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طالبوا بتسوية تقاعد »ُمرضية« أو العودة لوظائفهم أو تسكينهم في وظائف مالئمة

موظفو »معهد التدريب« المنقولون يتظّلمون في »التربية« و»اتحاد النقابات«
§الوسط - زينب التاجر 

] رفع 22 موظفاً في معهد البحرين 
رسائل  مؤخراً  تسلموا  ممن  للتدريب 
من وزارة التربية والتعليم تفيد بنقلهم 
عدد  في  أخرى  لوظائف  وظائفهم  من 
الفتين  للوزارة،  تظلماً  المدارس،  من 
خالل حديث عدد منهم لـ »الوسط« يوم 
 )2013 أيلول  سبتمبر/   1( األحد  أمس 
إلى تسجيلهم أيضاً لشكوى عمالية في 

االتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
بالعودة  ُمطالٍب  إلى  وانقسموا  هذا 
لوظيفته في المعهد، وآخرين بتسكينهم 
لتخصصاتهم  مالئمة  وظائف  في 
والباقي  األكاديمية،  ومستوياتهم 
للتقاعد،  »ُمرضية«  بتسوية  طالبوا 
خبرتهم  سنوات  تفوق  من  سيما 

الثالثين عاماً.
»بالمجحف«  نقلهم  قرار  ووصفوا 
ذلك  معللين  القانونية«،  و«المخالفة 
قانون  من   )22( المادة  مع  بتعارضه 
ينص  والذي  األهلي،  القطاع  في  العمل 
العمل  صاحب  على  »يحظر  أنه  على 
عليها  المتفق  الشروط  على  يخرج  أن 
العمل  عقد  أو  الفردي  العمل  عقد  في 
الجماعي أو أن يكلف العامل بعمل غير 
إلى  الضرورة  دعت  إذا  إال  عليه  متفق 
ما  إصالح  أو  حادث  لوقوع  منعاً  ذلك 
القاهرة،  القوة  حالة  في  أو  عنه  نشأ 
على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن 
يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا 
كان ال يختلف اختالفاً جوهرياً عن عمله 

األصلي )...(«.

وبّينوا أن المادة السابقة تؤكد أيضاً 
المدنية  الخدمة  قانون  عليه  نص  ما 
تقرر  ما  إذا  بأنه   )144( المادة  في 
استوجب  وظيفة  إلى  الموظف  نقل 
لشروط  مستوفياً  الموظف  يكون  »أن 
حسب  إليها  المنقول  الوظيفة  شغل 
للوظيفة  المعتمدة  والشروط  المعايير 
والدرجة«، و«أن يكون النقل إلى وظيفة 
أو  لوظيفته  نفسها  بالدرجة  شاغرة 
واإلجراءات  للقواعد  وفقاً  أعلى  بدرجة 

التي نصت عليها هذه المادة«.
سنوات  تفوق  منقولون  موظفون 

خبرتهم الـ 30 عاماً
إال  هو  ما  الموظفين  »نقل  وقالوا 

أن  موضحين  وللمعهد«،  لهم  استهداف 
الموظفين،  قدامى  بنقل  قامت  الوزارة 
بعضهم تفوق سنوات خبرتهم الثالثين 
المعهد  في  زال  ما  حين  في  عاماً، 
»تعذرت«  الذي  الوقت  وفي  منتدبون، 
نقلهم،  عند  الشواغر  وجود  بعدم  فيه 
بتوظيف  المقابلة  الجهة  في  قامت 

موظفين جدد، على حّد قولهم.
بإبالغهم  قامت  الوزارة  أن  وأضافوا 
في  األمن  موظفي  طريق  عن  بقرارها 
الموارد  طريق  عن  وليس  المعهد 
يوم  ــك  وذل ـــوزارة،  ال في  البشرية 
يومي  يليه  والذي  الماضي،  الخميس 
رسائل  وأن  كما  األسبوعية،  اإلجازة 

مبدين  قديم،  بتاريخ  مؤرخة  نقلهم 
استنكارهم لذلك.

التربية  وزارة  أن  إلى  ــاروا  وأش
والتعليم تتعامل معهم كموظفين جدد، 
وأن الرسائل التي تسلموها ال تتضمن 

توصيفاً وظيفياً.
كما وأبدوا تخوفهم من صيغة رسالة 
وغير  »المطاطية  بـ  ووصفوها  النقل، 
ــوزارة  ال أن  موضحين  الواضحة«، 
الرسائل  أشارت إلى عملية نقل، بينما 
عملية  عن  تتحدث  تسلموها  التي 

تعيين.
عن  يختلف  التعيين  بأن  وتابعوا 
عليه  يترتب  االختالف  هذا  وأن  النقل، 

اعتبروها  والتي  ــور،  األم من  كثير 
»مخيفة«، كعدم وجود األمان الوظيفي، 
بإنهاء  ــوزارة  ال قيام  من  وتخوفهم 
أشهر  ثالثة  ــرور  م بعد  خدماتهم 
أو  إجازاتهم  رصيد  من  حرمانهم  أو 

مستحقاتهم.
ــدوا  أب صــلــة،  ذي  ســيــاق  ــي  وف
بنقل  ــوزارة  ال قيام  من  استغرابهم 
مع  تتناسب  ال  لوظائف  منهم  كثير 
من  أقل  أو  ومؤهالتهم  مستوياتهم 
السابقة كنقل مدقق في قسم  وظيفتهم 
إلى  قسم  ورئيس  وسائق  المحاسبة 
وظائف  إسناد  أو  تعلم  مصادر  فني 
ونقل موظفة  لموظفين حرفيين،  تقنية 

تعمل  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من 
وظيفة  إلى  بيانات  كمدخل  المعهد  في 

مراسل.
والتعليم  التربية  وزارة  »رد  وقالوا: 
التفاف  إال  هو  ما  ونقلنا  مقنع،  غير 
على موضوع التسكين، وقد قمنا برفع 
والتعليم  التربية  وزارة  لدى  تظلم 
عمالية  شكوى  تسجيل  إلى  واللجوء 
في االتحاد العام لنقابات عمال البحرين 
كوننا ال نعلم حتى اليوم هل نحن تحت 
قانون  أم  المدنية  الخدمة  قانون  مظلة 

العمل؟«.
من  موظفاً   30 من  أكثر  أن  يذكر 
تم  للتدريب  البحرين  معهد  موظفي 
التربية  وزارة  قبل  من  رسمياً  إبالغهم 
فنيين  لوظيفة  بنقلهم  والتعليم 
الذي  الوقت  في  الحكومية،  بالمدارس 
العامة  العالقات  إدارة  مدير  فيه  أفاد 
أّن  الشروقي،  فواز  بالوزارة  واإلعالم 
المعهد وبعد ضّمه إلى الهيكل التنظيمي 
فيه  الخدمية  األقسام  ألغى  للوزارة 
هيكل  ضمن  األقسام  هذه  مثل  لوجود 
بعض  إلغاء  ذلك  على  وترّتب  الوزارة، 
الوزارة  من  وحفاظاً  فيه،  الوظائف 
قامت  الموظفين،  هؤالء  حقوق  على 
المدنية  الخدمة  ديوان  مع  بالتنسيق 
المدارس في وظائف  بنقلهم للعمل في 
دون  الحالية  وظائفهم  مستوى  تعادل 

المساس بحقوقهم المالية والوظيفية.
الموظفين  هــؤالء  أّن  إلى  وأشــار 
هيكل  من  ملغاة  وظائف  من  انتقلوا 
ضمن  مدرجة  وظائف  إلى  ــوزارة  ال

هيكل الوزارة.

موظفو المعهد المنقولون خالل لقاء مع »الوسط«

بدء عملية »الحذف واإلضافة« في جامعة البحرين أمس
§الصخير - جامعة البحرين 

واإلضافة  الحذف  فترة  بدأت   [
)األحد(  أمس  البحرين  جامعة  في 
2009 من دون تسجيل  لدفعة العام 
أية مشكالت جوهرية بحسب عمادة 
طلبة  ومجلس  والتسجيل  القبول 

جامعة البحرين.
دفعة  تنهي  أن  المتوقع  ومن 
طالب   2200 نحو  وقوامها   ،2009
الفصلي  التسجيل  عملية  وطالبة، 
اليوم )اإلثنين( من دون أية مشاكل؛ 
قريبون  الدفعة  هذه  طلبة  فغالبية 
في  األولوية  ولهم  التخرج،  من 

الحصول على المقاعد الشاغرة.
والتسجيل  القبول  عميد  وقال 
الجودر:  أسامة  البحرين  جامعة  في 
بسالسة  تتم  التسجيل  عملية  »إن 
ويسر، ولم نواجه مشكالت في نظام 

الترقيم أو اإلجراءات األخرى«.
التي  الحاالت  »بعض  وأضــاف 
أوقات  في  بتعارض  تتعلق  تردنا 
االختبار، ناتجة غالباً عن عدم التزام 
ونحن  الدراسية،  بالخطة  الطالب 
بعناية  الحاالت  هذه  مع  نتعامل 

وبالتعاون مع الكليات واألقسام«.
التهيب  عدم  إلى  الطلبة  ودعا 
الدفع  نظام  استخدام  في  والبدء 
الجامعة  أتاحته  الذي  اإللكتروني 
هذه  أن  إلى  مشيراً  طلبتها،  لجميع 
الطريقة توفر على الطالب والجامعة 
جهداً كبيراً، وتنهي ظاهرة الطوابير 
نراها  التي  المحاسب  أمام  الطويلة 

فصلياً في آخر يوم لدفع الرسوم.
الدفع  طريقة  أن  ـــح  وأوض
خالل  من  وتتم  سهلة  اإللكتروني 
بوابة  مع  بالتعاون  الجامعة  موقع 
إلى  مشيراً  اإللكترونية،  الحكومة 
هي  اإللكترونية  الحكومة  أجهزة  أن 
للذين  لالستخدام  متاحة  األخرى 

يريدون الدفع نقداً.
واإلضافة  الحذف  فترة  وتمتد 
العام  من  األول  الدراسي  للفصل 
 12( إلى   ،2014-2013 الجامعي 

سبتمبر/ أيلول الجاري(.
تصريح  في  ذكر  الجودر  وكان 
سابق أن أيام فترة الحذف واإلضافة 
موزعة على الطلبة بحسب الدفعات 

األحد  يوما  خصص  إذ  الدراسية، 
سبتمبر(   2 )1ـ  الموافق  واإلثنين 
قبلها،  وما   2009 دفعة  في  للطلبة 
 4 ـ   3( واألربعاء  الثلثاء  ويوما 
 ،2010 دفعة  في  للطلبة  سبتمبر( 
 8 ـ   5( ــد  واألح الخميس  ويوما 
 ،2011 دفعة  في  للطلبة  سبتمبر( 
 10 ـ   9( والثلثاء  االثنين  ويوما 
 ،2012 دفعة  في  للطلبة  سبتمبر( 
ـ   11( والخميس  األربعاء  ويوما 
غلق  تمَّ  الذين  للطلبة  سبتمبر(   12
النصاب  اكتمال  لعدم  مقرراتهم 
طلبة  وأمَّا  الدراسية،  الشعب  في 
تخصيص  فتمَّ  العليا  الدراسات 
األحد  يومي  في  لهم  التسجيل  فترة 

سبتمبر   9 ـ   8( الموافق  واالثنين 
.)2013

القبول  عمادة  أن  إلى  ــار  وأش
الماضي  العام  والتسجيل طبقت في 
الحذف  لعملية  جــديــداً  نظاماً 
العملية  ضمن  وذلــك  واإلضــافــة، 
من  العمادة  بدأتها  التي  التطويرية 

أجل جعل التسجيل أكثر انسيابية.
منح  على  الجديد  النظام  ويعتمد 
الطلبة فترة أطول للتسجيل المبكر، 
جانب  من  شاملة  خدمة  وتقديم 
يقدمون  الذين  المؤهلين  الموظفين 
ويوفرون  الطلبة،  لمشكالت  حلوالً 
لهم عدة خدمات، مثل طباعة الجدول، 

وتسجيل المقررات وختم البطاقة.

النعيمي: 500 موقف مخصص
للحافالت المدرسية بجميع المحافظات

§مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
ماجد  والتعليم   التربية  وزير  قال   [
تقدمها  التي  الخدمات  إطار  في  انه  النعيمي 
الدراسي  للعام  استعداداً  للطلبة  الوزارة 
جديدة  مواقف  إنشاء  تم   2014-2013
المدرسية، حيث تتوزع  مخصصة للحافالت 
مملكة  محافظات  جميع  على  المواقف  هذه 
تم  موقف   500 عددها  ويبلغ  البحرين 
الجهات  مع  والتنسيق  بالتعاون  اعتمادها 
بوزارة  للمرور  العامة  اإلدارة  في  المختصة 

الداخلية وكذلك وزارة األشغال. 
وفق  تم  المواقف  »اختيار  أن  وأضاف 
فيها  روعيت  وجغرافية  مرورية  دراسات 
بانتظار  المتعلقة  والسالمة  األمن  معايير 
تطبيقه  بدأ  المشروع  أن  موضحاً  الطلبة«، 
نقاط  وضع  خالل  من  المحرق  محافظة  في 

التجمع مع دراستها واعتمادها من قبل إدارة 
الطرق.

نقاط  بشأن  المستقبلية  الخطط  أن  وبّين 
دراسة  تتضمن  المدرسية  الحافالت  مواقف 
إدراجها على نظام تحديد المواقع »الجي بي 
قبل  من  عليها  التعرف  لتسهيل  وذلك  اس« 
الطلبة وأولياء أمورهم، على أن يتم تحميل 
هذا البرنامج على موقع الوزارة اإللكتروني. 
المواصالت  خدمة  توفر  الوزارة  أن  يذكر 
من  وطالبة  طالب  ألف   34 من  أكثر  لنقل 
المحطات  البحرين وذلك من  مختلف مناطق 
وبالعكس  مدارسهم  إلى  بيوتهم  القريبة من 
ويبلغ  المدرسي،  الدوام  انتهاء  وبعد  قبل 
تتميز  متطورة  حافلة   650 الحافالت  عدد 
بكاميرات مراقبة داخلية وخارجية وحواجز 
وباب  للسائق  مراقبة  شاشات  مع  أمان 

خاص للطوارئ.

طلبة يباشرون إجراءات الحذف واإلضافة بجامعة البحرين

يستفيد من مواقف الحافالت المدرسية أكثر من 34 ألف طالب  

»البوليتكنك«: تطبيق امتحان قياس القدرات المهنية للمرة األولى

وقال: »يبدأ البرنامج يوم الثلثاء )3 سبتمبر 
الرابعة  إلى  الثامنة صباحاً  الساعة  2013(، من 
مساًء، حيث سيشتمل على برنامج تثقيفي يحيط 
بجميع المعلومات التي تخص الطالب وتساعده 
ويسر،  سهولة  بكل  مبتغاه  إلى  الوصول  في 
تقدمها  التي  بالخدمات  تعريفه  خالل  من  وذلك 
والكليات  األكاديمية  والبرامج  )البوليتكنك(  له 
بالمعلومات  الطلبة  وتزويد  التسجيل،  وطريقة 

التي تخصهم، سواء كانوا من طلبة التمهيدي أو 
البكالوريوس«.

سيكون  الطلبة  مجلس  أن  »كما  وأضــاف 
حاضراً في هذا اليوم لتبيان دوره في مساعدة 
التي  واألنشطة  يقدمها  التي  والخدمات  الطلبة 
تعريف  وسيتم  الحالي،  العام  خالل  إليها  يعد 
وإجراءات  للطالب  المسلكية  باللوائح  الطلبة 
األمن والسالمة، إضافة إلى المواصالت وبعض 

التعليمات الصحية، ومنها برنامج إرشادي عن 
نحو  )البوليتكنك(  وسعي  ومضاره،  التدخين 

بيئة خالية من التدخين«. 
تقسيم  سيتم  الثاني  اليوم  في  أنه  وذكر 
في  تتناوب  مجموعات   4 إلى  التمهيدي  طالب 

تقديم امتحان في نظم المعلومات، تقديم امتحان 
قياس القدرات المهنية ويطبق للمرة األولى في 
التهيئة، ومن خالله  »البوليتكنك« خالل برنامج 
يمكن إرشاد الطلبة إلى المسار األكاديمي، الذي 
وبالتالي  الذاتية،  وقدراتهم  ميولهم  مع  يتوافق 
يحدد مسارهم المهني في المستقبل، األمر الذي 
وضياع  والجهد  الوقت  من  كثيراً  عليهم  يوفر 
يتوافق  ال  قد  تخصص  في  الدراسة  سنوات 
اختاروا  معظمهم  لكون  وذلك  ميولهم،  مع  بتاتاً 
التخصص الدراسي عشوائياً دون تخطيط مبني 
على أسس علمية معتبرة أو استشارات مناسبة، 
كما وسيتم أخذ الطلبة الجدد في جولة يرافقهم 
جميع  تشمل  األكاديميون  المرشدون  خاللها 

المباني الداخلية لـ »البوليتكنك«.
ومن جهة أخرى، قال سرور: »إن الطلبة الذين 
تم قبولهم في برنامج البكالوريوس مباشرة، أي 
المعفيين من البرنامج التمهيدي، سيتم إخضاعهم 
بالمهارات  تزودهم  وتثقيف  إعــداد  لــورش 
إليها  سيحتاجون  التي  األساسية  األكاديمية 

للعروض  اإلعداد  كيفية  ومنها  دراستهم،  خالل 
البحث  وطرق  العلمية،  والبحوث  التقديمية 
السليمة في المكتبة والمكتبات اإللكترونية التي 

أبرمت )البوليتكنك( عقوداً سنوية معها«.
األول سيتم تحديد  اليوم  أنه من  إلى  وأشار 
الصديق«  »المرشد  عليه  يطلق  أن  يمكن  ما 
في  دوره  يتمثل  المجموعات،  من  لكل مجموعة 
لهم  ويذلل  األول،  اليوم  منذ  الطلبة  متابعة 
المشكالت  حل  في  ويساعدهم  الصعوبات، 
من  تواجههم  قد  التي  والدراسية  األكاديمية 
خالل إرشادهم إلى الجهة المعنية بحل المشكلة 
أثبت  البرنامج  هذا  أن  مؤكداً  نوعها،  بحسب 

فعاليته ونجاحه خالل السنوات الماضية.
وشدد على الطلبة ضرورة االلتزام بحضور 
المحدد،  الوقت  وفي  التمهيدي  البرنامج 
الطلبة،  على  ستعود  منفعة  من  له  لما  وذلك 
من  وذلك  األول،  الدراسي  عامهم  في  خصوصاً 
خالل توضيح ما لهم من حقوق وما عليهم من 

واجبات والتزامات.

§مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

»بوليتكنك  التقنية  البحرين  بكلية  الطالبية  والرعاية  الدعم  مدير  صّرح   [
الملتحقين  الجدد  للطلبة  التهيئة  برنامج  بأن  س��رور،  حسين  البحرين« 
خالل  سيكون   ،2014  -  2013 المقبل  األكاديمي  العام  خالل  ب�»البوليتكنك« 
يومي الثلثاء واألربعاء )3 و4 سبتمبر/ أيلول الجاري(، منبهًا إلى أن حضور 
البرنامج إلزامي لجميع الطلبة، وسيتم تأكيد الحضور من خالل تسليم البطاقة 

الجامعية إلى الطالب الحاضرين شخصيًا فقط.

حسين سرور


