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عـمـال الـبـا 
ببرنامــج  يــوم  كل  التنفيذيــة  اإلدارة  تتغنــى 
ــه البرنامــج الطلقــة  ــد المبكــر، وتزعــم أن التقاع
والبرنامــج الرائــع الــذي لــن يتكــرر أبــدًا، وترســل 
اإلدارة ســفراءها والمحســوبين عليهــا  نفــس 
ليضغطــوا علــى العمــال - ترغيبــًا وترهيبــًا - 
ــة  ــن طاق ــا م ــال الب ــول عم ــج يح ــول برنام لقب
إنتاجيــة وخبــرة فــي غايــة األهميــة تحتــاج إليهــا 
ــه.  ــراد التخلــص من ــى مجــرد رقــم ي البحريــن إل
ال نعلــم لمــاذا تكــره اإلدارة التنفيذيــة العمــال، 
نيــل  يســتطيعون  عندمــا  يفرحــون  ولمــاذا 
توقيــع أحــد العمــال علــى ورقــة قبــول العــرض 
التنفيذيــة،  اإلدارة  نســيت  هــل  البائــس؟!  

إلـى اإلدارة التنفيذية

 ----------في العدد
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فريــق »عمال ألبــا« بطل الكاس

ــون!! ــاروخ كارت ــا ص ــة عمالن هدي

احتفاليــة البــا بالعيــد الوطنــي

فــي إطــار احتفــاالت البــاد بالعيــد الوطني 
المجيــد لمملكــة البحريــن، أقامــت نقابــة 
ــاون  ــة بالتع ــا واإلدارة التنفيذي ــال الب عم
الوطنــي مهرجانــا وطنيــا  الحــرس  مــع 
ــد«. ــا حم ــك ي ــعار »نفدي ــت ش ــا تح عمالي

البحريــن  المنيــوم  شــركة  إدارة  كافــأت 
معــدل  أكبــر  تحقيــق  علــى  عمالهــا 
الــورق....... مــن  ملــون  انتــاج بصــاروخ 

ــا لكــرة الســلة بطــًا  ــوج فــرق عمــال الب ت
لــكاس العيــد الوطنــي متغلبــًا علــى فريــق 
بفــارق  للجراحيــن  االيرلنديــة  الجامعــة 

ــا.  ــادي الب كبيــر فــي ن

2016

مرجــان يفــوز بالمركز األول 

رسالة : إلى مدير الموارد البشرية االســتراحة ليســت للراحــة !

علــي رحيــم فــي تصريح لنشــرة البا

إلى متى سيحرم 
العــمــال مـــن 
الدرجة الثامنة ؟ 
»ســقوط ســور نادي 

ــا العظيم« الب
وعــدم  المتابعــة  عــدم  نتيجــة 
وجــود لجنــة متابعــة لمتطلبــات 
نــادي البــا فهــو يعانــي الكثيــر مــن 
العالقــة.  والمشــاكل  النواقــص 
تهمــل إدارة الشــركة نــادي رياضــي 
قــد تكلــف بنــاءه قرابــة المليونــان 
دينــار... )التفاصيــل ص 5 (

جيب شيفروليه هدية عائلة المرحوم علي كشكول
ــوم  ــة المرح ــا عائل ــال الب ــدى عم أه
العامــل علــي كشــكول ســيارة جيــب  
شــفروليه. وقــد تــم تخصيــص احدى 
أكبــر جوائــز العيد الوطنــي  لتقدمها 
لعائلــة المرحــوم الــذي بقــت ذكــراه 
البــا.  )ص10( عمــال  قلــوب  فــي 

أم أنهــا تتناســى، أنــه لــوال هــؤالء العمــال 
لمــا حققــت هــي النجاحــات التــي تدعــي أن 
ــي  ــا ه ــى م ــا إل ــت الب ــا وصل ــا وحده بفضله
ــي  ــا ف ــن م ــم اإلدارة أن أحس ــه؟؟ وأال تعل علي
ــع  ــوا م ــن وقف ــال الذي ــؤالء العم ــم ه ــا ه الب
البحريــن ومــع الشــركة وقــت أن كانــت االدارة 
ــات  ــد المنتجع ــكن أح ــا تس ــي الب ــة ف التنفيذي

ــوا؟ ــل نس ــا؟ ه ــن الب ــة م القريب
لكــن عمــال البــا لــم ينســوا .. فــإذا كانــت 
اإلدارة تــرى أن هــذا العــرض الرائــع هــو فرصــة 
ال تعــوض، فعليهــا أن تبــادر هــي نفســها 

ــتريح. ــح وتس ــه وتري بقبول

)التفاصيل ص 5 (

نقابة البا تـحتفي بعمـالها المتميزين في حفل تكريم العمال 

كرم فيصل أمان اهلل مراقب الصيانة الميكانيكية و إبراهيم حســن 
ــن  ــال المجدي ــم العم ــل تكري ــة بحف ــة الميكانيكي ــرف الصيان مش
)ص10(  واخاصهــم.  الــدؤوب  لعملهــم  وذلــك  والمتميزيــن، 
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أكــد صاحــب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
ــب  ــد نائ ــي العه ــة ول خليف
النائــب  األعلــى  القائــد 
مجلــس  لرئيــس  األول 
إيــاء  أهميــة  الــوزراء 
لشــركة  التنميــة  خطــط 
ألمنيــوم البحريــن األولويــة 
مــا  وهــو  اإلنجــاز  فــي 
سيســهم فــي تعزيــز النمــو 
االقتصــادي للمملكــة وخلــق 
النوعيــة  العمــل  فــرص 
ــاء  ــي االرتق ــهم ف ــي تس الت
المعيشــي  بالمســتوى 
بمــا  مشــيدًا  للمواطــن، 
تســهم بــه الشــركة مــن 
تطويــر  فــي  كبيــر  دور 
ــاد  ــة لاقتص ــة التحتي البني
الوطنــي مــن خــال رفدهــا 
المتصاعــد  النمــو  لحركــة 

المهــم. القطــاع  لهــذا 
حفظــه  ســموه  ونــوه 

بقصــر  لقائــه  لــدى  اهلل 
القضيبيــة اليــوم بالشــيخ 
آل  ســلمان  بــن  دعيــج 
مجلــس  رئيــس  خليفــة 
إدارة شــركة ألبــا بحضــور 
الرئيــس  مــوري  تيــم 
ألبــا،  لشــركة  التنفيــذي 
ــا  ــركة ألب ــتحققه ش ــا س بم
مــن نقلــة نوعيــة كبيــرة 
الصهــر  لخــط  بإنشــائها 
ســيجعل  ممــا  الســادس 
مصهــر  أكبــر  الشــركة 
العالــم  فــي  لأللمنيــوم 
األمــر  واحــد،  موقــع  فــي 
ــة  ــأنه اإلضاف ــن ش ــذي م ال
الكبيــر  الشــركة  لرصيــد 
مــن التميــز علــى المســتوى 
العالمــي وتعزيــز الموقــع 
البحريــن  لمملكــة  الرائــد 
ــر  ــاج وتصدي ــال إنت ــي مج ف
األلمنيــوم، مشــيرًا ســموه 
الــى أن مــا تحققــه الشــركة 

ولــــــي العـــهــــــد يــــــــؤكــــــد:

فــي  ستســهم  )ألبــا(  لشــركة  التنميــة  لخطــط  اإلنجــاز  أولويــة 
تعزيــز النمــو االقتصــادي للمملكــة وخلــق فــرص العمــل النوعيــة 

o سمو ولي العهد لدى استقباله الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفه.

متكــررة  إنجــازات  مــن 
بحرينيــة  بكفــاءات 
ســمعة  مــن  عــززت 
ــع حاضــن  المملكــة كموق
الضخمــة  للمشــاريع 
الصناعيــة  والشــركات 
العالميــة هــو محــل فخــر 

واعتــزاز للجميــع كونهــا 
ــاء  ــى أيــدي أبن تتحقــق عل
البحريــن. كمــا هنأ ســموه 
إدارة  مجلــس  رئيــس 
شــركة ألبــا علــى حصولــه 
 Lifetime جائــزة  علــى 
مــن   Achievement

ــال  ــادة األعم ــز ق ــل جوائ قب
األوســط  الشــرق  فــي 
 2015 لعــام   )MEBSLA(
القيــادي  دوره  نظيــر 
وإســهاماته  المتميــز 
القيمــة فــي تحقيــق اإلبــداع 

األعمــال. تطويــر  فــي 

عمــال البــا هــم الثــروة الحقيقيــة للشــركة وســر تحقيــق أعلــى إنتاجيــة
ــن  ــة العاملي ــا بكاف ــال الب ــة عم ــادت نقاب أش
بمختلــف الدوائــر واألقســام أثــر تحقيــق أعلــى 
معــدل إنتــاج بتاريــخ الشــركة منــذ التأســيس 
المنصــرم  للعــام  األلمنيــوم  معــدن  مــن 
2015، حيــث تحقــق ذلــك بالرغــم مــن وجــود 
ــة  ــن ناحي ــركة م ــه الش ــي تواج ــات الت التحدي
األســواق  فــي  األلمنيــوم  أســعار  تذبــذب 
العالميــة مــن جانــب واألرتفــاع التدريجــي 
هــي  والتــي  الغــاز  وحــدة  أســعار  بتكلفــة 

قائمــة للخمــس ســنوات القادمــة.
ــال  ــة عم ــس نقاب ــي رئي ــي البنعل ــرح عل وص
البــا قائــًا« أن ســر نجاحــات وتقــدم الشــركة 
ــج عــن وجــود عامليــن مخلصيــن كعمــال  نات
ــي  ــا ه ــي الب ــاج ف ــة اإلنت ــا أن معرك ــا، كم الب
معركــة وطنهــم إلثبــات بــأن عمــال البحريــن 
ومهمــا بلغــت التحديــات فهــم مــع قيــادة 
هــذه الوطــن مــع ملكنــا المفــدى وســيدي 
ــي العهــد  ــوزراء وول صاحــب الســمو رئيــس ال
ــت  ــركة ليس ــم للش ــث أن نظرته ــن، حي األمي
كمــكان للعمــل فقــط إنمــا يصاحبهــم شــعور 
ــي،  ــم الثان ــي بيته ــا ه ــتمر بأنه ــكل مس بش

ولذلــك تراهــم يتأقلمــون مــع الظــروف الراهنــة 
وتقلباتهــا باإلضافــة أنهــم ســوف يكونــون 
ــا  ــي وضعته ــة البرامــج الت ــذ كاف ــن لتنفي مرني
حيــث  التكاليــف،  بتخفيــض  المعنيــة  اإلدارة 
ــام  ــذ أي ــا من ــوم إنم ــد الي ــس ولي ــك لي أن ذل
األزمــة الماليــة التــي عصفــت بالعالــم فــي 
أســعار  مــع  أصعــب  الظــروف  كانــت   ،2008

بيــع األلمنيــوم مقارنــة بأســعار التكلفــة للطــن 
البــا ونقابتهــم  الواحــد، فــأن عمــال  المتــري 
همهــم الحالــي هــو الحفــاظ علــى إســتمرارية 
علــى  الحفــاظ  مــع  الشــركة  فــي  اإلنتاجيــة 
المكتســبات العماليــة التــي تــم نيلهــا علــى مــدار 
ــروع  ــى مش ــك عل ــتندين بذل ــت مس ــنوات مض س
ورعــاه. اهلل  حفظــه  اإلصاحــي  الملــك  جالــة 
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عـمـال الـــبـــا 

التواصل والشكاوى 

تلفون :
17837457 

البريد اإللكتروني : 
Omalalba@gmail.com

العدد رقم )68( لشهر 
فبراير 2016

العدد 

المقاالت تعبر عن رأي 
أصحابها 

ســمو رئيس الــوزراء يتلقى مزيدا مــن برقيات التهنئة 
ــن ــؤولين والمواطني ــوزراء والمس ــن ال ــدد م ــن ع م

نشرة شهرية تصدر عن :
نقابة عمال البا

رئيس مجلس اإلدارة :
علي عبداهلل البنعلي

رئيس التحرير :
ندى ناجي 

اإلشراف العام :

عبداهلل المعراج

 

__________________________________________________________________________________________________

ــة  ــر خليف ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــى صاح تلق
ــوزراء الموقــر  بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس ال
ــددا  ــن ع ــة م ــات تهنئ ــاه برقي ــه اهلل ورع حفظ
والمواطنيــن  والمســؤولين  الــوزراء  مــن 
التــي  الطبيــة  الفحوصــات  نجــاح  بمناســبة 
أجراهــا ســموه، رفعــوا فيهــا إلــى مقــام ســموه 

اســمى آيــات التهانــي بهــذه المناســبة، داعيــن 
المولــى عــز وجــل أن يحفــظ ســموه، وأن يســبغ 
عليــه موفــور الصحــة والســعادة وطــول العمــر 
لمواصلــة مســيرة العطــاء الوطنــي فــي خدمــة 
ــماء  ــن االس ــن بي ــن. وكان م ــن والمواط الوط

ــي.  ــداهلل البنعل ــي عب ــا عل ــة الب ــس نقاب رئي

نقابــة عمال البا تشــيد برئيس مجلس ادارة الشــركة

اشــادت نقابــة عمــال البــا برئيــس مجلــس إدارة 
شــركة المنيــوم البحريــن البــا الشــيخ دعيــج بن 
ــه  ــك بحصول ــج آل خليفــة وذل ســلمان بــن دعي
علــى جائــزة » Lifetime Achievement« مــن 
قبــل جوائــز قــادة األعمــال فــي الشــرق األوســط 
النقابــة  وبينــت   .2015 لعــام   »MEBSLA«
بــأن » الشــيخ دعيــج شــخصية وطنيــة قياديــة 

بــارزة لهــا بصمــة واضحــة نظيــر دوره الريــادي 
والقيــادي المتميــز وإســهاماته القيمــة نحــو 
تحقيــق اإلبــداع فــي تطويــر األعمــال والحفــاظ 
علــى مكتســبات العمــال، حيث أن تكريــم رئيس 
مجلــس اإلدارة هــو تكريــم لــكل عمــال البــا 
ــًا،  ــركة عالمي ــدم الش ــى تق ــك عل ــس ذل وينعك
بوجــود شــخصية فــذة يفتخــر بهــا عمــال البــا.



توجيهات مشددة من قادة البالد بعدم المساس بمكتسبات العمال
علــى هامــش االحتفــال بتكريــم 
المجديــن  واإلدارييــن  العمــال 
فــي جميــع القطاعــات اإلنتاجيــة 
بالقطــاع الخــاص تحــت رعايــة 
ــك  ــة المل ــب الجال ــرة صاح حض
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد 
عاهــل البــاد المفــدى، جــاءت 
المشــددة  جالتــه  توجهيــات 
مــن  بــأي  المســاس  بعــدم 
ــة  ــا العمالي ــبات والمزاي المكتس
التــي حصــل عليهــا العمــال علــى 
مــدى المرحلــة الماضيــة، وكذلك 
الحــال بالنســبة إلــى المكتســبات 

االجتماعيــة.
المزايــا:  هــذه  بيــن  ومــن 
التأميــن ضــد التعطــل - الحماية 
والمســاعدات االجتماعيــة لألســر 
ذات الدخــل المحــدود- والضمان 
االجتماعــي، وكل مــا حصــل عليــه 
العمــال مــن مزايــا عمالية ســواء 
مــن خــال القوانيــن العماليــة أو 

غيرهــا.
الشــأن  بهــذا  التوجيهــات  إن 
ــة الملــك  تصــل دائمــا مــن جال
وســمو رئيــس الــوزراء وســمو 
القطاعيــن  إلــى  العهــد  ولــي 
ومقتضاهــا  والخــاص،  العــام 

للظــروف  الســماح  عــدم 
بالتأثيــر  الراهنــة  واألوضــاع 
العمالــي،  القطــاع  ســلبا علــى 
بهــذه  متمســكة  والــوزارات 
السياســة  وهــذه  التعليمــات 
تجــاوب  وهنــاك  الحكيمــة.  
الشــركات  معظــم  مــن  طيــب 
ورجــال األعمــال، حيــث التــزال 
والبنــوك  الشــركات  معظــم 
تحقــق أرباحــا.. وهنــاك نســبة 
فــي  بالبحريــن  معقولــة  نمــو 
ــا  ــن بينه ــات، وم ــع القطاع جمي
واإلنشــاءات  العقــاري  القطــاع 
والبنــاء والصناعــة بصفــة عامــة، 
ــزال  كمــا أن هــذه القطاعــات الت
لديهــا وفــرة مــن فــرص العمــل 
ألبنــاء البحريــن، حيــث اليــزال 
النســبة  يشــكلون  األجانــب 
والبــد  الوظائــف  مــن  الكبــرى 
مــن اإلحــال، وخاصــة فــي هــذه 
ــر  ــى توفي ــل عل ــروف. والعم الظ
فــرص التأهيــل والتدريــب لــكل 

ينييــن. لبحر ا
ــاع  ــدر أن القط ــج الص ــا يثل ومم
حرصــه  يبــدي  أصبــح  الخــاص 
ألبنــاء  الوظائــف  توفيــر  علــى 
البحريــن وتحســين أوضاعهــم 

بدوافــع وطنيــة صميمــة، وهــو 
أصحــاب  حــرص  يؤكــد  مــا 
االهتمــام  علــى  العمــل 
بالعناصــر والكفــاءات الوطنيــة، 
وتفضيلهــم  اختيارهــم  وأن 
أولويــات  مقدمــة  فــي  هــو 
العمــل،  أصحــاب  واختيــارات 
الحيويــة  القطاعــات  وجميــع 
فــي المملكــة، مــع عــدم األخــذ 
ــى  ــذي قــد يدفــع إل بالتفــاؤل ال
ــور  ــة األم ــي معالج ــاهل ف التس
عــام.  بشــكل  المجتمعيــة 
الحيطــة  أخــذ  دائمــا  فيجــب 
ألي  الســماح  وعــدم  والحــذر، 
تأثيــرات ســلبية بــأن تحــدث، 
وإن التفــاؤل المفــرط قــد يــؤدي 
إلــى عــدم المبــادرة.. وعلينــا 
أن نضــع الصعوبــات والمخاطــر 
أمــام أعيننــا حتــى ال نتوقــف 

وقهرهــا. تذليلهــا  عــن 
ــوال تعــاون أصحــاب األعمــال  ول
اإلمــكان  فــي  كان  لمــا 
معــدالت  علــى  المحافظــة 
بطالــة جيــدة، ولــم تعــد هنــاك 
ــة  ــة العمالي ــي البيئ ــات ف خاف
بيــن االتحــادات والنقابــات، فقد 
ظهــر أنهــم يتميــزون بالحكمــة 

ومراعــاة  الوطنــي  والحــس 
الظرف.ويوجهــون  متطلبــات 
خدمــة  فــي  اآلن  جهودهــم 
العمالية،والقيــام  القضايــا 
مفيــدة  وطنيــة  بفعاليــات 
للوطــن وللجميــع، وتبيــن هــذا 
المشــتركة  المشــاركات  خــال 
العربــي  الصعيديــن  علــى 
ــاع  ــح القط ــا أصب ــي، كم والدول
العمالــي البحرينــي اآلن أكثــر 

انســجاما.
فتــح  علــى  التعــاون  ويجــب 
أســواق العمــل الخليجيــة أمــام 
دول  جميــع  فــي  المواطنيــن 
حريــة  تشــجيع  مــع  المجلــس 
الوطنيــة،  للعمالــة  التنقــل 
ــترك  ــس تش ــع دول المجل فجمي

فــي هــذه القناعــة.
وتوجــد اآلن مشــاريع عماليــة 
ســواء  جــدا  مهمــة  مشــتركة 
ــة  ــر المهني ــال المعايي ــي مج ف
ــي  ــف المهن الموحــدة أو التصني

الموحــد وغيرهمــا.
كمــا يجــب العمــل علــى توحيــد 
ــة  ــة الجاذب ــريعات العمالي التش
مــن  الخليجييــن  للمواطنيــن 

دون اســتثناء.

»أسـري« تعتمد ميزانيتها الجديدة .. وإيراداتها 133 مليـون
أكــد الشــيخ دعيــج بن ســلمان رئيس 
مجلــس إدارة الشــركة العربيــة لبنــاء 
وإصــاح الســفن )أســري( أن إيــرادات 
الشــركة عــن هــذه الفتــرة بلغــت 
حوالــي 133 مليــون دوالر، وأظهــرت 
مــوارد الدخــل مســاهمة عمليــات 
نســبتها  بزيــادة  الســفن  تصليــح 
13% مقارنــة بعــام 2014، والتــي 
فتــرة  عــن  جزئيــا  تعويضــا  تعــد 
الركــود التــي شــهدها قطــاع تصليــح 
منصــات الحفــر البحريــة رغــم النمــو 
أســعار  النخفــاض  نظــرًا  البطــيء 

ــط.  النف
كمــا زادت إيــرادات )المــورد الثالــث(، 
حيــث تحافــظ الشــركة علــى ارتفــاع 
نســبة شــغل األرصفــة والمراســي، 
فقــد تــم تصليــح 201 ســفينة خــال 
هــذه الفتــرة مقارنــة بـ 146 ســفينة 

خــال نفــس الفتــرة مــن 2014 
ــر أن  ــبتها 37%، غي ــادة نس أي بزي
ــي  ــري العالم ــاع البح ــظ القط تحف
علــى تصليــح ســفنه يجعــل نطــاق 
ــى.  ــتوى أدن ــفن بمس ــح الس تصلي
وقــد قويــت أعمــال تصليح الســفن 
فــي  اســتمرارنا  مــع  الحربيــة 
تصنيــع ســفينة اإلنــزال البرمائيــة 
لحســاب وزارة الداخليــة المنتظــر 
تســليمها إلــى الــوزارة فــي يونيــو 

.2016
جــاء ذلــك فــي تصريــح لــه باجتمــاع 
مجلــس إدارة الشــركة الــذي ناقــش 
ــه المســائل الماليــة والنتائــج  خال
التجاريــة  واألنشــطة  التشــغيلية 
أكتوبــر   31 إلــى  ينايــر   1 مــن 
2015، واتخــذ قــرارات مهمــة مثــل 
إقــرار الميزانيــة الخاصــة بالشــركة 

مناقشــات  بعــد   2016 لعــام 
أن  وأضــاف  حولهــا.  مســتفيضة 
الســنة  مــن  المتبقيــة  الفتــرة 
يملؤهــا التفــاؤل، مــع اســتمرار 
نمــو أعمــال تصليــح الســفن، ومن 
المؤمــل أن تشــهد حصولنــا علــى 
ــة  ــات اإلضافي ــن المناقص ــدد م ع
الســفن  إصــاح  مجــال  فــي 

البحريــة  الحفــر  ومنصــات 
وقــد  الجديــدة.  والمشــاريع 
نجحــت الشــركة خــال هــذه 
ــع  ــض جمي ــي تخفي ــرة ف الفت
أو  اإلداريــة  ســواء  التكاليــف 
التشــغيلية أو فــي التوظيــف 
ــة بمثيلتهــا مــن العــام  مقارن

الماضــي.

العامل 4



”Lifetime Achievement“ جائــزة  يحــوز  ســلمان  بــن  دعيــج 
ألمنيــوم  شــركة  أعلنــت 
تكريــم  عــن  )ألبــا(  البحريــن 
رئيــس مجلــس اإلدارة الشــيخ 
بــن  ســلمان  بــن  دعيــج 
خــال  مــن  خليفــة  آل  دعيــج 
 Lifetime حصولــه علــى جائــزة
قبــل  مــن   Achievement
فــي  األعمــال  قــادة  جوائــز 
 )MEBSLA( األوســط  الشــرق 

.2015 لعــام 
دعيــج  الشــيخ  تكريــم  وجــاء   
المرموقــة  الجائــزة  بهــذه 
نظيــر دوره القيــادي المتميــز 
نحــو  القيمــة  وإســهاماته 
اإلبــداع فــي تطويــر  تحقيــق 
األعمــال وحصولــه علــى التميــز 
العالمــي فــي هــذا المجــال. وتم 
تكريــم الشــيخ دعيــج مــن قبــل 

األميــن العــام التحــاد غــرف 
دول مجلــس التعــاون الخليجي 
عبدالرحيــم نقــي خــال حفــل 
أقيــم االثنيــن الماضــي بفندق 
خليفــة  بــرج  فــي  أرمانــي 

بإمــارة دبــي. 
جوائــز  حفــل  وينظــم 
الشــرق  فــي  األعمــال  قــادة 
األوســط مــن قبــل جمعيــة 
ــة  ــادي األميركي ــر القي التطوي
مــع  بالتعــاون   ،)ALDA(
ــن،  ــن الدوليي ــة القياديي مجل
ــة اتحــاد غــرف مجلــس  وبرعاي
حيــث  الخليجــي،  التعــاون 
يحتفــي بأهــم اإلنجــازات التــي 
الشــخصيات،  أبــرز  حققتهــا 
ــيا  ــي آس ــات ف ــم المؤسس وأه
علــى  األوســط  والشــرق 

المختلفــة.  الصناعــات  صعيــد 
وفــي نســخته السادســة، اشــتمل 
 2015 لعــام   MEBSLA حفــل 

علــى تكريــم حوالــي 25 شــخصية 
ــيا  ــي آس ــن 10 دول ف ــر م ــن أكث م

الخليجــي.  التعــاون  ومجلــس 

o رئيس مجلس إدارة البا يستلم الجائزة.

فريق »عمال ألبا«.. بطل كأس العيد الوطني
واالدارة  ألبــا  عمــال  نقابــة  اختتمــت 
الرياضيــة  فعاليتهمــا  التنفيذيــة 
الســنوية تحــت عنــوان »بطولــة العيــد 
الوطنــي لكــرة الســلة« بنادي ألبــا، حيث 
شــارك فــي هــذه البطولــة العديــد مــن 
الفــرق الرياضية على مســتوى البحرين.

تقابــل فــي المبــاراة النهائيــة كل مــن 
ــن  ــة للجراحي ــة األيرلندي ــق الجامع فري
ــاءت  ــي، وج ــا الرياض ــال الب ــق عم وفري
النتيجــة بفــوز ســاحق لفريــق عمــال البا 
ــة  ــذه البطول ــتضيف له ــي المس الرياض

بـــ111 مقابــل 64.
بدايــة  منــذ  األوليــة  النتائــج  كانــت 
الشــوط االول مبشــرة بالنتيجة النهائية 

ــذ الشــوط االول تقــدم  ــث من ــاراة، حي للمب
فريــق عمــال البــا علــى فريــق الجامعــة 
شاســع. بمفــارق  للجراحيــن  األيرلنديــة 

كل  تقــدم  البطولــة  هــذه  ختــام  وفــي 
األنصــاري  عبداللطيــف  عيســى  مــن 
ــة،  ــات اإلنتاجي ــذي للعملي ــس التنفي الرئي
االداري  المديــر  جناحــي  وعبدالرحمــن 
للشــؤون اإلداريــة لتكريــم فريــق الجامعــة 
علــى  الحائــز  للجراحيــن  األيرلنديــة 
المركــز الثانــي، ومــن ثــم تقــدم الرئيــس 
التنفيــذي للشــركة تيــم مــوري بصفتــه 
كابتــن فريــق ألبــا الرياضــي الســتام كأس 
ــي لهــذا العــام بعــد  ــد الوطن ــة العي بطول

فــوزه الكاســح.

ألف مبروووك 

فــاز العامــان عمــار محمــد يوســف مــن دائــرة خطــوط 
ــرة خطــوط الصهــر  الصهــر1-3  وحســن اإلســكافي مــن دائ
3-1 بأكبــر الجوائــز فــي احتفاليــة العيــد الوطنــي التــي 
أقامتهــا نقابــة عمــال ألبــا وإدارة الشــركة بالتعــاون مــع 

مديريــة الحــرس الوطنــي.
 وكانــت الجائــزة األولــى عبــارة عــن ســيارة صالــون مــن نــوع 
BAIC مقدمــة مــن عــدة شــركات، أمــا الجائــزة الثانيــة فهــي 

.AMA عبــارة عــن منحــة دراســية مقدمــة مــن جامعــة
ــد  ــبة العي ــة بمناس ــا النقاب ــي قدمته ــز الت ــدد جوائ ــغ  ع وبل
ــة  ــن عيني ــة بي ــزة مختلف ــن 250 جائ ــر م ــى أكث ــي إل الوطن

ــن.  ــروك للفائزي ــف مب ــة.  أل ونقدي

سيارة ومنحة دراسية من نصيب عمار وحسن
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نقابة ألبا تـحتفي بعمـالها المتميزين في حفل تكريم العمال الـ31 

o الرفيق إبراهيم حسن أثناء التكريم.  o الرفيق فيصل أمان اهلل أثناء التكريم.  

تحــت رعايــة ملكيــة ســامية مــن لــدن 
ــد  ــك حم ــة المل ــب الجال ــرة صاح حض
اهلل  حفظــه  خليفــة،  آل  عيســى  بــن 
حفــل  العمــل  وزارة  أقامــت  ورعــاه، 
تكريــم العمــال المجديــن والمتميزين، 
الــذي أنــاب جالتــه وزيــر العمل الســيد 
حميــدان  علــي  محمــد  بــن  جميــل 
كوكبــة  وتكريــم  الحفــل  بحضــور 
مــن العمــال المجديــن والمتميزيــن 
بمختلــف القطاعــات ومياديــن العمــل، 
المنشــآت  تكريــم  إلــى  باإلضافــة 
األهلــي  القطــاع  فــي  المتميــزة 
وأصحــاب األعمــال، حيــث أقيــم الحفــل 

ــي  ــن ف ــة والثاثي ــرة الحادي للم
للمؤتمــرات  البحريــن  قاعــة 

بــازا. الكــراون  بفنــدق 
ــن  ــة المكرمي ــملت قائم ــد ش وق
ــم  ــام، تكري ــذا الع ــل ه ــي حف ف
الطبقــة  مــن  اثنيــن  عامليــن 
الكادحــة فــي شــركة ألمنيــوم 
قطــاع  ضمــن  ألبــا  البحريــن 
فقــد  التحويليــة،  الصناعــات 
ــل إدارة  ــن قب ــيحهما م ــم ترش ت
اللجنــة  واختارتهمــا  الشــركة 
للحفــل  المنظمــة  العليــا 
ــي  ــن الت ــة المكرمي ــن قائم ضم

العمــل،  وزيــر  برئاســة  تشــكلت 
ــن  ــن العاملي ــار هذي ــم اختي ــد ت وق
نظيــر إخاصهمــا وتفانيهمــا فــي 
الشــروط  ممارســة عملهمــا وفــق 
ــة، األول  ــفافية تام ــة وبش الموضوع
ــة  ــرف الصيان ــة مش ــل بوظيف ويعم
ــو  ــة وه ــرة الطاق ــة بدائ الميكانيكي
الــذي  اهلل  أمــان  فيصــل  العامــل 
يعمــل بوظيفــة مراقــب الصيانــة 
الميكانيكيــة بدائــرة الكربــون 1&2  
الــذي  حســن  إبراهيــم  والعامــل 
يعمــل بوظيفــة مشــرف الصيانــة 

الطاقــة. بدائــرة  الميكانيكيــة 

العامليــن  النقابــة  هنــأت  وقــد 
المكرميــن وتمنــت لهمــا التوفيــق 
فــي حياتهمــا العمليــة القادمــة، حيث 
يعُتبــر هــذا التكريــم بمثابــة اإلنجــاز 
ووســام فخــر ولحظــة تاريخيــة مميــزة 
فــي حيــاة العامــل، وذلــك حينمــا يتــم 
ــه  ــة لتكريم ــل الدول ــن قب ــاره م اختي
فــي حفــل يتميــز فيــه، وخصوصــًا 
كريمــة  برعايــة  الحفــل  هــذا  أن 
ــب  ــرة صاح ــال حض ــر العم ــن نصي م
حفظــه  المفــدى،  الملــك  الجالــة 
ــزاز  ــر واالعت ــكل التقدي ــاه، ف اهلل ورع
للطبقــة العاملــة الوطنيــة المتميــزة.

علــي  أحمــد  علــي  المرحــوم 
ــاءات  ــد الكف ــكول )9329(، أح كش
الذيــن فقدتهــم الشــركة، مخلصــا 
هكــذا  شــجاعا  كادحــا  مناضــا, 
عرفــه العمــال فــي البــا. عبــر عمال 
البــا عــن تقديرهــم ووقوفهــم إلى 
جانــب أســرته فــي غيــاب المرحــوم 
نفســهم  هــم  كشــكول،  علــي 
ــوا ســنين عمرهــم  ــا أفن عمــال الب
مناضليــن فــي ســبيل إعــاء شــأن 
شــركة البــا، قــدم عمــال البــا إلــى 
علــي  العامــل  المرحــوم  عائلــة 
ــفروليه،  ــب ش ــيارة جي ــكول س كش
وفــاء للمرحــوم الذي خدم الشــركة 
وافــاه  والــذي  طويلــة،  ســنين 
األجــل إثــر تعرضــه لمــرض عضال. 

انضــم المرحــوم علــي كشــكول 
الــى العمــل بشــركة البــا  بتاريــخ 
1995/02/06 فــي قســم صيانــة 
خايــا الصهــر  وقــد عمــل مــع 
الشــهيد محمــد االنصــاري وكان 
متواجــدا معــه فــي يــوم الحــادث 

ــه. ــرض ل ــذي تع ــوي ال الدم
تعــرض  بســنوات  وبعدهــا 
الــى  كشــكول  علــي  المرحــوم 
اســرته  عانــت  عضــال،  مــرض 
ــى  ــاج ال ــرة الع ــاء فت ــر اثن الكثي
زوجــة  تــاركا  االجــل  وافــاه  ان 
وصغيرتيــن وأبــن )نبــأ ومــاك 

وحســن(.
رحــم اهلل الفقيدوأســكنه فســيح 

ــه. جنات

جيب شيفروليه من عمال البا الى عائلة المرحوم علي كشكول
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o مرجان أثناء إنطاق السباق.  

مرجــان يفــوز بالمركز األول لـ »جت ســكي« العيد الوطني

ــة  ــورش المركزي ــم ال ــي قس ــل ف ــاز العام ف
عامــًا(   28( مرجــان  عبدالعزيــز  محمــود 
بالمركــز األول للمرحلــة الثانيــة مــن بطولــة 
العيــد الوطنــي للدراجــات المائيــة، التــي 
ــة  ــات المائي ــباقات الدراج ــة س ــا لجن أقامته
البحرينــي  االتحــاد  فــي  ســكي«  »جــت 
للرياضــات البحريــة برئاســة رئيــس اللجنــة 
خليفــة،  آل  يوســف  بــن  راشــد  الشــيخ 
وشــهدت المرحلــة الثانيــة التــي أقيمــت 
ــادي درة  ــي ن ــام »دراق« ف ــاتها بنظ منافس
متســابقا   30 مشــاركة  لليخــوت  مارينــا 
علــى  القائمــون  قــدّره  الفتــا  وحضــورا 
التنظيــم بخمســة آالف متفــرج، وفــي الوقــت 
الــذي شــهدت فيــه البطولــة منافســة قويــة 
ــر  ــوا الكثي ــن قدم ــة الذي ــوم اللعب ــن نج بي

مــن اللمحــات الفنيــة المتميــزة.
وفــي لقــاء جمعنــا بــه، صــرح مرجــان لنشــرة 
ــر  ــى الكثي ــد عل ــد حص ــه ق ــا بأن ــال الب عم
بطــوالت  فــي  المتقدمــة  المراكــز  مــن 

عديــدة أقيمــت داخــل وخــارج البحريــن، رغــم 
توقيــت  فــي  يوجههــا  التــي  الصعوبــات 
ــا،  ــات العمــل فــي شــركة الب البطــوالت ونوب
كمــا أن هنــاك بعــض المشــاركات الخارجيــة 
التــي تحتــاج إلــى إجــازات أثنــاء العمــل... 
إضافــة إلــى أن أنهــا هوايــة مكلفــة نوعــًا مــا 
ــم  ــاك دع ــد هن ــه ال يوج ــًا بأن ــًا خصوص مادي

ــركة.  ــل إدارة الش ــن قب ــوي م ــادي ومعن م
ــزاز  وأشــار مرجــان أنــه يشــعر بالفخــر واالعت
بحصولــة علــى المركــز األول فــي بطولــة 
»الجــت ســكي« وذلــك لــم يحــدث ســوى 
ــاء،  ــه واألهــل واألصدق بتشــجيع ودعــم زوجت
ويهــدي مرجــان هــذا الفــوز إلــى كل مــن 
الميكانيــك  وإلــى  الدعــم  هــذا  لــه  قــدم 

عبدالرســول.  المســاعد 
فــي  مرجــان  محمــود  العامــل  ويشــارك 
بطولــة الدراجــات المائيــة باالتحــاد البحريني 
للرياضــات البحريــة الشــهر القــادم، ويتمنــى 

ــا.  ــًا فيه ــزًا متقدم ــى مرك ــل عل أن يحص

طريقهــا  تجــد  األولمبيــة  األلعــاب 
إلــى النجــاح وتحقيــق اإلنجــازات علــى 
الحمــاس  نتيجــة  األصعــدة  مختلــف 
قبــل  مــن  الاعبيــن  وتشــجيع 
الجهــات  مختلــف  فــي  المســؤولين 
الحكوميــة، ولتكــون لــدى الاعبيــن 
ــوز  ــق الف ــي تحقي ــديدة ف ــة الش الرغب
تتعــاون  المختلفــة،  واإلنجــازات 
أو  العمــال  مــع  المختلفــة  اإلدارات 
الموظفيــن الاعبيــن المشــاركين فــي 
ــة  ــة والدولي ــابقات المحلي ــك المس تل
علــى حــد ســواء علــى الرغــم مــن شــدة 
الموظــف.  أو  العامــل  إلــى  الحاجــة 
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ولكــن إلدارة المــوارد البشــرية فــي 
اعتمــاد  ترفــض  إذ  آخــر،  رأي  البــا 
تلــك اإلجــازات لتقــف حجــر عثــرة 
مشــاركاته   ضــد  العامــل  أمــام 
المحليــة والدوليــة، فعلــى الرغــم 
لاعــب  يتيــح  القانــون  أن  مــن 
الحــق بــأن ينــال فرصــة المشــاركة، 
وذلــك بمنحــه إجــازة وتفريغــه عــن 
ــن  ــة ع ــا كامل ــه 14 يوم ــع عمل موق
ــر مشــاركاته  كل عــام ميــادي، نظي
فــي تلــك االســتحقاقات والــدورات 
األولمبيــة المختلفــة، مــن دون أن 
اإلنتاجيــة بالعمليــة  ذلــك  يضــر 

«



هبوط أسعار النفط .. اآلثار والتداعيات!

»األشغال« تدشــن األعمال الرئيسية لتطوير دوار ألبا

»التأمين االجتماعــي«: ال وقف لمكافأة انتهاء الخدمة 

o أثناء االجتماع. o دوار البا.

وشــئون  األشــغال  وزيــر  أشــار 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 
المهنــدس عصــام عبــداهلل خلف  إن 
الــوزارة اإلشــغال تملكــت 22 أرضــا 
ــروع  ــار مش ــي إط ــة ف ــون بديل لتك
ــك كجــزء مــن  ــا وذل ــر دور ألب تطوي

الطريــق والمحــات التجاريــة.
وذلــك خــال اجتمــاع اجتمــاع عمــل 
مشــروع  ومقــاول  استشــاري  مــع 
تطويــر شــارع الشــيخ جابــر األحمــد 
ألبــا  دوار  )تقاطعــي  الصبــاح 

والنويــدرات(.
ينايــر  شــهر  نهايــة  مــع  وقــال: 
ــا  ــدوار ألب ــات ل ــيعمل أول تحوي س
مــع التنســيق مــع شــركائنا فــي 
إدارة المــرور، و هنــاك اجتماعــات 
ــن  ــركاء م ــة الش ــع كاف ــبوعية م أس

للتأميــن  العامــة  الهيئــة  أكــدت 
انتهــاء  مكافــأة  أن  االجتماعــي 
مكتســبًا  حقــًا  تعــد   )%3( الخدمــة 
للمعــاش  مســتحق  موظــف  لــكل 
ــة  ــون، مبين ــب القان ــدي بموج التقاع
ولــن  يُمــس  لــن  الحــق  هــذا  إن 
مــن  كونــه  منــه،  االنتقــاص  يتــم 
لهــم. الثابتــة  التقاعديــة  الحقــوق 

واوضحــت الهيئــة العامــة للتأميــن 
االجتماعــي فــي بيــان اليــوم »بالنظــر 
اإلكتواريــة  الدراســات  نتائــج  إلــى 
علــى  وحرصــًا  مؤخــرًا،  الصــادرة 
الوضــع المالــي للصناديــق التأمينيــة، 
ــًة مــن  ــرح اإلكتواريــون جمل فقــد اقت
مســتقبًا  التقاعديــة  اإلصاحــات 
تضمــن اســتدامة المــاءة الماليــة 

لديهــا  مــن  وكل  وألبــا  بابكــو 
خطــوط ســوف تتأثــر جــراء العمــل. 
وخــال االجتمــاع اســتمع الوزيــر إلى 
ــذ  ــل تنفي ــن مراح ــل ع ــرح مفص ش
المشــروع وتفاصيــل العمــل في كل 
ــال  ــي األعم ــدء ف ــم الب ــة، إذ ت مرحل
التمهيدية منتصف شــهر اغســطس 
مــع  بالتزامــن  العــام  هــذا  مــن 
االنتهــاء مــن األعمــال التحضيريــة.

تدشــين  أن  إلــى  الوزيــر  وأشــار 
األعمــال الرئيســية هــي المرحلــة 
فــي  األكبــر  والتحــدي  األهــم 
جميــع  تتضمــن  إذ  المشــروع، 
ــى  ــور، عل ــرق وجس ــن ط ــال م األعم
أن تســتمر حتــى شــهر أغســطس 

.2018 العــام  مــن 
مشــروع  »يكتســب  خلــف:  وقــال 

ممكنــة،  فتــرة  ألطــول  للصناديــق 
روعــي فيهــا عــدم المســاس بالحقوق 
المكتســبة ومــع األخــذ بمبــدأ التــدرج 
فــي التطبيــق لمنــع اإلضــرار بأصحــاب 
مــدد الخدمــة الطويلــة، إال أن موضوع 
الخدمــة  انتهــاء  مكافــأة  وقــف 
ــك  ــن تل ــًا ضم ــدرج بتات ــر م )3%( غي
ــتقبلية. ــة المس ــات التقاعدي اإلصاح

وجــاء رد الهيئــة بعــد مــا تــمَّ تداولــه 
ــض  ــي بع ــس وف ــي المجال ــرًا ف مؤخ
ــأن  ــي بش ــل االجتماع ــائل التواص وس
وقــف مكافــأة انتهــاء الخدمــة )%3( 

ــد. ــى التقاع ــن عل للمحالي
للتأميــن  العامــة  الهيئــة  وشــددت 
االجتماعــي علــى حرصهــا التــام علــى 

أداء مهامهــا وعملهــا بكفــاءة.

والنويــدرات  ألبــا  دوار  تقاطعــي 
شــارع  لكــون  كبيــرة؛  أهميــة 
ــاح أحــد  ــر األحمــد الصب الشــيخ جاب
شــبكة  ضمــن  الشــوارع  أقــدم 
الطــرق الرئيســية واالســتراتيجية 
ــة  ــط العاصم ــن، إذ يرب ــي البحري ف
المنامــة بمناطــق ســترة الصناعيــة 
والعكــر  الصناعيــة  والمعاميــر 
منفــذًا  يوفــر  كمــا  الصناعيــة، 
عيســى  ومدينــة  ســند  لمنطقــة 
إلــى  باإلضافــة  عوالــي،  ومدينــة 
الصناعيــة  المنطقــة  ربطــه 
بمينــاءي  بالمشــروع  المحيطــة 
ســلمان،  بــن  وخليفــة  ســلمان 
باإلضافــة إلــى وقــوع عــدد مــن 
القــرى علــى جانبيــه، فضــًا عــن 
الحيــوي يحمــل  الشــارع  أن هــذا 

الحركــة المروريــة باتجــاه جنــوب 
البحريــن«.

ــن  ــد م ــروع يع ــاف: »إن المش واض
أهــم وأكبــر مشــاريع تطويــر البنيــة 
البحريــن،  مملكــة  فــي  التحتيــة 
التحديــات  مــن  الكثيــر  ويحمــل 
التــي قــد تواجههــا فتــرة التنفيــذ، 
الحركــة  حجــم  بينهــا  ومــن 
ــاظ  ــارع، واكتظ ــى الش ــة عل المروري
بالخدمــات  العمــل  منطقــة 
ــاز،  ــاء وغ ــاء وم ــن كهرب ــة م األرضي
ــل  ــتوجب تحوي ــات تس ــي مكون وه
ــة  ــات األرضي ــك الخدم ــارات تل مس
األمــر  المشــروع،  أعمــال  ضمــن 
ــع  ــًا م ــيقًا دائم ــب تنس ــذي يتطل ال
الجهــات المختصــة لضمــان اإلنجــاز 

المحــددة«. الخطــة  بحســب 

ــن ــع الصناعيي ــبوعية م ــات أس ــا... واجتماع ــتماك 22 أرض اس
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بقلم: حبيب البقالي بقلم: فهد المضحكي 

ماحم العشق هبوط أسعار النفط .. اآلثار والتداعيات!
الــكل متفــق علــى أن العصــر الذهبــي للحياة 
المعيشــية فــي دول الخليــج كافــة ومملكــة 
البحريــن خاصــة بعــد هبــوط أســعار النفــط 
ســيكون فــي خبــر كان يــا مــكان فــي قديــم 

الزمــان....!! 
وعلــى الجميــع شــد األحزمــة وترويــض الذات 
علــى الصيام بــل والحرمان، وال أحــد يعلم ما 
ســيؤول إليــه الحــال فــي المســتقبل القريب، 
فــكل يــوم هنــاك شــكوى حكومية مــن تزايد 
ــل،  ــي المداخي ــوط مضطــرد ف النفقــات وهب
وخصوصــًا بعــد أن تدهــورت أســعار النفــط 
ــوزات  ــام عج ــض، وأم ــى الحضي ــت إل ووصل
الميزانيــة العامــة لجــأت الحكومــة وربمــا 
ســتلجأ إلــى المزيــد مــن سياســات رفــع 
الدعــم عــن الخدمــات والســلع المدعومــة 
وفــرض المزيــد مــن الرســوم والضرائــب 
المباشــرة وغيــر المباشــرة، وقــد تكــون تلــك 
معالجــات لخلــق حالــة مــن التــوازن فــي 
تغطيــة العجــز فــي الميزانيــة العامــة ورفــع 
الضغــط عــن كاهــل اإلنفــاق الحكومــي. 
والشــك أن الدعــوة نحــو ترشــيد اإلنفــاق 
ووقــف أشــكال الهــدر فــي المــال العــام دعوة 
تحظــى بدعــم الجميــع، وهــي ليســت وليــدة 
اليــوم، وقــد تصاحبــت وترافقــت مــع الدعــوة 
إلــى وقــف كل مظاهر الفســاد والتنفــع الجائر 
علــى حســاب المــال العــام واســتغال مراكــز 
ــة  ــوان الرقاب ــفها دي ــي كش ــوذ.... والت النف
الماليــة فــي أكثــر مــن تقريــر وعبــر ســنوات 
متتاليــة، ولكــن ال حيــاة لمــن تنــادي....!! 
وتلــك التقاريــر كانــت تـــشير إلى هــدر المال 
ــي ال  ــر، والت ــن الدناني ــاع مايي ــام وضي الع
دخــل لهــا بأجــر المواطــن البســيط أو رواتب 
ــا يقــدم مــن  ــن المتواضعــة أو م المتقاعدي

دعــم مالــي لخدمــات المواطنيــن.
الــكل يتفهــم اليــوم أن الظــروف االقتصادية 
قــد تجبــر الحكومــة علــى رفــع الدعــم أو 
ــا  ــن كم ــى المواطنيي ــاره عل ــره واقتص حص
يتــردد ويشــاع، ومــن جانــب آخر رفع الرســوم 
وأجــرة الخدمــات أو اســتحداث رســوم جديــدة 
ــد  ــل يعتق ــن ه ــة. ولك ــة المالي ــل لألزم كح
المســؤولون بالدولــة وصانعــو القــرارات أن 
ذلــك ســيكون بمنــأى عــن تضــرر المواطنين 
ــن  ــرارات ل ــك الق ــن، وأن تل ــى الوافدي أو حت
ــن  ــن، ول ــي للمواط ــع المعيش ــس الوض تم

ــات ســلبية؟!  تكــون لهــا تداعي
فهــذا أمــر وتصــور غير منطقــي، ولنــا نموذج 
فــي رفــع الدعــم عــن اللحــوم وكيــف تضــرر 
ليــس المســتهلك فقــط، بــل حتــى شــريحة 
ــورد  ــن الم ــطية بي ــة الوس ــن والفئ القصابي
الوافــدة  العمالــة  وحــال  والمســتهلك، 
بطبيعــة الحال أســوأ وخصوصــًا ذوي الدخول 
المتدنيــة، وقــد أدى انكماشــهم عــن الســوق 
إلــى تضــرر عمليــة البيــع وانحســارها، إذًا 

هــذا نمــوذج عكــس لدينــا كــم هــي السلســلة 
االقتصاديــة متشــابكة فــي بعضهــا بعضــا وال 
ــى  ــا أال نتناس ــا، وعلين ــل حلقاته ــن فص يمك
ــاص  ــاع الخ ــي القط ــد وف ــي البل ــا ف أن لدين
حوالــي 500 ألــف عامــل أجنبــي، فمــن يعتقــد 
أن هــذه الكتلــة البشــرية الضخمــة والتــي 
تقــارب وربمــا تفــوق تعــداد المواطنيــن لــن 
ــع  ــة البي ــي حرك ــر ف ــر أو تأث ــا تأثي ــون له يك
والشــراء ومجمــل حركــة الســوق أو أنهــا لــن 
تتذمــر وتنــدب حظهــا وســوء عيشــها، وربمــا 
ينتقــل كالعــدوى تذمرهــا داخل مواقــع عملها 
المطالبــة  فــي  المواطــن  تســبق  لنجدهــا 
بزيــادة األجــور لمواجهــة ارتفــاع األســعار...!! 
القــرارات  تكــون  كــم  لنــا  يكشــف  هــذا 
ــان  ــي أحي ــة ف ــف الحكومي ــات التقش وسياس
كثيــرة مؤثــرة وذات انعكاســات ســيئة إذا مــا 
صــدرت مــن دون دراســة متأنيــة ولــم ينظــر 
للقــرارات  الســلبية  التداعيــات  أبعــاد  فــي 
الصــادرة، فلنــا نمــوذج آخــر مــم الممكــن أن 
ــا  ــرًا عندم ــياق، فمؤخ ــي ذات الس ــه ف ــي ب نأت
ــع  ــى رف ــارة عل ــة والتج ــت وزارة الصناع أقدم
ــد العديــد  إيجــارات المناطــق الصناعيــة، تكب
والصغيــرة  المتوســطة  الشــركات  مــن 
خســائر  المناطــق  تلــك  فــي  المســتأجرة 
ماليــة وحصلــت حــاالت إربــاك فــي موازينهــم 
الماليــة، وخصوصــًا أن القــرار جــاء كالصاعقــة 
المفاجئــة وبنســب زيــادة فــي رفــع رســوم 
اإليجــار تجــاوزت 600%، فهــل يعتقــد أصحاب 
القــرار والمســؤولون بالحكومــة أن قــرارات 
كهــذه لــن تكــون لهــا تداعيــات ســلبية علــى 
القطــاع وعلى الوضــع االقتصادي بشــكل عام؟

 وهــل مــن المعقــول أال ينعكــس ذلــك علــى 
معيشــة المواطــن كيــف ال؟ وهناك مؤسســات 
وشــركات قــد تغلــق أبوابهــا وتصفــي أعمالها 
والموظفــون  العمــال  مــن  العديــد  ليجــد 

ــة....!!  أنفســهم أمــام شــبح البطال
فالطفــل المدلــل!! إن جــاز التعبيــر ال يمكــن 
معتمــدًا  يكــون  أن  وضحاهــا  ليلــة  بيــن 
علــى ذاتــه ومتحمــًا كل المســؤولية!! هكــذا 
ــن  ــات بي ــن نقاش ــا دار م ــادر، وم ــدرة ق وبق
رجــال األعمــال ووزارة الصناعــة والتجــارة فــي 
ــر  ــهر نوفمب ــي ش ــن ف ــج البحري ــدى خلي منت
ــة  ــه جمعي ــرت عن ــا عب ــل، وم ــر دلي ــو خي له
نحــو  قلــق  مــن  األجانــب  المســتثمرين 
توجهــات الدولــة االقتصاديــة ســواء مــن رفــع 
الدعــم أو زيــادة الرســوم لهــو أيضــًا خيــر 

ــول.  ــا ونق ــا ذكرن ــى م ــاهد عل ش
والســؤال الــذي يطــرح نفســه اآلن، إذا كان 
ــار المســتثمرين..  ــا وكب هــذا هــو حــال تجارن
ــى  ــوب عل ــن المغل ــال المواط ــن ح ــاذا ع فم

ــول؟!! ــاه أن يق ــاذا عس ــره وم أم

ال بد لليل ان يكون حالك الظام 
 وباءجواء السكون كذلك يكون

وال بد ان يكون هناك همسً  ال كام
 وبما تهمسون الناس ال يعلمون

همسة حبً وودً واحترام
 همسًة  صدقً  تحقق ما تحلمون 

وفاًء وإخاص يختصر الكام
 درسًا شجاعًا أنتم تقدمون

ال تحيدوا وأمضوا بصدقً لإلمام 
 ماحم العشق أنتم تسطرون

مثااًل لناس  ذنبهم نيام 
 عسى من نومهم يستيقضون

ويخطوا خطاكم بشرًا كرام 
 ينشرون الخير وما تعملون

بدايهً ارفع رأيه السام 
 سامً اليهم من قلبك الحنون

وكون الليل حالك الظام
 هدوءً  سكون ثم عشقً  وجنون

فدربك شاقً أيها الغام 
 حدد بان تكون او ال تكون 

انت وخلفك يدفن الحطام 
 يدفن هناك ركام المحطمون 

انت الشجاع برميك السهام
 حتمًا نصرت المنتصرون  

أبدعت ،، وعليك ال مام
 واللوم واقعً على القوم النائمون 

ال بد لليل ان يكون حالك الظام 
 قوًة للصدق، وفضحً للكاذبون

 ليلً مخيفً على أعداء السام
 وانجاء الليل بنصر المؤمنون 

ال بد لليل ان يكون حالك الظام 
 وباءجواء السكون كذلك يكون

وال بد ان يكون هناك همسً  ال كام
 وبما تهمسون الناس ال يعلمون
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مــن  األول  يــوم  يصــادف 
يــوم  عــام  كل  مــن  ديســمبر 
ــي  ــث تحتف ــة، حي ــرأة البحريني الم
منــه  عرفانــا  بالمــرأة  المملكــة 
ــه مــن تقــدم  ــا حققت بدورهــا، وم
والحيــاة  التعليــم  مجــاالت  فــي 
االقتصاديــة والسياســية، وال شــك 
حصلــت  قــد  الحقــوق  هــذه  أن 
األنفــس  بشــق  المــرأة  عليهــا 
مــن خــال النضــاالت والمطالبــات 
التــي خاضتهــا المــرأة فــي ســبيل 
ــة. ــش بكرام ــا والعي ــل حقوقه ني

تحيــي  البــا  عمــال  نقابــة  إن 
مملكــة  فــي  العاملــة  المــرأة 
المــرأة  وبخاصــة  البحريــن 
بالقطــاع  العاملــة  البحرينيــة 
ــعار  ــم ش ــي بحك ــي والمصرف المال
ــة  ــى أهمي هــذا العــام  وتؤكــد عل
توســيع دورهــا فــي نطــاق الحركــة 
ــة  ــى كاف ــة وعل ــة البحريني النقابي

المســتويات.
كمــا تؤكــد نقابــة عمــال البــا علــى 
ــرأة  ــل لتمكيــن الم ــرورة العم ض
ــة  ــاهمة بفعالي ــاندتها للمس ومس
فــي بنــاء الوطــن ونمائــه، بفضــل 
ــاءة  ــة وكف ــن ثق ــه م ــع ب ــا تتمت م
ــازات  ــق اإلنج ــي تحقي ــاهمت ف س
وألن  البحريــن.  تشــهدها  التــي 
اإلرتقــاء بالمــرأة هــو مؤشــر علــى 
اإلرتقــاء بالمجتمــع، وإن التطــورات 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
بالمــرأة  االهتمــام  تســتدعي 
فــي جميــع  العاملــة وتمكينهــا 
المجــاالت حتــى نســتطيع مواكبــة 
العالميــة. والتطــورات  العصــر 

كمــا أن نقابــة عمــال البــا تقــدر 
التــي  الكبيــرة  المجهــودات 
تبذلهــا صاحبــة الســمو الملكــي 
ــم آل  ــت إبراهي ــبيكة بن ــرة س األمي
خليفــه رئيســة المجلــس األعلــى 
الصــدى  للمــرأة والتــي كان لهــا 
الواســع واألثــر الكبيــر فــي األســرة 
والمــرأة  عــام  بشــكل  البحرينيــة 
ــزات  ــك المنج ــاص، إن تل ــكل خ بش
تتحقــق  أن  كانــت  لمــا  وغيرهــا 
لــوال حكمــة قائــد مســيرتنا حضــرة 
ــن  ــد ب ــك حم ــة المل ــب الجال صاح
عيســى آل خليفــة حفظــه اهلل ورعــاه 
الــذي تشــهد مــع عهــده الزاهــر 
مملكــة البحريــن نقلــة تاريخيــة 
ارتكــزت علــى العمــل المؤسســي 
ــا  ــاواة بم ــة والمس ــق العدال وتحقي
ــة فــي  يضمــن المشــاركة المتكافئ
بنــاء الوطــن والتــي كانت لمشــاركة 
المــرأة الــدور الهــام والحيــوي التــي 
ــى،  ــإذن اهلل تعال ــل ب ــوف تتواص س
الجهــود  النقابــة  تدعــم  كمــا 
المبذولــة مــن قبــل صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان 
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــة رئي آل خليف
ــذي  ــدود ال ــاء الامح ــر بالعط الموق
تمكيــن  فــي  الحكومــة  تقدمــه 
بمختلــف  البحرينيــة  المــرأة 
المجــاالت المهنيــة بظــل الرؤيــة 
بالسياســات  المتمثلــة  الثاقبــة 
ــا  ــي تنتهجه ــة الت ــة الناجح الحكيم
فــي  البحريــن  مملكــة  حكومــة 
ــن  ــا بميادي ــرأة وإنصافه ــم الم دع
مــن  ومســاندة  وبدعــم  العمــل، 
قبــل صاحــب الســمو الملكــي األمير 

ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي 
األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
ــوزراء راعــي إشــراقة المســتقبل  ال
دعــم  فــي  الحقيقــي  المحــرك 
ــة  ــة العام ــات الدول ــة مؤسس كاف
ــي  ــس ف ــة والمنعك ــا والخاص منه
دعــم الطاقــات الشــبابية الواعــدة 

فــي مملكــة البحريــن.
ال شــك أن العديــد من التشــريعات 
التــي تصــب فــي صالــح المــرأة 
العاملــة قــد حققــت، ولكــن يبقــى 
الثانــي لقانــون أحــكام  القســم 
األســرة والــذي نتمنــى أن يجــد 
ــون  ــل القان ــور ليكتم ــه الن طريق
ليخــدم جميــع أبنــاء المجتمــع. كما 
أنــه مــن الضــروري تعديــل قانــون 
المــرأة  يعطــي  بمــا  الجنســية 

أجنبــي  مــن  المتزوجــة  البحرينيــة 
الحــق فــي أعطــاء جنســيتها ألبنائهــا، 
كمــا ندعــو الســلطة التشــريعية إلــى 
ســن القوانيــن والتشــريعات التــي 
تســاند المــرأة فــي الحصــول علــى 
كافــة حقوقهــا، وأن تتــم مراجعــة 
الوطنيــة  والتشــريعات  القوانيــن 
بمــا يتوافــق مــع اإلتفاقيــات الدوليــة 
والتــي  واألســرة  بالمــرأة  الخاصــة 
تحظــر التمييــز بســبب الجنــس والتــي 

ــن.  ــة البحري ــا مملك ــت عليه صادق
إن نقابــة عمــال البــا تؤكــد تضامنهــا 
الكامــل مــع جميــع النســاء العامــات 
فــي مملكــة البحريــن فــي الدفــاع 
عــن حقوقهــن والمطالبــة بتنفيــذ 
الدوليــة  والمعاهــدات  االتفاقيــات 
تحظــر  والتــي  بالمــرأة   الخاصــة 

التمييــز علــى أســاس الجنــس. 

o  أثناء توزيع بيان النقابة والحلوى على العامات. 

ــة   ــرأة البحريني ــوم الم ــبة ي بمناس
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ما ال يدركه الطارئون!!!
 بقلم / إبراهيم الكوهجي 

فــي الحقيقــة تــرددت كثيــرا عنــد الكتابــة حــول موضــوع الطارئيــن علــى 
العمــل العمالــي  والنقابــي، وأعنــي هنــا ليــس النشــطاء الجدد مــن العمال 
الشــباب، فاألوضــاع والســاحة العماليــة أصبحــت مجــاال حيــا لجــذب شــباب 
العمــال إلــى المشــاركة فــي العمــل النقابــي  والمســاهمة فــي الدفــاع عــن 
ــة  ــات العمالي ــى النقاب ــام إل ــة واالنضم ــباتهم العمالي ــم ومكتس مطالبه
الموجــودة، فهــذا حــق مشــروع كفلــه دســتور مملكتنــا منــذ انطــاق 
المشــروع اإلصاحــي لجالــة الملــك. بــل إن مــا يثيــر الريبــة هــو اســتحواذ 
وتدافــع مجموعــات محســوبة علــى اإلســام السياســي فــي الهيمنــة علــى 
العمــل النقابــي العمالــي ومحاولتهــم المســتمرة فــي إقصــاء المختلفيــن 

معهــم مــن العمــال.

ففــي حقبــة قانــون أمــن الدولــة صمتــت هــذه المجموعــات وتــوارت عــن 
االنظــار، والزمــت االبتعــاد بــدال مــن أن تســهم فــي النشــاط العمالــي، بــل 
إنهــا لــم تكتــف باالبتعــاد عــن الشــأن العمالــي، فقــد لعبــت دورا ســلبيا 
ــا ضــد النشــطاء مــن العمــال وتشــويه ســمعتهم، وبينمــا كان  وتحريضي
نشــطاء العمــال يكتــوون بنــار االعتقــال والفصــل والماحقــة عنــد الدفــاع 
ــي  ــم، ف ــخرية منه ــون بس ــا يتفرج ــة، كان أصحابن ــا العمالي ــن القضاي ع
ــهد  ــدرون المش ــى ويتص ــوف االول ــي الصف ــون ف ــم اآلن يتربع ــن أنه حي
النقابــي،  ويلهثــون للحصــول علــى الكراســي النقابيــة. نعــم إنهــا حالــة 
ــة  ــة والنقابي ــن ابتليــت بهــا الحركــة العمالي ــة لنمــط مــن النقابيي غريب

فــي األوضــاع الحاليــة.

ــاحة  ــي الس ــترخية ف ــة المس ــتهوتها الحال ــة اس ــذه المجموع ــدو أن ه ويب
ــي  ــم النقاب ــول دوره ــال ح ــل العم ــن قب ــاءلة م ــاب المس ــة،  وغي العمالي
ــاد  ــي الج ــل اليوم ــة والعم ــا العمالي ــل القضاي ــل ح ــن أج ــل م ــي العم ف
فــي متابعــة المشــاكل العماليــة، ومــا يطــرأ مــن مســائل فــي المنشــآت 
والمصانــع حــول ظــروف العمــل مــن قضايــا الســامة، وانتهــاكات حقــوق 
العمــال مــن قبــل أربــاب العمــل، واألكثــر مــن ذلــك عندمــا تتعثــر عجلــة 
ــص  ــي تقلي ــل ف ــاب العم ــدأ أرب ــث يب ــا، حي ــع أرباحه ــمال  وتتراج الرأس
النفقــات، والبــدء فــي التــدرج  واالعتــداء علــى المكتســبات العماليــة، حينها 
فقــط تظهــر حقيقــة دور هــذه المجموعــات فــي التخــاذل والتقاعــس عــن 
ممارســة دورهــم النقابــي فــي الدفــاع عــن الحقــوق العماليــة المشــروعة، 
بــل تجدهــم فــي معظــم األوقــات يبثــون أكاذيــب بــأن االعتــداءات علــى 
ــر  ــل تبري ــن أج ــك م ــدث، كل ذل ــم تح ــة ل ــبات العمالي ــوق والمكتس الحق
ســبب تقاعســهم فــي الدفــاع عــن العمــال. نعــم إنهــا حالــة مريبــة وغريبة 
ممــن يدعــون أنهــم نقابيــون يمثلــون العمــال، ولكــن فــي الحقيقــة هــم 

أكثــر االشــخاص الذيــن يعرضــون الحقــوق العماليــة للضيــاع والتــآكل.

ومــا ال تدركــه هــذه المجموعــات هــو أن ذاكــرة العمــال وتجاربهــم، تســجل 
وتكتســب خبــرات وقــدرات نقابيــة تفــوق مواقــف هــؤالء الطارئيــن علــى 
ــس،  ــر والمتقاع ــم المتعث ــم ودوره ــف حقيقته ــي، وتكتش ــل النقاب العم
فالحركــة العماليــة تتراكــم لديهــا المعرفــة  والتجربــة مــن خــال المعــارك 
المطلبيــة، والمواقــف المبدأيــة للعمــال فــي الدفــاع عــن حقوقهــم 
المشــروعة، وهــو مــا يجعــل مصيــر هــؤالء النقابييــن المتقاعســين فــي 
تراجــع دائــم. إنهــا حقيقــة بســيطة للعمــال ولكنهــا صعبــة اإلدراك 

ــي.  ــل العمال ــى العم ــن عل ــة للطارئي والممارس

التأمين الصحي العائلي
تلقــت النقابــة فــي اآلونــة األخيــرة العديــد مــن الشــكاوى 
المتعلقــة بالتأميــن الصحــي العائلــي، الــذي ينتقــص مــن 
حــق العامــل فــي تحقيــق االســتفادة الكاملة من اســتخدامه، 
ــل  ــب العام ــن رات ــنويا م ــتقطع س ــي تس ــغ الت ــر المبال نظي
فــي ســبيل توافــر الخدمــة التــي ال غنــى لــه عنهــا، وأصبــح 
التأميــن الصحــي العائلــى مصــدر قلــق دائــم بالنســبة إلــى 
ــه  العامــل ليجــده يقــف عائقــا أمامــه دون تحقيــق مصلحت
ــر مــن  ــث أنشــئ لحــل الكثي ــي خصــص مــن أجلهــا، حي الت
ــع  ــل م ــب العام ــن يذه ــك حي ــي ذل ــال، ويأت ــاكل العم مش
ــفى  ــى المستش ــة إل ــراد العائل ــد أف ــن أح ــه م ــن علي المؤم
ــل  ــن لتقل ــة التأمي ــتخدام بطاق ــازم باس ــاج ال ــي الع لتلق
تكاليــف العــاج، لكنــه يفاجــأ حيــن يتســلم  فاتورتــان 
للتكاليــف احدهمــا مغطــاة الثانيــة غيــر مغطــاة مــن قبــل 
ــف العــاج.  ــي تكالي ــع نصــف إجمال ــه أن يدف ــن وعلي التأمي

 2014\11\5 تاريــخ  فــي  الشــركة  إدارة  أعلنــت  فحيــن 
ــيكون  ــه س ــال، وأن ــل العم ــي لعوائ ــن الصح ــداء التأمي ابت
فــي بدايــة ينايــر 2015 وذلــك للتســجيل بشــكل اختيــاري 
ــى 3  ــد أقص ــال، بح ــرفين والعم ــة المش ــن فئ ــن م للراغبي
ــل  ــع تحم ــن( م ــر ابني ــة وأصغ ــة )الزوج ــن العائل ــراد م أف
المؤمنيــن جــزءًا مــن تكاليــف التأميــن وهــي 5 دنانيــر عــن 
ــى كل  ــارا عل ــن 65 دين ــرب م ــا يق ــبية بم ــرة محاس كل فت
ــك تتحمــل الشــركة مســؤولية جــزء  ــرد فــي الســنة، وبذل ف

ــي.  ــي العائل ــن الصح ــف التأمي ــن تكالي م

وعلــى الرغــم مــن احتســاب التغطيــة التأمينيــة للفــرد 
للعــاج  دينــار   4,000 مقســمة  دينــار   5,000 لتكــون 
العــادي 1,000 دينــار للعمليــات، لكــن منــذ أن بــدأ العمــال 
اســتخدام للبطاقــة التأمينيــة وأصبحــت تفــرض عليهــم 

ــفيات. ــي المستش ــرى ف ــوم أخ رس

وعنــد زيــارة المؤمــن للمشــفى طلبــا للعــاج العــادي يدفــع 
ــوع  ــد خض ــه عن ــى أن ــة إل ــرى، باإلضاف ــف أخ ــن تكالي المؤم
المؤمــن إلجــراء عمليــة يدفــع نصــف تكلفــة التغطيــة 

ــا.   ــة عنه التأميني

وخاطبنــا الدائــرة الطبيــة مــرارا لمســاعدتنا فــي حــل هــذه 
ــة  ــم أي عاق ــس لديه ــه لي ــردون بأن ــم ي ــاكل، لكنه المش
ــرية  ــوارد البش ــرة الم ــي، وأن دائ ــي العائل ــن الصح بالتأمي

ــك. ــن ذل ــؤولة ع ــي المس ه

ونعــود لنخاطــب دائــرة المــوارد البشــرية ويــردون بأنهــم 
اليفهمــون فــي األمــور الطبيــة ويريــدون استشــارة الدائــرة 
ــرة  ــن الدائ ــا بي ــا ثاثي ــا اجتماع ــا طلبن ــرا م ــة.  وكثي الطبي
الطبيــة والمــوارد البشــرية والنقابــة ولكــن ينتهــي الحــال 

بمســاعينا إلــى الفشــل ويؤجــل االجتمــاع.

ــة  ــل ثاث ــاع قب ــم االجتم ــة ت ــاة طويل ــد معان ــرا وبع وأخي
ــودة،  ــاكل الموج ــرح المش ــن لط ــركة التأمي ــع ش ــهور م ش
ــم تحــل، بــل زادت عــن الحــد.   لكــن اســتمرت المشــاكل ول
واآلن نحــن مقبلــون علــى انتهــاء فتــرة التأميــن ولــم يتــم 

ــاكل!!  ــذه المش ــل ه ــد ح بع



كلية البحرين الجامعية

جامعة المملكة

456 دينارا

300 دينار

2,318 دينارا

1,701,25 دينار

4,636 دينارا

3,402,5 دينار

18,544    دينارا

13,610   دنانير

1-  التصميم الجرافيكي
2 الوسائط المتعددة
3- العاقات العامة
 4- علوم الحاسوب

5- المالية والمحاسبة 

1- الهندسة المعمارية  
2-  التصميم الداخلي  

 3- القانون
 4- اإلدارة المالية والمصرفية 

العامل  12

دراسة ألسعار الرسوم الدراسية للجامعات الخاصة في البحرين

الجامعة األهلية

الجامعة الملكية للبنات

الكلية الملكية للجراحين 

420  دينارا

480 دينارا

452  دينارا

620 دينارا

2,117,5 دينارا

2,912,5 دينارا

2,262 دينارا

7,446 دينارا

4,235 دينارا

5,825 دينارا

5,825 دينارا

14,892  دينارا

16,940   دينارا

23,300   دينار

18,096 دينار 

89,352  دينارا

التمريض )4 سنوات(

           الدكتوراه في الطب )6سنوات( 

1- العلوم المالية والمصرفية 
2-  اإلعام والعاقات العامة

3-  هندسة الحاسب اآللي
4- التصميم الداخلي 

5-  تكنولوجيا المعلومات والوسائط 

1- التصميم الجرافيكي
2- التصميم الداخلي

3- القانون 
4- علوم الحاسوب

5- الدراسات المالية والمصرفية 

ــة  ــي مملك ــة ف ــات الخاص ــول الجامع ــا ح ــا به ــة قمن ــال دراس ــن خ م
ــودة  ــدى ج ــات وم ــي للجامع ــردود اإليجاب ــى الم ــملت عل ــن،  اش البحري
التعليــم المقــدم للطلبــة، ومــا يمثلــه دور تلــك الجامعــات مــن ســبيل 
إلــى الرقــي بالعمليــة التعليميــة بمملكتنــا الغاليــة والمحتــوى العلمــي 
ــات  ــك الجامع ــا تل ــن أجله ــئت م ــي أنش ــداف الت ــا لأله ــدى تحقيقه وم

وكذلــك تكاليــف الرســوم الدراســية، وعــن تصنيــف الجامعــات الخاصــة 
فــي البحريــن بالنســبة إلــى مثياتهــا فــي الشــرق األوســط.

ــب  ــدة جان ــى ع ــير إل ــد تش ــي ق ــات الت ــض المخالف ــاك بع وإن كان هن
ــى ارتفــاع كلفــة الدراســة بهــا، كل  ســلبية أخــذت عليهــا، باإلضافــة إل

ــاب. ــلب واإليج ــب الس ــا جوان ــه وتناولن ــرنا إلي ــك أش ذل

الشهادات المتاحةالجامعة  التكاليف رسم فصل دراسي المادة الواحدة
تكاليف البرنامجسنويا

دراسة / بيان المعلم 



الجامعة العربية المفتوحة

جامعة )AMA( الدولية

جامعة العلوم التطبيقية

الجامعة الخليجية

456 دينارا

278 دينارا

300 دينار

2,318 دينارا

1,750 دينارا

1,625 دينارا

705,25 دينارا

4,636 دينارا

3500  دينار

3,250 دينارا

1,410,5 دينارا

18,544    دينارا

14,000  دينار

13,000  دينار

5,642   دينارا

بكالوريوس في:
1.نضم المعلومات اإلدارية 

2-  علوم الحاسوب
3- الدراسات الدولية

4-  هندسة تقنية المعلومات
5- هندسة الميكاترونكس

1- العلوم السياسية
2-  الحقوق

3- التصميم الجرافيكي
4- التصميم الداخلي

5- علوم الحاسوب
6 - المحاسبة و إدارة االعمال

البكالوريوس في :
1- اإلعام

2-  التصميم الداخلي 
 3- الموارد البشرية 

 4- المحاسبة 

بكالوريوس في:
1-  اداب اللغة االنجليزية

2-  تقنية المعلومات 
3- الدراسات المالية و المصرفية

4-برنامج التربية الخاصة : اإلعاقة 
العقلية و صعوبات التعلم 

العامل  13

الشهادات المتاحةالجامعة  التكاليف رسم فصل دراسي المادة الواحدة
تكاليف البرنامجسنويا

أظهــرت نتائــج الدراســة أن هنــاك ارتفاعــًا فــي 
أســعار الرســوم الدراســية الجامعيــة بالنســبة 
البحرينــي، وهــو مــا  المواطــن  إلــى دخــل 
يمثــل عبئــا علــى األســرة البحرينيــة وبالتالــي 

ــع ككل.  ــى المجتم عل

وقــد اســتنتجنا مــن الدراســة أن هــذه الزيــادة 
فــي أســعار الرســوم الدراســية فــي الجامعــات 
ــة،  ــة الماضي ــنوات القليل ــال الس ــة خ الخاص
اســتمرا  علــى  كبيــر  ســلبي  أثــر  لهــا  كان 
ــاب  ــن الط ــر م ــي، اذ ان كثي ــل العلم التحصي
لــم يكملــوا دراســاتهم بســبب ارتفاع الرســوم 
الدراســية المبالــغ فيهــا،  وغيــاب قوانيــن 

ــة.  ــوم الجامعي ــتوى الرس ــط مس تضب
التربيــة  وزارة  رصدتهــا  التــي  المخالفــات 
والتعليــم فــي بعــض الجامعــات الخاصــة:

قامــت وزارة التربيــة والتعليــم باتخــاذ قــرارات 
ــة  ــة المخالف ــات الخاص ــض الجامع ــأن بع بش
ــي و  ــم العال ــس التعلي ــن مجل ــح و قواني للوائ
ــا  ــي فيه ــتوى الدراس ــردي المس ــد ت ــك بع ذل
وتدنــي جــودة مخرجاتهــا، حيــث رصــد مجلــس 
المخالفــات  مــن  سلســلة  العالــي  التعليــم 

التــي وقعــت فيهــا. نتيجــة لذلــك تــم إيقــاف 
القبــول لبرامــج الدراســات العليــا فــي بعــض 
الجامعــات، لمخالفــة هذه الجامعــات أنظمتها 
ــي. ــح التعليــم العال الداخليــة وأنظمــة ولوائ

ــة  ــات الخاص ــض الجامع ــا ان بع ــير هن ونش
اســتجابت لتعليمــات مجلــس التعليــم العالي 
وقامــت بتصحيــح أوضاعهــا  تجــاه المخالفــات 
ــض  ــن أن بع ــي حي ــا، ف ــدت بحقه ــي رص الت
ــدا  ــا ح ــتجب، مم ــم تس ــرى ل ــات األخ الجامع
بمجلــس التعليــم العالــي إلــى اتخــاذ قــرارات 
صارمــة بشــأنها تمثلــت فــي إغــاق هــذه 

ــا.  ــحب تراخيصه ــا وس ــات نهائي الجامع
وال شــك أن قطــاع التعليــم  مهــم لجميــع 
االقتصــاد  فــي  الموجــودة   القطاعــات 
ــم  ــر التعلي ــإذا تواف ــم، ف ــى التعلي تعتمــد عل
ذو الجــودة العاليــة فســوف تزدهــر جميــع 
ــم مســئولية  ــة ان التعلي القطاعــات، باالضاف
وطنيــة ورســالة يجــب أن نوليهــا جميعــا كل 
األهتمــام، وأن نربــط االســتثمار فــي التعليــم 
بالجــودة والمخرجــات وليــس بالربــح المــادي.

ــي  ــم ال يعن ــي التعلي ــتثمار ف ــاح االس  إن نج
أن يكــون االســتثمار مــن منطــق ربحــي، ألن 

األربــاح تأتــي مــن منطلقــات أخــرى، فاالســتثمار 
فــي التعليــم يأتــي مــن خــال جــودة التعليــم، 
ألن مخرجــات التعليــم هــي التــي تنمــي الكوادر 

التــي تحتاجهــا.  
ــى  ــاك بعــض الجامعــات تحــول هدفهــا ال وهن
الربحيــة واصبحــت تجاريــة بالدرجــة األولــى،  
ــدر  ــم بق ــودة التعلي ــاة ج ــا مراع ــم فيه وال يت
ــر  ــاك الكثي ــط. فهن ــادي فق ــح الم ــاة الرب مراع
مــن المســتثمرين فــي قطــاع التعليــم الخــاص 
ــث  ــرة، حي ــاء كبي ــكاب أخط ــوا بارت ــن قام الذي
اســتغلوا هــذه االســتثمارات التعليميــة مــن 
ــال  ــن خ ــح ممك ــر رب ــى أكب ــول عل ــل الحص أج
ــئولين   ــى المس ــب عل ــك يج ــرة. لذل ــرة قصي فت
عــن التعليــم بالبحريــن مراقبــة زيــادة أســعار 
الرســوم الدراســية عنــد بدايــة كل عام دراســي، 
وزيــادة تدخلهــا لرفــع مســتوى جــودة التعليــم.

إلــى  الجامعــات  مشــاريع  تتحــول  أال  ويجــب 
مشــاريع تجاريــة، كمــا يجــب أن تصــب أرباحهــا 
المجتمــع  وخدمــة  الجامعــات  تطويــر  فــي 
ــة  ــية للطلب ــح الدراس ــم المن ــق تقدي ــن طري ع
المتفوقيــن للتخفيــف مــن العــبء الواقــع علــى 

ــور. ــاء األم أولي

نـتــائــج الـدراسـة 
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بأقام

 العمال 

هذه مساحة للعمال
لنقل رسائلهم 

للمسؤولين
 لنشر مقاالتهم
والتعبير عن 

مشكاتهم
مساحة بيضاء

وكلمات صادقة
 من خضم المعاناة

للتواصل على البريد 
االلكتروني التالي: 

Omalalba
gmail.com@

 أو عن طريق الهاتف: 

  17837457

أشــكركم  أن  أحــب  البدايــة  فــي 
علــى اهتمامكــم بموضوعــي وأشــكر 
الرفــاق فــي النقابــة علــى جهودهــم 
العمــال  مســاعدة  فــي  الجبــارة 
بالنســبة  أمــا  وحلحلــة قضاياهــم. 
إلــى موضوعــي فقــد بــدأ مــع نهايــة 
شــهر أبريــل الماضــي، حيــن تقدمــت 
لظــروف  البــا  مــن  باســتقالتي 
ــل  ــت بالعم ــا التحق ــخصية، بعده ش
فــي إحــدى الهيئــات الحكوميــة، ولــم 
ــص  ــذي ن ــد كال ــل الجدي ــن العم يك
عليــه العقــد، إذ كان مختلفــا عمــا تــم 
االتفــاق عليــه. شــعرت حينهــا بأننــي 
ــا،  ــن الب ــي م ــة بخروج ــت غلط ارتكب
االســتقالة  )بعــد  حينهــا  وحاولــت 
االســتقالة  عــن  العــدول  باســبوع( 
والرجــوع إلــى البــا، ولكــن تــم رفــض 
الطلــب مــن مديــر الدائــرة والمــوارد 

البشــرية. 

ألنــه  الجديــد  بالعمــل  فرضيــت 
اختيــاري،  كان  واألخيــر  األول  فــي 
شــهر  إلــى  بالعمــل  واســتمررت 
أغســطس حيــث التقيــت احــد الزمــاء 
الســابقين فــي البــا وتحدثنــا فــي 
موضوعــي ولفــت انتباهــي أن هنــاك 
بنــدا فــي قانــون الشــركة يســمح 
للذيــن اســتقالوا الرجــوع إلــى العمــل 
فــي غضــون ســتة أشــهر مــن تاريــخ 
االســتقالة، بشــرط موافقــة الرئيــس 

اإلداري..  والمديــر  التنفيــذي 

ــة  ــى النقاب ــبوع زرت مبن ــا بأس بعده
والتقيــت رئيــس النقابــة وطرحــت 
عليــه موضوعــي والبنــد الــذي يســمح 
ــي إن  ــال ل ــا ق ــوع، وحينه ــي بالرج ل
ــي رجوعــك  ــرة اليرغــب ف ــر الدائ مدي
واتصــل بالمديــر أمامــي وســمعت 
المديــر يرفــض، ثــم اتصــل بالمديــر 
اإلداري وقــال إن األمــر متــروك لمديــر 
ــكرت  ــاء ش ــك األثن ــي تل ــرة.. ف الدائ
مجهــوده  علــى  النقابــة  رئيــس 
الموضــوع  ألن  بالخــروج  وهممــت 
وليــس  النقابــة،  إرادة  عــن  خــارج 
بيدهــم شــيء، إال أن رئيــس النقابــة 
ــى  ــالة إل ــب رس ــوف نكت ــي س ــال ل ق
الرئيــس التنفيــذي كمحاولــة أخيــرة. 

فــي ظهيــرة نفــس اليــوم تلقيــت 
يخبرنــي  الرئيــس  مــن  اتصــاال 

بضــرورة الحضــور إلــى مبنــى النقابــة 
ــأن اإلدارة  ــاري ب ــم إخط ــرت وت فحض
وأوكلــت  رجوعــي،  علــى  وافقــت 
ــي  ــداهلل عل ــق عب ــى الرفي ــة إل المهم
والتنســيق  اإلجــراءات  الســتكمال 
مــع المــوارد البشــرية. فــي األســبوع 
ــوارد  ــن الم ــاال م ــت اتص ــي تلقي التال
البشــرية يفيدنــي بضــرورة الحضــور 
الطبــي  الفحــص  أوراق  لتســلم 
التالــي  اليــوم  فــي  والبصمــات. 
أتممــت الفحــص الطبــي وتقدمــت 
المباحــث  فــي  للبصمــات  بطلــب 
الجنائيــة وتــم اخطــاري بأن الشــهادة 

ســتجهز بعــد أســبوع. 

تــم التواصــل مــع المباحــث الجنائيــة 
فــي هــذه الفتــرة، وبعــد مــرور أكثــر 
مــن ثاثــة أســابيع  تــم إرســالها إلــى 
ــم  ــك ت ــد ذل ــرية. وبع ــوارد البش الم
ــطس  ــة أغس ــي نهاي ــي ف ــال ب االتص
إلــى  حضــوري  بوجــوب  وإخبــاري 
الشــركة وحضــرت اليــوم التالــي وتــم 
ــاري  ــم إخب تســليمي العقــد، ولكــن ت
بأنــه يجــب علــي الــدوام مباشــرة، 
علــى  مازلــت  إننــي  لهــم  فقلــت 
رأس العمــل، والجهــة التــي أعمــل 
بهــا تريــد شــهرا بعــد االســتقالة 
المخالصــة  أنهــي  أن  فأخبرونــي 
نهايــة  بشــهادة  واســتوفيهم 
الخدمــة حتــى يتســنى لــي توقيــع 
فــي  برغبتــي  فأخطرتهــم  العقــد، 
العقــد واالحتفــاظ بنســخة  توقيــع 
ــى  لكــن المــوارد البشــرية أصــروا عل
موقفهــم. علمــا بــأن القســم كان 

ألداوم،  وذهبــت  قدومــي  يتوقــع 
لكــن حصــل ما حصــل واضطــررت إلى 
ــم  ــم تت ــد، ول ــال األم ــتقالة وط االس
موافاتــي بشــهادة نهايــة الخدمــة 
مــن الجهــة التــي أعمــل فيهــا، وذلــك 
لطــول اإلجــراءات، وكنــت خائفــا مــن 
فراجعــت   البشــرية  المــوارد  غــدر 
الرئيــس  وأخبــرت  النقابــة  مبنــى 
بالموضــوع وصــادف أن كان هنــاك 
اجتمــاع اســبوعي مــع مديــر المــوارد 
قابلــت  االجتمــاع  بعــد  البشــرية، 
وأخبرتــه  البشــرية  المــوارد  مديــر 
ــا،  ــتقيل حالي ــي مس ــوع وأنن بالموض
ــت  ــا إذا عدل ــون عاط ــى أن أك وأخش
الشــركة فــي أي لحظــة عــن رجوعــي، 

ــب  ــب أن أجل ــي يج ــال ل وق

رسالة : إلى مدير الموارد البشرية 

مقاالت 

رسائل  

مشكات  

أشعار 

رخصــة التمريــض وســوف يعطوننــي 
عقــدا، فأخبرتــه بأننــي ســوف أوافيــه 
بالرخصــة فــي اليــوم التالــي، إال أنــه 
فــي صبــاح اليــوم التالــي اتصــل بــي 
البشــرية  المــوارد  شــخصيا )مديــر 
ال  بأنــه  ليخبرنــي  معــروف(،  وهــو 
ــا نظــرا لظــروف  يوجــد توظيــف حالي
يمكــن  ال  وأنــه  الماليــة،  الشــركة 
العمــل!!!  إلــى  إرجاعــك  للشــركة 
ــي  ــبقا بأنن ــه مس ــي أخبرت ــا بأنن علم
نفقــا  وأواجــه  حاليــا  مســتقيل 
مظلمــا، فأخبرنــي بــكل بــرود )ارجــع 

إلــى عملــك الســابق(! 

علــى العمــوم، أنــا حاليــا رجعــت إلــى 
عملــي الســابق، ولكــن بعــد حــب 
خشــوم وإذالل للمســؤولين، وأيقنــت 
فــي  الترغــب  الشــركة  أن  حينهــا 
خدماتــي،  لكــن ليس بهــذه الطريقة. 
ــس  ــكر رئي ــب أن أش ــة أح ــي النهاي ف
الرئيــس  وأشــكر  النشــرة،  تحريــر 
ــى وقفتهــم معــي  ــاق عل وباقــي الرف
ومعزتهــم كبيــرة فــي قلبــي، وإذا 
أرجــع فســوف  أن  لــي نصيــب  كان 
أعــود إلــى بيتــي وأهلــي، وإذا لــم 
ــدر  ــو الق ــذا ه ــع فه ــي الرج ــب ل يكت

تبديلــه. نســتطيع  وال 

عذرًا لإلطالة .. وشكرا.

أحمد فرج
 رقم الشارة السابق 11478
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التأمين الصحي العائلي
ــرة العديــد  ــة األخي ــي اآلون ــة ف تلقــت النقاب
ــي  ــن الصح ــة بالتأمي ــكاوى المتعلق ــن الش م
العائلــي، الــذي ينتقــص مــن حــق العامــل فــي 
ــتخدامه،  ــن اس ــة م ــتفادة الكامل ــق االس تحقي
نظيــر المبالــغ التي تســتقطع ســنويا مــن راتب 
العامــل فــي ســبيل توافــر الخدمــة التــي ال غنى 
ــى  ــي العائل ــن الصح ــح التأمي ــا، وأصب ــه عنه ل
مصــدر قلــق دائم بالنســبة إلــى العامــل ليجده 
يقــف عائقــا أمامــه دون تحقيــق مصلحتــه التي 
خصــص مــن أجلهــا، حيــث أنشــئ لحــل الكثيــر 
ذلــك حيــن  ويأتــي  العمــال،  مــن مشــاكل 
ــه مــن أحــد  يذهــب العامــل مــع المؤمــن علي
أفــراد العائلــة إلــى المستشــفى لتلقــي العــاج 
لتقلــل  التأميــن  الــازم باســتخدام بطاقــة 
ــلم   ــن يتس ــأ حي ــه يفاج ــاج، لكن ــف الع تكالي
ــان للتكاليــف احدهمــا مغطــاة الثانيــة  فاتورت
غيــر مغطــاة مــن قبــل التأميــن وعليــه أن 

ــاج.  ــف الع ــي تكالي ــف إجمال ــع نص يدف
تاريــخ  فــي  الشــركة  إدارة  أعلنــت  فحيــن 
5\11\2014 ابتــداء التأميــن الصحــي لعوائــل 
ينايــر  بدايــة  فــي  وأنــه ســيكون  العمــال، 
اختيــاري  بشــكل  للتســجيل  وذلــك   2015
والعمــال،  المشــرفين  فئــة  مــن  للراغبيــن 
بحــد أقصــى 3 أفــراد مــن العائلــة )الزوجــة 
ــزءًا  ــن ج ــل المؤمني ــع تحم ــن( م ــر ابني وأصغ

مــن تكاليــف التأميــن وهــي 5 دنانيــر عــن كل 
ــارا  ــن 65 دين ــرب م ــا يق ــبية بم ــرة محاس فت
علــى كل فــرد فــي الســنة، وبذلــك تتحمــل 
الشــركة مســؤولية جــزء مــن تكاليــف التأميــن 

الصحــي العائلــي. 
التغطيــة  احتســاب  مــن  الرغــم  وعلــى 
دينــار    5,000 لتكــون  للفــرد  التأمينيــة 
العــادي  للعــاج  دينــار   4,000( مقســمة 
أن  منــذ  لكــن  للعمليــات(،  دينــار   1,000
بــدأ العمــال اســتخدام للبطاقــة التأمينيــة 
ــي  ــرى ف ــوم أخ ــم رس ــرض عليه ــت تف وأصبح

. ت لمستشــفيا ا
ــا للعــاج  وعنــد زيــارة المؤمــن للمشــفى طلب
أخــرى،  تكاليــف  المؤمــن  يدفــع  العــادي 
باإلضافــة إلــى أنــه عنــد خضــوع المؤمــن 
ــة  ــة يدفــع نصــف تكلفــة التغطي إلجــراء عملي

عنهــا.    التأمينيــة 
ــاعدتنا  ــرارا لمس ــة م ــرة الطبي ــا الدائ وخاطبن
فــي حــل هــذه المشــاكل، لكنهــم يــردون بأنــه 
ليــس لديهــم أي عاقــة بالتأميــن الصحــي 
العائلــي، وأن دائــرة المــوارد البشــرية هــي 

ــك. ــن ذل ــؤولة ع المس
البشــرية  المــوارد  دائــرة  لنخاطــب  ونعــود 
األمــور  فــي  اليفهمــون  بأنهــم  ويــردون 
الطبيــة ويريــدون استشــارة الدائــرة الطبيــة.  

بيــن  ثاثيــا  اجتماعــا  طلبنــا  مــا  وكثيــرا 
ــة  ــة والمــوارد البشــرية والنقاب ــرة الطبي الدائ
ولكــن ينتهــي الحــال بمســاعينا إلــى الفشــل 

ويؤجــل االجتمــاع.
ــاع  ــم االجتم ــة ت ــاة طويل ــد معان ــرا وبع وأخي
قبــل ثاثــة شــهور مــع شــركة التأميــن لطــرح 
المشــاكل الموجــودة، لكن اســتمرت المشــاكل 

ولــم تحــل، بــل زادت عــن الحــد. 
فتــرة  انتهــاء  علــى  مقبلــون  نحــن  واآلن 
التأميــن ولــم يتــم بعــد حــل هــذه المشــاكل!! 



إلى متى سيحرم 
العــمــال مـــن 
الدرجة الثامنة ؟ 

مــن  عامــل  لســان 600  علــى  رســالة  هــذه 
ــى  ــا ( إل ــن ) الب ــوم البحري ــركة المني ــال ش عم
إدارة الشــركة، يتســائلون إلــى متــى ســيبقى 
مصيرهــم معلقــًا دون ترقيــات وتقديــر يذكــر، 
وإلــى متــى ســيبقى قــرار حرمانهــم مــن الدرجــة 
الثامنــة  قائمــًا؟ ســؤال تصحبــه مــرارة الحرمان.. 
ــذا  ــى ه ــى مت ــس اإلدارة؟  إل ــا مجل ــى ي ــى مت إل

ــال؟  ــر العم ــق بمصي ــا يتعل ــت بم الصم

o السيد نجيب حميد o أنيس عبدالعزيز o عبدالحسين عبدالوهاب

o علي عون علي o محمد علي إبراهيم o محمود عيسى علي 

ــم« ــا العظي ــادي الب ــور ن ــقوط س »التقاعد المبكر«»س

وجــود  وعــدم  المتابعــة  عــدم  نتيجــة 
لجنــة حقيقيــة لمتابعــة متطلبــات نــادي 
البــا فهــو يعانــي الكثيــر مــن النواقــص 
والمشــاكل العالقــة نتيجــة عــدم إهتمــام 
إدارة الشــركة بهــذا الصــرح الرياضــي 
الــذي تكلــف بنائــه قرابــة المليونــان 
البشــرية  المــوارد  دائــرة  ان  دينــار، 
المســئول المباشــر عــن النــادي ال تعيــره 
اي إهتمــام، فتــارة تقــول بــأن العمــل 
ــركة  ــن الش ــادي ع ــل الن ــى فص ــاري عل ج
وجعــل لــه ســجل تجــاري خــاص بــه وتــارة 
ــئ  ــارة وعب ــو خس ــادي ه ــأن الن ــول ب تق
ــة  ــل تكلف ــن تحم ــركة وال يمك ــى الش عل
تشــغيله وتــارة أخــرى تقــول بــأن النــادي 
لتتكفــل  شــركة  علــى  تأجيــره  ســيتم 
بأدارتــه، وال نعلــم متــى ســيتم األســتقرار 

ــح  ــرار صري ــى ق عل
محدد المعالم من قبل إدارة الشركة.

ان المشــاكل التــي يعانيهــا النــادي فــي 

ــود  ــدم وج ــان ع ــب األحي ــي أغل ــاد، وف إزدي
ميــاه بالمرافــق الصحيــة للنــادي !!! وعــدم 
وجــود ســات مهمــات كافيــة لتغطيــة 
ــد  ــياج الممت ــا أن الس ــادي، كم ــام الن أقس
الــذي يحمــي النــادي ويحفــظ المرافــق 
الخاصــة قــد جــار عليــه الدهــر ويحتــاج إلــى 
تغييــر.  كمــا أن هــذا الســور موجــود منــذ 
شــراء أرض النــادي حتــى يومنــا هــذا وقــد 
تســاقطت أجــزاء منــه مؤخــرا نتيجــة لذلــك 

ــة!.  ــة متابع ــود لجن ــدم وج و لع
ــادي   ــه الن ــا يعاني ــل فيم ــذه إال القلي وماه
حقيقيــة  لجنــة  تشــكيل  ينتظــر  الــذي 
ــي  ــال وه ــي العم ــراك ممثل ــي إش ــم ف يت
ــا فيهــا  لرصــد ومتابعــة  ــة عمــال الب نقاب
كافــة األمــور التــي مــن شــأنها النهــوض 
المقدمــة  بخدماتــه  واإلرتقــاء  بالنــادي 
ــم. ــراد عوائله ــال وأف ــن العم ــه م لمرتادي

ولكــن هــل هــذا ســيتحقق ؟  وكأننــا نــؤذن 
ــه !  ــي خراب ف

للتقاعــد  الشــركة بتقديــم عــروض  بــدأت 
المبّكــر بهــدف إحالــة حوالــي 200 عامــل 
للتقاعــد، وذلــك فــي ســياق تقليــص النفقات، 
ــل.  ــى 2800 عام ــال إل ــدد العم ــص ع وتقلي
المحافظــة  »ضــرورة  إلــى  النقابــة  ودعــت 
علــى المكتســبات العماليــة مــن جانــب، وإلــى 
رفــع مســتوى اإلنتاجيــة والعمــل علــى إنجــاح 

ــر«. ــب آخ ــن جان ــركة م ــاريع الش مش
وحققــت شــركة ألبــا بفضــل جهــود وإخــاص 
عمالهــا نســبة إنتــاج تعتبــر هــي األعلــى 
بلــغ  حيــث  الماضــي،  بالســنوات  مقارنــة 
ــل لـــ 960,643  ــا يص ــي 2015 م ــاج ف اإلنت
ــل إدارة  ــن قب ــا م ــاك توجه ــري، وهن ــن مت ط
الشــركة لرفــع اإلنتــاج الــى مليــون طــن فــي 
فــي  العمــال  وسيســتمر  الحاليــة،  الســنة 
اإلنتــاج، غيــر  المخلصــة بشــأن  جهودهــم 
ــى أســعار  أنهــم ال يســتطيعون الســيطرة عل

الســوق العالمــي المتذبــذب.
وقــد فتحــت الشــركة بــاب االســتفادة مــن 
ديســمبر  منــذ  المبكــر  التقاعــد  عــرض 
الماضــي حتــى نهايــة ينايــر الحالــي، بهــدف 
ــا  ــد، وتطلع ــل للتقاع ــة 150- 200 عام إحال
لتقليــص النفقــات وإيصــال عــدد العمــال لمــا 

ــل. ــارب الـــ2800 عام يق
وقد اعلنت النقابة عن اســتعدادها  لمســاعدة 
الشــركة فــي توجهاتهــا وإيجــاد التفاهــم مــع 
ــة وال  ــروف صحي ــرون بظ ــن يم ــال الذي العم
يتمكنــون مــن مواصلــة العمل، لكننــا نرفض 
أيــة ضغــوط علــى العمــال مــن أجــل الموافقة 
يكــون  أن  فيجــب  الشــركة،  عــرض  علــى 
العامــل مخيــرا فــي الموافقــة أو الرفــض.
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»التقاعد المبكر«

زاوية
الشكاوي 

حضــر إلــى النقابــة عامــل من دائــرة البــاور )1-
ــق  ــي مــن ضي 2(، ليعــرض شــكواه فهــو يعان
بالتنفــس بشــكل كبيــر وحالتــه غايــة فــي 
الصعوبــة ويحتــاج إلــى رعايــة خاصــة كمــا أنــه 
يحتــاج إلــى جهــاز تنفــس، هــذا مــا جــاء علــى 
لســان االختصاصــي الــذي وصــف لــه جهــاز 
الخــاص بحالتــه، وقــد ردت عليــه  التنفــس 
الدائــرة الطبيــة بأنــه يجــب أن يشــتري جهــازا 
ــاز  ــتري الجه ــأن يش ــه ب ــه، وألزمت ــا بحالت خاص
ــاز  ــة الجه ــغ قيم ــاص، ويبل ــابه الخ ــى حس عل
800 دينــار، وقــد رفضــت الدائــرة الطبيــة دفــع 
ــذي  ــي ال ــن الصح ــن التأمي ــغ. فأي ــذا المبل ه
ــاذا  ــال؟! ولم ــه للعم ــا تقدم ــي اإلدارة أنه تدع
العامــل  بحالــة  الطبيــة  الطائــرة  تكــرث  ال 

ــر؟  ــه للخط ــة وتعرض الصحي

العمــال  مــن  عــدد  النقابــة  إلــى  تقــدم   
ضيــاع  فــي  متمثلــة  عديــدة  بشــكاوى 
حقهــم فــي الترقيــة حيــث إنهــم محبوســون 
فــي الدرجــة الســابعة، وقــد تحدثــوا إلــى 
المســؤولين حــول ترقيتهــم إلــى الدرجــة 
الثامنــة، حيــث إنهــم قدمــوا االمتحانــات 
علــى  يجــب  لــم  أحــدا  ولكــن  الازمــة، 
أنهــم  بــردود شــافية، وخاصــة  طلباتهــم 

اشــتكى أحــد العمــال مــن دائــرة المســبك، 
بأنــه تعــرض لظلــم مجحــف، إذ أخطــأت اإلدارة 
ــة التقريــر الخــاص بــه لتقلــل بذلــك  فــي كتاب
راتبــه،  فــي  لــه  المقــررة  الســنوية  الزيــادة 
فبــدال مــن حصولــه علــى زيــادة قدرهــا 6% تــم 
احتســابها 4% بحجــة إصابــة العمــل، علــى ضــوء 
ذلــك تــم تقليل النســبة وبــدا واضحــا أن اإلدارة 
ــن  ــغ م ــتقطاع أي مبال ــى اس ــدة عل ــل جاه تعم
العمــال، حيــث إن إصابــة العمــل كانــت بتاريــخ 
ــأن  ــا ب ــد اإلدارة إقناعن ــل تري 2014/9/9 .  فه
االســتياء علــى الزيادة الســنوية للعامــل تعتبر 
ــا؟ أم  ــي تتفاخــر به مكســبًا مــن المكاســب الت

أنهــا حجــه لتقليــل التكاليــف كمــا تدعــي؟

بطــل  وهــو  البــا  عمــال  أحــد  أشــتكى 
فــي  رياضــة كمــال األجســام، معبــرا عــن 
ــاه  ــه تج ــؤول مع ــره المس ــت مدي ــدى تعن م
مشــاركاته فــي البطــوالت المختلفــة إذ يقــوم 
بالضغــط عليــه عندما يــود المشــاركة، ويأبى 
أن يعطيــه حقــه فــي اإلجــازة القانونيــة التــي 
ــدى  ــي إح ــاركته ف ــد مش ــا يفي ــتحقها بم يس
المســابقات أو الــدورات الرياضيــة، رغــم أنــه 

ــك.  ــة بذل ــة المختص ــن الجه ــا م ــى به أت
اعتمــاد  يرفــض  المديــر  هــذا  ولكــن 
تلــك اإلجــازات ليقــف أمــام رغبــة الاعــب 
أن  ورغــم  والدوليــة،  المحليــة  بمشــاركاته 
ينــال  بــأن  الحــق  لاعــب  يتيــح  القانــون 
إجــازة  بمنحــه  وذلــك  المشــاركة،  فرصــة 
ــن  ــة ع ــا كامل ــه 14 يوم ــن عمل ــه م وتفريغ
كل عــام ميــادي، نظيــر مشــاركاته فــي تلــك 
بالتنســيق  يقــوم  أن  علــى  االســتحقاقات، 
ــركته أو  ــي ش ــرية ف ــوارد البش ــع إدارة الم م

التابــع لهــا. المؤسســة 
رغبــة  أمــام  المســؤولون  يقــف  فلمــاذا   
العمــال المتميزيــن، مــا دام يأتــي ذلــك فــي 

صالــح العامــل وفــي صالــح الشــركة؟  
نرجــو مــن هــذا المســؤول أن يراجــع نفســه 

ــع العامــل.  ــره وأن يتعــاون م وضمي

ــن  ــون ( م ــرة )الكرب ــي دائ ــل ف ــتكى عام أش
محاولــة مســؤوله اســتغال منصبــه بإهانتــه 
ــه  ــه طالب ــا أن ــل. كم ــذا العام ــتمرة له المس
بتبديــل الـــشفت )Shift( الــذي يعمــل فيــه، 
كنــوع مــن العقــاب، إثــر مشــاحنة حدثــت 
ــدا  ــور، وب ــة الفط ــاول وجب ــاء تن ــا أثن بينهم
أنــه يريــد تصفيــة حســاباته معــه  عليــه 
ومــازال  العامــل.  علــى  ســطوته  بفــرض 
يتعنــت معــه فــي المعاملــة ويريــد أن ينصاع 

العامــل لرغباتــه.
ــة الحــل األمثــل  فهــل يكــون العنــت واإلهان

للتعامــل مــع الخــاف وســوء التفاهــم؟!! 

علــى  الكربــون،  دائــرة  فــي  عامــل  حصــل 
الدرجــة الســابعة فــي 2012، وهــو ينتظــر 
الدرجــة الثامنــة حتــى اآلن، كمــا انــه يعانــي مــع 
المــرض، إذ تتلخــص حالتــه فــي وجــود مشــكلة 
فــي اإلصبــع الكبيــر بالرجــل اليمنــى، ممــا يؤثر 
عليــه فــي عملــه، ولســوء حالتــه تقــدم بطلــب 
نقلــه مــن القســم بســبب مــا يعانيــه مــن آالم.  
ولكــن لــم يتــم ذلــك بســبب توقيــف لجنــة 
التأهيــل وتعطيلهــا من قبــل الموارد البشــرية.

يعانــي عامــل فــي )المخــازن( مــن ضيــاع التقريــر 
نتيجــة  جــاء  والــذي  بحالتــه،  الخــاص  الطبــي 
الحــادث الــذي تعــرض لــه بتاريــخ 2014/12/14. 
ــادي  ــض الم ــن التعوي ــه م ــه حرمان ــب علي وترت
والمعنــوي، فهــو يحتــاج تقريــرا طبيــا عــن حالتــه 
والحــادث الــذي تعــرض لــه ليتســنى لــه أخــذ حقه 
كتعويــض نتيجــة اإلصابــة لمــا تعــرض لــه أثنــاء 
العمــل. وهــو اآلن يقــف  جاهــًا مصيــره، والدائرة 
ــه تتفــرج بصمــت لتتغاضــى عــن خطأهــا.  الطبي

تقــدم إلــى النقابــة عامــل فــي  قســم المســبك، 
ــن  ــد م ــويق بوع ــم التس ــى قس ــل إل ــذي انتق وال
ــم  ــوف تت ــه س ــابق P(. J( بأن ــام الس ــر الع المدي
ترقيتــه خــال 6 شــهور، ولكــن بعــد مــرور ســنة 
ونصــف الســنة اســتقال المديــر العــام تــاركا 
العامــل بــا ترقيــة أو تدريــب، وقــد توجهــت 
ــد  ــر العــام الجدي ــى المدي ــة بالموضــوع إل النقاب
مــن أجــل إنصــاف العامــل ولكــن لــم تتــم ترقيــة 
العامــل. والســؤال الذي يطرح نفســه هنــا... كيف 
تــدار الترقيــات فــي البــا؟ وكيــف للعامــل أن يحرم 
ــر؟  ــر المدي ــرد تغي ــتحقه لمج ــه المس ــن ترقيت م

ــة  ــى النقاب ــا إل تقدمــت مجموعــة مــن عمــال الب
ــاة  ــن معان ــه م ــا ياقون ــكواهم مم ــوا ش ليعرض
عنــد مرضهــم وذهابهــم إلــى المستشــفى لتلقــي 
العــاج الــازم، حيــث يعانــون مــن أن شــركة 
التأميــن العماليــة ترفــض أن تكفــل قيمــة عــاج 
العامــل واستشــفائه ويقومــون بتســليم العامــل 
حســابه  مــن  ليدفعهــا  المستشــفى  فاتــورة 
ــض  ــا يرف ــاج بعدم ــو بالع ــل ه ــاص ويتكف الخ
التأميــن الصحــي حتــى إجــراء العمليــات ويدعــون 
مبلغــا  يدفعــون  وال  عاليــة،  تكلفتهــا  بــأن 
تعويضيــا عــن العمليــة.. فهــل يتحمــل العمــال 
مثــل هــذه األوضــاع المترديــة للتأميــن الصحــي 

ــا؟؟  فــي الب

الدائرة الطبية ترفض مساعدتي

حرموني من الزيادة السنوية 

بطل كمال اجسام

انتقام مسؤول .. 

تعطل نقلي رغم سوء حالتي

ضياع التقرير الطبي 

طار المدير وطارت الترقية 

من يدفع فاتورة العاج؟ 

 الدرجة السابعة حكم مؤبد
ــم  ــة، وأنه ــرة طويل ــذ فت ــتحقونها من يس
ــمية أن  ــدة الرس ــال الجري ــن خ ــوا م علم
فــي  فهــم  الترقيــات،  أوقفــت  الشــركة 
حيــرة مــن أمرهــم.. فهــل تنــوي االدارة 
ــل  ــي مسلس ــتمرار ف ــا االس ــركة الب ــي ش ف
ــاد مشــاهدته ..  ــا نعت ــذي بدأن الحرمــان ال
ــل أن  ــيناريو قب ــيطول الس ــى س ــى مت وإل

تفكــر اإلدارة بالرأفــة  بحــال العمــال؟
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خط الصهر 2015/12/14
عنبر 8

عندما كأن العامل يستخدم رافعة PTA  ليرفع 
دعامة األلمنيوم و بينما كأن يصب المعدن السائل 
في الوعاء، أنفصلت الدعامة عن المثبت و سقطت 

في الوعاء مما أدى إلىأنسكاب المعدن الساخن على 
األرض.

نصح النقابة بضرورة فحص 
اآلالت و االشراف على المعدات.

حادث 
وشيك ذو 
إحتمالية 
عالية في 

الوقوع

تبين أن تعطل القفل 
األوتوماتيكي للوحدة 

تسببت و عدم إستخدام 
جهاز القفل اليدوي.

خط الصهر 2015/2/25
C عنبر

بينما كان العامل بصدد إزالة الخرسانة الصغيرة من 
الخلية C061 بواسطة الرافعة PTA، و التي كأنت 
تحت الصيأنة و بسسب التجاذب المغناطسي، مالت 
و أنجذبت اللوحة نحو العامل مصطدمًة في قدمه 

اليمنى.

نصحت النقابة بضرورة مراجعة 
طرق تقييم المخاطر المتعلقة 

بهذا العمل.

حادث 
مضيع 
للوقت

تبين أم اجراءات العمل 
التي تم تعديلها لم 

تراجع و لم يتم تقييم 
المخاطر.

2015/12/3
محاطة توليد 

الطاقة 3
توربين الغاز 

42

بينما كأن العامل يحاول رفع 3 أجهزة استشعار 
اللهب ) جهاز يزن حوالي 5 كيلو جرام( من أرضية 

توريبن الغاز إلى مستوى أعلى ) 5 متر ( بواسطة حبل 
غير موصل بأي بكرة، فجأة سقط الحبل مما أدى إلى 

إصابة يد العامل اليمنى بالتقرحات.

نصحت النقابة بضرورة توفير 
آلية عمل مناسبة تضمن 
الحفاظ علىصحة و سامة 
العامل أثناء قيامه بمهام 

عمله.

إصابة 
طفيفة

تبين أنه ال يوجد طريقة 
عمل آمنه أثناء القيام 

بهذه المهمة.

2015/12/4
دائرة دعم 
العمليات 
التشغيلية

قسم اصاح 
البوتقات

بينما كأن العامل ينظف غطاء البوتقات بواسطة 
المطرقة و الرافعة و ذلك إلزالة المعادن الصلبة 
المتراكمة. أنزلقت المعدات من يده اليمنى  و 

اصطدمت بحافة غطاء البوتقات مما أدى إلىإصابة  و 
تورم إصابع يده.

نصح بضرورة مراجعة نوع 
المعدات و األدوات و اعادة 
تصميمها بحيث تكون أكثر 

أمأنًا.

إصابة 
طفيفة

تبين أم االداة 
المستخدمة غير مناسبة

خط الصهر 2015/12/55
C عنبر

بينما كأنالعامل يسحب المقطورة بواسطة الرافعة 
الشوكية ، فجأة شعر العامل بألم في الظهر نتيجة 
إرتجاج المركبة. و نقل العامل إلى مركز البا الطبي 

للعاج و بعدها نقل إلى مستشفى السلمأنية.

نصحت النقابة االدراة بضرورة 
مراجعة طرق السحب و ضرورة 

استخدام المركبة المناسبة

حادث 
مضيع 
للوقت

تبين أن المركبة غير 
مناسبة لعملية السحب 
لمسافات طويلة و تبين 
أيضا أن وضع المركبة 
غير صالح لإلستخدام و 

ردئية جدًا

دائرة كربون 2015/12/7
2-1

تسربت كمية كبيرة من القار الساخن من فتحة 
المضخةG2,200،عندما كن فني الصيانة الميكانيكي 

بصدد تغير المضحة الرئيسية وسحبها بإستخدام 
الرافعة اليدوية.

أكدت النقابة على ضرورة اتباع 
نظام »السماحبإجراءاتالعمل«

حادث 
وشيك ذو 
إحتمالية 
عالية في 

الوقوع

تبين أن نظام » السماح 
بإجراءات العمل غير 

مطبق فعليًا.

المسبك 2015/12/122
إلتوت قدم العامل المقاول بينما كأن ينزل من 
السلم، و نقل بعدها إلى مركز البا الطبي للعاج.

نصحت النقابة اإلدارة بضرورة 
مراقبة معدات الواقية 

الشخصية الخاصة بالعمال 
المقاولين.

إصابة
 طفيفة

تبين أن معدات الوقاية 
الشخصية الخاصة 

بالعمل المقاولين في 
حالة رديئة جدًا.

2015/12/15

قسم 
المشتريات و 

المستودع
البوابة 
الجنوبية

كان العامل يريد الخروج من الباب المتحرك فجأة 
تحرك الباب بشكل غير طبيعي مما أدى إلى إصدام 

أنف العامل بالباب و نقل العامل إلى مركز البا الطبي 
للعاج..

نصحت النقابة االدارة بضرورة 
إيجاد حل لمشكلة الزحمة 
المرورية خال فترة انتهاء 

الدوام.

إصابة 
طفيفة

تبين أنه عند انتهاء 
الدوام و أثناء المغادرة 
تحدث حالة من اإلرباك 
نتيجة إلزدحام الحركة 

المرورية.

صيأنة 2015/12/31
المصهر

أغلق العامل الميكانيكي لباب المركبة بالخطأ على 
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الصحة والسالمة 

أشرب كوب ماء فور االستيقاظ من النوم 
لتنشيط الدورة الدموية.

أشرب كوب ماء قبل تناول وجبتك بنصف ساعة 
لتساعد على الهظم. 

أشرب كوب ماء قبل النوم لتقليل احتمال السكته 
و النوبة القلبية. 

فوائد شرب الماء للجسم : 

أطعمة غنية بالماء : 

يخفف من التعب :  
إذا كنــت غالبــا مــا تشــعر بالتعــب، هنــاك احتمال 
ــدم  ــى ع ــا إل ــون راجع ــن أن يك ــه يمك ــر أن كبي
ــة  ــل وظيف ــا يجع ــاه مم ــتهاك المي ــة اس كفاي
ــن  ــار م ــك االكث ــذا علي ــاءة، ل ــل كف ــم أق الجس

ــاء.  ــرب الم ش
يحسن المزاج :  

ــرب  ــدم ش ــاف وع ــى أن الجف ــوث إل ــير البح تش
علــى  ســلبا  يؤثــر  أن  يمكــن  بكثــرة   المــاء 

التفكيــر.  علــى  والقــدرة  المــزاج، 
 معالجة الصداع والصداع النصفي : 

ــإن  ــي ، ف ــداع نصف ــداع أو ص ــك ص إذا كان لدي
ــى  ــول عل ــه للحص ــام ب ــك القي ــيء يمكن أول ش

الماء أساس الصحة

أفضل األوقات لشرب الماء : 

ــاء . ــن الم ــر م ــرب الكثي ــو ش ــة ه ــض الراح بع
يســاعد على الهضــم وعاج اإلمســاك : 
عــدم كفايــة الميــاه فــي الجســم غالبــا مــا 

. والقولــون  اإلمســاك  إلــى  تــؤدي 
يساعد على فقدان الوزن: 

شــرب كأســين  مــن المــاء قبــل الوجبــات يمكن 
وبالتالــي   ، الشــهية  قمــع  علــى  يســاعد  أن 

ــوزن.   ــدان ال ــى فق ــاعد عل يس
طارد للسموم : 

يســاعد المــاء علــى طــرد الســموم مــن الجســم 
والتخلــص منهــا عــن طريــق العــرق . 

ينظم درجة حرارة الجسم : 
ــم  ــي الجس ــاء ف ــن الم ــرة م ــة واف ــود كمي وج
تســاعد علــى تنظيــم درجــة حــرارة الجســم. 

يحافــظ علــى بشــرة صحيــة :  

المــاء يحســن مــن تدفــق الــدم والــذي يجعــل 
ــد.  المظهــر أصغــر ســنا وأكثــر صحــة للجل

يمنع رائحة الفم الكريهة : 
ــة  ــى قل ــة عل ــة واضح ــو عام ــس ه ــوء التنف س
ميــاه الشــرب . ألنهــا تحافــظ علــى فمــك رطــب 

ــا.  ــات الطعــام والبكتيري ــا جزيئ ويزيــل بقاي

1- البطيــخ األحمــر. 2- البنــدورة )الطماطــم(  
3- الفجــل  4-الخيــار  5- الفليفلــة الخضــراء 
)غريــب  الغريفــون   -7 )الفراولــة(  الفريــز   -6
فــروت أو الليمــون الهنــدي( 8- البطيــخ األصفــر 
ــي  10- الســبانخ  11-  ــرو كول )الشــمام( 9- الب

القرنبيــط 12- الكرفــس. 



كافئــت إدارة شــركة المنيــوم البحريــن عمالهــا علــى تحقيــق أكبــر معــدل انتاج بلــغ 643,960 
طــن متــري لعــام 2015 مكافئــة ليــس لهــا مثيــل بتوزيــع صــاروخ ورقــي مــن الكارتــون أمــام 
مبنــى الشــركة. فمــاذا يســتفيد العمــال مــن هــذا الصــاروخ الملــون الــذي تبلــغ قيمــة طباعتــة 
32 دينــار؟ وأيــن نضــع هــذا الصاروخ...؟وخصوصــًا أنــه ال يوجــد بــه الصــق وال حامــل لوضعــه 

علــى الطاولــة ؟!!!
فهــل تتوقــع إدارة البــا أن ابــراز هــذا الصــاروخ الحــد البنــوك المحليــة أن يكــون مقابلــه مبلــغ 

مــادي  مثــا؟؟!!!!؟؟

صاروخ كارتون... من إدارة الكارتون !!!

ــة  ــة متقدم ــا مكان ــي مجتمعن ــرأة ف ــل الم تحت
وتتبــوأ أعلــى المناصــب بجــدارة، وقــد وصلــت 
ــو  ــل نح ــا المتواص ــا وكفاحه ــل عزيمته بفض
الغــد األفضــل إلــى قمــم كل المياديــن ســواء 
ــق  ــن ح ــون ع ــة؛ لتك ــا أو العلمي ــة منه العملي
وجــدارة واقفــة إلــى جانــب أخيهــا الرجــل؛ لبناء 
صــرح نهضــة وطننــا الحبيــب وتقدمــه، وال 
ــة  ــمية واألهلي ــات الرس ــك أن دور المؤسس ش
التشــجيعي والداعــم قــد أخــذ بيدهــا نحــو 
مراتــب التقــدم ومراكــز القيــادة، وقــد توجــت 
مــن  العديــد  الرشــيدة  السياســية  قيادتنــا 
لحفــظ  واألنظمــة،  والتشــريعات  القــرارات 
حــق المــرأة وتمكينهــا مــن أداء دورهــا البــارز 
الصعــد  علــى  وإســهاماتها  المجتمــع  فــي 
كافــة، وعبــر هــذا المشــوار الطويــل والجهــود 
المتواصلــة والمتراكــة جــاء اليــوم الوطنــي 
ــى  ــس األعل ــة المجل ــة برعاي ــرأة البحريني للم
والدفــع  الرائــد  لدورهــا  واحتضانــه  للمــرأة 
بعجلــة تطورهــا وتحقيــق أحامهــا وتذليل كل 
الصعــاب أمــام طريقهــا الصاعــد نحــو االندماج 
ــة  ــة التنمي ــي عملي ــا ف ــن، النخراطه والتمكي
إنهــا  مســؤولياتها،  وتحمــل  المســتدامة 
لمفخــرة تعتــز بهــا كل بحرينيــة وكل بحرينــي 
أن يتــم االحتفــال بيــوم المــرأة البحرينيــة فــي 
األول مــن ديســمبر مــن كل عــام تعظيمــًا لدور 
المــرأة ومكانتهــا فــي المجتمــع، إنــه لتكريــم 
يبــرز العديــد مــن المعطيــات المثمــرة ويرســم 
ــه.  ــا ونهضت ــاق مســتقبلية لتقــدم مجتمعن آف
واليــوم كل امــرأة بحرينيــة تتطلــع إلــى أن 
تحقــق المزيــد مــن المكاســب واألمنيــات علــى 
طريــق نيــل المــرأة لجميــع حقوقهــا فــي شــتى 
المياديــن، وأن يكــون يومهــا الوطنــي هــو 
ترســيخ لمحــاور العطــاء والترجمــة الفعليــة 
والعمليــة لفتــح األبــواب علــى مصرعيهــا أمــام 
تقدمهــا الــذي يتجــاوز كل الحــدود والمعوقــات 

ســواء االجتماعيــة أو االقتصاديــة والسياســية. 
إن كل امــرأة بحرينيــة تتمنــى اليــوم أن يكــون 
يومهــا الوطنــي غيــر محصــور باالحتفــاالت 
بــل يكــون محطــة  الرســمية،  والمجامــات 
ــن  ــرأة م ــق للم ــا تحق ــم لم ــة والتقيي للمراجع
ــا  ــى تطويره ــل عل ــم العم ــف يت ــازات وكي إنج
وتنميتهــا حتــى تــزول وتُــزاح كل العثــرات 
أمــام طريقهــا وكل مظاهــر ظلمهــا وقهرهــا 
كل  علــى  القضــاء  ويتــم  عــدة،  منــاٍح  فــي 
ســواء  تقدمهــا  يعــوق  أن  شــأنه  مــن  مــا 
ــادة  ــة أو بزي ــريعات واألنظم ــتحداث التش باس
بأهميــة دورهــا ومكانتهــا  الوعــي  جرعــات 
عــن  فالحديــث  واالقتصاديــة،  االجتماعيــة 
ــى  ــن يتأت ــا ل ــز مكانته ــرأة وتعزي ــن الم تمكي
ــه  ــة، وإن ــعارات الفارغ ــة أو الش ــا الطيب بالنواي
لمــن المؤســف أننــا حينمــا نتحــدث عــن جهــود 
عمليــة تمكيــن المــرأة نــرى واقعــا يشــير 
باألرقــام واإلحصائيــات إلــى أن نســبة البطالــة 
فــي مجمــوع القــوى العاملــة تحتــل المــرأة فيه 
ــك، أن ذوي  ــن ذل ــى م ــى. واألده ــب األعل النس
المؤهــات الجامعيــة هــن مــن يحــزّن نصيــب 
األســد، وإنــه مــا زال هنــاك تمايــز وتمييــز فــي 
عمليــة توظيــف المــرأة والعديــد مــن اإلدارات 
توظيــف  عمليــة  علــى  تتحفــظ  التوظيفــة 
ــذه  ــل، وه ــوق العم ــي س ــا ف ــرأة وإدماجه الم
قضيــة فيهــا الكثيــر مــن المفارقــات المخجلــة 
التــي ال تتماشــى مــع سياســة تمكيــن المــرأة 
ــة.  ــة التنموي ــة النهض ــي عملي ــاركتها ف ومش
ولســت هنــا ألتجنــى علــى الواقــع فأنا شــخصيًا 
جــزء منــه وأعانــي مــن مســاوئه فعلــى الرغــم 
ــدي  ــتير ول ــهادة الماجس ــل ش ــي أحم ــن أنن م
والعمليــة،  العلميــة  الملــكات  مــن  الكثيــر 
ــو  ــركة جارمك ــل، وش ــن العم ــة ع ــي عاطل فإنن
التــي كنــت أعمــل بهــا مســؤولة للمــوارد 
ــا  ــة فيه ــاء اإلداري ــل كل األعب ــرية وأتحم البش

ــة  ــل، متجاهل ــن العم ــل م ــي بالفص كافأتن
كل إخاصــي وجهــودي فــي العمــل علــى 
أدنــى  دون  ومــن  هكــذا  ســنوات.  مــدى 
ــذا  ــل ه ــوم.. ه ــاءل الي ــي أتس ــر فإنن تقدي
ــل  ــرأة!! وه ــة الم ــر مكان ــوذج تقدي ــو نم ه
ــل؟!  ــي العم ــا ف ــوذج تمكينه ــو نم ــذا ه ه
أليــس مــن المخجــل لشــركة وطنيــة بحجــم 
شــركة جارمكــو أن تتعامــل بهــذا األســلوب 
الحائــط  بعــرض  ضاربــة  موظفيهــا  مــع 
جهــود ومســاعي تمكيــن المــرأة وتقديــر 
مُصغــر  نمــوذج  مجــرد  إننــي  مكانتهــا. 
لحــاالت عديــدة تقــع هنــا وهنــاك وربمــا 
ــل  ــرأة فه ــا الم ــد منه ــي وتكاب ــوأ وتعان أس
ــل  ــي تحتف ــرأة وه ــل للم ــف؟ وه ــن منص م
تقــول  أن  فــي  الحــق  الوطنــي  بيومهــا 
ــات  ــمي السياس ــؤولين وراس ــد المس وتناش
ــفاهنا  ــى ش ــمة عل ــموا البس ــا وارس انصفون
ــن  ــي، وليك ــا الوطن ــون بيومن ــم تحتفل وأنت
الواقــع  يترجمــه  شــعارًا  المــرأة  تمكيــن 

ــى ورق.               ــرا عل ــط حب ــس فق ولي

بقلم / أمل الموسى 

حتى تـنصف المرأة في يومها الوطني
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نقابــة  قبــل  مــن  مقيــت  صمــت  فــي 
ــات  ــام لنقاب ــاد الع ــة لاتح ــال التابع العم
البحريــن، أجبــرت شــركة دلمــون للدواجــن 
ــى الخــروج فــي إجــازات  مؤخــرًا العمــال عل
مــن  أكثــر  أو  شــهرين  لمــدة  جماعيــة 
رصيــد إجــازات العمــال الســنوية لعــام 
ــم  ــي قس ــة ف ــراء صيان ــوم بإج 2016، لتق
ــف  ــي موق ــال ف ــة  العم ــح«، واضع »المذب
ال يحســدون عليــه باســتنزاف إجــازات عــام 
ــر  ــة أخطــاء الشــركة وتصفي كامــل، لتغطي
رصيــد اإلجــازات لــدى العمــال ليصبحــوا 
غيــر قادريــن علــى الخــروج فــي إجــازة حين 

ــا. ــة إليه ــتدعي الحاج تس
لقــد تركــت نقابة دلمــون للدواجــن العمال 
ــات  ــبب تصرف ــم بس ــن أمره ــرة م ــي حي ف
النقابــة التــي تــزداد غرابــة يومــًا بعــد 
يــوم، حيــث تحولــت النقابــة المنضويــة 
تحــت االتحــاد العــام لنقابــات البحريــن 
وأمينهــا العــام ســلمان المحفــوظ، إلــى 
ــازات  ــفرات واالمتي ــى الس ــح إل ــة تطم نقاب
العمــال  تاركــة  فحســب..   والدراهــم 
وهمومهــم خلــف ظهرهــا، متناســية أن 
ــى  هــؤالء العمــال هــم مــن ســاندوهم حت

وصلــوا إلــى هــذه المناصــب عبــر التصويــت 
لهــم فــي بدايــة األمــر، حينمــا كان المحفوظ 
مفتعــًا  الطاولــة  علــى  بســيط  يضــرب 
ومعبــرا عــن غضبــه، ويصــرخ بالوعــود التــي 
ــب  ــي مه ــت ف ــت وأصبح ــا تاش ــرعان م س

ــب.     ــده المنص ــور تقل ــح ف الري
لقــد قتــل االتحــاد العــام ونقاباتــه المتعلقة 
ــم  ــي عنه ــرة بالتخل ــن، م ــال مرتي ــه العم ب
وجرفهــم نحــو مــا اليحمــد عقباه في قــرارات 
متخبطــة غيــر مســؤولة، ومــرة ثانيــة حينمــا 
نــرى المحفــوظ يقســم الطبقــة العاملــة 
األجنبــي  للعامــل  برفضــه  قســمين  إلــى 
ــى الرغــم مــن  واالنتقــاص مــن حقوقــه، عل
أن هــذا األمــر بعيــد كل البعــد عــن أخــاق 
المواطــن البحرينــي والعامــل البحرينــي فــي 
أي قطــاع حكومــي أو خــاص،  فالعامــل ســواء 
األجنبــي أو البحرينــي يقفــان جنبــًا إلــى جنب 
للدفــع بعمليــة اإلنتــاج نحــو النمــو والتقــدم 
ــذه  ــم كل ه ــن. ورغ ــذا الوط ــبيل ه ــي س ف
البلبلــة التــي يقــوم بهــا المحفــوظ وكل 
هــذه العبــارات المنمقــة بضــرورة حفــظ 
حــق العامــل البحرينــي، نجــده اليــوم يتخلــى 
عــن عمــال شــركة دلمــون وهــم عمــال 

بحرينيــون يمثلــون الغالبيــة المطلقة في شــركة 
ــه موضــع تســاؤل مــرًة أخــرى.  دلمــون، مــا يجعل
 إن شــركة دلمــون للدواجن هي الشــركة الوحيدة 
التــي تنتــج مــادة غذائيــة الغنــى للمواطــن عنهــا 
ــا  ــدم إنتاج ــركة تق ــوم، فالش ــتهلكها كل ي ويس
محليــا يجــب أن يســتمر ويتطــور ال أن ينكســر في 
ــتغرب  ــاف، وال نس ــدم اإلنص ــفافية وع ــاب الش غي
مــن عــدم ضغــط العمــال علــى االتحــاد العــام في 
ضــرورة الوقــوف إلــى جانبهــم والمحاربــة معهــم 
ضــد سياســة الشــركة التــي لــم تنصفهــم، فهــم 
يعلمــون جيــدًا أن االتحــاد العــام لــن يقوم ســوى 
بتســريح العمــال واللــف والــدوران علــى العقــول، 
االتحــاد. يجيــده  الــذي  الوحيــد  األمــر  وهــو 

إن العمــال فــي شــركة دلمــون لهــم نقطــة فــي 
بحــر، وهنــاك الكثيــر منهــم مــن يغــرق فــي 
صمــت فــي ركــب هــذا االتحــاد، الــذي يســير بحــب 
خشــم الوزيــر والتهليــل والتصفيــق هنــا وهنــاك. 
مــاذا نقــول فــي اتحــاد عمالــي بــاع حقــوق العمال 
بضميــر ميــت وصــار يركــض خلــف مصالحــة، فلــو 
تحدثنــا عمــا يشــعر بــه العمــال فــي زوبعــة هــذا 
االتحــاد فســوف يطــول الحديــث، ولكنــه ال فائــدة 

مــن البــكاء علــى اللبــن المســكوب.  

العمــال  تجبــر  للدواجــن«  »دلمــون 
ــة!! ــازات جماعي ــي إج ــروج ف ــى الخ عل

o  صورة رائعة لمرفأ البا بعدسة العامل )بدر حسن( من قسم األمن والسامة. 
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تحــت شــعار »نفديــك يــا حمد«
نقابة عمــال البا واإلدارة التنفيذية 
تقيمــان احتفاليــة العيــد الوطنــي  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

تحــت رعايــة ســعادة رئيــس مجلــس إدارة شــركة 
المنيــوم البحريــن »البــا« الشــيخ دعيــج بن ســلمان آل 
خليفــة، وفــي إطــار احتفــاالت البــاد بالعيــد الوطنــي 
المجيــد لمملكــة البحريــن، أقامــت نقابــة عمــال البــا 
واإلدارة التنفيذيــة بالتعــاون مــع الحــرس الوطنــي 
مهرجانــا وطنيــا عماليــا تحــت شــعار »نفديــك يــا 
حمــد«، قضــى خالــه عمــال البــا وعوائلهــم يومــًا 
عائليــًا ترفيهيــًا بعيــدا عــن أجــواء العمــل، وذلــك يــوم 

ــا.  ــادي الب ــمبر بن ــق 16 ديس ــاء المواف األربع
رئيــس  ســعادة  رعايــة  تحــت  المهرجــان  وأقيــم 
مجلــس إدارة الشــركة بتنظيــم مــن نقابــة عمــال 
البــا ودعــم اإلدارة التنفيذيــة للشــركة، وبمشــاركة 
ــرى  ــبة ذك ــك بمناس ــي، وذل ــرس الوطن ــل الح ــن قب م
ــة  ــن لمملك ــع واألربعي ــد الراب ــي المجي ــد الوطن العي
البحريــن وعيــد الجلــوس الســادس عشــر لصاحــب 
ــل  ــة عاه ــى آل خليف ــن عيس ــد ب ــك حم ــة المل الجال
البــاد المفــدى، حفظــه اهلل ورعــاه. إذ تحــرص النقابــة 
علــى إقامــة هــذه الفعاليــة العزيــزة علــى قلــوب 
جميــع عمــال البــا وعائاتهــم مــن جميــع الجنســيات، 
مشــاركين الوطــن أفراحــه وأعيــاده ومجدديــن العهــد 

ــيدة. ــادة الرش ــوالء للقي وال
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 االستراحة ليست للراحة!!
تقــدم عــدد مــن العمــال مــن مختلــف الدوائــر واالقســام 
إلــى النقابــة بشــكواهم، التــي تتلخــص فــي عــدم 
ــم  ــام بواجبه ــزام بالقي ــة بااللت ــال النظاف ــام عم اهتم
ــح  ــى أن أصب ــا أدى إل ــو م ــتراحة، وه ــف االس ــو تنظي نح
ــا  ــرا م ــاق، وكثي ــى اإلط ــأ للراحــة عل ــر مهي المــكان غي
نقلــوا ذلــك إلــى إدارة الشــركة معبريــن عــن شــدة 
ضيقهــم مــن تــردي الوضــع الحالــي  لاســتراحة، التــي 
مــن المفــروض أنهــا أنشــئت لراحتهــم، مــع عــدم 
اهتمــام عمــال النظافــة بهــا، حيــث إن عمــال النظافــة 
اليلتزمــون بالتنظيــف  فــي األوقــات المخصصــة لذلــك. 
ــا  ــى م ــف عل ــة األس ــي غاي ــو ف ــال وه ــد العم ــول أح  يق
ــذ أن  ــه من ــتراحة: »إن ــة االس ــدم نظاف ــن ع ــه م يعاني
تطــأ أقدامنــا إلــى الشــركة ونحــن نــرى االســتراحة غيــر 
ــه  ــى حال ــأة والمــكان يضــج بالقــاذورات ويظــل عل مهي
ــركة  ــن الش ــا م ــت انصرافن ــن وق ــى أن يحي ــزري إل الم
ــن  ــا نح ــا، إال إذا قمن ــد بتنظيفه ــوم أح ــن دون أن يق م
وال  شــأننا  مــن  ليــس  وهــذا   - بأنفســنا  بنظافتهــا 
عملنــا- فبــدال مــن أن نجــد راحتنــا فــي االســتراحة نجــد 
العكــس، إذ نقــوم بجهــد مضاعــف مــن أجــل نظافتهــا 
عقــب عودتنــا مــن العمــل أثنــاء فتــرة الراحــة، وكثيــرا 
مــا طالبنــا المســؤولين باالهتمــام بنظافــة االســتراحة 

ــاكنا. ــرك س ــد يح ــن ال أح ولك
وأضــاف: »نحــن نســتخدم المــكان للراحة وليس للشــقاء 
والمعانــاة، فــي حيــن أن عمــال النظافــة يتســلمون 
ــي  ــديد ف ــم الش ــر تقصيره ــهر نظي ــر الش ــم آخ رواتبه
ــل  ــغ ال طائ ــد مبال ــركة تتكب ــد أن الش ــذا نج ــم، ل عمله

مــن ورائهــا فــي ســبيل إعطائهــم رواتبهــم«.
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االتحاد العام يختار من باعت فلسطين .. وراهنت على حق العاملين
ــات  ــام لنقاب ــاد الع ــا  االتح ــرة يفاجئن ــي كل م ف
البحريــن باختيــار األســوأ بيــن الســيء علــى 
يســير  كمثــال  واإلنســاني  العمالــي  الصعيــد 
عليــه االتحــاد العــام فــي إدارة مصالحــه وتطويــع 
أهدافــه. فبعــد والئــه وتعظيمــه لشــاروون بــورو 
الصديقــة الصدوقــة إلســرائيل والهدســتروت 
للنقابــات  الدولــي  االتحــاد  فــي  اإلســرائيلي 
ســارقة  باختيــاره  احدهــم  يذهلنــا   ،)ITUC(
الحليــب )مارجريــت تاتشــر( رئيســة وزراء الواليات 
المتحــدة الســابقة كخيــر مــن يقتــدي بــه االتحــاد 
العــام، ويدعــو المــرأة البحرينيــة لاقتــداء بهــا. 
وقــد وصــف مارجريــت بأنهــا أفضــل الوجــوه 
)الطيبــة( التــي تبــوأت أعلــى المناصــب خــال 
العمــل  وزارة  وكيــل  بحضــور  أقيــم  مؤتمــر 
ــدًا  ــببًا واح ــد س ــم نج ــة، ول ــة االجتماعي والتنمي
ــر  ــن يناص ــال البحري ــام لعم ــاد الع ــل االتح يجع
بريطانيــا؟  فــي  بالعمــال  األذى  ألحــق  مــن 
فســيدة مثــل )مارجريــت( عرفــت بإذائهــا للعمــال 
وحرمانهــا ألبســط الحقــوق التي يســتحقونها وال 
ــال جيــد يقتــدي  يمكــن لنقابــي أن يعتبرهــا مث
ــمَ  ــر، فلِ ــكان يذك ــي أي م ــي ف ــاد عمال ــه اتح ب
يصــر »نقابــي تاتشــر« علــى التمســك بمارجريــت، 

وبامتــداح سياســتها؟ 
قامــت  التــي  االنتهــاكات  جيــدًا  يعلــم  هــو 
العمــال والطبقــة  بهــا )مارجريــت( فــي حــق 
)مارجريــت  مــن  أفضــل  يجــد  ولــم  الكادحــة، 
ــب  ــارقة الحلي ــي أو س ــوس النقاب ــر( بالقام تاتش
منعــت  أن  بعــد  عليهــا شــعبها  يطلــق  كمــا 
ــن  ــدارس ضم ــاب الم ــن ط ــي ع ــب المجان الحلي
اتخذتهــا،  التــي  والتجويــع  التقشــف  سياســة 
ــيدة  ــاره لس ــبب اختي ــتنكرين س ــا مس ــا يجعلن م
عرفــت بانتهاكاتهــا المســتمرة لحقــوق العمــال 
ومصالحهــم فــي المملكــة المتحــدة طــوال فتــرة 

توليهــا المنصــب خــال 11 عامــًا.
باالنتهــاكات  حافــًا  ســجًا  لمارجريــت  إن 
ــن  ــراء، فم ــال والفق ــوق العم ــى حق ــدي عل والتع
تدميــر اتحــاد عمــال المناجــم وهــو أقــوى اتحــاد 
عمالــي فــي إنجلتــرا عــام 1984  إلــى خصخصــة 
ــاك ، وال ســيما التــي تعمــل  ــرى الشــركات هن كب
ــر  ــت األس ــت مارجري ــم. وحرم ــاالت الفح ــي مج ف
الفقيــرة والمتوســطة مــن العــاوات االجتماعيــة 

ــت  ــا أعط ــات، بينم ــا العائ ــت تتقاضاه ــي كان الت
ــاء وأصحــاب األعمــال لاســتثمار  المســاحة لألغني
بســهولة، فــي مفارقــة جــردت منهــا كل المشــاعر 
اإلنســانية والمســاواة، وخدمــت األغنيــاء علــى 
حســاب الفقــراء والجائعيــن. ومقابــل ذلــك قامــت 
العديــد مــن النقابــات بتنظيــم االضرابــات التــى 
تهــدف إلــى انهــاك تاتشــر. ومــن أهــم هــذه 
االضرابــات التــى نظمــت هــو اضــراب االتحــاد 
.1985-1984 فــي  المناجــم  لعمــال  الوطنــى 

ــن  ــراب ع ــذا االض ــت ه ــد واجه ــر ق ــن تاتش ولك
احتياطيا،وبنــاء علــى  للفحــم  طريــق تخزينهــا 
ذلــك فانــه فــي عــام 1972 لــم يكــن لديهــم اى 
انقطــاع فــي التيــار الكهربى.قــد اثــارت االســاليب 
االضرابــات  اثنــاء  الشــرطة  اســتخدمتها  التــى 
المقامــة اســتفزاز جمعيــات حقــوق اإلنســان مــن 
انتهــاكات اقيمــت مــن اجــل منــع المشــاركين فــي 
الوصــول إلــى هــذه االضرابــات وفــى نفــس الوقت 
غطــت الصحافــة والوســائل االعاميــة العديــد 

ــع. ــذه الوقائ ــى ه ــدل عل ــى ت ــور الت ــن الص م
عمــال  اضــراب  اســتمر  الشــاكلة  هــذه  وعلــى 
المناجــم عــام كامل واضطــروا بعد ذلك إلــى انهاء 

ــت  ــد قام ــب. وق ــق اى مكاس ــدون تحقي ــم ب اضرابه
تاتشــر بنــاء علــى ذلــك بأغــاق كل المناجــم مــا عــدا 
15 منجــم وفى عام 1994 عملــت على خصخصتهم.

ولــم تقتصــر اعتــداءات مارجريــت علــى ســكان بلدها 
فقــط، وهــو ما وســع دائــرة كراهيتهــا وجعلهــا تنمو 
ــت أن  ــتطع مارجري ــم تس ــرا، ول ــارج إنجلت ــر خ وتكب
تخفــي حقدهــا الدفيــن فــي تصريحاتهــا التــي تدعــو 
إلــى عــداء المســلمين والعــرب، وقــد توج هــذا الحقد 
ــة. ــة فــي سياســتها الخارجي بمناصرتهــا للصهيوني

وقــد تســببت سياســتها االقتصاديــة فــي ارتفــاع 
حــزب  دفــع  مــا  والكســاد  البطالــة  معــدالت 
المحافظيــن إلــى االنقــاب عليهــا، وقــد انتهــت 

منصبهــا. مــن  باالســتقالة  األزمــة  هــذه 
ــي  ــه.. ف ــا أجرمت ــر وم ــول تاتش ــول ح ــث يط الحدي
نــوى  اختيــار  علــى  العــام  االتحــاد  يصــر  حيــن 
الزيتــون والغصــون اليابســة للتباهــي بهــا وجعلهــا 
ــطين  ــق فلس ــت بح ــن أجحف ــدح م ــه. ويمت ــدوة ل ق
وســاندت اليهــود وإســرائيل. والســبب معــروف وهــو 
بأنهــا تتشــابه مــع االخطبــوط )شــاروون بــورو( فــي 
الوقــوف إلــى جانــب الصهاينــة.. وتفتيــت كل عمــل 

ــم. ــي قائ ــي وطن نقاب
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مطالب بإقرار قانون التنظيم النقابي

إصابة عامل إثر انهيار سور قيد اإلنشاء

فصل تعسفي ألكثر من 3000 عامل

سقوط عامل من مبنى قيد اإلنشاء

إضراب عمال  الخطوط الجوية الجزائرية

األردن ترحل 1208 عامًا وافدًا

الصين تشن حملة ضد النقابات

مطالبات بزيادة أجور عمال النظافة

مطالبة برفع الحد األدنى للرواتب

احتجاجات عمالية جديدة في مصر

سائقو سيارات األجرة يهددون باإلضراب

العاملون في »كهرباء إربد« يطالبون بالتحسين

بنوك أمريكية و أوروبية تسرح  100 ألف عامل

العامل الفلسطيني.. بين الحاجة واإلبتزاز

وفاة عامل نتيجة إصابة عمل

إضراب عمال المطابع بسبب تأخر العاوة

قرار جديد يهدد عمال التلفزيون

اعتصام للعاطلين عن العمل

مطارات تشيلي تعود للعمل بعد إنتهاء اإلضراب

نفط الخليج: لن نسمح بسلب حقوق العمال
قــال رئيــس االتحــاد العــام لعمــال أنــه علــى الرغــم مــن مــرور 
أكثــر مــن 50 عامــًا علــى تأســيس الحركــة النقابيــة الكويتية، 
ــه. و  ــون خــاص ب ــى قان ــي يفتقــر إل ــم النقاب ــزال التنظي ال ي
ــرة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل  ــب رئيــس االتحــاد وزي طال
أن تتبنــى هــذا القانــون، ليحــق لهــم اإلنتســاب إلــى النقابــات 
ــاف أن  ــود و أض ــه دون قي ــات النقابي ــي اإلنتخاب ــيح ف والترش
ــكار  ــبب االحت ــات بس ــا إنتخاب ــد فيه ــات ال يوج ــب النقاب أغل

النقابــي الفاســد الــذي دمــر العمــل النقابــي فــي الكويــت.

أصيــب عامــل فلســطيني بجــروح إثــر انهيــار ســور قيــد 
اإلنشــاء و أفــاد تقريــر إلدارة العاقــات العامــة و اإلعــام 
ــل  ــلت العام ــاذ انتش ــم اإلنق ــي أن طواق ــاع المدن ــي الدف ف
ــر  ــال األحم ــة اله ــع لجمعي ــعاف التاب ــم اإلس ــلمته لطاق و س
ــاب  ــطة .و أه ــه بالمتوس ــت إصابت ــث وصف ــطيني، حي الفلس
الدفــاع المدنــي بالمواطنيــن و العمــال ضــرورة االنتبــاه 
ــق  ــد بتطبي ــذر و التقي ــة و الح ــات الحيط ــى درج ــذ أقص و أخ

قواعــد الوقايــة و الســامة العامــة.

ــدى  ــي إح ــون ف ــعوديًا يعمل ــًا س ــن 3000 عام ــر م ــأ أكث لج
الشــركات الكبــرى، إلــى مكتــب العمــل بمكــة المكرمــة، 
متظلميــن مــن فصلهــم تعســفيا دون أســباب تذكــر، األمــر 
ــددون  ــال المه ــتقبلية. العم ــم المس ــف مخططاته ــذي وق ال
ــكوى  ــم ش ــل لتقدي ــب العم ــام مكت ــوا  أم ــل، اجتمع بالفص
ــل أن  ــا قب ــل إلنهائه ــم و التدخ ــي قضيته ــر ف ــمية للنظ رس
تتفاقــم بالتســريح بعــد شــهرين مــن تســلمهم خطاباتهــم، 

ــة. ــات مادي ــون بإلتزام ــم مرتبط ــيما أن أغلبه ال س

ــدور  ــن ال ــقوطه م ــراء س ــرة ج ــات خط ــل بإصاب ــب عام أصي
الثانــي فــي عمــارة ســكنية قيــد اإلنشــاء .و وأضــح المتحــدث 
الرســمي بمديريــة الدفــاع المدنــي أنــه فــور تلقــي بــاغ مــن 
ــقالة،  ــن س ــل م ــقوط عام ــن س ــر ع ــال األحم ــات اله عملي
ــة  ــه “لصعوب ــح أن ــع.. و أوض ــاذ للموق ــة إنق ــه فرق ــم توجي ت
ــم  ــر ت ــال األحم ــل اله ــن قب ــاب م ــل المص ــول للعام الوص
اخراجــه مــن قبــل فرقــة االنقــاذ و نقلــه عــن طريــق الهــال 

ــرة”. ــة خط ــي حال ــفى ف ــر لمستش االحم

دخــل عمــال الشــحن والصيانــة التابعيــن للخطــوط الجويــة 
ــة فــي إضــراب دام 3 ســاعات، و جــاء هــذا اإلضــراب  الجزائري
ــة  ــة الجزائري ــوط الجوي ــى إدارة الخط ــط عل ــل الضغ ــن أج م
التــي عمــدت إلــى رفــع أجــور الطياريــن دون باقــي الفئــات، ما 
أشــعل فتنــة داخــل المؤسســة و ســارعت اإلدارة إلــى فتــح باب 
ــب عمــال  ــواء الوضــع. و يطال ــات إلحت ــي الفئ الحــوار مــع باق
الشــحن و الصيانــة علــى غــرار باقــي الطواقــم التقنيــة و 

اإلداريــة برفــع رواتبهــم.

الوافــدة  العمالــة  ضبــط  إلــى  الهادفــة  الحملــة  ضمــن 
المخالفــة لقوانيــن العمــل و العمــال، ضبطــت وزارة العمــل 
فــي األردن نحــو 1208 عمــال وافدين من مختلف الجنســيات، 
و قــد تــم إتخــاذ قــرار الترحيــل بحقهــم. و يعــد هــؤالء العمال 
ممــن يتفترشــون األرصفــة و المياديــن العامــة فــي العاصمة 
عمــان، و فــي عــدد مــن المحافظــات، و تشــكل هــذه مظهــرًا 
غيــر حضــاري يؤثــر ســلبًا علــى حركــة الســير، و يعــرض 
حيــاة هــؤالء العمــال إلــى خطــر تعرضهــم لحــوادث الدهــس.

أوقفــت الشــرطة الصينيــة ثاثــة ناشــطين بارزيــن فــي 
ــة قمــع واســعة  الدفــاع عــن حقــوق العمــال فــي إطــار عملي
تقــوم بهــا الســلطات فــي بلــد مــا زال يمنــع أي نشــاط نقابــي 
مســتقل، و إعتقلــت قــوات األمــن خمســة عشــر ناشــطًا 
نقابيــًا. و قالــت الحكومــة الصينيــة أن الناشــطين متهمين » 
بجمــع حشــود« بطريقــة »غيــر شــرعية« و اإلخــال »بالنظــام 
النشــطاء  مــن  العديــد  أن  بالذكــر  الجديــر  اإلجتماعــي«. 

ــال. ــاعدة العم ــل مس ــن أج ــون م يناضل

طالــب االتحــاد العــام لنقابــات عمــال فلســطين فــي غــزةوزارة 
الصحــة بزيــادة أجــور عمــال النظافــة إلــى 1000 شــيقل شــهريًا 
فــي العقــود التــي ســتبرمها مــع شــركات النظافــة لعــام 2016 
ــون  ــة يتقاض ــال النظاف ــام أن عم ــاد الع ــس االتح ــح رئي .و أوض
حاليــا 700 شــيقل شــهريا، مؤكــدا أن المرحلــة الحاليــة تتطلــب 
مراعــاة الجميــع لظروفهــم القاســية، وتقديــر مــا قدمــوه خــال 
الحــروب واألزمــات والحصــار المتواصــل علــى غــزة، و أن رواتــب 

العمــال ال يتناســب مــع ســاعات عملهــم.

أكــد رئيــس اتحــاد اللجــان العماليــة أن ثمــة محــاوالت جديــدة 
إلقنــاع كل مــن وزارة العمــل و مجلــس الغرف و أصحــاب األعمال، 
ــال. و  ــى 5800 ري ــب إل ــى للرات ــع الحــد األدن ــرح رف ــي مقت بتبن
ــادس  ــي الس ــوار االجتماع ــد الح ــال عق ــه خ ــس أن ــح الرئي أوض
المتوســطة«  المنشــآت الصغيــرة و  تحــت عنــوان » تنميــة 
ــد  ــن. و أك ــذ عامي ــدم من ــذي ق ــرح ال ــذا المقت ــرض ه ــيتم ع س
أن اللجــان العماليــة تحــاول إقنــاع وزارة العمــل بتحويــل الملــف 

إلــى مجلــس الشــورى للبــدء فــي تفاصيلــه.

تواصــل الغضــب العمالــي فــي عــدد مــن القطاعــات اإلنتاجيــة 
ــد  ــركة بتروتري ــال ش ــن عم ــات م ــم المئ ــد نظ ــر، فق ــي مص ف
للخدمــات البتروليــة إضرابــًا عــن العمل،وذلــك لليــوم الخامــس 
نظــم  فيمــا  أجورهــم.  بتحســين  للمطالبــة  التوالــي،  علــى 
المئــات مــن عمــال الشــركة الخليجيــة الكنديــة للخرســانة 
ــًا عــن العمــل، احتجاجــًا علــى تدنــي رواتبهــم،  الجاهــزة، إضراب
مقارنــة بنظرائهــم فــي نفــس الشــركات المماثلــة، بالرغــم مــن 

ــًا. ــن 16 عام ــر م ــذ أكث ــأتها من ــذ نش ــركة من ــم بالش عمله

هــدد ســائقو ســيارات األجــرة بالجزائــر بالدخــول في إضــراب في 
حــال رفــض مديريــة النقــل التراجــع عــن قــرار إلــزام الســائقين 
بتوحيــد لــون ســياراتهم و طائهــا بالّلــون األســود و البرتقالــي. 
و قــال األميــن العــام لاتحــاد الوطنــي للناقليــن الجزائرييــن إن 
الســائقين ســيتخذون كل اإلجــراءات القانونيــة قبــل اإلضــراب. 
ــيارة أن  ــائقي الس ــى س ــت عل ــل فرض ــة النق ــح أن مديري و أوض
يتوجهــوا إلــى 7 مؤسســات يفرضــون تســعيرة بقيمــة 15000 
دينــار بينمــا مؤسســات أخرى ال تتجــاوز تســعيرتها 7000 دينار.

بتحســين  إربــد«  »كهربــاء  شــركة  فــي  العاملــون  طالــب 
أوضاعهــم المعيشــية و اإلســتجابة لمطالبهــم التــي قدمــت 
إلدارة الشــركة فــي وقــت ســابق. و أكــد العمــال فــي مطالبهــم 
ضــرورة بــدء مفاوضــات مــع إدارة الشــركة بهــدف التوصــل إلــى 
إتفــاق جماعــي. و تشــمل هــذه المطالــب صــرف مكافــأة نهايــة 
الخدمــة لجميــع العامليــن و رفــع عــاوة الخدمــة بنســبة 100 
بالمئــة، و رفــع شــرائح التكافــل االجتماعــي بواقــع 200 دينــار و 

ــن. ــة للعاملي ــاوة الفني ــع الع رف

أعلنــت كبــرى البنــوك العاملــة فــي كل مــن أوروبــا و الواليــات 
المتحــدة تســريح نحــو 100ألــف عامــل هــذا العــام، إضافــة إلــى 
مئــات اآلالف المهدديــن بالتســريح من بنــك “بي ان بيــه يباريا” 
ــض  ــدالت تخفي ــغ مع ــل، و بل ــام المقب ــع الع ــز” مطل و ”باركلي
ــا  ــدة وأوروب ــات المتح ــي الوالي ــكًا ف ــر 11 بن ــي أكب ــة ف العمال
فــي عــام 2015 نحــو 10% مــن إجمالــي القــوى العاملــة. و ذكــر 
ــل،  ــو 9000 عام ــن نح ــتغناء ع ــدد اإلس ــه بص ــك” أن ــو بن “راب
و أعلــن “مورغــان ســتانلي” بإســتغنائه عــن 1200 عامــل.

يتعــرض العمــال الفلســطينيون إلــى أشــكال مختلفــة مــن 
أعمــال االبتــزاز و المســاومة علــى حقوقهــم مــن قبــل مشــغليهم 
اإلســرائيليين. و تشــير االحصــاءات إلــى أنــه كل عــام يمــوت 30 
ــات  ــرت دراس ــة. وأظه ــي المحتل ــل األراض ــطينيًا داخ ــًا فلس عام
ــدى مشــغلين  ــن ل ســوء أوضــاع العمــال الفلســطينيين العاملي
اســرائيليين، حيــث أشــارت إلــى وجــود تمييــز واضــح بيــن العمال 
الفلســطينيين واالســرائليين ســواء علــى مســتوى التمييــز فــي 

األجــور أو ســاعات العمــل واالجــازات.

ــة  ــة إصاب ــه نتيج ــة مصرع ــية األفريقي ــن الجنس ــل م ــي عام لق
عمــل فــي أحــد المصانــع بالطائــف. و أوضحــت المصــادر أن مركــز 
ــع، و  ــاة شــخص فــي أحــد المصان ــا عــن وف الشــرطة تلقــى باغ
تــم انتقــال المختصيــن و الطبيــب الشــرعي للموقــع و اتضــح أن 
المتوفــى أفريقــي الجنســية، و اإلجــراءات األوليــة تشــير إلــى أن 

الوفــاة ناتجــة عــن إصابــة عمــل.

دخــل عــدد مــن عمــال المطابــع بــدار التحريــر للطباعــة والنشــر 
)الجمهوريــة( فــي إضــراب عــن العمــل، للمطالبــة بصــرف العاوة 
الســنوية. و أعلــن العمــال عــن حجــب طباعــة عــدد الجمهوريــة 
المقــرر توزيعــه فــي األســواق، و أن إدارة المؤسســة تمــارس 
ــن  ــة ع ــس الجمهوري ــن رئي ــذ أن أعل ــة«  من ــة »المماطل سياس
أحقيــة العامليــن بالمؤسســات الصحفيــة فــي الحصــول على تلك 
العــاوة. وقــد تدخــل عــدد مــن أعضــاء مجلــس إدارة دار التحريــر 
للطباعــة والنشــر الحتــواء األزمــة مــن أجــل طباعــة العــدد.

ــدا  ــرارا جدي ــري ق ــون الجزائ ــة للتلفزي ــة العام ــدرت المؤسس أص
ــح مؤسســات  ــه كل عامليهــا مــن العمــل لصال منعــت مــن خال
أخــرى، خاصــة بالقطــاع الخــاص، و هــو اإلجــراء الــذي اتخــذ 
ــة  ــال، خاص ــؤالء العم ــض ه ــادت أن بع ــات أف ــى معلوم ــاء عل بن
المحســوبين علــى األقســام التقنيــة، يقومــون بالعمــل فــي 
ــار  ــةو أث ــات خاص ــدى مؤسس ــم ل ــام عطله ــم و أي ــات راحته أوق

ــال. ــن العم ــد م ــب العدي ــرار غض الق

ــان  ــة مع ــي مدين ــل ف ــن العم ــن ع ــن العاطلي ــرات م ــذ العش نف
اعتصامــًا أمــام مبنــى بلديــة معــان طالبــوا فيــه بتوفيــر فــرص 
ــة  ــن الطلب ــد م ــن أن العدي ــد المعتصمي ــال أح ــم .و ق ــل له عم
الجامعييــن مضــى علــى تخرجهــم مــن الجامعــة أكثــر مــن أربــع 
ســنوات دون أن يجــدوا فرصــة عمل، مما جعلهم يعيشــون ظروفًا 
ــرة مــن الشــبان المتعلميــن  ــى أن نســبة كبي ــة، و أشــار إل صعب
ــى  ــؤدي إل ــي ت ــة الت ــن البطال ــون م ــة  يعان ــاء المدين ــن أبن م
تــردي أوضاعهــم فــي ظــل هــذه الظــروف االقتصاديــة الصعبــة.

ــي  ــي ف ــران المدن ــة الطي ــي هيئ ــال ف ــة و العم ــت الحكوم توصل
تشــيلي، إلــى اتفــاق أنهــى إضرابــًا اســتمر 4 أيــام، و أجبــر 
شــركات الطيــران علــى إلغــاء مئــات الرحــات الجويــة و أدى إلــى 
ــراب  ــبتمبر أدى إض ــي س ــافرين.و ف ــآالف المس ــبل ب ــع الس تقط
ــى  ــافرين و إل ــآالف المس ــبل ب ــع الس ــى تقط ــاعة إل ــدة 24 س لم
طوابيــر طويلــة عنــد المطــارات، بعــد أن أضربــت غالبيــة العمــال 

ــل. ــروف العم ــا و ظ ــين مزاي ــة بتحس للمطالب

قــال بيــان صــادر عــن نقابــة الشــركة الكويتيــة لنفــط الخليــج 
ــر   ــاه مدي ــم تج ــرار حاس ــاذ ق ــن إتخ ــع ع ــركة تمتن أن إدارة الش
المــوارد البشــرية. و أوضــح البيــان  أن مديــر المــوارد البشــرية 
هــو الســبب الرئيســي فــي نشــوب الخافــات الدائمــة بيــن ادارة 
ــي  ــة الت ــبب اآلراء المختلف ــك بس ــال و ذل ــة العم ــركة و نقاب الش
تعــوق اي عمليــة للتعــاون بــل تؤثــر ســلبا و بشــكل مباشــر علــى 
انتقــاص حقــوق العمــال وايجــاد حالــة مــن التوتــر والقلــق لــدى 

العمالــة الكويتيــة فــي الشــركة.

إضراب المرشدين البحارة يؤخر 55 باخرة 
نفــذ المرشــدون البحــارة فــي مؤسســة الموانــئ الكويتيــة 
ــي  ــر ف ــر 4 بواخ ــي تأخ ــبب ف ــا تس ــاعتين، مم ــدة س ــًا لم إضراب
الموانــئ. و تســبب اإلضــراب  فــي إرتفــاع إجمالــي البواخــر 
المتوقفــة فــي عــرض البحــر إلــى 55 باخــرة بإنتظــار تفريــغ. و 
أكــد رئيــس نقابــة العاملين فــي مؤسســة الموانــئ الكويتية أن 
االضرابــات مســتمرة لحيــن تحقيــق مطالــب العمــال التــي تتركز 
حــول صــرف البــدالت المعلقــة منــذ 2010 إضافــة الــى صــرف 
بــدالت الخطــر واإلبحــار واإلنجــاز وتعديــل بــدل طبيعــة العمــل.
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ــت  ــف التحق ــخصك، وكي ــن ش ــا ع ــة حدثن بداي
بالعمــل النقابــي؟

التحقــت بالعمــل النقابــي بعــد عملــي فــي 
عــام  البطاريــات  لصناعــة  العامــة  الشــركة 
1973 كعضــو لجنــة نقابيــة تابعــة للنقابــة 
فــي  وتدرجــت  الميكانيــك،  لعمــال  العامــة 
المســؤولية النقابيــة إلــى أن أصبحــت عضــو 
مكتــب النقابــة العامــة حتــى عــام 2003. ومنــذ 
ــو  ــت عض ــام 2012  كن ــة ع ــام 2003 ولغاي ع
ــات  ــام لنقاب ــاد الع ــي االتح ــذي ف ــب تنفي مكت
ــا  ــى اآلن وأن ــر2012 إل ــذ نوفمب ــال . ومن العم
ــال  ــات عم ــام لنقاب ــاد الع ــة االتح ــى رئاس أتول

ــام.  ــره الع ــل مؤتم ــن قب ــًا م ــراق منتخب الع

ماهي أوضاع الحركة النقابية في العراق؟
أوضــاع الحركــة النقابيــة فــي العــراق .. نتيجــة 
ــراق  ــا الع ــر به ــي يم ــدات الت ــروف والتعقي الظ
مــن  العديــد  فهنــاك  الفتــرة،  هــذه  خــال 
ــى  التدخــات  ــات والتعقيــدات نظــرا إل الصعوب
التــي فرضــت علــى الحركــة النقابيــة مــن أطراف 
غيــر نقابيــة وغيــر مهنيــة، وهــو مــا شــكل 
ــل  ــد الحاف ــا المجي ــرر لتاريخه ــر مب ــوها غي تش
بالتضحيــات والنضــاالت فــي الدفــاع عــن حقــوق 
ومصالــح عمــال العــراق .. واآلن يحــاول اتحادنــا 
ــى  ــرى عل ــة أخ ــراف نقابي ــع أط ــل م ــام العم الع
إعــادة تاريــخ الحركــة النقابيــة لكــي تــؤدي 
ــف  ــي مختل ــراق ف ــاء الع ــادة بن ــي إع ــا ف دوره
المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعية والسياســية، 
باإلضافــة إلــى العمــل علــى إصــدار التشــريعات 
المتعلقــة بالعمــل والعمــال لضمــان حقــوق 
كافــة  اإلنتــاج  فــي قطاعــات  العــراق  عمــال 
)العــام، الخــاص، المختلــط(. وتعزيــز تنظيمنــا 
ــات  ــات والتحدي ــة كل الصعوب ــي لمواجه النقاب

ــة.  ــا النقابي ــا وحركتن ــا بلدن ــر به ــي يم الت

برأيــك.. هــل هنالــك تأثيــر سياســي علــى الحركــة 
النقابيــة؟

ــة،  ــى الحركــة النقابي مــع األســف مــرت ظــروف عل
فــرض  سياســية  قــوى  خالهــا  مــن  حاولــت 
هيمنتهــا وتدخلهــا في الشــؤون الداخليــة للحركة 
النقابيــة .. ولكــن أمــام تاريــخ وقــوة الحركــة 
لكــون  التدخــات  هــذه  تســتمر  لــم  النقابيــة 
الحركــة النقابيــة أصــا هــي لعمــوم قطاعــات 
شــعبنا وعمالنــا بغــض النظــر عــن االنتمــاءات 
والدينيــة.  واألثنيــة  والطائفيــة  القوميــة 

عــام تعتمــد الحركــة النقابيــة العماليــة فــي 
نشــاطها؟ 

تعتمــد الحركــة النقابيــة فــي نشــاطاتها علــى 
ــاع  ــي الدف ــة ف ــا النقابي ــة كوادره ــرة وإمكاني خب
عــن مصالــح وحقــوق العمــال، وعلــى تنشــيط 
مهامهــا لتأخــذ موقعهــا فــي الحيــاة العامــة، 
وعلــى توســيع تنظيمهــا ونشــاطاتها لتشــمل 

مختلــف مواقــع العمــل. 
ــرك  ــة المعت ــرأة العربي ــول الم ــي دخ ــك ف ــا رأي م

النقابــي؟

مشــاركة المــرأة العاملــة ودخولهــا معتــرك العمل 
النقابــي قضيــة أساســية فــي مســيرة الحركــة 
ــز أو تهميــش .. فالمــرأة  ــة مــن دون تميي النقابي
العاملــة لهــا كامــل الحــق والمســاواة فــي مجــال 
العمــل النقابــي إلــى جانــب الرجــل بشــكل فاعــل 
ــة  ــخ الحرك ــر تاري ــى م ــت عل ــد أثبت ــر .. وق ومؤث
النقابيــة أنهــا قــادرة فعــًا علــى تقديــم خبراتهــا 
وجهودهــا مــن أجــل أن تســتمر الحركــة النقابيــة 

ــة.  ــة والطبقي ــا الوطني ــي نضاالته ف

الطبقــة  علــى  النقابيــة  الثقافــة  تأثيــر  ماهــو 
المدنــي؟ والمجتمــع  العاملــة 

ــاء  ــي بن ــيا ف ــا أساس ــة ركن ــة العمالي ــد الثقاف تع
الكــوادر النقابيــة لمواجهــة مختلــف المعوقــات 
والصعوبــات التــي تتعــرض لها .. باإلضافــة إلى أن 
الثقافــة العماليــة مهمــة أساســية ألي كادر نقابــي 
للتعــرف علــى القوانيــن الوطنيــة ومعاييــر العمــل 
العربيــة والدوليــة، ليتمكــن مــن التعبيــر والدفــاع 
عــن حقــوق العمــال الذيــن يمثلهــم، وخاصــة فــي 

علــي رحيــم لنشــرة عمــال البــا : نحــاول إعــادة تاريــخ 
الحركــة النقابيــة فــي العــراق

ــيد  ــا الس ــال الب ــرة عم ــت نش التق
ــاد  ــس االتح ــي رئي ــم عل ــي رحي عل
فــي  العمــال  لنقابــات  العــام 
آخــر  عــن  للحديــث  العــراق 
ــى  ــي عل ــل النقاب ــتجدات العم مس
الســاحة العراقيــة، ولمعرفــة رأيــه 
بالوطــن  النقابــي  العمــل  فــي 
العربــي، وســبل تطويــر الحركــة 

النقابــي.  والعمــل  النقابيــة 

ــة  المــرأة العامل
ــل الحق  لها كام
ــي  ــاواة ف والمس
العمــل  مجــال 
بـــي لنــقــا ا

o  نشرة عمال البا تلتقي رئيس االتحاد العام لعمال العراق الرفيق علي رحيم.

,
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مجــاالت قوانيــن العمــل والضمــان االجتماعــي والمفاوضــة 
الجماعيــة وغيرهــا مــن مختلــف القضايــا التــي تواجــه الحركــة 
النقابيــة ســواء السياســية أو االجتماعيــة أو االقتصاديــة .. وكل 
ــة  ــة النابع ــة الصحيح ــدرة الثقافي ــه الق ــي لدي ــا كان النقاب م
مــن مصلحــة العمــال يكــون ممثــا فاعــا ومؤثــرا فــي مســيرة 

الحركــة النقابيــة. 

كيف تجد الحركة النقابية في الوطن العربي؟
تشــكل الحركــة النقابيــة العربيــة قــوة مهمــة وأساســية، لهــا 
دور وطنــي وقومــي فــي مختلــف القضايــا التــي يمر بهــا الوطن 
العربــي .. وشــهد تاريخهــا العديــد مــن الوقفــات والتحديــات 
التــي تعتــز بهــا وبتاريخهــا النضالــي فــي الدفــاع عــن الحقــوق 
المشــروعة للعمــال العــرب عبــر عقــود مــن نضالهــا وكفاحهــا 
.. واليــوم أيضــا لهــا الــدور الوطنــي والقومــي نتيجــة مــا يمــر 
ــة  ــن الحرك ــوب م ــه .. والمطل ــت علي ــدات فرض ــن تعقي ــه م ب
النقابيــة العماليــة فــي عمــوم البلــدان العربيــة أن تكــون 
بعيــدة عــن هيمنــة وتدخــات الحكومــات العربيــة في شــؤونها 
ــوالءات الحكوميــة التــي تعــارض  الداخليــة، وأن تبتعــد عــن ال
ــا  ــة م ــرب، وخاص ــال الع ــال العم ــات وآم ــع طموح ــا م مصالحه
يتعرضــون لــه مــن هضــم لحقوقهــم ومصالحهــم .. والتضامن 
ووحــدة الحركــة النقابيــة العربيــة مرهــون بالوقفــة الصحيحــة 
ــدًا عــن  ــة بعي ــم الحيوي ــي ومصالحه ــال الوطــن العرب مــع عم
الهيمنــة السياســية والحزبيــة الضيقــة والحكوميــة. وحركتنــا 
النقابيــة العربيــة قــادرة عمليــا علــى مواجهــة هــذه التحديــات. 

ما رأيك في الحرية النقابية؟
الحريــة النقابيــة حــق مشــروع فــي عملهــا وديمومتهــا علــى أن 
تراعــي مصالــح العمــال الطبقيــة والوطنيــة وأال تكــون وســيلة 
لهيمنــة ونفــوذ بعــض الجهــات التــي تحــاول فــرض ســطوتها 
وتدخاتهــا ضــد مصالــح العمــال وحقوقهــم .. الحريــة النقابيــة 
مــن أجــل بنــاء تنظيــم نقابــي فاعــل وحقيقــي ليــس مرهونــا 

لجهــة مــا ســواء كانــت محليــة أو أجنبيــة. 

ما رأيك في العمل النقابي بمملكة البحرين؟
العمــل النقابــي فــي البحريــن الشــقيقة يســير بشــكل واٍع 
دفاعــا عــن مصالــح عمــال وشــعب البحريــن، ومــن خــال 
ــا  ــن، فإنن ــال البحري ــر لعم ــاد الح ــع االتح ــة م ــا األخوي عاقتن
نتابــع نشــاطاته وفعالياتــه للدفــاع عــن عمــال البحريــن، ولــه 
دور مهــم فــي مســيرة الحركــة النقابيــة فــي البحرين الشــقيقة 
.. تحيــة لعمــال البحريــن والتحادهــم المناضــل ولقيادتــه 
وكــوادره، وســنواصل تطويــر عاقتنــا نحــو األفضــل بمــا يخــدم 

ــقيقين.  ــا الش ــال بلدين ــة عم مصلح

كلمة أخيرة 

أتوجــه إلــى إخوانــي وأخواتــي رفاقــي عمــال البــا البحريــن 
بالتحيــة والتقديــر واالعجــاب بنضاالتهــم التاريخيــة التــي أكدوا 
ــم  ــة، أصالته ــود مختلف ــدى عق ــى م ــيرتهم، عل ــال مس ــن خ م
ــات  ــوا التضحي ــم وقدم ــم ومصالحه ــن حقوقه ــاع ع ــي الدف ف
فــي ســبيلها .. كمــا نعلــن تضامننــا مــع العمــال الذيــن حاولــت 
إدارة الشــركة فصلهــم مــن عملهــم ونضــم صوتنــا إلــى جميــع 
ــل  ــا الكام ــن تضامنن ــرب، ونعل ــن والع ــال البحري ــوات عم أص
معهــم .. وتحيــة اعتــزاز وتقديــر لعمــال العالــم فــي نضالهــم 
مــن أجــل الدفــاع عــن حقوقهــم ومصالحهــم وتحقيــق العدالــة 

االجتماعيــة والحيــاة الحــرة الكريمــة لهــم.

بقلم / عبداهلل المعراج 

مشروع التقاعد المبكر 
والخالص من العمال )1( 

ــة مؤخــرا مشــروع يدعــى التقاعــد المبكــر  طرحــت إدارة الشــركة التنفيذي
ــدة  ــج المع ــيدعم البرام ــدوره س ــذي ب ــال وال ــداد العم ــل أع ــدف تقلي به
ــذ  ــم أخ ــذي ت ــروع وال ــرح المش ــم ط ــد ت ــة، فق ــل التكلف ــي تقلي ــبقا ف مس
الموافقــة والتصديــق عليــه مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة لتقــوم بدورها 
اي اإلدارة التنفيذيــة بأعــام وإخبــار ممثلــي العمــال بمضمــون المشــروع 
ــاريع  ــاكلة المش ــى ش ــة، عل ــا رجع ــي وب ــكل نهائ ــه بش ــدء في ــد الب وموع
ــع  ــة م ــوع المناقش ــن موض ــرا متجاهلي ــا مؤخ ــم تنفيذه ــي ت ــرى الت األخ

ــر. ــم والخب ــرد العل ــط لمج ــال فق ــي العم ممثل
ــدم  ــرارات وع ــا بالق ــي تفرده ــى اإلدارة ف ــذ عل ــن المآخ ــد م ــاك العدي هن
إشــراك وزج ممثلــي العمــال منــذ البدايــة فــي هكذا مشــاريع تخــص العمال 
بالدرجــة األولــى، فيعــد ذلــك تهميــش متعمــد واضــح يضــاف للتهميشــات 
المتواصلــة مــن قبــل إدارة الشــركة للممثلــي العمــال الشــرعي وهــي نقابة 

عمــال البــا. 
أوال: قيــام اإلدارة لوحدهــا بتطبيــق المشــروع يخالــف القوانيــن واألعــراف 
النقابيــة المتفــق عليهــا مســبقا والتــي تنــص علــى ضــرورة إشــراك ممثلــي 
العمــال فــي كل مــا يخصهــم، خصوصــا تلــك األمــور التــي تتطلــب إتخــاذ 
ــد  ــروع التقاع ــال كمش ــن العم ــرة م ــريحة كبي ــم ش ــري   ويه ــرار مصي ق

المبكــر.
ــورة  ــق بص ــى تواف ــول إل ــن دون الوص ــال م ــروع للعم ــرح المش ــا: ط ثاني
نهائيــة بيــن طرفــي اإلدارة والنقابــة ممــا يجعــل فرصــة اإلســتفراد 
ــوق  ــظ حق ــأنها ان تحف ــن ش ــات م ــى اتفاق ــول إل ــدم الوص ــرارات وع بالق

ــه.   ــكل ساس ــة ب ــة اإلنتاجي ــير العملي ــى س ــظ عل ــال وان تحاف العم
ــة  ــة واضح ــود دراس ــر وج ــن غي ــروع م ــرح مش ــإلدارة ان تط ــف ل ــا: كي ثاني
المعالــم مبنيــة علــى إحصائيــات وأرقــام وبيانــات تفصيليــة عــن العمــال 
بــكل دائــرة، بحيــث يمكــن تحديــد الفئــة المســتهدفة مــن العمــال والتــي 
ــع  ــوح للجمي ــروع مفت ــون المش ــة ال ان يك ــى دراس ــة عل ــب مبني ــي الغال ف
ــن  ــة والذي ــرات العملي ــاب الخب ــال اصح ــات العم ــى خام ــا عل ــك حفاظ وذل
ــر  ــات الدوائ ــا عملي ــات خصوص ــيير العملي ــي تس ــم ف ــاد عليه ــم اإلعتم يت
اإلنتاجيــة، فأمامنــا مشــروع خــط الصهــر الســادس المرتقــب والــذي يتطلب 
وجــود عمــال أصحــاب خبــرة عمليــة يعتمــد عليهم فــي العملية التشــغيلية.

ثالثــا: طريقــة التســويق للمشــروع مــن قبــل إدارة الشــركة وكيفيــة إيصال 
المعلومــات للعمــال مــن خــال ممثلــي اإلدارة وكيفيــة التعامــل مــع 
الموضــوع عبــر ســرد المغريــات مــن جانــب و ســرد الخســائر التــي ســتترتب 
ــد  ــروع التقاع ــة وأن مش ــرص المتاح ــتغال الف ــدم إس ــال ع ــي ح ــه ف علي
المبكــر هــو موجــود لفتــرة محــدودة جــدا، فهــذه طريقــة مكشــوفة الهــدف 
ــي  ــون ف ــه أن يك ــر وجعل ــر مباش ــكل غي ــال بش ــى العم ــط عل ــا الضغ منه

حيــره مــن أمــره.
ــديد  ــص ش ــود نق ــن وج ــي م ــركة تعان ــام الش ــر وأقس ــب دوائ ــا: أغل رابع
فــي اليــد العاملــة بســبب عــدم وجــود التخطيــط المســبق مــن قبــل إدارة 
ــل  ــود بدي ــدم وج ــد  وع ــى التقاع ــال عل ــال العم ــة إح ــن ناحي ــركة م الش
المناســب باألضافــة إلــى عــدم تأهيــل الموجــود لشــغل وظائــف مــن احيــل 
للتقاعــد، وهــذا مؤشــر خطيــر بــأن المســتقبل ربمــا ينــذر بوقــوع حــوادث 

ــمح اهلل. ال س

وللحديث بقية ......
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 WFTU

االتحاد العالمي للنقابات  يكرم الفائزين بالمراكز 
ــى فــي تصميــم شــعار الذكــرى الســبعين االول

نقابــة عمــال البــا تحصــد المركــز األول ألفضــل تصميــم علــى العرب
جــورج  العــام  األميــن  كــرم 
الفائزيــن  الفنانيــن  مافريكــوس 
فــي مســابقة تصميــم شــعار اإلتحــاد 
الســبعين.  الســنوية  للذكــرى 
و كان الفائــز مــن كوبــا و هــو والتــرز 
ديــاو مورينــو، الــذي تعــذر عليــه 
العــام  األميــن  أوضــح  و  الحضــور، 
التــي  الكنديــة  الحكومــة  موقــف 
والتــزر  للرفيــق  الســماح  رفضــت  
بالتوقــف خمــس دقائــق فــي المطــار 
ــة  ــب الحكوم ــى طل ــاًء عل ــك  بن و ذل

األمريكيــة.
وقــد شــارك فــي المســابقة عــدد 
البالــغ  كبيــر مــن أعضــاء االتحــاد 
ــف دول  ــن مختل ــًا م ــون عام 90 ملي
العالــم، وقالــت الرفيقــة نــدى ناجــي 
الحائــزة علــى جائــزة أفضــل تصميــم 
علــم  حملــت  والتــي  العــرب  علــى 
نقابــة عمــال البــا أثنــاء تســلمها 
الجائــزة أنهــا فخــورة كونهــا عضــوة 
فخــورة  و  البــا  عمــال  نقابــة  فــي 
ــة. ــا النقاب ــي حققته ــازات الت باإلنج

وذلــك فــي حضور وفــد من  النشــطاء 
النقابييــن مــن امريــكا  مقــر اإلتحــاد 
العــام  األميــن  وقــال  أثينــا.  فــي 
لإلتحــاد جــورج مافريكــوس للنشــطاء 
العالمــي  اإلتحــاد  أن  االمريكييــن 
بالطبقــة  وثيقــا  اتصــااًل  متصــل 
العاملــة. وتحــدث االميــن العــام عــن 
ــرًا  ــد مؤخ ــذي عق ــاد ال ــر اإلتح مؤتم
والــذي ناقــش ســبل تطويــر الحركــة 

ــة. ــة و العمالي النقابي
ممثــل  قــال  المناســبة،  بهــذه  و 
المتحــدة  الواليــات  فــي  اإلتحــاد 
فرانــك جولدســمث : » إنــه لشــرف 
نجنمــع  أن  كنقابيــن  لنــا   عظيــم 
اليــوم مــع الفائزيــن فــي الذكــرى 
الســبعين لاتحــاد العالمــي للنقابات 
ــب  ــى جن ــا ال ــف جنب WFTU ، وأن نق
مــع  الطبقــة العاملــة المناضلــة  فــي 
الشــرق األوســط، و أضــاف »أود أن 
ــص  ــن، و باألخ ــع الفائزي ــئ جمي أهن
ــع  ــات وجمي ــي للنقاب ــاد العالم اإلتح
ــرى  ــه بالذك ــبة إلي ــات المنتس النقاب

الســبعون  مــن الكفــاح و النضال.«
وقــام االتحــاد العالمــي باســتقبال 
البحريــن  دولــة  مــن  الفائزيــن 
والنشــطاء  والبرازيــل  واليونــان 
االتحــاد  مقــر  فــي  النقابييــن 
وأجــرى  باثينــا،    WFT العالمــي 
مــن  لاســتفادة  عماليــة  ورشــة 

خبــرات النقابيــن القدامــى، كمــا 
مــع  باالجتمــاع  االتحــاد  قــام 
الفائزيــن  فــي مقــر جبهــة النضــال 
لتعريفهــم    P.A.M.E العماليــة 
ــة  ــة وكيفي ــار الجبه ــر أخب ــى آخ عل
تصديهــا ألطمــاع أربــاب العمــل 

والرأســمالين. 

.WFTU الرفيقة ندى ناجي أثناء تكريمها من قبل االتحاد العالمي o
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تكنولوجيا 

Samsung W2016
سامسونج تعلن عن هاتفها الذكي القابل للطي

 Samsung عــن  سامســونج   شــركة  أعلنــت 
إلــى  ينتمــي  جديــد  هاتــف  وهــو   ،W2016
فئــة الهواتــف الذكيــة القابلــة للطــي، ويمتــاز 
بتصميمــه الــذي يشــبه تصاميــم أحــدث هواتفهــا 
ذات المواصفــات العاليــة. حيــث يمتــاز بأنــه يقــدم 
شاشــتين. وبهيــكل خارجــي مــن الزجــاج والمعدن، 
ــة  ــي بقي ــا ف ــل، كم ــن الداخ ــى م ــتين األول بشاش
الهواتــف الذكيــة، واألخــرى تصبــح بــارزة عنــد طــي 
 Super AMOLED الجهــاز، والشاشــتان مــن نــوع
بقيــاس 3,9 بوصــات وبدقــة 1280×768 بكســل.

ــل  ــبكات الجي ــم ش ــذي يدع ــاز، ال ــك الجه ويمل
الرابــع LTE وشــريحتي اتصــال، كاميــرا خلفيــة 
بدقــة 16 ميجابكســل، باإلضافــة إلــى أخــرى 
يملــك  كمــا  ميجابكســل،   5 بدقــة  أماميــة 

بطاريــة بســعة 2,000 ميلــي أمبير/ســاعة.
يدعــم  بأنــه  ويمتــاز   Samsung W2016
تقنيتــي الشــحن الاســلكي، والشــحن الســريع. 
ــام  ــن نظ ــوب” م ــدار 5,1 “لوليب ــل باإلص ويعم
التشــغيل أندرويــد. وهــو يزيــن 204 جرامــات 

ــرًا. ــا 15,1 ميليمت ــماكته مطوي ــغ س وتبل

سامســونج تســتخدم الملصقــات لحــل 
مشــكلة القلــم فــي جاالكســي نــوت 5

Galaxy Not5

بــدأت شــركة سامســونج بإضافــة ملصــق علــى شاشــة أجهــزة 
جاالكســي نــوت 5 للتنبيــه حــول مشــكلة إدخال القلــم باالتجاه 
الخطــأ والتــي أدت إلــى تلــف بعــض هــذه األجهــزة. واشــتكى 
ــق فــي شــهر  ــذي ُأطل ــوت 5، ال ــرون مــن مســتخدمي  ن الكثي
 S-Pen أغســطس 2015، مــن مشــاكل عنــد وضــع القلــم
ــاالت،  ــض الح ــي بع ــم ف ــق القل ــث عل ــئ، حي ــاه الخاط باالتج
بينمــا تســببت هــذه الحركــة بتلــف بعــض قطــع الجهــاز.

ــا  ــت إنه ــث قال ــة حي ــذه الحادث ــى ه ــونج عل ــت سامس وعّلق
وضعــت تنبيهــًا داخــل دليــل االســتخدام لتجنــب هــذا النــوع 
مــن المشــاكل، إال أن الكثيــر مــن المســتخدمين لــم يقومــوا 
بقراءتــه. ولــم تحــاول الشــركة معالجــة تصميــم المــكان 
المخصــص داخــل الجهــاز لحفــظ القلــم S-Pen، بــل اكتفــت 
بوضــع الملصــق علــى الشاشــة فــي محاولــة منهــا للحــد مــن 
ــودة  ــكلة موج ــذه المش ــن ه ــم تك ــاه الخطأ.ول ــه باالتج وضع
فــي أجهــزة جاالكســي نــوت القديمــة، حيــث يمنــع الجــزء 
ــة  ــل الفتح ــل داخ ــه بالكام ــم دخول ــى القل ــي أعل ــميك ف الس
ــال  ــن إدخ ــوت 5 يمك ــي ن ــي جالكس ــن ف ــه. لك ــة ل المخصص
القلــم باالتجاهيــن، لكــن هنــاك طريقــة واحــدة فقــط إلدخاله 
مــن دون التســبب بالمشــاكل، وهــو مــا جعــل المســتخدمين 

ــم. ــب فــي التصمي يشــتكون مــن هــذا العي

لمشــاركة  البحرينــي   Yuppi تطبيــق  
اللحظــات بالفيديــو والصور ينتشــر عالميا

قالــت PaperV، وهــي شــركة بحرينيــة ناشــئة، إن تطبيق مشــاركة 
الصــور والفيديــو علــى هواتــف آيفــون، »يبــي« Yuppi الــذي 
ــا. وأشــار  ــدأ يحقــق انتشــارًا عالمي ــر 2015، ب ــه فــي أكتوب أطلقت
ــكار  ــدث األف ــن أح ــن بي ــى إن »م ــركة PaperV إل ــس لش المؤس
ــق  ــن تطبي ــارة ع ــو عب ــذي ه ــروع Yuppi ، ال ــزًا مش ــا تمي وأكثره

ــة«. ــة رائع ــات بطريق ــاركة اللحظ ــك مش ــح ل يتي
ويعتبــر  Yuppi أفضــل وســيلة إلنشــاء ألبــوم صــور وفيديــو 
يضــم األصدقــاء ســواء كان ذلــك فــي حفــل التخــرج، أو حفــل 
زفــاف، أو غيرهــا مــن المناســبات الخاصــة والعمليــة التــي تجمعــك 
ــور  ــاط ص ــوم بالتق ــد أن يق ــكل واح ــن ل ــث يمك ــاء، حي واألصدق
ــة  ــوم أو قص ــاء ألب ــات وإنش ــك اللحظ ــى تل ــا إل ــو، وضمه أو فيدي

ــاركة«. ــن للجميــع المش ــورة، ويمك مص
ــن  ويتوافــر هــذا التطبيــق مجانــا علــى متجــر آب ســتور، يمكِّ
فــي  التقليديــة  الطــرق  عــن  االســتغناء  مــن  المســتخدمين 
ــاء والزمــاء والمعــارف، إذ  ــه، وخاصــة مــع األصدق مشــاركة لحظات
يوفــر التطبيــق إمكانيــة مشــاركة »أجمــل لحظاتــك مــع األحبــاب 
ــات  ــات واألوق ــذه اللحظ ــى ه ــام إل ــك االنضم ــاء، ويمكن واألصدق

الجميلــة بإضافــة فيديــو أو صــور«.



بقلم: غازي الحمر

تداعيات سياسات التقشف
دبابيس نقابية

نقابــة عمــال البا تطــرح الحلول المناســبة 
لمســألة تفــادي إزدحامــات التــي ســتحصل 
تقاطــع  مشــروع  بتنفيــذ  البــدء  عنــد 
غيــر  الشــركة  إدارة  ولكــن  البــا،  دوار 
مهتمــة بمــا ســيحصل مــن ازدحامــات 
التنفيذيــة  فــاإلدارة  للعمــال،  وتأخيــر 
صباحــا!. الثامنــة  عنــد  دوامهــا  يبــدء 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ــا  ــال أغلبه ــس العم ــر ماب ــي تغيي مبان
متهالــك ويحتــاج إلــى صيانــة دوريــة، 
ولكــن مــن الواضــح أن اإلدارة ال يعنيهــا 
الموضــوع حتــى وأن انهــار احــد المبانــي 

علــى رؤوس العمــال.  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ــد  ــن بعي ــذ زم ــركة من ــا إدارة الش وعدتن
ــوط  ــة لخط ــة تطويري ــا بخط ــأن توافين ب
ســير باصــات العمــال لجميــع مناطــق 
اآلن؟؟. الخطــة  هــي  وأيــن  البحريــن، 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

مناســبة  علــى  شــهر  مــن  أكثــر  مــر 
ــرأة  ــت الم ــة والزال ــرأة البحريني ــوم الم ي
ــن  ــا م ــر تقديره ــا تنتظ ــي الب ــة ف العامل

الشــركة!!! إدارة  قبــل 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

إن عمــل إدارة المــوارد البشــرية األساســي 
هــو ضمــان اســتمرارية العمــال وتعييــن 
خلــق  وليــس  واإلداريــن،  الموظفيــن 

ــم. ــط عليه ــال والضغ ــاكل للعم المش
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

لــم تكتمــل فرحــة العمــال باقــرار قانــون 
فالتأميــن ال يغطــي  الصحــي  التأميــن 
األمــراض المزمنــة وال تكاليــف العمليــات 
وال التحاليــل المخبريــة، يــا فرحــة مــا 

ــار. ــراب و ط ــا الغ ــت خذه تم
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

هــل مخيــم البــا ملــك خــاص لبعــض 
موظفــي إدارة المــوارد البشــرية، وهــل 

تحــول إلــى مــكان ســكنهم الدائــم؟
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

البعــد  كل  بعيــدة  الخيريــة  اللجنــة 
لجنــة  ليســت  فهــي  المســمي  عــن 
ــة. ــة صل وقراراتهمــا ال ترتبطهــا بالخيري
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

اوقفــت اإلدارة خدمــة المأكــوالت الخفيفة 
تقــدم  التــي كانــت  والقهــوة  والشــاي 
ــع  ــات م ــل النفق ــة تقلي ــن بحج للمتدربي
العلــم أن مصاريــف هــذه الخدمــة كانــت 
ــهر  ــي الش ــار ف ــين دين ــدي الخمس ال تتع
وبالمقابــل تدخــل شــاحنة  تابعــه ألحــدى 
الفنــادق المشــهورة لكــي تقــدم خدماتها 

ــة.!!! ــات أإلدارة التنفيذي ــي إجتماع ف
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

العمــال  يعتبــر  الــذي  للمديــر  نقــول 
أعــداءه ويتربــص لهــم ويحبطهــم وال 
ينصفهــم ويوقــف مكافاتهــم.. لــو دامــت 

ــك. ــت ل ــا وصل ــرك م لغي

ــاة  ــي للحي ــر الذهب ــى أن العص ــق عل ــكل متف ال
الخليــج كافــة ومملكــة  المعيشــية فــي دول 
البحريــن خاصــة بعــد هبــوط أســعار النفــط 
ــم  ــي قدي ــكان ف ــا م ــر كان ي ــي خب ــيكون ف س
األحزمــة  شــد  الجميــع  وعلــى  الزمــان....!! 
ــل والحرمــان،  ــام ب ــى الصي ــذات عل وترويــض ال
وال أحــد يعلــم مــا ســيؤول إليــه الحــال فــي 
ــكوى  ــاك ش ــوم هن ــكل ي ــب، ف ــتقبل القري المس
حكوميــة مــن تزايــد النفقــات وهبــوط مضطــرد 
فــي المداخيــل، وخصوصــًا بعــد أن تدهــورت 
أســعار النفــط ووصلــت إلــى الحضيــض، وأمــام 
الحكومــة  لجــأت  العامــة  الميزانيــة  عجــوزات 
ــع  ــات رف ــن سياس ــد م ــى المزي ــتلجأ إل ــا س وربم
الدعــم عــن الخدمــات والســلع المدعومــة وفرض 
المزيــد مــن الرســوم والضرائــب المباشــرة وغيــر 
ــق  ــات لخل ــك معالج ــون تل ــد تك ــرة، وق المباش
حالــة مــن التــوازن فــي تغطيــة العجــز فــي 
ــل  ــن كاه ــط ع ــع الضغ ــة ورف ــة العام الميزاني

اإلنفــاق الحكومــي.
 والشــك أن الدعــوة نحــو ترشــيد اإلنفــاق ووقــف 
أشــكال الهــدر فــي المــال العــام دعــوة تحظــى 
بدعــم الجميــع، وهــي ليســت وليــدة اليــوم، وقــد 
ــف كل  ــى وق ــوة إل ــع الدع ــت م ــت وترافق تصاحب
ــاب  ــى حس ــر عل ــع الجائ ــاد والتنف ــر الفس مظاه
المــال العــام واســتغال مراكــز النفــوذ.... والتــي 
كشــفها ديــوان الرقابــة الماليــة فــي أكثــر مــن 
ــاة  ــن ال حي ــة، ولك ــنوات متتالي ــر س ــر وعب تقري

لمــن تنــادي....!! 
ــى هــدر المــال  ــشير إل ــت تـ ــر كان ــك التقاري وتل
ال  والتــي  الدنانيــر،  ماييــن  وضيــاع  العــام 
ــب  ــيط أو روات ــن البس ــر المواط ــا بأج ــل له دخ
المتقاعديــن المتواضعــة أو مــا يقــدم مــن دعــم 

مالــي لخدمــات المواطنيــن.
ــة  ــروف االقتصادي ــوم أن الظ ــم الي ــكل يتفه ال
أو  الدعــم  رفــع  علــى  الحكومــة  تجبــر  قــد 
كمــا  المواطنييــن  علــى  واقتصــاره  حصــره 
يتــردد ويُشــاع، ومــن جانــب آخــر رفــع الرســوم 
وأجــرة الخدمــات أو اســتحداث رســوم جديــدة 
يعتقــد  هــل  ولكــن  الماليــة.  لألزمــة  كحــل 
المســؤولون بالدولــة وصانعــو القــرارات أن ذلك 
ســيكون بمنــأى عــن تضــرر المواطنيــن أو حتــى 
الوافديــن، وأن تلــك القــرارات لــن تمــس الوضــع 
المعيشــي للمواطــن، ولــن تكــون لهــا تداعيــات 

ســلبية؟! 
ــا نمــوذج  ــر منطقــي، ولن فهــذا أمــر وتصــور غي
فــي رفــع الدعــم عــن اللحــوم وكيــف تضــرر ليس 
المســتهلك فقــط، بــل حتــى شــريحة القصابيــن 
ــطية بيــن المــورد والمســتهلك،  والفئــة الوس
ــوأ  ــال أس ــة الح ــدة بطبيع ــة الواف ــال العمال وح

أدى  وقــد  المتدنيــة،  الدخــول  ذوي  وخصوصــًا 
انكماشــهم عــن الســوق إلــى تضــرر عمليــة البيــع 
وانحســارها، إذًا هــذا نمــوذج عكــس لدينــا كــم 
هــي السلســلة االقتصاديــة متشــابكة فــي بعضهــا 
أال  وعلينــا  حلقاتهــا،  فصــل  يمكــن  وال  بعضــا 
نتناســى أن لدينــا فــي البلــد وفــي القطــاع الخــاص 
حوالــي 500 ألــف عامــل أجنبــي، فمــن يعتقــد أن 
هــذه الكتلــة البشــرية الضخمــة والتــي تقــارب 
ــن يكــون لهــا  وربمــا تفــوق تعــداد المواطنيــن ل
تأثيــر أو تأثــر فــي حركــة البيــع والشــراء ومجمــل 
حركــة الســوق أو أنهــا لــن تتذمــر وتنــدب حظهــا 
ــا  ــا ينتقــل كالعــدوى تذمره ــها، وربم ــوء عيش وس
ــن  ــبق المواط ــا تس ــا لنجده ــع عمله ــل مواق داخ
ــاع  ــة ارتف ــور لمواجه ــادة األج ــة بزي ــي المطالب ف

األســعار...!! 
ــا كــم تكــون القــرارات وسياســات  هــذا يكشــف لن
التقشــف الحكوميــة فــي أحيــان كثيــرة مؤثــرة 
ــن دون  ــدرت م ــا ص ــيئة إذا م ــات س وذات انعكاس
ــم ينظــر فــي أبعــاد التداعيــات  دراســة متأنيــة ول
الســلبية للقــرارات الصــادرة، فلنــا نمــوذج آخــر مــم 
ــرًا  ــياق، فمؤخ ــي ذات الس ــه ف ــي ب ــن أن نأت الممك
عندمــا أقدمــت وزارة الصناعــة والتجــارة علــى رفــع 
إيجــارات المناطــق الصناعيــة، تكبــد العديــد مــن 
الشــركات المتوســطة والصغيــرة المســتأجرة فــي 
تلــك المناطــق خســائر ماليــة وحصلــت حــاالت 
أن  وخصوصــًا  الماليــة،  موازينهــم  فــي  إربــاك 
ــادة  ــب زي ــة وبنس ــة المفاجئ ــاء كالصاعق ــرار ج الق
فــي رفــع رســوم اإليجــار تجــاوزت 600%، فهــل 
يعتقــد أصحــاب القــرار والمســؤولون بالحكومــة أن 
ــلبية  ــات س ــا تداعي ــون له ــن تك ــذه ل ــرارات كه ق
ــكل  ــادي بش ــع االقتص ــى الوض ــاع وعل ــى القط عل

عــام؟ 
علــى  ذلــك  ينعكــس  أال  المعقــول  مــن  وهــل 
معيشــة المواطــن كيــف ال؟ وهنــاك مؤسســات 
وشــركات قــد تغلــق أبوابهــا وتصفــي أعمالهــا 
ليجــد العديــد مــن العمــال والموظفــون أنفســهم 
أمــام شــبح البطالــة....!! فالطفــل المدلــل!! إن جــاز 
ــون  ــا أن يك ــة وضحاه ــن ليل ــن بي ــر ال يمك التعبي
معتمــدًا علــى ذاتــه ومتحمــًا كل المســؤولية!! 
هكــذا وبقــدرة قــادر، ومــا دار مــن نقاشــات بيــن 
رجــال األعمــال ووزارة الصناعة والتجــارة في منتدى 
خليــج البحريــن فــي شــهر نوفمبــر لهــو خيــر دليل، 
ــب  ــتثمرين األجان ــة المس ــه جمعي ــرت عن ــا عب وم
مــن قلــق نحــو توجهــات الدولــة االقتصاديــة ســواء 
مــن رفــع الدعــم أو زيــادة الرســوم لهــو أيضــًا خيــر 
ــذي  ــؤال ال ــول. والس ــا ونق ــا ذكرن ــى م ــاهد عل ش
ــا  يطــرح نفســه اآلن، إذا كان هــذا هــو حــال تجارن
وكبــار المســتثمرين .. فمــاذا عــن حــال المواطــن 

ــاه أن يقــول؟!! ــاذا عس ــى أمــره وم ــوب عل المغل


