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رئيس االتحاد الحر:كلمة جاللة الملك السامية بعثت روح 
التفاؤل في شعب البحرين

ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك يســتقبل 
رئيــس المجلــس التنفيــذي لالتحــاد الحــر 

لنقابــات عمــال البحريــن

رئيس االتحاد الحر يجتمع مع أمين عام 
) WFTU ( االتحاد العالمي للنقابات

االتحـــاد الحر ينظم 
محاضرة بعنـــــــوان 
»االكتشاف المبكر 
لسرطــــان الثــــدي«
د. حامد عقيل: 19.3 

مليون حالة سرطان 
جديدة في 2020

الحــر  االتحــاد  رئيــس  أشــاد 
لنقابــات عمــال البحريــن يعقــوب 
بالخطــاب  محمــد  يوســف 
الملكــي الســامي لحضــرة صاحب 

الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى 
آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى 
حفظــه هللا ورعــاه، لــدى تفضــل 
اإلنعقــاد  دور  بافتتــاح  جاللتــه 

التشــريعي  الفصــل  مــن  الرابــع 
الخطــاب  أن  مؤكــدا  الخامــس، 
الســامي قــد بعــث روح التفــاؤل 
شــعب  إلــى  ببشــارة  وبعــث 
البحريــن بــأن المســتقبل أفضــل 
بــإذن هللا تعالــى فــي ظــل قيــادة 
ســمو  وبتنفيــذ  للبــالد  جاللتــه 
مجلــس  رئيــس  العهــد  ولــي 
الــوزراء لــرؤى جاللتــه فــي األرتقــاء 
كافــة  علــى  البحريــن  بمملكــة 

األصعــدة.
الدعــوة  إن  يوســف  وقــال 
الملــك  جاللــة  مــن  الموجهــة 
أصحــاب  جميــع  إلــى  المفــدى 
مــن  المزيــد  ألقتــراح  األعمــال 
لتنميــة  والمبــادرات  األفــكار 
األبعــاد،  شــاملة  اقتصاديــة 
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الحــر  االتحــاد  رئيــس  اجتمــع 
لنقابــات عمــال البحريــن يعقــوب 
يوســف محمــد مــع األميــن العــام 
لالتحــاد العالمي للنقابات الســيد 
جــورج مافريكــوس بحضــور أميــن 
الســر العــام لالتحــاد الحــر الســيد 
لبحــث  حســن،  ســلمان  أســامة 
عــدد مــن الموضوعــات النقابيــة 

المســتويين  علــى  والعماليــة 
والدولــي. المحلــي 

اســتعرض  االجتمــاع  وخــالل 
مجريــات  الحــر  االتحــاد  رئيــس 
الوضــع الخــاص  باالتحــاد العــام 
حيــث  الســودان  عمــال  لنقابــات 
الخاصــة  القضايــا  كافــة  أوضــح 

الشــقيق، باالتحــاد 
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اســتقبل ســمو الشــيخ محمــد 
بــن مبــارك آل خليفــة نائــب رئيــس 
الــوزراء بمكتبــه بقصــر  مجلــس 
يعقــوب  الســيد  القضيبيــة 
يوســف محمــد رئيــس المجلــس 
التنفيــذي لالتحــاد الحــر لنقابــات 
عمــال البحريــن، والســيد عبــدهللا 

لرئيــس  األول  النائــب  جناحــي 
االتحــاد.

ســمو  رحــب  اللقــاء،  وخــالل 
آل  مبــارك  بــن  محمــد  الشــيخ 
خليفــة بالســيد يعقــوب يوســف 
محمــد والســيد عبــد هللا جناحــي، 
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د / حامد عقيل

عقيــل  حامــد  الدكتــور  قــال 
جراحــة  و  الصدريــة  )جــراح  علــي 
الســلمانية  بمجمــع  األورام( 
الطبــي إن مــا يقــدر بـــ ١٩,٣ مليــون 
حالــة ســرطان جديــدة وحوالــي ١٠ 
بالســرطان  وفــاة  حالــة  مالييــن 
أن  ٢٠٢٠، مؤكــدا  عــام  فــي  حدثــت 
ســرطان الثــدي عنــد النســاء هــو 
مــع   ، األكثــر شــيوًعا  الســرطان 
مــا يقــدر بنحــو ٢,٣ مليــون حالــة 
ســرطان  يليــه   )  )٪١١,٧( جديــدة 
الرئــة )١١,٤٪( ، وســرطان القولــون 
وســرطان   ،  )٪١٠,٠( والمســتقيم 
البروســتاتا )٧,٣٪( ، ثــم ســرطان 

.)٪٥,٦( المعــدة 
محاضــرة  فــي  ذلــك  جــاء 
العاملــة  المــرأة  لجنــة  نظمتهــا 
والطفــل باالتحــاد الحــر لنقابــات 
مــع  بالتعــاون  البحريــن  عمــال 
البحرينيــة  التربوييــن  نقابــة 
المبكــر  »االكتشــاف  بعنــوان 
لســرطان الثــدي«، وذلــك ضمــن 
لمكافحــة ســرطان  الحــر  حملــة 
علــى  التاســع  للعــام  الثــدي 

لــي،  التوا
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دشــنت لجنــة المــرأة العاملــة 
والطفــل باالتحــاد الحــر لنقابــات 
الحــر  حملــة  البحريــن  عمــال 
الثــدي  ســرطان  لمكافحــة 
بــأول  التاســعة  نســختها  فــي 
محاضراتهــا بعنــوان »إطمئنان« 
الســندي  هنــد  د.  وقدمتهــا 
بــوزارة  عائلــة  طــب  استشــارية 

. لصحــة ا
وقدمــت الدكتــورة الســندي فــي 
المحاضــرة تعريفــًا بــأورام الثــدي، 
ــدي مؤكــدة  وخاصــة ســرطان الث
أن االكتشــاف المبكــر يزيــد مــن 
نســبة الشــفاء والبقــاء علــى قيــد 

الحيــاة،

االتحاد الحر يدشن 
حملــــة مكـــافحــــــــة 
سرطــــــــان الثــــــــدي 
التاسعة بمحاضرة 

»اطمئنان«
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رئيــس االتحــاد الحــر يشــيد بقــرارات ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد الداعمــة لكفــاءة 
الكــوادر الوطنيــة بقطــاع النفــط والغــاز

الحــر  االتحــاد  رئيــس  أشــاد 
لنقابــات عمــال البحريــن يعقــوب 
بقــرارات ســمو  يوســف محمــد 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
مستشــار األمــن الوطنــي األميــن 
األعلــى  الدفــاع  لمجلــس  العــام 
الشــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
القابضــة للنفــط والغــاز، بتعييــن 
بابكــو  شــركتي  إدارة  مجالــس 
وتطويــر واختيــار كال مــن الدكتــور 
رئيســًا  جواهــري  عبدالرحمــن 
لشــركة بابكــو والمهنــدس ياســر 
العباســي رئيســًا لشــركة جيبــك.
إن  الحــر  االتحــاد  رئيــس  وقــال 
مرحلــة  تمثــل  القــرارات  هــذه 
الوطنــي  العمــل  مــن  جديــدة 
المشــرف فــي الشــركة القابضــة 
للنفــط والغــاز تحــت قيــادة ســمو 
بــن حمــد، وتؤكــد  ناصــر  الشــيخ 
أن الكــوادر الوطنيــة هــي األجــدر 
فــي  الرشــيدة  القيــادة  بثقــة 
بهــذه  اإلرتقــاء  تولــي مســؤولية 
الكبيــرة. األقتصاديــة  الصــروح 

يعقــوب  االســتاذ  وأشــار 

القيــادات  أن  إلــى  يوســف 
تســتطيع  الوطنيــة  الصناعيــة 
المرحلــة  فــي  تســاهم  أن 
فــي  البحريــن  بجعــل  القادمــة 
الصناعيــة  الــدول  مقدمــة 
وأن  خاصــة  بالمنطقــة،  الرائــدة 
عبدالرحمــن  الدكتــور  مــن  كاًل 
ياســر  والمهنــدس  جواهــري 
مهنــي  تاريــخ  لهمــا  العباســي، 
حافــل باإلنجــازات العظيمــة التــي 
والنقابيــون  العمــال  يلمســها 
الماضيــة. الســنوات  مــر  علــى 
الحــر  اإلتحــاد  رئيــس  وثمــن 

الشــيخ  الثاقبــة لســمو  النظــرة 
تحديــث  فــي  حمــد  بــن  ناصــر 
مجالــس إدارة الشــركة القابضــة، 
حيــث تبيــن هــذه القــرارات عزيمــة 
تحقيــق  علــى  الكبيــرة  ســموه 
اإلنجــاز، وقــال: كمــا عهدنــا مــن 
يكــون  أن  ناصــر  الشــيخ  ســمو 
اإلنجــازات،  تحقيــق  فــي  قــدوة 
فليــس مــن الغريــب أن تشــهد 
فتــرة  خــالل  القابضــة  الشــركة 
وجيــزة، نقلــة نوعيــة فــي العمــل 

واإلدارة.
النقابــات  أن  يوســف  وأكــد 

العماليــة وأعضائهــا مــن العمال 
يستبشــرون  النفــط،  بقطــاع 
الصــادرة  القــرارات  خيــرا بحزمــة 
مــن ســمو الشــيخ ناصــر مؤخــرَا 
علــى  الكبيــر  اإليجابــي  وأثرهــا 
مســتقبل الشــركات وانعكاســه 
العامليــن فيهــا، وقــال إن  علــى 
العمــال يســتلهمون مــن ســمو 
الوطنيــة  الــروح  ناصــر  الشــيخ 
يخدمــوا  ألن  ويســعون  العاليــة 
أســوة  بإخــالص  أوطانهــم 
بســموه والمشــاركة فــي عمليــة 

والبنــاء. التنميــة 
كمــا شــدد رئيــس االتحــاد الحــر 
وقياداتــه  الحــر  االتحــاد  أن  علــى 
الرؤيــة  لتحقيــق  دومــًا  تســعى 
لحضــرة  الســامية  الملكيــة 
صاحــب الجاللــة الملــك المفــدى، 
بخدمــة الوطــن والبــذل والعطــاء 
معربــًا  الكريمــة،  األرض  لهــذه 
للقيــادات  االتحــاد  تهنئــة  عــن 
لهــم  وتمنياتــه  الوطنيــة، 
بالتوفيــق والســداد فــي المهمــة 

الجديــدة.
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الحــر  االتحــاد  رئيــس  أشــاد 
لنقابــات عمــال البحريــن يعقــوب 
بالخطــاب  محمــد  يوســف 
لحضــرة  الســامي  الملكــي 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد 
ورعــاه،  هللا  حفظــه  المفــدى 
لــدى تفضــل جاللتــه بافتتــاح دور 
الفصــل  مــن  الرابــع  اإلنعقــاد 
مؤكــدا  الخامــس،  التشــريعي 
أن الخطــاب الســامي قــد بعــث 
روح التفــاؤل وبعــث ببشــارة إلــى 
شــعب البحريــن بــأن المســتقبل 
أفضــل بــإذن هللا تعالــى فــي ظــل 
وبتنفيــذ  للبــالد  جاللتــه  قيــادة 
رئيــس  العهــد  ولــي  ســمو 
جاللتــه  لــرؤى  الــوزراء  مجلــس 
البحريــن  بمملكــة  األرتقــاء  فــي 

األصعــدة. كافــة  علــى 
الدعــوة  إن  يوســف  وقــال 
الملــك  جاللــة  مــن  الموجهــة 
أصحــاب  جميــع  إلــى  المفــدى 
مــن  المزيــد  ألقتــراح  األعمــال 

لتنميــة  والمبــادرات  األفــكار 
اقتصاديــة شــاملة األبعــاد، تمثل 
بدايــة لمرحلــة جديــدة للشــراكة 
توظيــف  تعزيــز  فــي  الوطنيــة 
سياســات  واعتمــاد  الخريجيــن 
األعتمــاد  نســب  مــن  تخفــض 
علــى العمالــة األجنبيــة، وكذلــك 
الذيــن  الشــباب  فــي  األســتثمار 
ســيقودون ســفينة الوطــن إلــى 

واألزدهــار. التقــدم  شــواطئ 
وأكــد رئيــس االتحــاد الحــر علــى 
مشــروعات  إطــالق  أهميــة 

العمالــة  تســتوعب  جديــدة 
الوطنيــة بهــدف تعزيــز اســتدامة 
إن  وقــال  الوطنــي،  األقتصــاد 
الحكومة الموقرة برئاســة ســمو 
ولــي العهــد قــد اســتطاعت أن 
تقــدم المثــل األعلــى فــي تجــاوز 
أكبــر تحــدي واجــه العالــم أجمــع، 
علــى  المســؤولية  تقــع  واليــوم 
اســتنباط  فــي  األعمــال  قطــاع 
للنهــوض  التجربــة  واســتلهام 
معيشــة  وتحســين  بالبــالد 
العمــل  خــالل  مــن  المواطــن 

الواحــد. الفريــق  بــروح 
الحــر  االتحــاد  رئيــس  دعــا  كمــا 
تفعيــل  إلــى  النــواب  مجلــس 
فاعلــة  رقابــة  إليجــاد  أدواتــه 
وســن  الدولــة،  مــوارد  علــى 
التشــريعات التــي تضبــط العمل 
ــة ذاتيــة  ــه رقاب الحكومــي وتوفــر ل
وشــفافية يســتطيع مــن خاللهــا 
المواطــن أن يشــارك في التنمية 
والتطويــر، مشــددًا علــى أهميــة 
عمــل مجلــس النــواب فــي شــأن 
أن  والتشــريع وضــرورة  الرقابــة 
ممثليــن  الشــعب  نــواب  يكــون 
إن  وقــال  عنهــم،  حقيقييــن 
وضعهــا  التــي  الشــاملة  الرؤيــة 
مشــروعه  فــي  الملــك  جاللــة 
للمجلــس  ضمنــت  اإلصالحــي 
التشــريعي حقــه فــي المســاءلة 
والمراقبــة، وتمثــل كلمــة جاللتــه 
مغلــق  لــكل  مفتاحــًا  الســامية 

النــواب. أمــام 
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ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك يســتقبل رئيــس المجلــس التنفيــذي لالتحــاد الحــر 
البحريــن لنقابــات عمــال 

اســتقبل ســمو الشــيخ محمــد 
بــن مبــارك آل خليفــة نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء بمكتبــه بقصــر 
يعقــوب  الســيد  القضيبيــة 
يوســف محمــد رئيــس المجلــس 
التنفيــذي لالتحــاد الحــر لنقابــات 
عبــد  والســيد  البحريــن،  عمــال 
هللا جناحــي النائــب األول لرئيــس 

االتحــاد.
ســمو  رحــب  اللقــاء،  وخــالل 
آل  مبــارك  بــن  محمــد  الشــيخ 
خليفــة بالســيد يعقــوب يوســف 
محمــد والســيد عبــد هللا جناحــي، 
تهنئتــه  عــن  ســموه  معرًبــا 
بمناســبة فــوز رئيــس المجلــس 

التنفيــذي لالتحــاد الحــر لنقابــات 
عمــال البحريــن بعضوية مجلس 
العربيــة  العمــل  منظمــة  إدارة 
للــدورة ٢٠٢١-٢٠٢٣، وتقديــر ســموه 
النهــوض  فــي  االتحــاد  لجهــود 

بالوعــي النقابــي، وإثــراء الســاحة 
التــي  بالمبــادرات  العماليــة 
مســتويات  زيــادة  فــي  تســهم  
اإلنتاجيــة وتعــزز اســتقرار ونمــو 
مســيرة  وتدعــم  العمــل  ســوق 

التنميــة، متمنًيــا ســموه التوفيــق 
االتحــاد. علــى  القائميــن  لجميــع 

الســيد  أعــرب  جانبــه،  مــن 
يعقــوب يوســف محمــد والســيد 
خالــص  عــن  جناحــي  هللا  عبــد 
لســمو  وتقديرهمــا  شــكرهما 
مبــارك  بــن  محمــد  الشــيخ 
اســتقبالهما،  علــى  خليفــة  آل 
الحــر  االتحــاد  حــرص  مؤكديــن 
ــات عمــال البحريــن علــى أن  لنقاب
الحكومــة  لجهــود  داعًمــا  يكــون 
يتعلــق  مــا  كل  فــي  الموقــرة 

والعمــال العمــل  بشــؤون 

ممثــل االتحــاد الحــر بمجلــس إدارة هيئــة تنظيــم ســوق العمــل .. ســيادي:  المرســوم 
الملكــي ســيكون لــه األثــر الكبيــر علــى توطيــن الوظائــف بنســب أعلــى مــن الســابق

العــام  الســر  أميــن  أكــد 
عضــو  الحــر  باالتحــاد  المســاعد 
مجلس إدارة هيئة تنظيم ســوق 
ســيادي،  علــي  باســم  العمــل 
 )٢١( رقــم  الملكــي  المرســوم  أن 
لســنة ٢٠٢١ بتعديــل بعــض أحــكام 
 ٢٠٠٦ لســنة   )١٩( رقــم  القانــون 
العمــل،  ســوق  تنظيــم  بشــأن 
صاحــب  حضــرة  عــن  والصــادر 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى 
آل خليفــة، عاهــل البــالد المفــدى، 
والقاضــي  ورعــاه،  هللا  حفظــه 
بتنفيــذ الخطــة الوطنيــة بشــأن 
تتضمــن  والتــي  العمــل،  ســوق 
والسياســة  االســتراتيجية 
العامــة بشــأن تشــغيل العمالــة 
الوطنيــة واألجنبيــة، ســيكون لــه 
األثــر الكبيــر علــى توطيــن وظائــف 

الســابق. مــن  أعلــى  بنســب 
الوطنيــة  الخطــة  إن  وقــال 
وفقــًا   ،٢٠٢١-٢٠٢٣ العمــل  لســوق 
ســتعزز  بقانــون،  للمرســوم 
علــى  العمــل  ســوق  قــدرة  مــن 
فــي  الخريجيــن  اســتيعاب 
الفتــَا  مســبوقة،  غيــر  قطاعــات 
اســتراتيجية  وضــع  أهميــة  إلــى 
والتدريــب  التعليــم  لمخرجــات 
والتأهيــل كــي تســاعد علــى تنفيــذ 

يحقــق  بمــا  الوطنيــة  الخطــة 
والحكومــة  القيــادة  تطلعــات 
صاحــب  برئاســة  الرشــيدة 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد 

األعلــى. القائــد  نائــب 
أهميــة  إلــى  ســيادي  وأشــار 
مشــاركة مؤسســات المجتمــع 
الخطــط  صياغــة  فــي  المدنــي 
مقدمتهــا  وفــي  المســتقبلية، 
عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد 
العماليــة  والنقابــات  البحريــن 
ــه، وذلــك  ــة تحــت مظلت المنضوي
بــه مــن خبــرة  يتمتــع  لمــا  نظــرا 
واســعة حــول متطلبــات ســوق 
الخــاص  القطــاع  فــي  العمــل 
ونوعيــة الوظائــف التــي يجــب أن 
تحتــل المرتبــة األولــى فــي تطويــر 

إن  وقــال  والتدريــب،  التعليــم 
يحتــاج  الوطنيــة  الخطــة  تنفيــذ 
بيــن  الجهــود  كافــة  تظافــر  إلــى 
ــة حتــى تتحقــق  مؤسســات الدول
بهــا  يشــعر  ملموســة  نتائــج 

المواطــن.
إدارة  مجلــس  عضــو  ولفــت 
هيئــة تنظيــم ســوق العمــل إلــى 
المســتثمرين  تشــجيع  أهميــة 
ضمــن  المواطــن  اختيــار  علــى 
بحزمــة  التوظيــف،  خطــط 
الجاذبــة  التســهيالت  مــن 
لإلســتثمارات وبمــا يحقــق نمــوًا 
ويعــزز  للمملكــة  الدخــل  فــي 
فــرص اإلســتثمار فيهــا، بالتــوازي 
ذات  وطنيــة  كــوادر  خلــق  مــع 
كفــاءات عاليــة تحقــق مــا يتطلــع 
فــي  ويســهم  المســتثمر  إليــه 

البطالــة. معــدالت  خفــض 
تطويــر  أن  ســيادي  وأوضــح 
التشــريعات األقتصاديــة وتوفيــر 
قــد  متميــزة  إســتثمارية  بيئــة 
جعــل مملكــة البحرين مــن الدول 
مشــيدًا  لإلســتثمارات،  الجاذبــة 
المعــززة  الوطنيــة  بالمبــادرات 
فــي  البحرينــي  المســتثمر  لــدور 
ــة فــي المناقصــات  منحــه األولوي
وكذلــك  المطروحــة،  الحكوميــة 
مــن  المملكــة  تقدمــه  مــا 
صعيــد  علــى  كبيــرة  تيســيرات 
إن  وقــال  الوطنيــة،  الصــادرات 
قــدرة  تبيــن  األوليــة  المؤشــرات 
فــي  المنافســة  علــى  البحريــن 
المــدى  علــى  الخليجــي  الســوق 
ــًا علــى المــدى  المتوســط وعالمي
البعيــد، حيــث تمتلــك قــدرة علــى 
مبكــرًا  بــدأت  األقتصــاد  تنويــع 

.٢٠٣٠ المملكــة  رؤيــة  ضمــن 
القادمــة  المرحلــة  أن  وأكــد 
ســترى مزيــدًا مــن النجاحــات علــى 
صعيــد ملــف التعطــل بخفــض 
معدالتــه واســتيعاب الخريجيــن 
تنفيــذ  عبــر  وذلــك  أكبــر،  بشــكل 
الخطــة الوطنيــة وإثراءهــا بمزيــد 
مــن البحــث والدراســة والتنقيــح.
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رئيس االتحاد الحر يلتقى المهندس العباسي لتهنئته بتعيينه رئيسًا لشركة جيبك

رئيــس  برئاســة  وفــد  قــام 
عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد 
شــركة  إلــى  بزيــارة  البحريــن 
الخليــج لصناعــة البتروكيماويــات 
رئيــس  التقــى  حيــث  »جيبــك« 
ياســر  المهنــدس  الشــركة 
لتقديــم  العباســي،  عبدالرحيــم 
تعيينــه  بمناســبة  إليــه  التهنئــة 

للشــركة. رئيســا 
واســتقبل رئيــس شــركة جيبــك 
وفــد االتحــاد الحــر برئاســة الســيد 
يعقــوب يوســف محمــد رئيــس 
لالتحــاد  التنفيــذي  المجلــس 
والســيد أســامة ســلمان حســن 
أميــن الســر العــام، والســيد عــالء 
للشــئون  الرئيــس  نائــب  حســن 
الماليــة، حيــث رحــب المهنــدس 

عــن  وأعــرب  بالوفــد  العباســي 
شــكره لحــرص االتحــاد الحــر علــى 
إدارة  مــع  المباشــر  التواصــل 
الشــركة وتعزيــز أواصر العالقات 
االتحــاد  بجهــود  معهــا، مشــيدَا 
الحــر فــي التعــاون لتحقيــق كافــة 
تطلعــات العامليــن فــي الشــركة 

التطــور  عمليــة  يخــدم  وبمــا 
واإلنتــاج. بالعمــل  واألرتقــاء 

مــن جانبــه أشــاد رئيــس االتحــاد 
البحريــن  عمــال  لنقابــات  الحــر 
ياســر  المهنــدس  بأختيــار 
لرئاســة  العباســي  عبدالرحيــم 
الشــركة، مؤكــدًا أن القــرار يمثــل 

مرحلــة جديــدة مــن مراحــل تطــور 
التــي  جيبــك  شــركة  وارتقــاء 
معــدالت  أعلــى  تحقيــق  تشــهد 
مــن اإلنتــاج وفــق أفضــل معاييــر 
البيئــة واألمــان الصناعــي، أســهم 
بقــوة  ياســر  المهنــدس  فيهــا 

عقــود.  ٣ مــدار  علــى 
ســجل  إن  يعقــوب  وقــال 
العباســي  المهنــدس  إنجــازات 
والعطــاء  باإلنجــازات  حافــل 
ســعادته  اختيــار  يؤكــد  مــا  وهــو 
عــن اســتحقاق وجــدارة، متمنيــًا 
لســعادته التوفيــق فــي مهمتــه 
ومؤكــدا علــى اســتمرار التعــاون 
وشــركة  االتحــاد  بيــن  الوثيــق 

. جيبــك

) WFTU (رئيس االتحاد الحر يجتمع مع أمين عام االتحاد العالمي للنقابات
الحــر  االتحــاد  رئيــس  اجتمــع 
لنقابــات عمــال البحريــن يعقــوب 
يوســف محمــد مــع األميــن العام 
لالتحــاد العالمي للنقابات الســيد 
جــورج مافريكــوس بحضــور أميــن 
الســر العــام لالتحــاد الحــر الســيد 
لبحــث  حســن،  ســلمان  أســامة 
عــدد مــن الموضوعــات النقابيــة 
المســتويين  علــى  والعماليــة 

المحلــي والدولــي.
اســتعرض  االجتمــاع  وخــالل 
مجريــات  الحــر  االتحــاد  رئيــس 
الوضــع الخــاص  باالتحــاد العــام 
لنقابــات عمــال الســودان حيــث 
الخاصــة  القضايــا  كافــة  أوضــح 
باالتحــاد الشــقيق، وقــد أكــد كاًل 
مــن يوســف ومافريكــوس علــى 
والعالمــي  الحــر  االتحاديــن  دعــم 
لنضــال األخــوة فــي االتحــاد العــام 

فــي  الســودان  عمــال  لنقابــات 
المشــروع. حراكهــم 

كمــا اتفــق رئيــس االتحــاد الحــر 
العالمــي  االتحــاد  رئيــس  مــع 
علــى تنظيــم عــدد مــن األنشــطة 
ــة االتحــاد  ــات تحــت رعاي والفعالي
البحريــن  عمــال  لنقابــات  الحــر 
العالمــي  االتحــاد  مــع  بالتعــاون 
للنقابــات )WFTU(، والتــي القــت 

أن  علــى  الطرفيــن  مــن  ترحيبــًا 
الفتــرة  خــالل  لهــا  اإلعــداد  يتــم 

القادمــة.
بحــث  إلــى  األجتمــاع  وتطــرق 
المكتــب  نشــاط  دعــم  ســبل 
العالمــي  لالتحــاد  اإلقليمــي 
للنقابــات )WFTU(  فــي مملكــة 
بمنطقــة  والتوســع  البحريــن 
أشــاد  حيــث  العربــي،  الخليــج 

رئيــس االتحــاد العالمــي بجهــود 
عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد 
البحريــن فــي دعــم العمــل النقابي 
بصفتــه  الخليــج،  بمنطقــة 
والرســمي  الوحيــد  الممثــل 
االتحــاد  فــي  البحريــن  لعمــال 
واتحاداتــه  للنقابــات  العالمــي 

. لمهنيــة ا
أكــد  االجتمــاع  ختــام  وفــي 
ضــرورة  علــى  االتحــادان 
االســتمرار فــي عقــد اجتماعــات 
تقويــة  علــى  للعمــل  تنســيقية 
أواصــر العالقــات البحرينيــة مــع 
الدوليــة،  النقابيــة  االتحــادات 
فــي مجــاالت تســهم  والتعــاون 
عمــال  تطلعــات  تحقيــق  فــي 
الشــرق  ومنطقــة  العالــم 

العربــي. والخليــج  األوســط 
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رئيــس االتحــاد يجتمــع برؤســاء النقابــات العضــوة لبحــث المســتجدات علــى الســاحة 
ــة ــة والنقابي العمالي

الحــر  االتحــاد  رئيــس  عقــد 
لنقابــات عمــال البحريــن يعقــوب 
مــع   اجتماعــًا  محمــد  يوســف 
العضــوة  النقابــات  رؤســاء 
نائــب  بحضــور  الحــر  باالتحــاد 
األخ  الداخلــي  للتنظيــم  الرئيــس 
ــب الرئيــس  ــذوادي و نائ بســيم ال
العامــة  والعالقــات  لإلعــالم 
لبحــث  المعــراج وذلــك  عبــدهللا 
ومناقشــة العديــد مــن القضايــا 
النقابــي  الشــأن  تهــم  التــي 
مزيــد  نحــو  والســعي  والعمالــي 
حــول  والتعــاون  التنســيق  مــن 
النقابيــة  القضايــا  مختلــف 

. والعماليــة 
ويأتــي هــذا   اإلجتمــاع  ضمــن  
التــي  الدوريــة  االجتماعــات 
تنظمهــا لجنــة التنظيــم الداخلــي 
بيــن  التواصــل  لتعزيــز  باالتحــاد 
وبيــن  التنفيــذي  المجلــس 
النقابــات العضــوة باالتحــاد الحــر.
أبــرز  بيــن  مــن  وكان 
التــي  والقضايــا  الموضوعــات 
تمــت طرحهــا  مــن قبــل رئيــس 
االتحــاد  نتائــج مشــاركة االتحــاد 
ــرة بالمؤتمــر العــام لالتحــاد  األخي
ــات العمــال العــرب  ــي لنقاب الدول
بمؤتمــر  للمشــاركة  باالضافــة 
و   ،)٤٧( دورتــه  فــي  العربــي 

مجمــل اإلنجــازات التــي حصدهــا 
االتحــاد علــى المســتوى العربــي 

. قليمــي أل ا و
كمــا تــم التباحــث حــول موضــوع 
و  المضافــة  الضريبــة  زيــادة 
الداعــي  الحــر   األتحــاد  موقــف 
تطبيقهــا. بآليــة  النظــر  إلعــادة 
رؤيــة  األجتمــاع   وناقــش  
كيفيــة  حــول   النقابــات  رؤســاء 
النهــوض بالعمــل النقابــي علــى 
والدولــي  المحلــي  المســتويين 
النقابــات  مشــاركة  وضــرورة 
وإنضمامهــا لالتحــادات المهنيــة 
ــات  ــي لنقاب التابعــة لألتحــاد الدول

العــرب العمــال 
وتطــرق األجتمــاع  إلــى ضــرورة 
ــات وحرصهــا  علــى  تعــاون النقاب
إدارات  مــع  طيبــة  عالقــة  خلــق 
الشــركات مــن أجــل تهيئــة أجــواء 

مصلحــة  فــي  تصــب  إيجابيــة 
العمــل وتدفــع عجلــة اإلنتــاج إلــى 

األمــام . 
مــن جانبــه توجــه رئيــس االتحــاد 
البحريــن  عمــال  لنقابــات  الحــر 
بالشــكر  يوســف  يعقــوب 
النقابــات  لرؤســاء  والتقديــر 
المتميــزة  لمجهوداتهــم 
المشــاركة   علــى  وحرصهــم 
االجتماعــات  هــذه  مثــل  فــي 
والطــرح الجــاد لمختلــف القضايــا 
وســعيهم  والنقابيــة  العماليــة 
الدائــم للتنســيق والتعــاون مــع 
الشــأن  لخدمــة  الحــر  االتحــاد 
النقابــي والعمالــي، مؤكــدًا حــرص 
النقابــات  دعــم  علــى  االتحــاد 
أجــل  مــن  تحتــه  المنضويــة 
الالزمــة  الخدمــات  تقديمهــا 
للعمــال وتطويــر العمــل النقابــي 

ليكــون قــادرًا علــى تلبيــة تطلعات 
العمــال.    واحتياجــات 

مــن جهتــه أشــاد نائــب الرئيــس 
بســيم  األخ  الداخلــي  للتنظيــم 
رؤســاء  بمشــاركة  الــذوادي 
النقابــات فــي االجتمــاع وحرصهم 
حــول  المناقشــات  إثــراء  علــى 
مختلــف  القضايــا والموضوعــات 

. االجتمــاع  خــالل  التــي طرحــت 
حريــص  االتحــاد  أن  وأضــاف 
علــى عقــد مثــل هــذه االجتماعــات 
النقابــات  إلطــالع  الدوريــة 
مختلــف  حــول  تحتــه  المنضويــة 
إلــى  باإلضافــة  المســتجدات 
مســتجدات  علــى  إضطالعــه 
مزيــد  علــى  والحــرص  النقابــات، 
مــن التعــاون والتنســيق والدعــم 
ألنشــطة وأعمــال النقابــات لكــي 
تقــوم بدورهــا علــى أكمــل وجــه .

هــذا وقــد ثمــن رؤســاء النقابات 
مثــل  االتحــاد  تحــت  المنضويــة 
الدوريــة  االجتماعــات  هــذه 
وحــرص رئيــس االتحــاد وأعضــاء 
المجلــس التنفيــذي علــى حضوره 
مختلــف  مناقشــة  أجــل  مــن 
العمــال  تهــم  التــي  القضايــا 
والعمــل النقابــي والبحــث حــول 

وتطويــره.   دعمــه  ســبل 

حميدان يبحث مع رئيس االتحاد الحر مجاالت دعم سوق العمل وضمان استقراره

والتنميــة  العمــل  وزيــر  التقــى 
محمــد  بــن  جميــل  االجتماعيــة، 
علــي حميــدان، رئيــس المجلــس 
التنفيــذي لالتحــاد الحــر لنقابــات 
عمــال البحريــن،  يعقوب يوســف 
مكتبــه  فــي  وذلــك  محمــد، 

ارة. بالــوز
  وخــالل اللقــاء تــم اســتعراض 
بالشــأن  متصلــة  قضايــا 
الحكومــة  وجهــود  العمالــي 
الموجهــة لتطويــر ســوق العمــل 
اإلنتاجيــة  مســتويات  ورفــع 
العمالــة  واســتقرار  بالمنشــآت، 
مهنيــًا،  وتطويرهــا  الوطنيــة 
الحــوار  تعزيــز  بحــث  جانــب  الــى 
المنظمــات  بيــن  األجتماعــي 
الشــركات  وإدارات  النقابيــة، 
والمؤسســات بمــا يســهم فــي 

العماليــة. الحقــوق  ترســيخ 
أكــد  الســياق،  هــذا  وفــي   
تعزيــز  أهميــة  علــى  حميــدان 
الجهــات  مختلــف  بيــن  التعــاون 
الحكومــة  توجهــات  لدعــم 
مــن  المزيــد  اســتقطاب  نحــو 
االســتثمارات المولــدة للوظائــف 
بفضــل  العمــل  ســوق  فــي 

تقدمهــا  التــي  التســهيالت 
لجعــل المواطــن الخيــار األفضــل 
التوظيــف، مؤكــدًا أن دعــم  عنــد 
القطــاع الخــاص يأتــي فــي إطــار 
يضطلــع  الــذي  الحيــوي  الــدور 
االقتصــادي  النمــو  لزيــادة  بــه 
النوعيــة  العمــل  فــرص  وتوفيــر 

. طنيــن ا للمو

المجلــس  رئيــس  وأشــاد    
التنفيــذي لالتحــاد الحــر لنقابــات 
عمــال البحريــن بتبنــي الحكومــة 
والتشــريعات  السياســات 
حقــوق  تعزيــز  إلــى  الهادفــة 
العمــال، منوهــًا فــي هــذا اإلطــار 
المتحققــة  اإليجابيــة  بالنتائــج 
الوطنــي  البرنامــج  ضمــن 
الثانيــة،  نســخته  فــي  للتوظيــف 
حيــث يســاهم فــي تســريع وتيــرة 
التوظيــف رغــم مختلف التحديات 
فــي هــذه الظــروف االســتثنائية، 
مؤكــدًا دعــم االتحــاد الحــر للجهود 
الوطنيــة فــي ســبيل المحافظــة 
علــى المكتســبات التــي تحققــت 
للمواطنيــن علــى صعيــد العمــل 

االجتماعيــة. والتنميــة 
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رئيس االتحاد الحر يلتقي مجلس إدارة النقابة المستقلة لعمال اسري

الحــر  االتحــاد  رئيــس  عقــد 
لنقابــات عمــال البحريــن األســتاذ 
يعقــوب يوســف محمــد، اجتماعــًا 
مــع أعضــاء مجلــس إدارة النقابة 
»أســري«  لعمــال  المســتقلة 
بحضــور نائــب الرئيــس للتنظيــم 
بســيم  األخ  باالتحــاد  الداخلــي 

الــذوادي. 
ضمــن  اإلجتمــاع  ويأتــي 
التــي  اإلجتماعــات  سلســلة 
تنســقها لجنــة التنظيــم الداخلــي 
باالتحــاد الحــر، بهــدف التواصــل 
النقابــات  إدارات  مجالــس  مــع 
العضــوة باالتحــاد الحــر، ومتابعــة 
يهــم  ومــا  المطروحــة  القضايــا 
المنضويــة  ونقاباتهــم  العمــال 
وتعزيــز  االتحــاد،  مظلــة  تحــت 
لتحقيــق  المســتمر  التنســيق 

العمــال. وتطلعــات  أهــداف 
ناقــش  اإلجتمــاع  وخــالل 
رئيــس االتحــاد الحــر مســتجدات 
وإدارة  النقابــة  بيــن  العالقــة 

أشــاد  حيــث  »أســري«  شــركة 
شــهدته  الــذي  الكبيــر  بالتعــاون 
اآلونــة  فــي  اإلدارة  مــع  النقابــة 
تشــهد  أنهــا  مؤكــدًا  األخيــرة، 
تطــورًا كبيــرًا بعــد تولــي الكــوادر 
اإلداريــة الوطنيــة قيــادة الشــركة، 
وقــال إن اإلدارة اليــوم تســتطيع 
األحــداث  مجريــات  كافــة  تفهــم 
وتلمســها  بالعامليــن  الخاصــة 
عــن قــرب وتضــع لهــا حلــواًل ترتكز 
علــى مصلحــة الوطــن والشــركة 

والعامــل، وهــو مــا أوجــد تفاهمــًا 
والعامليــن  اإلدارة  بيــن  متبــاداًل 

الشــركة. فــي 
االتحــاد  رئيــس  أوضــح  كمــا 
الجديــدة  الشــركة  إدارة  أن  الحــر 
ــى خلــق عالقــة  تســعى جاهــدة إل
تفاهــم دائمــة مــع مجلــس إدارة 
مبــدأ  إرســاء  خــالل  مــن  النقابــة 
والعمــل  والحــوار  التفــاوض 
إن  وقــال  الواحــد،  الفريــق  بــروح 
ســديدة  بتوجيهــات  جــاء  ذلــك 

بــن  الشــيخ محمــد  مــن معالــي 
النفــط  وزيــر  خليفــة  آل  خليفــة  
الــوزارة  تولــي  منــذ  الــذي ســعى 
الجهــود  كافــة  تســخير  إلــى 
احتياجــات  لتلبيــة  واإلمكانيــات 
العامليــن بقطــاع النفــط والغــاز، 
إيجابــًا  ذلــك  انعكــس  وقــد 
وممثلــي  النقابــي  العمــل  علــى 

العمــال.
الرئيــس  نائــب  أكــد  جانبــه  مــن 
للتنظيــم الداخلــي باالتحــاد بســيم 
التنظيــم  لجنــة  حــرص  الــذوادي 
الداخلــي علــى توفيــر كافــة الســبل 
النقابــات  عالقــات  لتعظيــم 
رؤيــة  وفــق  البعــض  ببعضهــا 
مــن  النقابــي  للعمــل  شــاملة 
ــة  ــي، وقــال إن اللجن منظــور وطن
عمــل  بيئــة  إيجــاد  علــى  تعمــل 
لتبــادل األفــكار والــرؤى الخاصــة 
بــكل نقابــة بتبــادل الخبــرات علــى 

األصعــدة. جميــع 

رئيــس االتحــاد يناقــش مــع مركــز الحــر للمتقاعديــن العديــد مــن القضايــا التــي تهــم 
المتقاعديــن العمــال  شــريحة 

الحــر  االتحــاد  رئيــس  عقــد 
البحريــن  عمــال  لنقابــات 
محمــد  يوســف  يعقــوب 
إدارة  مجلــس  مــع  اجتماعــًا 
مركــز الحــر للمتقاعديــن ناقشــوا 
القضايــا  مــن  العديــد  خاللــه 
تهــم  التــي  والموضوعــات 
المتقاعديــن  العمــال  شــريحة 
وفــي مقدمتهــا الزيــادة الســنوية 
للمتقاعديــن  تمثــل  والتــي   ٪٣

بالغــة. أهميــة 
كمــا ناقــش اإلجتمــاع الالئحــة 
الداخليــة لمركــز الحــر للمتقاعدين 
الجهــات  مــع  التعــاون  وكيفيــة 
العالقــة  ذات  المختلفــة 
وخصوصــًا  بالمتقاعديــن، 
التنســيق مــع أعضــاء مجلســي 
الشــورى والنــواب فيمــا يتعلــق 
والرقابــي  التشــريعي  بالجانــب 
حقــوق  علــى  الحفــاظ  وكيفيــة 
العمــال  شــريحة  ومكتســبات 
اإلجتمــاع  وتطــرق  المتقاعديــن. 
موحــدة  آليــة  وضــع  كيفيــة  إلــى 
لتوســيع  الســعي  أجــل  مــن 
قاعــدة أعضــاء المركــز وضــم أكبــر 

المتقاعديــن  العمــال  مــن  عــدد 
مركــز  إلــى  البحريــن  بمملكــة 
الحــر للمتقاعديــن ليكــون صوتــًا 
حقوقهــم  عــن  مدافعــًا  قويــًا 
مظلــة  تحــت  ومكتســباتهم 
عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد 

يــن. لبحر ا
رئيــس  أكــد  كلمتــه  وخــالل 
يوســف  يعقــوب  الحــر  االتحــاد 
علــى اهتمــام المجلــس التنفيــذي 
ووضعهــا  المتقاعديــن  بقضايــا 

خاصــة  اهتماماتــه  أولويــة  علــى 
قدمــوًا  المتقاعديــن  وان 
الخدمــات  مــن  الكثيــر  لوطنهــم 
الجليلــة وســاهموا بــكل إخــالص 
مملكــة  وإزدهــار  تطــور  فــي 

يــن. لبحر ا
الــذي  الــدور  وأكــد علــى أهميــة 
يقــوم بــه مركــز الحــر للمتقاعديــن 
والــذي يجــب أن يتطــور بالشــكل 
الــذي يخــدم جمــوع المتقاعديــن 
تواصلــه  خــالل  مــن  ويســاهم 

الســلطة  فــي  الســادة  مــع 
التشــريعية مــن نــواب وشــوريين 
فــي تقديــم اإلقتراحــات المتعلقــة 
مــن  والنابعــة  بالمتقاعديــن 
خبراتهــم الطويلــة التــي حصدوها 
خــالل ســنوات عملهــم الطويلــة.

الحــر  االتحــاد  رئيــس  وشــدد 
علــى ان قضيــة المتقاعديــن هــي 
قضيــة مصيريــة ألنهــا ال تمــس 
ولكــن  بمفردهــم  المتقاعديــن 
والمجتمــع  عائالتهــم  تمــس 
االتحــاد  يوليهــا  ولــذا  بأكملــه 
بــكل  ويســعى  كبــرى  أهميــة 
والتنســيق  للتعــاون  إمكانياتــه 
حفــظ  أجــل  مــن  الجميــع  مــع 
وزيــادة  والمكتســبات  الحقــوق 
الخدمــات المقدمــة للمتقاعدين.

مجلــس  وجــه  جانبــه  مــن 
للمتقاعديــن  الحــر  مركــز  إدارة 
ــر لرئيــس االتحــاد  الشــكر والتقدي
علــى  التنفيــذي  والمجلــس 
حرصهــم علــى العمــل مــع المركــز 
تطلعــات  تحقيــق  أجــل  مــن 

المتقاعديــن. العمــال 
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االتحــاد الحــر ينظــم نــدوة حــول » آليــات التشــريع فــي مملكــة البحريــن « بالتعــاون 
النــواب مجلــس 

التشــريع  لجنــة  نظمــت 
الحــر  باالتحــاد  والدراســات 
نــدوة  البحريــن  عمــال  لنقابــات 
التشــريع  »آليــات  بعنــوان 
وذلــك  البحريــن«  مملكــة  فــي 
النــواب،  مجلــس  مــع  بالتعــاون 
وقدمهــا الســيد منصــور طــارق 
منصــور رئيــس قســم القــرارات 
بمجلــس  البرلمانيــة  واألدوات 

البحرينــي. النــواب 
تاريخيــة  نبــذة  منصــور  وقــدم 
الحيــاة  إنطالقــة  بدايــة  عــن 
دولــة  إســتقالل  منــذ  النيابيــة 
البحريــن فــي العــام ١٩٧٣م عندمــا 
الراحــل  الوالــد  البــالد  أميــر  كان 
صاحــب العظمــة الشــيخ عيســى 
بــن ســلمان آل خليفــة طيــب هللا 
ثــراه آنــا ذاك على رأس الســلطة، 
المجلــس  تشــكيل  تــم  حيــث 
التشــريعي من خالل أول دســتور 
عقــدي لدولــة البحريــن الــذي تــم 
ديســمبر ١٩٧٣م.  ١٦ فــي  إطالقــه 
منصــور  تطــرق  وبعدهــا 
الملــك  جاللــة  لمشــروع 
تولــي  بعــد  وذلــك  اإلصالحــي 
بــن عيســى  الملــك حمــد  جاللــة 
فــي  الحكــم  مقاليــد  خليفــة  آل 
إطــالق  خــالل  مــن  ٢٠٠١م،  العــام 
الــذي  الوطنــي  العمــل  ميثــاق 
جــاء يتوافــق مــع بنــود الدســتور 

وتــم العمــل بــه مــن خــالل عرضــه 
تــم  عــام  شــعبي  إســتفتاء  إلــى 
التصويــت عليــه أغلبيــة الشــعب 
بنســبة ٩8,٤٪، ويضــم فيــه فضــاًل 
فصــول  ســبعة  المقدمــة  عــن 
األساســية  المقومــات  وهــي 
الحكــم،  نظــام  للمجتمــع، 
األســس األقتصاديــة للمجتمــع، 
األمــن الوطنــي، الحيــاة النيابيــة، 
وأخيــرًا  الخليجيــة،  العالقــات 

الخارجيــة. العالقــات 
وبعدهــا قــدم منصــور مقارنــة 
بســيطة عــن بعــض األختالفــات 
البحريــن  دولــة  دســتور  بيــن 
الصــادر فــي ١٩٧٣م ودســتور ٢٠٠٢م 
مــن خــالل شــرح بعــض البنــود، 
جــدًا  الصعوبــة  مــن  وأن  كمــا 
الدســتور  علــى  تغييــرات  إجــراء 
بــأن  بيــن  حيــث  كان،  دولــة  ألي 
األختالفــات بســيطة جــدًا بحيــث 
مــع  التغييــرات  هــذه  تتوافــق 
تــم  فقــد  المرحلــة،  متطلبــات 
الثانــي  الفصــل  أحــكام  تعديــل 
مــن البــاب الرابــع مــن الدســتور 
التشــريعية  بالســلطة  الخاصــة 
الديمقراطيــة  التطــورات  لتالئــم 
والدســتورية فــي العالــم، وذلــك 
المجلســين  نظــام  بأســتحداث 
مجلســًا  األول  يكــون  بحيــث 
منتخبــًا إنتخابــًا حــرًا مباشــرًا يختــار 

المواطنــون نوابهــم فيــه ويتولــى  
إلــى جانــب  التشــريعية،  المهــام 
أصحــاب  يضــم  ُمعيــن  مجلــس 
الخبــرة واألختصــاص لإلســتعانة 
بآرائهــم فيمــا تتطلبــه الشــورى 

وتجربــة. علــم  مــن 
ويعتبــر المجلــس النيابــي أحــد 
جناحــي الســلطة التشــريعية فــي 
ــة  مملكــة البحريــن ويتوالهــا جالل
والمجلــس  المفــدى  الملــك 
ويعتبــر  كمــا  بغرفتيــه،  الوطنــي 
أهم أعمال الســلطة التشــريعية 

هــي التشــريع والرقابــة.
وأعطــى رئيــس قســم القــرارات 
عــن  نبــذة  البرلمانيــة  واألدوات 
بهــا  المعمــول  التشــريع  آليــة 
خــالل  مــن  البحريــن  بمملكــة 
بغرفتيــه  الوطنــي  المجلــس 
والمجلــس  الشــورى  مجلــس 
بالتعريــف  بــدأ  حيــث  النيابــي، 
الــذي  التشــريعي  الفصــل  عــن 
أمــر  خــالل  مــن  لــه  الدعــوة  يتــم 
ســنوات   ٤ إلــى  ويمتــد  ملكــي 
المجلــس  عمــل  مــن  ميالديــة 
أول  تاريــخ  مــن  ويحتســب 
إجتمــاع، ولجاللــة الملــك ان يمــد 
لمجلــس  التشــريعي  الفصــل 
بأمــر  الضــرورة  عنــد  النــواب 
ال  مــدة  األنعقــاد  دور  و  ملكــي  
تزيــد علــى ســنتين، كمــا وينقســم 

كل فصــل تشــريعي إلــى ٤ أدوار 
منهــا  كل  مــدة  ســنوية  إنعقــاد 
واليجــوز  أشــهر   ٧ عــن  تقــل  ال 
إقــرار  قبــل  االنعقــاد  دور  فــض 

للدولــة. العامــة  الميزانيــة 
إلــى  منصــور  وتطــرق 
الرقابــي  األختصــاص 
بهــا  يتمتــع  التــي  والصالحيــات 
التشــريعية  الســلطة  أعضــاء 
إختصاصــات   8 عبــر  أتــت  والتــي 
الســؤال  برغبــة،  األقتــراح  وهــي 
التحقيــق  لجــان  البرلمانــي، 
البرلمانيــة، األســتجواب، ســحب 
طلــب  الــوزراء،  أحــد  مــن  الثقــة 
المناقشــة العامــة، إقــرار برنامــج 
عــدم  وأخيــرًا  الحكومــة  عمــل 
رئيــس  مــع  التعــاون  إمــكان 
الــوزراء، وأعطــى نبــذة مبســطة 
عــن كل إختصــاص للمشــاركين.

فتــح  تــم  المحاضــرة  وبنهايــة 
واألســئلة،  المناقشــة  بــاب 
مــع  المشــاركين  تفاعــل  فقــد 
أجــاب  بــدوره  الــذي  المحاضــر 
عــن كافــة األســئلة، وتأتــي هــذه 
المحاضــرة ضمــن سلســلة مــن 
اإلتحــاد  ببرنامــج  المحاضــرات 
إلــى  الموجــه  التثقيفــي  الحــر 

النقابــات.  مــن  أعضــاءه 
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االتحاد الحر يدشن النسخة التاسعة من حملة التوعية بمخاطر سرطان الثدي أول أكتوبر

لنقابــات  الحــر  االتحــاد  أعلــن 
انطــالق  عــن  البحريــن  عمــال 
حملــة  مــن  التاســعة  النســخة 
مــرض  بمخاطــر  التوعيــة 
ســرطان الثــدي وطــرق الوقايــة 
والكشــف المبكــر للمــرض بدايــة 
تنظمهــا  والتــي  أكتوبــر  شــهر 
العاملــة والطفــل  المــرأة  لجنــة 
مــع  بالتعــاون  الحــر  باالتحــاد 
بــوزارة  الصحــة  تعزيــز  إدارة 
عــدد  مــع  وبالتنســيق  الصحــة 

مــن  الحكوميــة  الجهــات  مــن 
ومستشــفيات  وإدارات  وزارات 
و  الخــاص  بالقطــاع  وشــركات 
عــدد مــن مؤسســات المجتمــع 

لمدنــي. ا
رئيــس  ثمــن  جانبــه  مــن 
المجلــس التنفيــذي لالتحــاد الحــر 
جهــود  محمــد  يوســف  يعقــوب 
وزارة الصحــة فــي دعــم البرامــج 
اإلتحــاد  ينظمهــا  التــي  الصحيــة 
الحــر، معربــًا عن شــكره لســعادة 
وزيــرة الصحــة األســتاذة فائقــة 
الطبيبــات  وجميــع  الصالــح، 
المعــاون  الطبــي  والجهــاز 
تعزيــز  إدارة  مــن  واألخصائيــات 
الصحــة بالــوزارة المشــاركين فــي 

لحملــة. ا
إلدارات  الشــكر  وجــه  كمــا 
والمؤسســات  الشــركات 
علــى  الحريصــة  والهيئــات 
التنســيق مــع االتحــاد الحــر فيمــا 

الســنوية. الحملــة  هــذه  يخــص 
كمــا أشــاد رئيــس االتحــاد الحــر 
تبذلهــا  التــي  الكبــرى  بالجهــود 
مكافحــة  فــي  الصحــة  وزارة 
والتــي  كورونــا  فيــروس  جائحــة 
احتــواء  فــي  كبيــر  دور  لهــا  كان 

اإلنتشــار.   مــن  الجائحــة 
فــي  الحملــة  وتســتهدف 
عامهــا التاســع تنظيــم عــدد مــن 
المحاضــرات والزيــارات الميدانية 
باإلضافــة إلــى فعاليــات رياضيــة 
الصحيــة  الظــروف  ســمحت  اذا 

البــالد. فــي  العامــة 
نائــب  ثمنــت  جهتهــا  مــن   
لشــؤون  الحــر  اإلتحــاد  رئيــس 
المــرأة العاملــة والطفــل ســارة 
تعزيــز  إدارة  تعــاون  النعيمــي،  
وعــدد  الصحــة  بــوزارة  الصحــة 
مــن الجهــات المعنيــة وشــركات 
حملــة  مــع  الخــاص  القطــاع 
االتحــاد الحــر  لمكافحــة ســرطان 

االتحــاد  ينظمهــا  والتــي  الثــدي 
علــى مــدار تســع ســنوات مضــت.

الحملــة  أن  أضافــت  و 
علــى  عــام   كل  فــي  تحــرص 
للنســاء  برنامجهــا  توجيــه 
المؤسســات  فــي  العامــالت 
بشــكل  والخاصــة  الحكوميــة 
الضــوء  تســليط  مــع  عــام 
التربويــة  المؤسســات  علــى 
تواجــد  بحكــم  والتعليميــة 
بهــذه  بكثــرة  العاملــة  المــرأة 

. ت سســا لمؤ ا
الحملــة  برنامــج  أن  وأكــدت   
اإلنفراجــة  ومــع  العــام   هــذا 
الصحيــة والنجــاح الباهــر للفريــق 
الوطنيــة  واللجنــة  الوطنــي 
جائحــة  احتــواء  فــي  الطبيــة 
ســيكون  اإلنتشــار  مــن  كورونــا 
وعــدد  المحاضــرات  خــالل  مــن 
واألنشــطة   الفعاليــات   مــن 
والتدريبيــة. التوعويــة  والبرامــج 

االتحاد الحر ينظم ندوة حول »إسناد الحوادث المرورية البسيطة لشركات التأمين«
المشــاريع  لجنــة  نظمــت 
الحــر  باالتحــاد  واألنشــطة 
نــدوة  البحريــن  عمــال  لنقابــات 
الحــوادث  »إســناد  بعنــوان 
لشــركات  البســيطة  المروريــة 
مــع  بالتعــاون  وذلــك  التأميــن« 
اإلدارة العامــة للمــرور، وقدمهــا 
بلجيــك. هشــام  عريــف  نائــب 

وأوضــح نائــب العريــف هشــام 
أن الحوادث البســيطة المسندة 
لشــركات التأميــن بأنهــا التــي ال 
ويكــون  إصابــات  علــى  تشــتمل 
علــى  متصالحيــن  الطرفيــن 
تحويــل  يتــم  بينمــا  األغلــب، 
الحــوادث األخــرى لــإلدارة العامــة 
القــرار  بحســب  وذلــك  للمــرور، 
تــم  والــذي   ،٢٠٢١ لســنة   ٧ رقــم 
تفعيلــه بتاريــخ ٢٥ يوليو الماضي.
العريــف  نائــب  وتطــرق 
المــرور  حــوادث  إلحصائيــات 
الفتــًا إلــى أنهــا انخفضــت بشــكل 
ــى  ــذ العــام ٢٠١٧، وأشــار إل ــر من كبي
المســجلة  التأميــن  شــركات  أن 
للتأميــن  البحريــن  جمعيــة  لــدى 
وأهميــة اللجــوء إليهــا مــن خــالل 

لضمــان  الســيارة  علــى  التأميــن 
حقــوق أصحابهــا فــي التعويــض 
حيــن  الحــوادث  أضــرار  عــن 
حدوثهــا، وشــدد علــى أهمية إبالغ 
األضــرار  عــن  التأميــن  شــركات 
المؤمــن  فيهــا  المتســبب 
للممتلــكات العامــة أو الخاصــة، 
فــي  الشــخص  يتــورط  ال  حتــى 

أخــرى. قضايــا 
المخالفــات  بلجيــك  وبيــن 
المرافقــة لبعــض الحــوادث مثــل 
الهــروب أو القيــادة بــدون رخصــة 
التــي  المخالفــات  مــن  وغيرهــا 
تســتوجب إحالــة الحــادث لــإلدارة 

العامــة للمــرور والتــي لهــا الحــق 
إحالتهــا  أو  الحــوادث  بمباشــرة 
أوضــح  كمــا  التأميــن،  لشــركة 
إجــراءات مباشــرة الحــوادث قبــل 

القــرار. تطبيــق  وبعــد 
وقــوع  عنــد  إنــه  بلجيــك  وقــال 
علــى  فيجــب  المــروري  الحــادث 
الحــادث  تصويــر  األطــراف 
العالمــات  وإظهــار  والتلفيــات 
المروريــة الموجــودة فــي موقــع 
آثــار  هنــاك  كانــت  وإذا  الحــادث 
مكابــح علــى األرض ومــدى بعــد 
الســيارة بحيــث يســاعد الفاحص 
علــى  وشــدد  المعاينــة،  علــى 

أهميــة االتصــال باإلســعاف إذا 
المصــور  وتأميــن  األمــر،  تطلــب 
قبــل التصويــر فــي الشــارع تفاديــًا 
لحــدوث حــوادث أخــرى، ثــم يتــم 
إدخــال المعلومــات والبيانات في 
الــذي يحتــوي    e traffic برنامــج
الخدمــات  مــن  العديــد  علــى 
المروريــة، أو إدخــال البيانــات فــي 
اســتمارة المــرور فــي حــال تعــذر 

التطبيــق. اســتعمال 
عريــف  نائــب  واســتعرض 
الشــائعة  األســئلة  هشــام 
والمتكــررة والــردود عليهــا مبينــا 
أن شــركات التأميــن ال يمكــن أن 
تقــوم بإجــراءات الحــادث إذا كان 
ويمكــن  مجهــول،  المتســبب 
للتبليــغ  اإلدارة  علــى  االتصــال 
خــالل ٤8 ســاعة، كمــا شــرح أنــواع 
وإعطــاء  الجســيمة  المخالفــات 

عنهــا. نبــذة 

لمشاهدة النــــدوة
الرجاء الضغط هنــــا

https://www.youtube.com/watch?v=wNa5jToTp5w
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االتحاد الحر يدشن حملة مكافحة سرطان الثدي التاسعة بمحاضرة »اطمئنان«

العاملــة  المــرأة  دشــنت لجنــة 
والطفــل باالتحــاد الحــر لنقابــات 
الحــر  حملــة  البحريــن  عمــال 
الثــدي  ســرطان  لمكافحــة 
بــأول  التاســعة  نســختها  فــي 
محاضراتهــا بعنــوان »إطمئنان« 
الســندي  هنــد  د.  وقدمتهــا 
بــوزارة  عائلــة  طــب  استشــارية 

. لصحــة ا
وقدمــت الدكتــورة الســندي فــي 
المحاضــرة تعريفــًا بــأورام الثــدي، 
وخاصــة ســرطان الثــدي مؤكــدة 
أن االكتشــاف المبكــر يزيــد مــن 
نســبة الشــفاء والبقــاء علــى قيــد 
ان  يمكــن  إنــه  وقالــت  الحيــاة، 
او  الدمويــة  األوعيــة  عبــر  ينتقــل 
أجــزاء  إلــى  الليمفاويــة  القنــوات 
أخــرى مــن الجســم مشــيرة إلــى 
الجنــس  مثــل  عوامــل  وجــود 
فــي  اإلصابــات  وتاريــخ  والعمــر 
إحتماليــة  مــن  تزيــد  العائلــة 
كمــا  الثــدي،  بســرطان  اإلصابــة 
المشــبعة  األغذيــة  لتنــاول  أن 
الــوزن  وزيــادة  بالدهــون 
والتدخيــن  البدنــي  والخمــول 
والتعــرض  الكحوليــات  وتنــاول 
بمنطقــة  إشــعاعي  لعــالج 
لخطــر  عوامــل  تمثــل  الصــدر 
لألعــراض  وتطرقــت  اإلصابــة، 
العــالج  وأنــواع  والتشــخيص 
والتكيــف والوقايــة بأتبــاع أنمــاط 

صحيــة. حيــاة 
نائــب  أكــدت  آخــر  جانــب  مــن 
لشــؤون  الحــر  اإلتحــاد  رئيــس 
المــرأة والطفــل األســتاذة ســارة 
االتحــاد  حــرص  علــى  النعيمــي 

تســع  منــذ  الحملــة  ألســتدامة 
سنوات بالتعاون مع إدارة تعزيز 
الصحــة بــوزارة الصحــة، وتوجيــه 
برنامجهــا والوصــول إلــى النســاء 
المؤسســات  فــي  العامــالت 
بهــدف  والخاصــة  الحكوميــة 
رفــع التوعيــة ضــد هــذا المــرض 
وتشــجيع النســاء علــى الكشــف 

ألنفســهن. حمايــة  المبكــر 

أن  إلــى  النعيمــي  وأشــارت 
ــة بســرطان الثــدي  نســبة اإلصاب
 ٪  ٤٠ بلغــت  قــد  البحريــن  فــي 
بحســب  مصابــة   ٣١٦٤ بإجمالــي 
لــألورام،  البحريــن  مركــز  بيانــات 
ســرطان  تشــخيص  يتــم  فيمــا 
العالــم  فــي  ثانيــة،   ٣٠ الثــدي كل 
دقيقــة   ٥٣ كل  امــرأة  وتمــوت 

المــرض. بســبب 

وشــددت نائــب رئيــس االتحــاد 
والطفــل  المــرأة  لشــؤون  الحــر 
المبكــر  الكشــف  أهميــة  علــى 
فــي  اختــالف  أي  وجــود  عــن 
تركيبــة الثــدي ومراجعــة األطبــاء 
أمــراض  علــم  فــي  المختصيــن 
يكــون هــذا مقتصــرا  الثــدي وأال 

فقــط. اكتوبــر  شــهر  علــى 
ــت النعيمــي عــن شــكرها  وأعرب
برئاســة  التنســيقية  اللجنــة  إلــى 
األميــر  الســموالملكي  صاحــب 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي 
وجميــع  الــوزراء  رئيــس  العهــد 
ــة علــى مــا قدمــوه  الكــوادر الطبي
مــن مجهــودات كبــرى ومتميــزة 
كورونــا،  جائحــة  مواجهــة  فــي 
التــي  الكبيــرة   الجهــود  مثمنــة 
يبذلهــا المجلــس األعلــى للمــرأة  
برئاســة صاحبــة الســمو الملكــي 
إبراهيــم   بنــت  ســبيكة  األميــرة 
المفــدى  البــالد  عاهــل  قرينــة 
الصحيــة  الســالمة  لتعزيــز 
البحرينيــة   للمــرأة  والنفســية 
يقــوم  التــي  الجهــود  وخصوصــًا 
بهــا المجلــس خــالل شــهر أكتوبر  

مــن  كل عــام.

لمشاهدة المحاضرة
الرجاء الضغط هنــــا

https://www.youtube.com/watch?v=FoqEDtw-Grw
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لمشاهدة المحاضرة
الرجاء الضغط هنــــا

محاضــرة ضمــن حملــة الحــر لمكافحــة ســرطان الثــدي تؤكــد علــى ضــرورة الدعــم النفســي 
والعاطفــي لمرضى الســرطان

شــهالء  الدكتــورة  أكــدت 
الكريــم  عبــد  ماشــاءهللا 
الوصلــي  الطــب  استشــاري 
الطــب  بمستشــفى  النفســي 
أن  البحريــن  بمملكــة  النفســي 
واالجتماعــي  النفســي  الدعــم 
لمرضــى  جــدًا  هــام  والســلوكي 
الســرطان مؤكــدة أن الســرطان 
المنتشــرة  األمــراض  مــن 
والشــائعة والتــي تصيــب مختلف 

. ر األعمــا
محاضــرة  خــالل  وأضافــت 
مرضــى  مســاندة  »كيفيــة 
الســرطان نفســيًا« ضمــن حملــة 
الحــر لمكافحــة لســرطان الثــدي، 
أن التعامــل مــع المريــض يجــب 
أن يكون بحذر وبطريقة ال تقلقه 

مرضــه.  بخطــورة  تشــعره  او 
إلــى  شــهالء  الدكتــورة  ودعــت 
عــدم التصنــع فــي التعامــل مــع 
المريــض مــن خــالل الزيــادة فــي 
يجعــل  مــا  والســؤال  االهتمــام 
شــعور المريــض بــأن هنــاك أمــر 
مخيــف ومقلقــك يدفــع إلــى هــذا 
التصنــع والزيــادة فــي االهتمــام 

بــه.
 وأضافــت أن المريــض يحتــاج 
وأن  معــه،  عائلتــه  بقــاء  إلــى 
تفاصيــل  علــى  العائلــة  تطلــع 

يحــدث  مــا  حــول  ومعلومــات 
للمريــض ليكــون التعامــل معــه 
لــه. وداعمــة  مناســبة  بطريقــة 
إلــى  شــهالء  الدكتــورة  ودعــت 
نفــس  فــي  الثقــة  زرع  ضــرورة 
المريــض والمبادرة بالمســاعدة، 
الســرطان  مريــض  وأن  خاصــة 
أحــد  مــن  المســاعدة  يطلــب  ال 

بمســاعدته. المبــادرة  فيجــب 
المــرض  ارتبــاط  أن  وأكــدت 
هــو  شــبح،  وكأنــه  بالمــوت 
تغييــره،  ويجــب  مفهــوم خاطــئ 
مــن  كغيــره  الســرطان  فمــرض 
معالجتــه  تتــم  التــي  االمــراض 
ــر مــن  ــاك نســبة شــفاء لكثي وهن

أمــراض الســرطان بنســب عاليــة 
إلــى  يصــل  ان  يجــب  مــا  وهــذا 

يــض. لمر ا
شــهالء  الدكتــورة  ودعــت 
العاطفــي  الدعــم  ضــرورة  إلــى 
للتعامــل مــع اإلجهــاد النفســي 
واألمــراض  األكتئــاب  وتقليــل 
المصاحبــة  األخــرى  النفســية 
مــن  وذلــك  الســرطان  لمــرض 
للمريــض  الفرصــة  إتاحــة  خــالل 
بالتعبيــر عــن شــعوره لشــخص 
األمــور  مــن  فيــه  يفكــر  بمــا  مــا 

بيــة. اإليجا
كمــا دعــت إلــى ضــرورة التركيــز 
وذكــر  اإليجابيــة  األمــور  علــى 

العافيــة والبعــد عــن كل مــا يثيــر 
المريــض. لــدى  القلــق 

وجهــت  أخــرى  جهــة  مــن 
الشــكر  شــهالء  الدكتــورة 
االتحــاد  رئيــس  إلــى  والتقديــر 
التنفيــذي  المجلــس  وأعضــاء 
المكافحــة  الحملــة  هــذه  علــى 
وعلــى  الســرطان  لمــرض 
هــذا  فــي  المتميــزة  جهودهــم 
الجانــب مــن خــالل إتاحــة الفرصــة 
قــرب  عــن  بالتعــرف  للعامليــن 
عــن ســرطان الثدي مــن التعريف 
بالمــرض وكيفيــة التعامــل معــه 
وصــواًل إلــى طــرق الوقايــة منــه.

مــن  للوقايــة  الحــر  تأتــي حملــة 
ســرطان الثــدي للســنة التاســعة 
أكتوبــر  شــهر  فــي  التوالــي  علــى 
الدوليــة  الحملــة  مــع  بالتزامــن 
الموحــدة للوقايــة مــن ســرطان 
الثــدي والتــي خصــص لهــا شــهر 
للتعريــف  عــام  كل  مــن  أكتوبــر 
المــرض  هــذا  يخــص  مــا  بــكل 

منــه. الوقايــة  وكيفيــة 

https://www.youtube.com/watch?v=fiKZuLN7RV0
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الحــر  االتحــاد  حملــة  ضمــن   
 ،٢٠٢١ الثــدي  ســرطان  لمكافحــة 
العاملــة  المــرأة  لجنــة  نظمــت 
والطفــل باالتحــاد الحــر لنقابــات 
مــع  بالتعــاون  البحريــن  عمــال 
البحرينيــة  المصرفييــن  نقابــة  
محاضــرة  بعنــوان » االكتشــاف 
المبكــرة لســرطان الثــدي« بمقــر 
شــركة أمكــس لتوعيــة العامالت 
تحدثــت  والتــي  بالشــركة 
الريفــي  ســارة  الدكتــورة  فيهــا  
إستشــاري أورام الثــدي والترميــم 
الجراحــة العامــة وجراحــة الثــدي 
مديــر مركــز لنــدن لجراحــة الثــدي 

البحريــن. بمملكــة 
ســارة  الدكتــورة  وأشــارت 
األكتشــاف  أن  إلــى  الريفــي  
عامــل  هــو  للمــرض  المبكــرة 
التــام  الشــفاء  فــي  جــدًا  كبيــر 
منه،مؤكــدة أن الكشــف المبكــر 
مــن  الشــفاء  بنســبة  يرتفــع  
المــرض إلــى ٩٥٪ ويكــون العــالج 
انتشــار  وقبــل  وأســهل  أســرع 

. ض لمــر ا

األكتشــاف  أن  وأضافــت 
المبكــر يقلــل مــن عــدد الوفيــات 
الثــدي.   ســرطان  عــن  الناجمــة 
المبكــر   فالكشــف  وبالتالــي 
ضــرورة ويجــب أن يتــم بعــد عمــر 
األربعيــن ســنة عــن طريــق إجــراء 
بالماموغــرام  الــدوري  الفحــص 
ضئيلــة  نســبة  يســتخدم  الــذي 

الضــارة. غيــر  اإلشــعة  مــن 
الفحــص  كمــا شــرحت طــرق   
وطــرق  المنــزل،  فــي  الذاتــي 
بيــن  تتنــوع  التــي  العــالج 

اإلشــعاعي والجراحــي والهرموني 
والكيميائــي بحســب نــوع الــورم.
إن  ســارة   الدكتــورة  وقالــت 
قــد  العالميــة  الصحــة  منظمــة 
أوضحــت أن نســبة الشــفاء مــن 
 ١٠ غضــون  فــي  الثــدي  ســرطان 
ســنوات وفــي حــال انتشــار الــورم 
 ٪8٤ هــو  المجــاورة  الخاليــا  فــي 
ومعــدل الشــفاء فــي حــال عــدم 
انتشــاره فــي غضــون ٥ ســنوات 

.٪٩٩ هــو 
عــدة  الدكتــورة  وقدمــت 

نصائــح بضــرورة البــدء مــن ســن 
الفحــص  إجــراء  فــي  العشــرين 
الذاتــي وفــي حــال انقطــاع الــدورة 
الذاتــي  الفحــص  إجــراء  يجــب 
زيــارة  وإجــراء  شــهر،  كل  أول 
للطبيــب كل ٣ ســنوات بيــن عمــر 
٢٠ – ٣٩ عامــا، وســنويًا بعــد ســن 

بعيــن.   األر
وجهــت  المحاضــرة  وبنهايــة 
الدكتــورة ســارة الدعــوة لجميــع 
مركــز  لزيــارة  المشــاركات  
إلجــراء  الثــدي  لجراحــة  لنــدن 
الفحوصــات الالزمــة مــع تقديــم 

  .٪٣٠ بواقــع  خــاص  خصــم 
التوعويــة  المحاضــرات  وتأتــي 
تنظيــم  مــن  الثــدي  بســرطان 
العاملــة والطفــل  المــرأة  لجنــة 
عمــال  لنقابــات  الحــر  باالتحــاد 
التاســعة علــى  البحريــن للســنة 

التوالــي.
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حصــة  الدكتــورة  كشــفت 
طبيــب  الدوســري  عبدالرحمــن 
عــام فــي لجنــة حقــوق األنســان 
ــة عــن عــدم وجــود  ــوزارة الداخلي ب
محــددة  أســباب  أو  ســبب 
بمــرض  لإلصابــة  وواضحــة 
أكــدت  لكنهــا  الثــدي،  ســرطان 
قــد  خطــرة  عوامــل  وجــود  علــى 
اإلصابــة،  احتماليــة  مــن  تزيــد 
ووجــود  العمــر  أبرزهــا  ومــن 
مــن  العائلــة  فــي  مرضــي  تاريــخ 
الدرجــة األولــى أو عوامــل جينيــة 
بأزديــاد  مرتبطــة  وهرمونيــة 
وكذلــك  األســتروجين،  هرمــون 
ســن  وتأخــر  المبكــر  البلــوغ 
اليــأس وعــدم اإلنجــاب وحبــوب 
ــي  منــع الحمــل والعــالج الهرمون

. لســمنة ا و
المحاضــرة  فــي  نوهــت  كمــا 
الحملــة   مــن محاضــرات  الثالثــة 
ــة لعــام ٢٠٢١ تحــت عنــوان  التوعوي
أهميــة  إلــى  الثــدي«  »ســرطان 
مــن  لإلشــعاع  التعــرض  عــدم 

بســبب  أو  المحيطــة  البيئــة 
ســرطان  مــن  ســابق  عــالج 
المــرض  أعــراض  آخــر، موضحــة 
والمتمثلــة فــي وجــود ورم أو كتلــة 
الحلمــة  بالصــدر، وإفــرازات مــن 
وتــورم  ولونهــا  شــكلها  وتغيــر 
اإلبــط،  الليمفاويــة تحــت  الغــدد 
مــع الشــعور بألــم موضعــي فــي 
الثــدي، وأشــارت إلــى أن معظــم 

اآلم. تصاحبهــا  ال  األورام 
المــرض  إن  الدكتــورة  وقالــت 
طريــق  عــن  تشــخيصه  يتــم 
أو  للمصابــة  المرضــي  التاريــخ 
والفحــص  الســريري  بالفحــص 
اإلشــعاعي، مشــددة علــى أهميــة 
المــرض  عــن  المبكــر  الكشــف 
الشــفاء  نســبة  تزيــد  والتــي 
أســرع  العــالج  ويكــون   ٪٩٥ إلــى 
وأســهل وقبــل انتشــار المــرض، 
كمــا أن االكتشــاف المبكــر يقلــل 
مــن عــدد الوفيــات الناجمــة عــن 

الثــدي. ســرطان 
أن  إلــى  الدكتــورة  وأشــارت 

يتــم  أن  يجــب  المبكــر  الكشــف 
عــن  ســنة  األربعيــن  عمــر  بعــد 
الــدوري  الفحــص  إجــراء  طريــق 
يســتخدم  الــذي  بالماموغــرام 
ــر  ــة مــن اإلشــعة غي نســبة ضئيل
طــرق  شــرحت  كمــا  الضــارة، 
المنــزل،  فــي  الذاتــي  الفحــص 
تتنــوع  التــي  العــالج  وطــرق 
والجراحــي  اإلشــعاعي  بيــن 
والهرمونــي والكيميائــي بحســب 

الــورم. نــوع 
منظمــة  إن  الدكتــورة  وقالــت 
قــد أوضحــت  العالميــة  الصحــة 
أن نســبة الشــفاء مــن ســرطان 
ســنوات   ١٠ غضــون  فــي  الثــدي 
فــي  الــورم  انتشــار  حــال  وفــي 
 ٪8٤ هــو  المجــاورة  الخاليــا 
ومعــدل الشــفاء فــي حــال عــدم 
انتشــاره فــي غضــون ٥ ســنوات 

.٪٩٩ هــو 
عــدة  الدكتــورة  وقدمــت 
نصائــح بضــرورة البــدء مــن ســن 
الفحــص  إجــراء  فــي  العشــرين 

الذاتــي وفــي حــال انقطــاع الــدورة 
يجــب إجــراء الفحــص الذاتــي أول 
ــة كل ٣  ــارة الطبيب كل شــهر، وزي
ســنوات بيــن عمــر ٢٠ – ٣٩ عامــا، 

األربعيــن.   ســن  بعــد  وســنويا 
عــن  باألبتعــاد  نصحــت  كمــا 
الرضاعــة  وتشــجيع  التدخيــن 
علــى  والمحافظــة  الطبيعيــة 
الــوزن الصحــي وتنــاول األطعمــة 
التماريــن  الدهــون وإتبــاع  قليلــة 

ياضيــة. الر
التوعويــة  المحاضــرات  وتأتــي 
تنظيــم  مــن  الثــدي  بســرطان 
العاملــة والطفــل  المــرأة  لجنــة 
عمــال  لنقابــات  الحــر  باالتحــاد 
التاســعة علــى  البحريــن للســنة 

التوالــي.
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عقيــل  حامــد  الدكتــور  قــال 
جراحــة  و  الصدريــة  )جــراح  علــي 
الســلمانية  بمجمــع  األورام( 
الطبــي إن مــا يقــدر بـــ ١٩,٣ مليــون 
حالــة ســرطان جديــدة وحوالــي ١٠ 
بالســرطان  وفــاة  حالــة  مالييــن 
أن  مؤكــدا   ،٢٠٢٠ عــام  فــي  حدثــت 
ســرطان الثــدي عنــد النســاء هــو 
مــع   ، شــيوًعا  األكثــر  الســرطان 
مــا يقــدر بنحــو ٢,٣ مليــون حالــة 
ســرطان  يليــه   )  )٪١١,٧( جديــدة 
الرئــة )١١,٤٪( ، وســرطان القولــون 
وســرطان   ،  )٪١٠,٠( والمســتقيم 
البروســتاتا )٧,٣٪( ، ثــم ســرطان 

.)٪٥,٦( المعــدة 
محاضــرة  فــي  ذلــك  جــاء 
العاملــة  المــرأة  لجنــة  نظمتهــا 
والطفــل باالتحــاد الحــر لنقابــات 
مــع  بالتعــاون  البحريــن  عمــال 
البحرينيــة  التربوييــن  نقابــة 
المبكــر  »االكتشــاف  بعنــوان 
لســرطان الثــدي«، وذلــك ضمــن 
ســرطان  لمكافحــة  الحــر  حملــة 
علــى  التاســع  للعــام  الثــدي 
نقــاط  أهــم  عــدد  حيــث  التوالــي، 
ســرطان  مــرض  مرحلــة  تحــدد 
المريضــة  مســتقبل  و  الثــدي 
ومــدى  الــورم  حجــم  وهــي 
التصاقــه بجلــد الثــدي وبعضــالت 

األكبــر  الــورم  إن  وقــال  الصــدر، 
لتقرحــات  والمســبب  الملتصــق 
بعضــالت  الملتصــق  أو  بالجلــد 
الــورم  مــن  بكثيــر  أســوأ  الصــدر 
ــدي  ــر المحصــور داخــل الث الصغي
أو  الصــدر  بجلــد  اتصــال  بــدون 

الصــدر. عضــالت 
الخاليــا  انتشــار  مــن  حــذر  كمــا 
الســرطانية فــي أجــزاء أخــرى مــن 
الجســم، ومــدى العدوانيــة التــي 
تظهــر بهــا الخاليــا عنــد عرضهــا 
كانــت  إذا  ومــا  المجهــر،  تحــت 
الخاليــا الســرطانية لديهــا طفــرة 
بروتيــن  تنتــج  تجعلهــا  جينيــة 
هنــاك  إن  وقــال  فائــض،   HER٢
األورام  لتقســيم  طــرق  عــدة 
الطبيــب  يتمكــن  حتــى  وذلــك 
مــن تحديــد مرحلــة المــرض ومــن 
المناســب  العــالج  إعطــاء  ثــم 
حســب المرحلــة،   وتعتمــد هــذه 
 التقســيمات عمومــًا علــى ثالثــة 
بالحــروف    لهــا  ويرمــز  عوامــل 
حجــم  وهــي:  الالتينيــة   TNM
 )T( ويرمــز لــه بـــ  ) Tumor (الــورم
 Lymph ( حالــة الغــدد الليمفاويــة
 ،)N( بالحــرف لــه  Nodes (ويرمــز 
ومــدى انتشــار الــورم فــي أجــزاء 
  )Metastasis( أخــرى مــن الجســم
ويرمــز لــه بـــ ) M( وبيــن أعــراض 
مــرض ســرطان الثــدي والتــي تبــدأ 
بألــم موضعــي فــي الثــدي أو تحت 
األورام  أن معظــم  )رغــم  اإلبــط 
بألــم(،  مصحوبــة  غيــر  الخبيثــة 
وظهــور كتلــة أو غالظــة بالثــدي 
أو تحــت اإلبــط، وتغيــر فــي شــكل 
أو حجــم الثــدي، وإفــرازات دمويــة 
أو غيــر دمويــة مــن الحلمــة، وتغيــر 
الحلمــة  لــون  أو  مظهــر  فــي 
)انقــالب الحلمــة للداخــل بشــكل 
أو  المــكان  فــي  تغيــر  مســتمر، 
الهيئــة(، مــع الشــعور بتغيــرات 
فــي الجلــد أو الحلمــة مــن حيــث 
 ، تهيــج   ، )تشــققات  المظهــر 
انكمــاش - شــد للداخــل( أو مــن 

اإلحســاس. حيــث 

عقيــل  الدكتــور  نــوه  كمــا 
بالعوامــل التــي تــؤدي إلــى زيــادة 
احتمــال اإلصابة بمرض ســرطان 
الوراثيــة  العوامــل  مثــل  الثــدي، 
خاصــة إذا تمثلــت بإصابــة األم أو 
إحــدى األخــوات، وهــي تمثــل ٥٪ 
والتغييــرات  الحــاالت،  عــدد  مــن 
الجينيــة ومــن أهــم هــذه الجينــات 
إن  وقــال   BRCA٢ و   BRCA١
النســاء الالتــي لديهــن تشــوهات 
فــي هذيــن الجينيــن يكــن عرضــة 
لإلصابــة بهــذا المــرض 8٠  ٪ أكثــر 

األخريــات. النســاء   مــن 
أن  المــرأة  إلــى  أشــار  كمــا 
أحــد  فــي  بســرطان  المصابــة 
نســبة  لديهــا  ترتفــع  الثدييــن 
الثــدي  فــي  بالمــرض  اإلصابــة 
فــي  آخــر  مــكان  فــي  أو  اآلخــر 
الثــدي نفســه، وقــال إن العوامــل 
الغذائيــة وزيــادة نســبة الشــحوم 
و زيــادة  األكل،  فــي  )الدهــون( 
مــن  تزيــد  الجســم  فــي  الــوزن 
نســبة اإلصابــة بســرطان الثــدي.
طــرق  عقيــل  دكتــور  وتنــاول 
الكشــف المبكــر لســرطان الثــدي 
التــي  والفحوصــات  وتشــخيصه 
المــرض  كان  إذا  لتبيــن  تجــرى 
ومــدى  الجســم  فــي  انتشــر  قــد 
عــالج   إن  وقــال  االنتشــار،  هــذا 
علــى  يعتمــد  الثــدي  ســرطان 
مرحلــة المــرض ونوعيــة الخاليــا 
المريضــة،  ورغبــة  الســرطانية، 
العــالج  ســبل  إلــى  تطــرق  كمــا 
أهميــة  علــى  مشــددا  المتبعــة 
والدعــم  النفســي  العــالج 

 . طفــي لعا ا
وقــال: يواجــه مريضــة ســرطان 
المشــاكل  مــن  العديــد  الثــدي 
العــالج  فتــرة  خــالل  الغذائيــة 
عنهــا  نمنــع  ولكــي   ، الكيمــاوي 
االصابــة بســوء التغذيــة  و حــل 
مشــاكلها مــع الغــذاء وفقــدان 
الشــهية أو زيــادة الــوزن ، يعمــل 
لهــا برنامــج غذائــي تحــت اشــراف 
بمرضــى  التغذيــة مختــص  خبيــر 

الســرطان.
وأكــد أن العــالج الطبيعــي  بعــد 
الجراحــة بفتــرة قصيــرة يســاعد 
فــي منــع تــورم الــذراع وفــي حالــة 
حدوثــه بالفعــل يقلــل مــن شــدة 
التــورم وبالتالــي تتغلــب المريضــة 
تحريــك  صعوبــة  مشــكلة  علــى 

ذراعهــا.
قدمــت  أخــرى  جهــة  ومــن 
األســتاذة حليمــة االزعــر األميــن 
لدعــم  ضيــاء  لجمعيــة  المالــي 
بالمملكــة  الســرطان  مرضــى 
المغربيــة نبــذة شــاملة عــن مــا 
تقديــم  مــن  الجمعيــة  بــه  تقــوم 
الدعــم لمرضــى الســرطان وســرد 
بعــض القصــص ألفــراد مرضــى 
تعاطــي  وكيفيــة  الســرطان 
الجمعيــة إلــى حيــن الوصــول إلــى 
التعافــي  مــن  متقدمــة  مراحــل 
التعافــي  لدرجــة  المــرض  مــن 

التــام.
وهــي  األزعــر  األســتاذة  وبينــت 
عــن  المــرض  مــن  متعافيــة 
التــي عاشــتها  الفتــرة  الصعبــة 
مــن حياتهــا وهــي تتلقــى العــالج 
وكيفيــة تغلبهــا علــى المــرض من 
خــالل المعالجــة النفســية قبــل 
المعالجــة الطبيــة، وأضافــت إلــى 
ضــرورة تهيئــة العامــل النفســي 
للمريــض مــن قبــل األشــخاص 
مــن  بــدأ  حواليــه  الموجوديــن 
أقــرب النــاس لــه عائلتــه ومــن ثــم 
باإلضافــة  والمجتمــع،  معارفــه 
الــالزم  العــالج  بأخــذ  التقيــد  إلــى 
مــع  المســتمرة  والمتابعــة 
ذلــك  فــكل  المختــص،  الطبيــب 
علــى  التغلــب  فــي  يســاهم 
تمامــًا  منــه  والشــفاء  المــرض 

هللا.  بــأذن 

لمشاهدة المحاضرة
الرجاء الضغط هنــــا

https://www.youtube.com/watch?v=4vVdlMSooIA
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خــالل محاضــرة مــن تنظيــم اإلتحــاد الحــر بالتعــاون مــع نقابــة عمــال جيبــك.. د. أريــج 
الســعد: التغذيــة الصحيــة أحــد اهــم الســلوكيات التــي تقــي مــن ســرطان الثــدي

الحــر  االتحــاد  حملــة  ضمــن 
 ،٢٠٢١ الثــدي  ســرطان  لمكافحــة 
العاملــة  المــرأة  لجنــة  نظمــت 
والطفــل باالتحــاد الحــر لنقابــات 
مــع  بالتعــاون  البحريــن  عمــال 
نقابــة عمــال جيبــك محاضــرة » 
التغذيــة والوقايــة مــن ســرطان 
فيهــا  تحدثــت  والتــي  الثــدي« 
الدكتــورة اريــج الســعد أخصائيــة 
رئيــس  نائــب  عالجيــة  تغذيــة 

الصحــة. أصدقــاء  جمعيــة 
 وأكــدت الدكتــورة أريــج الســعد 
ثابتــة  أنــه ال يوجــد طــرق وقايــة 
مؤكــدة لمنــع اإلصابــة بســرطان 
فعــل  يمكــن  ولكــن  الثــدي، 
بعــض  إتبــاع  خــالل  مــن  ذلــك 
قــد  التــي  النصائــح  الســلوكيات 
ومــن  اإلصابــة  مــن خطــر  تقلــل 
الوقايــة  الســلوكيات  هــذه  بيــن 
بالتغذيــة. الثــدي  ســرطان  مــن 
أن  بالرغــم مــن  أنــه   وأضافــت 
مــن  بالوقايــة  الطعــام  عالقــة 
واضحــة  غيــر  الثــدي  ســرطان 
غذائــي  نظــام  إتبــاع  أن  إال 
قــد  األطعمــة  بعــض  يشــمل 
التقليــل مــن خطــر  يســاعد فــي 

األطعمــة  هــذه  مــن  اإلصابــة، 
النباتيــة  األطعمــة  يأتــي:  مــا 
بالكارتونيــات  الغنيــة  والفواكــه 
إلــى  باإلضافــة  والخضــروات، 
األطعمــة المخمــرة، مثــل: اللبــن، 
ومخلــل الملفــوف علــى البكتيريــا 
النافعــة، وعناصــر غذائيــة أخــرى 
قــد يكــون لهــا دور فــي الوقايــة أو 
الحمايــة مــن اإلصابــة بســرطان 

الثــدي.
أن  أريــج  الدكتــورة  وأوضحــت 
صحــي  وزن  علــى  المحافظــة 

مــن  للوقايــة  الســبل  أهــم  مــن 
خــالل  مــن  وذلــك  الســرطان، 
تقليــل عــدد الســعرات الحراريــة 
البدنيــة،  األنشــطة  وممارســة 
ليترتــب علــى كونــك نشــيط بدنيــًا 
عــدة فوائــد منهــا الحفــاظ علــى 
وزن صحــي وبالتالــي المســاعدة 
فــي الوقايــة مــن ســرطان الثــدي.
 وحــذرت مــن بعــض األطعمــة 
عالقــة  لهــا  يكــون  قــد  التــي 
اللحــوم  مثــل:  الثــدي،  بســرطان 
والمشــروبات  المصنعــة، 

والســكريات  بالســكر  المحــالة 
عــام. بوجــه 

رئيــس  توجهــت  جهتهــا  مــن 
العاملــة  المــرأة  شــؤون  لجنــة 
ســارة  األســتاذة  والطفــل 
والتقديــر  بالشــكر  النعيمــي 
علــى  جيبــك  عمــال  لنقابــة 
مــع  الجيــد  والتنســيق  التعــاون 
ســرطان  لمكافحــة  الحــر  حملــة 
الثــدي إلقامــة هــذه المحاضــرة، 
أريــج  الدكتــورة  شــكرت  كمــا 
الســعد علــى تعاونهــا وتقديمهــا 
علــى  احتــوت  التــي  المحاضــرة 

قيمــة. معلومــات 
هــذا وقــد قامــت رئيســة لجنــة 
شــؤون المــرأة العاملــة والطفــل 
باالتحــاد الحــر بتقديــم درع االتحــاد 
للدكتــور أريــج الســعد تقديــرًا مــن 
ومجهوداتهــا  لدورهــا  االتحــاد 
الحــر  حملــة  مــع  وتعاونهــا 

الثــدي. ســرطان  لمكافحــة 


