تخصيــص 30% مــن صافــي الربــح للمكافآت.

ــل  ــي وزارة العم ــداث ف ــة األح ــي حماي ــالت ف ــض العام ــم تقب ل
رواتبهــن منــذ ســنة، حيــث انقضــى 12 شــهرًا وهــن يعملــن مــن 
دون مقابــل، كذلــك الحــال لجميــع العامليــن فــي قســم حمايــة 
األحــداث. وقــد قــرر العاملــون والعامــالت فــي قســم حمايــة 
ــداث  ــة األح ــاد حماي ــن اتح ــل، وأعل ــن العم ــف ع ــداث التوق األح
فــي لبنــان الحــرب المفتوحــة علــى وزارة العــدل، وقــال االتحــاد 
ــوزارة عملــت فــي الســابق علــى اســتقطاع جــزء كبيــر مــن  إن ال
رواتــب العمــال والعامــالت، واليــوم تمتنــع عــن دفــع رواتبهــم.

تبــدأ وزارة العمــل بتطبيــق التعديــالت الـــ 38 فــي نظــام العمــل 
والتــي أقــرت مــن مجلــس الــوزراء لتحســين وتنظيــم أداء ســوق 
العمــل، وأبــرز مــا تتضمنــه تلــك القضايــا ضمــان صــرف األجــور 
المتأخّــرة، وتوثيــق حقــوق أطــراف العمــل. وحظــرت التعديــالت، 
بقــاء العامــل ألكثــر مــن 12 ســاعة فــي مــكان العمــل، وشــدّدت 
علــى ضــرورة منحــه راحــة مدتهــا 30 دقيقــة كل 5 ســاعات، 
ــداًل مــن  ــام ب ــى 3 أي ــه إل ــة والدةِ زوجت وإجــازة العامــل فــي حال

يــوم واحــد.

والنســيج«  للغــزل  العامريــة  »مصــر  شــركة  رئيــس  أعلــن 
دخــول  بســبب  شــهر،  لمــدة  الشــركة  إغــالق  باإلســكندرية 
العمــال فــي إضــراب مفتــوح عــن العمــل، للمطالبــة بصــرف 
الحوافــز والعــالوات، حيــث بــدأ أكثــر مــن 4 آالف عامــل بالشــركة 
إضرابًــا مفتوحًــا عــن العمــل، احتجاجًــا علــى مــا وصفــوه 
ــي  ــوة بباق ــالوات أس ــز   والع ــرف الحواف ــم بص ــل مطالبه بتجاه
شــركات قطــاع الغــزل والنســيج. ووصــف رئيــس الشــركة العمــال 

المضربيــن بأنهــم »خاليــا إخوانيــة«.

أعلــن أكثــر مــن مئتــي عامــل وعاملــة فــي قطــاع الزراعــة 
تأســيس نقابــة لعمــال وعامــالت الزراعــة. وتتمثــل أهــداف 
وحمايــة  الزراعــة  عمــال  حقــوق  عــن  الدفــاع  فــي  النقابــة 
ــز مكاســبهم ورفــع مســتواهم       والمحافظــة  حقوقهــم وتعزي
كمــا  واالقتصاديــة.  العماليــة  وحقوقهــم  مصالحهــم  علــى 
فــي  بالعمــل  المتعلقــة  القوانيــن  تطويــر  إلــى  تهــدف 
وطــرق  المشــاريع  دراســة  فــي  والمســاهمة  الزراعــة  قطــاع 
تنفيذهــا والقيــام بأعمــال التدريــب علــى العمــل الزراعــي.

تظاهــر العشــرات مــن العاطليــن أمــام حقــل نهــران عمــر 
النفطــي و أغلقــوا بعــض الطــرق المؤديــة لــه، للمطالبــة بإيجــاد 
ــهود ان  ــال ش ــه، ق ــن جانب ــل. م ــل الحق ــم داخ ــل له ــرص عم ف
ــا  ــن نوعه ــة م ــي الثالث ــل ه ــرب الحق ــت ق ــي خرج ــرة الت التظاه
ــل  ــن الحق ــة م ــق القريب ــاء المناط ــي وأن أبن ــام الحال ــالل الع خ
يطالبــون بتوظيفهــم فــي الحقــل بإعتبارهــم األكثــر تضــررًا 
منــه مــن الناحيتيــن البيئيــة و الصحيــة. و قــد وعــدت الحكومــة 
المحتجيــن قبــل شــهرين بإيجــاد فــرص عمــل لهــم فــي الحقــل .

نقلــت مصــادر فــي قنــاة الجزيــرة أن القنــاة بــدأت عمليــة تســريح 
ــي  ــنة 1996 وتقض ــها س ــذ تأسيس ــا من ــن نوعه ــى م ــي األول ه
باالســتغناء عــن نحــو 40% مــن مجمــل عددهــم؛ أيّ حوالــى 
ــون،  ــون وفني ــلون  ومخرج ــون ومراس ــم مذيع ــل بينه ــف عام أل
ــى أن  ــادر إل ــير المص ــًا. وتش ــل تقريب ــتة آالف عام ــل س ــن أص م
ــن  ــا م ــن لديه ــوع العاملي ــروا رج ــاة انتظ ــى القن ــن عل القائمي
فرصتهــم الصيفيــة وبــدأت تبّلغهــم القــرار تباعــًا، علــى أن 

ــات. ــة التبليغ ــي الئح تنته

أطلقــت جمعيــات مدنيــة  ورواد مواقــع التواصــل االجتماعــي 
حملــة تحــت شــعار »اعمــل أو ارحــل«، اعتراضــًا علــى مــا تشــهده 
ــات  ــن المؤسس ــد م ــي العدي ــوائية ف ــات عش ــن إضراب ــالد م الب
ــن  ــد م ــذر عدي ــي ح ــالد،        والت ــي الب ــة ف ــات الحيوي والقطاع
الخبــراء مــن تواصلهــا، ومــا يمكــن أن تحملــه مــن مخاطــر 
علــى االقتصــاد التونســي. وعبــر عــدد مــن الشــباب العاطــل 
عــن العمــل مــن أصحــاب المؤهــالت العلميــة عــن اســتعدادهم 

ــراب. ــذا اإلضط ــادي ه ــن لتف ــب المضربي ــف روات ــل بنص للعم

عمال السياحة المسرحون يعتصمون
تظاهــر عشــرات من عمــال الســياحة المُســرّحين مــن أعمالهم، 
ضــد قانــون المصالحــة االقتصاديــة، مطالبيــن بتعويضــات عــن 
فصلهــم، كمــا رفعــوا الفتــة كتــب عليهــا »عمــال الســياحة 
يطالبــون بصــرف المنحــة االجتماعيــة المرصــودة مــن وزارة 
الســياحة«، وهــي منحــة رصدتهــا الدولــة للمتضرريــن فــي 
ــي  ــال ف ــؤالء العم ــول ه ــن دخ ــًا ع ــياحي، تعويض ــاع الس القط

ــياح.  ــدد الس ــص ع ــا تقل ــة فرضه بطال

س 
تون

لبنان 
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مديــرو الخطــوط الفـرنســـية يفـــرون مـــن قبضــة 
العمـال الغاضبـين عبر السيـاج بعـد أن طفـح الكيـل !

تقليص ساعات العمل... إنتاجية أكبر وبطالة أقل

ــوط  ــركة الخط ــرا ش ــر مدي اضط
الجويــة الفرنســية إلــى الخــروج 
ــد  ــن أح ــة م ــر كريم ــورة غي بص
ــذي  ــت ال ــي الوق ــات ف االجتماع
ــي  ــون قميص ــه محتج ــزق في م
المديريــن احتجاجــا علــى خطط 
الشــركة باالســتغناء عــن حوالــي 

ــة. 2900 وظيف
ــافي  ــركة ش ــرا الش ــر مدي وظه
بليســونيه  وبييــر  بروســيت 
مــن  هربــا  يهــروالن  وهمــا 
العمــال الغاضبين المحتشــدين 
خــارج مقــر أحــد اجتماعــات إدارة 

الشــركة، وهــو مــا اضطرهمــا 
مســيج  ســور  تســلق  إلــى 
للهــروب مــن الحشــد الغاضــب.

 وقــد أدانــت »الخطــوط الجويــة 
العنــف  اســتخدام  الفرنســية« 
خطــة  ضــد  المظاهــرة  خــالل 
الشــركة إلعــادة الهيكلــة، والتي 
تــردد أنهــا تنطــوي علــى شــطب 

2900 وظيفــة تقريبــا.
وتــم تنظيــم االحتجــاج بمعرفــة 
الجويــة  الخطــوط  موظفــي 
الفرنســية  القلقيــن إزاء خطــط 
شــطب الوظائــف، وذلــك بعــد 

انهيــار المحادثــات بيــن إدارة 
الشــركة والنقابــات العماليــة.

مجلــس  أعلــن  وقــد  هــذا   
إدارة مجموعــة »آيــر فرانــس« 
الفرنســية الهولنديــة للطيــران 
ــل  ــي ظ ــه ف ــه: » أن ــان ل ــي بي ف
اســتحالة التوصــل إلــى اتفــاق 
التدابيــر  تنفيــذ  أجــل  مــن 
اإلنتاجيــة داخــل إيــر فرانــس 
الربحيــة  اســتعادة  أجــل  مــن 
الطويلــة المــدى، فــإن أعضــاء 
ــن  ــه م ــرون أن ــس اإلدارة ي مجل
الضــروري وضــع خطــة بديلــة«.

تــرى كثيــر مــن الشــركات أن 
أقــل  باتــت  العامــل  إنتاجيــة 
ــهد  ــت تش ــي وق ــه، ف ــن كلفت م
ــورًا  ــات تط ــة الروبوت ــه تقني في
ــذي  ــر ال ــًا، األم ــريعًا ومتالحق س
يهــدد بــأن تأخــذ هــذه األجهــزة 
الســنوات  فــي  وظائفنــا  منــا 

المقبلــة. القليلــة 
ــن  ــدد م ــدره ع ــرارًا أص ــن ق لك
الشــركات الســويدية، قــد يكــون 
ــذا  ــوع ه ــب وق ــل لتجن ــو الح ه
األمــر، إذ قلصــت هــذه الشــركات 
عــدد ســاعات العمــل اليوميــة 
ثمانــي  مــن  بــداًل  ســت  إلــى 
ســاعات، مــن دون إنقــاص أجــر 
العامليــن، اســتنادًا إلــى مبــررات 

ــة. ــة وصحي ــدة، إنتاجي ع
ويقــول مركــز »أبحــاث السياســة 
واالقتصــاد« األميركــي أن هنــاك 
ــة علــى أن العمــال يكونــون  أدل
أكثــر إنتاجيــة إذا كانــت ســاعات 

ــي  ــاعات، وبالتال ــت س ــم س عمله
تبريــر  شــأنه  مــن  ذلــك  فــإن 
التــي  العامليــن  أجــور  ارتفــاع 
تثقــل كاهــل الشــركات، باإلضافة 
إلــى أن تقليــص معــدل وقــت 
العمــل يفتــح البــاب أمــام مزيــد 

ــل. ــرص العم ــن ف م
ويــرى المركــز أن خفــض ســاعات 
مــن  الشــركات  يمّكــن  العمــل 

الوصــول إلــى مســتوى التشــغيل 
علــى  يســهم  وذلــك  الكامــل، 
زيــادة  فــي  الطويــل  المــدى 
مداخيــل الشــركة، وبالتالــي رفــع 
مســتوى االقتصــاد فــي البلــد 
الــذي تطبقــه. باإلضافــة إلــى 
ــي  ــرار يعط ــذا الق ــإن ه ــك، ف ذل
النــاس المزيــد من الوقــت لفعل 
األشــياء التــي يســتمتعون بهــا.

غرائب حول العالم
وقضــاء  بالســفر  تفكــر  كنــت  إذا 
ــن  ــالد، فيمك ــارج الب ــة خ ــازة ممتع إج
أن ينتهــي بــك الحــال وراء قضبــان 
الحــذر مــن  تتــوخ  لــم  إذا  الســجن، 

هنــاك. المفروضــة  القوانيــن 

 العلكة في سنغافورة
تحــرص الحكومــة فــي ســنغافورة على 
بقــاء شــوارعها نظيفــة، لهــذا الهــدف 
تــم حظــر العلكــة فــي البــالد، وفــرض 

غرامــة ماليــة علــى المخالفيــن.

 إطعام الطيور في فينيسيا
تفرض السلطات المحلية في فينيسيا 
غرامة مالية تصل إلى 700 دوالر على 
كل من يطعم الطيور في المدينة.

 التدخين في بوتان
ــر  ــال تفك ــن ف ــن المدخني ــت م إذا كن
فــي شــراء الســجائر عنــد زيــارة بوتــان، 
قوانيــن  الحكومــة  تطبــق  حيــث 
بالتدخيــن،  يتعلــق  فيمــا  صارمــة 
ــى  ــة عل ــة باهظ ــة مالي ــرض غرام وتف
المدخنيــن فــي األماكــن العامــة، فــي 
حيــن تطبــق عقوبــة الســجن بحــق 

ــغ. ــار التب تج

نفاد الوقود في ألمانيا
أن مــن غيــر المســموح التوقــف ألي 
ســبب كان علــى الطريــق إال لحــاالت 
الطــوارئ، وال يعــد نفــاد الوقــود مــن 

ــاالت. ــذه الح ه
 ارتداء الكعب في اليونان

ارتــداء  اليونانيــة  الســلطات  تحظــر 
الكعــب العالــي فــي األماكــن األثريــة، 
ويتــم إجبــار كل مــن يرتــدي هــذه 
ــًا  ــًا حرص ــول حافي ــى التج ــة عل األحذي

ــالد. ــراث الب ــار وت ــة اآلث ــى حماي عل

 العبوس في ميالنو
ليــس هنــاك مــا يشــعرك بالحــزن فــي 
ميالنــو، حيــث توفــر المدينــة لزوارهــا 
الكثيــر من أســباب الســعادة، وتشــترط 
ــى زوارهــا  ــة عل الســلطات فــي المدين
االبتســام في جميــع األوقات. باســتثناء 
المستشــفيات. وزيــارة  الجنــازات 

 المالبس الداخلية في تايلند
تفــرض الحكومــة فــي تايلنــد العديــد 
مــن القوانيــن الغريبــة علــى الســكان، 
هــو  اإلطــالق  علــى  أغربهــا  أن  إال 
حظــر مغــادرة المنــزل بــدون مالبــس 
ــف  ــروف كي ــر المع ــن غي ــة. وم داخلي
يتــم تطبيــق هــذا القانــون ومــا هــي 
العقوبــة المفروضــة علــى المخالفيــن.

هل سوف يحدث في البا ؟ 



قامــت شــركة »فرنســا« وهــي شــركة صغيــرة بصنــع أســوارة ذكيــة تجمــع بيــن 
خاصيــة البروجكتيــر وخدمــات الحاســوب والهاتــف المحمــول وعناصــر أخــرى فــي 
ــاز  ــذا الجه ــتخدم ه ــث يس ــد، حي ــي الي ــوارة ف ــداؤه كإس ــن ارت ــد يمك ــاز واح جه
خاصيــة البروجكتيــر الصغيــر مــع أجهــزة االستشــعار لتظهــر لــك شاشــة صغيــرة 
علــى جلــدك وكأنهــا هاتفــك المحمــول. وحتــى اآلن، مــا زال الجهــاز فــي مراحــل 
تطويــره األولــى، وقــال الفريــق المصمــم إن اإلســوارة 
كشاشــة  بشــتغيلها  للمســتخدم  ستســمح 
ــس  ــة اللم ــا خاصي ــر فيه ــث تتواف ــس، حي لم
ــاز  ــغيل الجه ــيتم تش ــحب. وس ــر والس والنق
نظــام  طريــق  عــن  صــدوره  المتوقــع 
أي  أو  بالبلوتــوث  االتصــال  أو  اآلندرويــد 
 .Wifi هاتــف محمــول تتوافــر فيــه خاصيــة
ــة   ــك الحك ــإذا أصابت ــذرًا، ف ــن ح ــن ك ولك
ــوائية. ــائل عش ــل رس ــور وترس ــد تته فق
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تكنولوجيا 

هــل تجــد أنــه مــن المســتحيل بالنســبة لــك أن تعثــر علــى الصــورة 
التــي تبحــث عنهــا فــي ألبــوم الصــور الممتلــئ فــي جهــاز اآليفــون؟ 
ــك،  ــة ب ــور الخاص ــع الص ــم جمي ــد ينظ ــق جدي ــو تطبي PicJoy  ه
هــذا  أكبر..يســتخدم  بســرعة  عليهــا  العثــور  فــي  ويســاعدك 
ــك  ــي تمكن ــابية »algorithm« الت ــول الحس ــام الحل ــق نظ التطبي
مــن عمــل »تــاق« للصــور الموجــود فــي جهــاز األيفــون أو حســاب 
ــث  ــي تبح ــورة الت ــى الص ــول عل ــك الحص ــي يمكن iCloud ، وبالتال
التــي  الكرســميس  بعيــد  خاصــة  صــورة  كانــت  ســواء  عنهــا 
التقطتهــا قبــل إســبوع.  ولتحميــل هــذا البرنامــج عليــك أن تســمح 
للتطبيــق بالدخــول لصــور الكاميــرا، وبمجــرد أن تســمح لــه يمكنــك 
أن تبحــث عــن أي صــورة وفقــا للتاريــخ، الفصــل، الطقــس، اإلجــازة، 
ــور.   ــا الص ــت فيه ــي التقط ــن الت ــم أو األماك ــات أو المعال الفعالي

البحـث عـن الصـور فـي هـاتفـك أصـبـح أكثـر سهــولـة 
IOS مع تطبيق تطبيــق لمســاعدة 

فــي  المســافرين 
ــارات المط

المســافر  المســتخدم  يحتــاج 
ــى مــن يرشــده  ــم إل حــول العال
ــى  ــون عل ــارات ليك ــل المط داخ
التفاصيــل  بمختلــف  اّطــالع 
والتــي  هنــاك،  لــه  المتوفــرة 
تتنــوع مابيــن مطاعــم ومقاهي 
إلــى  باإلضافــة  وأســواق، 
األماكــن التــي تدعــم الشــراء 

االئتمانيــة. البطاقــات  عبــر 
 LoungeBuddy تطبيــق 
إمكانيــة  لمســتخدميه  يتيــح 
المطــارات  أماكــن  استكشــاف 
وإمكانيــة  يزورهــا،  التــي 
الوصــول إلــى أهــم األماكــن، 
بمــا في ذلــك أماكــن االســترخاء 
والراحــة، أو األماكــن التــي يتمم 
ــة،  ــه المكتبي ــض مهام ــا بع به
ــام  ــن الطع ــى أماك ــة إل باإلضاف

الميــاه.  ودورات 
ــتخدمي  ــق لمس ــر التطبي ويتوف
متجــر  عبــر  أندرويــد  أجهــزة 
 iOS جوجــل بــالي ولمســتخدمي

ــتور. ــر آب س ــر متج عب

خوذة ذكية لراكبى الدراجات تضيء ليال للحد من الحوادث 
تعتبــر “لومــوس” Lumos اول خــوذه ذكيــه فــي 
العالــم للدراجــات الهوائيــه، وتتميــز بكونهــا 
فريــده مــن نوعهــا فهــي تحمــل اضــواء تنيــر عند 
الضغــط علــي الفرامــل او فــي حالــه االنعطــاف.

وتســاعد الخــوذة الذكيــة علــى تجنــب  الحــوادث 
المروريــه المتعلقــه بالدراجــات الهوائيــة، حيــث 
ــره فــي التنقــالت  ــر خطي ان هــذه الوســيله تعتب
ــن  ــن م ــد ال يتمك ــياره ق ــائق الس ــال، اذ ان س لي
رؤيــه ســائقها وهنــا تاتــي الخــوذه الذكيــه مــن 
البقــاء  فــي  الدراجــات  راكبــي  اجــل مســاعده 

ــل. ــاء اللي ــات اثن ــي الطرق ــن عل امني

هل سوف يحدث في البا ؟ 



بقلم: غازي الحمر

هل ستقف عند اللحوم؟

لقــد أخــذت مســألة رفــع الدعــم عــن اللحــوم 
ــعة  ــاحات واس ــة مس ــة اجتماعي ــة اقتصادي كقضي
الرســمي،  أو  الشــعبي  الصعيــد  علــى  ســواء 
ــا  ــا، وخصوص ــن حجمه ــر م ــت أكث ــة أعطي وكقضي
علــى صعيــد شــبكات التواصــل حتــى أصبحــت 
وبابــا  والمزايــدات  للتعليقــات  دســمة  مــادة 
مفتوحــا إلطــالق العنتريــات الغريبــة...!!! فمــن 
ــز  ــوات لحج ــت األص ــل تعال ــواب األفاض ــب الن جان
مقاعــد لالنتخابــات القادمــة ومــن جانــب آخــر 
ــى  ــزف عل ــي والع ــن التغن ــارح ع ــم تب ــة ل الحكوم
اســطوانة الحفــاظ علــى مســتوى العيــش الكريــم 
تجارنــا  أمــا  دواليــك...  وهكــذا  للمواطنييــن 
ــعار  ــع األس ــررات رف ــهيتهم لمب ــت ش ــد انفتح فق
المســتهلكين،  أمــام  التماســيح  دمــوع  وذرف 
فليــس باإلمــكان أفضــل ممــا كان وال حــول وال 
ــم يســتطع  قــوة. وكلهــا ألغــاز ورمــوز وشــفرات ل
المواطــن المســلوب اإلرادة أن يفــك طالســمها 
أو يحــل معادالتهــا ويقــف مســتغربا أمــام أطنــان 
التصريحــات شــبه الغريبــة علــى مســمعه وال ناقــة 
والجمــل لــه فيهــا، كالديــن العــام وأســعار براميل 
الدولــي  النقــد  صنــدوق  واستشــارات  النفــط 
ــيط  ــن البس ــك المواط ــي، إال أن ذل ــك الدول والبن
الــذي نعنيــه ويعنينــا أدرك وتفهــم بحســه ووعيــه 
ــات  ــدود ب ــه المح ــزل وأن دخل ــدأ يتزل ــه ب أن واقع
مهــددا باالنكمــاش والذوبــان أو ربما بالــزوال، وأن 
الحكومــة ورعايتهــا االجتماعيــة لــه باتــت مهــددة 
ــت  ــد طبق ــي، وق ــالل الماض ــن أط ــون م ــأن تك ب
سياســة رفــع الدعــم وســيكون هــو أول ضحاياهــا 
ــون  ــال قوام ــدأ   )الرج ــى مب ــاءت عل ــا ج ــم أنه رغ
علــى النســاء(، وخصوصــا فــي صــرف التعويضــات 
ــة  ــى خمس ــرة عل ــد األس ــل أس ــد حص ــة، فق المالي
ــم  ــة والرجي ــد النحاف ــا تنش ــه ألنه ــر وزوجت دناني
اللحــم!!  كيلــو  مقابــل  ونصــف  دنانيــر  ثالثــة 
الــذي ربمــا يصــل إلــى 4 دنانيــر، وإن بعــد حيــن 
ــا عــن أنيابهــم  ــادر كشــر بعــض تجارن وبقــدرة ق
ــعار،  ــع األس ــررات لرف ــارج ومب ــن مخ ــش ع بالتفتي
ــز إدارة حمايــة المســتهلك عــن  وربمــا قــد تعج
مالحقــة فنــون تالعبهــم، وخصوصــا أن نظــام 
ــة أن  االقتصــاد الحــر يطلــق العنــان لــكل ذي حيل
يحتــال علــى المواطــن المغلــوب علــى أمــره ... إن 
حكومتنــا تعلــم أكثــر مــن غيرهــا أن معــدل األجور 
والدخــل المتواضــع للمواطــن لــم يعــد بــه متســع 
للقضــم، وأن تكاليــف المعيشــة تفــوق بكثيــر 
ــهم  ــر عيش ــن لتوفي ــرائية للمواطنيي ــدرة الش الق
ــوال  ــي كل األح ــن -  ف ــو - أي المواط ــم، وه الكري
غيــر مســؤول عــن انخفــاض أو صعــود برميــل 
العــام، وفــي  الديــن  ارتفــاع  النفــط وبالتالــي 
نهايــة المطــاف يجــب أن توجــه دعــوات التقشــف 
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دبابيس نقابية

وطلبــات  واحتياجــات  مشــاريع      
لخدمــة العمــال تقدمــت بهــا النقابــة 
إدارة  ودائمــا    2012 منــذ  معطلــة 
الشــركة تــرد  بســنفونيتها المعهودة 

»مافــي بدجــت«.
* * * * * * *

الحلــول  تبتكــر  الشــركة  إدارة        
النفقــات  لتقليــص  تناســبها  التــي 
بشــتى الطــرق مــن خــالل مالحقــة 
العمــال فــي رواتبهــم وحرمانهــم مــن 
المكاســب العماليــة المقــررة لهــم، 

ــال. ــر مث ــا  خي ــادي الب ــال ن عم

* * * * * * *  
المــوارد  دائــرة  اعطــت  لقــد       
البشــرية لنفســها الحــق فــي التالعــب 
بالتقييــم الســنوي للعمــال  مــن دون 
حســيب وال رقيــب، متجاهلــة تقييمــات 
ذلــك  يعنــي  فهــل  المســؤولين.. 
المســؤولين  صالحيــات  تلغــى  أن  
الشــركة،  فــي  األقســام  بمختلــف 
ــو  ــرية ه ــوارد البش ــم الم ــى قس ويبق
صاحــب الســلطة القضائيــة المطلقــة؟ 

* * * * * * *
        ال تقديــر وال تكريــم وتحرمــون 
العمــال مــن البطاقــات الذهبيــة التــي 
ــى  ــجيعهم عل ــا تش ــن أهدافه كان م
والنشــاط  المثابــرة  فــي  االســتمرار 

ــي؟  ــل الجماع ــى العم ــث عل والح
لقــد انقرضــت اللقــاءات مــع اإلدارة 
كانــت  التــي  الحناجــر  وخفتــت 
اســتبدالها  وتــم  بالســالمة  تنــادي 
ــة  ــد األحزم ــادي بش ــات تن بميكروفون
بعــد كل هــذه اإلخفاقــات اإلداريــة هل 
تتوقعــون أللبــا مســتقبال مشــرقا؟

* * * * * * *

بــدل  المديريــن  أحــد  جشــع      
ــردوات  ــن الخ ــة م ــى كوم ــركة إل الش
المدروســة، وتســبب  بقراراتــه غيــر 
غالبيــة  فــي  األعطــاب  زيــادة  فــي 
تحتــاج  التــي  الصناعيــة  المعــدات 
إلــى المالحظــة والصيانــة المســتمرة، 
يعتقــد هــذا المديــر أن قــرار وقــف 
دفــع الســاعات اإلضافيــة ســوف يوفــر 
ــع أن  ــم يتوق ــه ل ــر لكن ــض الدناني بع
هــذا القــرار ســوف يســبب للشــركة 
الخســائر الفادحــة، فأصبــح مثــل جحــا 
عندمــا أحــرق ورقــة نقديــة بقيمــة 
مئــة درهــم ليبحــث عــن درهــم واحــد 

أضاعــه فــي الظــالم. 

إلــى مــن لديــه الوفــرة والبــذخ وبيــده ســلطة رســم 
ــارج  ــده مخ ــت بي ــذي كان ــة، وال ــات االقتصادي السياس
األمــور وقيــادة الدفــة يــوم أن كان ســعر برميــل 
النفــط أكثــر مــن 100 دوالر... إن سياســة توجيــه 
ــل  ــي ظ ــان ف ــا اثن ــف عليه ــف ال يختل ــم والتقش الدع
ظــروف اقتصاديــة صعبــة الــكل يعلمهــا، ولكــن الــذي 
ــون  ــو أن تك ــه ه ــول ب ــن القب ــه وال يمك ــف علي نختل
ــاب  ــى حس ــي عل ــة تأت ــة المالي ــن الضائق ــارج م المخ
دخــل المواطــن ومكتســباته االجتماعيــة، ومــا يتوافــر 
لــه كحــد أدنــى مــن خدمــات أساســية لمعيشــته، 
ــع الدعــم  ــة رف ــك مــن أن تكــون عملي والخشــية كذل
عــن اللحــوم هــو أول الغيــث، والــذي ســيعقبه المزيــد 
واألســوأ، وهــذه ليســت رؤيــة تشــاؤمية بقــدر مــا 
ينطــق بــه الواقــع ويلــوح بــه المســؤولون علــى 
أكثــر مــن صعيــد ومســتوى، فمــن اآلن تلــوح وتلمــح 
الحكومــة إلــى أنهــا ســتبدأ تطبيــق رفــع الدعــم عــن 
ــا  ــام 2016، وحتم ــي ع ــن ف ــاز والبنزي ــاء والغ الكهرب
ــى  ــه الســلبية عل ــه تداعيات أن هــذا الرفــع ســتكون ل
مجمــل األســعار، ولــن ينحصــر ذلــك فــي المــواد 
الغذائيــة بــل ســيمتد حتــى المجــاالت الخدميــة التــي 
ــاك  ــيكون هن ــا س ــعارها، وحتم ــترتفع أس ــا س بدوره
انفــالت جنونــي فــي األســعار ســيدفع المواطــن ثمنــه 

ــك.  ــى ش ــن دون أدن ــا م غالي
البنــوك  مســؤولي  أحــد  صــرح  القريــب  باألمــس 
ــا  ــا صعب ــيكون عام ــل س ــام المقب ــأن الع ــة ب المحلي
اقتصاديــا، وأن أربــاح البنــوك ســتنخفض، وبــرر ســبب 
ذلــك االنخفــاض بسياســة التقشــف وتراجع المشــاريع، 
فلنــا أن نتصــور ســيناريوهات العــام القــادم ومــا 
ســيكون عليــه الحــال. الــكل يأمــل أن تقف األمــور عند 
حــد رفــع الدعــم عــن اللحــوم وال تتعــدى ذلــك إلــى مــا 
هــو أبعــد وأســوأ، وأن تبــدأ معالجــات اللجــان الوزارية 
االقتصــادي  الوضــع  لدراســة  تشــكيلها  تــم  التــي 
بطــرح الحلــول والبدائــل المناســبة، والبــدء مــن أعلــى 
الهــرم وليــس أســفله، وتوظــف قــروض الديــن العــام 
فــي مكانهــا الصحيــح فــي تطويــر البنيــة االقتصاديــة 
ــور  ــاد وص ــة الفس ــتثمار ومحارب ــرص االس ــة ف وتهيئ
الهــدر فــي المــال العــام، واالســتعاضة عــن سياســات 
ال  وآليــات  ناجعــة  أخــرى  بسياســات  الدعــم  رفــع 
ــد  ــد لمزي ــية وتمه ــة ومعيش ــات اجتماعي ــف أزم تخل
مــن التدهــور فــي معيشــة المواطنيــن وتنهــش 
ــى  ــاق عل ــق الخن ــن وتضي ــتحقات المتقاعدي ــي مس ف
ــم ..!!!  ــط أعماره ــم متوس ــد عليه ــباتهم وتع مكتس
فتلك ســتكون سياســات فاشــلة ولــن تخلــق إال المزيد 
مــن مســتويات الفقــر والحرمــان. وال أحــد يعتقــد 
ــى  ــة إل ــات بحاج ــمي السياس ــة وراس ــا أن الحكوم من
ــول  ــرح عليهــم الحل ــى الطريــق ويقت مــن يدلهــم عل
والبدائــل فاألمــور واضحــة للعيــان وليــس المطلــوب 

ــح. ــا الصحي ــي نصابه ــور ف ــع األم ــوى وض س


