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الحــر  االتحــاد  رئيــس  ثمــن 
لنقابــات عمــال البحريــن يعقــوب 
اســتقبال  محمــد  يوســف 
حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو 
الملــك  آل خليفــة ممثــل جاللــة 
وشــئون  اإلنســانية  لألعمــال 
إدارة  مجلــس  رئيــس  الشــباب 
الشــركة القابضــة للنفــط والغــاز 
نقابــات  لرؤســاء  ش.م.ب. 
العمــال الشــركة القابضــة للنفــط والغــاز  حقــوق  علــى  وســماعهم والتأكيــد  دعمهــم  يتــم  وأن 

مخاوفهــم  ومعالجــة  دائمــًا 
بشــكل حقيقــي وبطريقــة مهنية 
وفــي الوقــت المناســب لضمــان 
جميــع  وفــي  الممارســات  بــأن 
وأخالقيــة،  ســليمة  المجــاالت 
تكــون  أن  ضمــان  إلــى  إضافــة 
وتتبــع  واضحــة  التبليــغ  آليــة 
مباشــرة مكتــب رئيــس مجلــس 
معاييــر  ألعلــى  وتخضــع  اإلدارة 

واالســتقاللية. الشــفافية 

مملكة البحرين _عدد شهر ابريل 2022نشرة دورية تصدر عن اإلتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

bflufbh www.b f lu f bh .com
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الحــر  االتحــاد  اســتضاف 
وفــد  البحريــن  عمــال  لنقابــات 
مــن اتحــاد عــام موظفــي القطــاع 
)مأمورســان(  التركــي  العــام 
رئيــس  يالشــن  علــي  برئاســة 
االتحــاد وأعضــاء مجلــس اإلدارة 
حيــث اســتقبل رئيــس وأعضــاء 

الوفــد. التنفيــذي  المجلــس 
رحــب  االجتمــاع  بدايــة  وفــي 
الســيد  الحــر  االتحــاد  رئيــس 
محمــد  يوســف  يعقــوب 
منوهــًا  األشــقاء  بالضيــوف 
القويــة  التاريخيــة  بالعالقــات 
التــي تربــط بيــن مملكــة البحريــن 
وجمهوريــة تركيــا، ولفــت إلــى أن 

لدعــوة  إســتجابة  تأتــي  الزيــارة 
موظفــي  التحــاد  الحــر  االتحــاد 
لزيــارة  التركــي  العــام  القطــاع 
دورة  إنعقــاد  خــالل  البحريــن 
والمفاوضــة  اإلجتماعــي  الحــوار 

بأســطنبول. الجماعيــة 
االتحــاد  رئيــس  واســتعرض 
الحــر تاريــخ العمــل النقابــي فــي 
علــى  وتطــوره  البحريــن  مملكــة 
مــدار العقــود الماضيــة، وخاصــة 
مــع مــا شــهدته الحركــة النقابيــة 
مــن  إنطالقــا  كبيــر  تقــدم  مــن 
لجاللــة  اإلصالحــي  المشــروع 

المفــدى. الملــك 
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مثاليــة،  انتخابيــة  عمليــة  فــي 
شــارك أعضــاء نقابــة التربوييــن 
الــذي  االقتــراع  فــي  البحرينيــة 
نظمتــه النقابــة بإشــراف االتحــاد 
البحريــن؛  عمــال  لنقابــات  الحــر 
إدارة  مجلــس  أعضــاء  إلختيــار 
التــي  الجديــدة،  للــدورة  النقابــة 
منتســبي  مــن   12 فيهــا  ترشــح 
النقابــة. وتمــت عمليــة اإلقتــراع 
بفضــل  ويســر  سالســة  بــكل 

اإلعــداد  وُحســن  التنظيــم 
التــي  المناســبة  والترتيبــات 
بالتعــاون  النقابــة  اتخذتهــا 
الحــر  االتحــاد  مــع  والتنســيق 
إذ  البحريــن  عمــال  لنقابــات 
االنتخابيــة  العمليــة  انطلقــت 
حتــى  واســتمرت  الصبــاح  منــذ 
المســاء، بمشــاركة واســعة مــن 
منتســبي  مــن  النقابــة  أعضــاء 

التربــوي. القطــاع 

نقابة التربويين البحرينية تنتخب مجلس 
إدارتها لدورة إنتخابية جديدة

يعقوب يوسف: لقاء سمو الشيخ ناصر مع رؤساء نقابات الشركة القابضة للنفط 
والغاز يمثل نقلة نوعية في تعامل اإلدارة مع النقابات العمالية

»االتحاد الحر« يستضيف وفد اتحاد 
عام موظفي القطاع العام التركي 

)مأمورسان(



2
عدد شهر ابريل 2022

دعا إدارات الشركات لالحتذاء بمبادرة سمو الشيخ ناصر
يعقوب يوسف: لقاء سمو الشيخ ناصر مع رؤساء نقابات الشركة القابضة للنفط 

والغاز يمثل نقلة نوعية في تعامل اإلدارة مع النقابات العمالية

الحــر  االتحــاد  رئيــس  ثمــن 
لنقابــات عمــال البحريــن يعقــوب 
اســتقبال  محمــد  يوســف 
حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو 
الملــك  خليفــة ممثــل جاللــة  آل 
وشــئون  اإلنســانية  لألعمــال 
إدارة  مجلــس  رئيــس  الشــباب 
الشــركة القابضــة للنفــط والغــاز 
نقابــات  لرؤســاء  ش.م.ب. 
الشــركة القابضــة للنفــط والغــاز 
العمــال  حقــوق  علــى  والتأكيــد 
وســماعهم  دعمهــم  يتــم  وأن 
مخاوفهــم  ومعالجــة  دائمــًا 
بشــكل حقيقــي وبطريقــة مهنيــة 
وفــي الوقــت المناســب لضمــان 
جميــع  وفــي  الممارســات  بــأن 
وأخالقيــة،  ســليمة  المجــاالت 
تكــون  أن  ضمــان  إلــى  إضافــة 
وتتبــع  واضحــة  التبليــغ  آليــة 
مباشــرة مكتــب رئيــس مجلــس 
معاييــر  ألعلــى  وتخضــع  اإلدارة 

واالســتقاللية. الشــفافية 
 وأشــاد بتأكيــدات ســموه علــى 
لقيــادة  للنقابــات  المهــم  الــدور 

قطــاع  فــي  الحيــوي  التحــول 
أن  علــى  والتأكيــد  بنجــاح  النفــط 
وأهميــة  العاملــة  القــوى  تعزيــز 
حقــوق  دعــم  فــي  النقابــات  دور 
ودفــع  وحمايتهــم  العمــال 
عــن  فضــاًل  المهنــي  تطورهــم 
وتعزيــز  النقابــي  الوعــي  نشــر 
والحــرص  االجتماعــي  الحــوار 
علــى دعــم رؤســاء النقابــات فــي 
تســوية كافــة الجوانــب العماليــة، 
نقلــة  يمثــل  اللقــاء  أن  معتبــرًا 
مــع  اإلدارة  تعامــل  فــي  نوعيــة 

العماليــة. النقابــات 

حــرص  يعقــوب  ثمــن  كمــا   
علــى  ناصــر  الشــيخ  ســمو 
الشــركة  أنظمــة حوكمــة  تعزيــز 
القابضــة والشــركات التابعــة لهــا 
واعطائهــم الحريــة واالســتقاللية 
تبنــي  جانــب  إلــى  قراراتهــا  فــي 
شــأنها  مــن  اســتراتيجيات 
السياســات  انســيابية  تحســين 
واإلداريــة  التجاريــة  واإلجــراءات 
مــن  وتمكينهــا  الشــركات  بيــن 
التنافــس علــى المســتوى الدولــي 
والعالمــي علــى مختلــف المعاييــر 

واألصعــدة.

واكــد يعقــوب أن العمــال فــي 
تلقــوا  والغــاز  النفــط  قطــاع 
تصريحــات ســمو الشــيخ ناصــر 
تــام  وارتيــاح  غامــرة  بفرحــة 
وتقديرهــم  شــكرهم  معلنيــن 
الكامــل  ودعمهــم  لســموه 
وحرصهــم  ســموه  لتوجيهــات 
وتطلعــات  رؤى  تحقيــق  علــى 
الملــك  الجاللــة  صاحــب  حضــرة 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل 
هللا  حفظــه  المفــدى  البــالد 
ورعــاه فــي قطــاع النفــط والغــاز 
رؤى  تحقيــق  فــي  وماضــون 
جاللتــه الداعــم األكبــر للقطاعيــن 
مــن أجــل مواصلــة االرتقــاء بهــذا 
القطــاع الحيــوي بشــكل احترافــي 

. مهنــي و
 ودعا يعقوب إدارات الشــركات 
ــادرة ســمو الشــيخ  ــذاء بمب لالحت
مفتوحــة  حــوارات  وفتــح  ناصــر 
والتشــاور والتعــاون الدائــم بيــن 
مســتقبل  أجــل  مــن  الطرفيــن 
ــر ازدهــارًا وتطــورًا للشــركات. أكث

االتحاد الحر يثمن مبادرة طيران الخليج بتثبيت العمالة الوطنية المؤقتة
لنقابــات  الحــر  االتحــاد  ثمــن 
شــركة  مبــادرة  البحريــن  عمــال 
علــى  للحفــاظ  الخليــج  طيــران 
ضمــن  البحرينيــة  الكفــاءات 
البحرنــة  نســبة  ورفــع  كوادرهــا 

الشــركة. فــي 
الحــر  االتحــاد  رئيــس  ووصــف 
لنقابــات عمــال البحريــن األســتاذ 
قــرار  محمــد  يوســف  يعقــوب 
بتحويــل  الخليــج  شــركة طيــران 
الموظفيــن  مــن  عــدد  عقــود 
مغلقــة  عقــود  مــن  البحرينيــن 
عقــود  إلــى  محــدد  أجــل  ذات 
مفتوحــة بالقــرار الوطنــي الحكيــم 
الــذي ســيكون لــه أثــر كبيــر علــى 
الشــركة  فــي  العامليــن  بقيــة 
ــى العمــل  بمنحهــم تشــجيعًا عل
أكبــر  جهــود  وبــذل  واألبتــكار 
عليهــم  تحافــظ  مؤسســة  فــي 
وتنظــر  حقوقهــم  وتحفــظ 
العامليــن  لمســتقبل  بإيجابيــة 

. فيهــا
 كمــا نــوه رئيــس االتحــاد الحــر 
فــي  الوطنيــة  الكــوادر  بأهميــة 
ودورهــم  الكبيــرة  المؤسســات 
فــي الحــرص علــى إزدهارهــا وذلــك 
مــن منطلــق حــس وطنــي، فضــاًل 
لعوائــل  النفســي  العائــد  عــن 
العامليــن وأثــره علــى المجتمــع 

ينــي. البحر
وأكــد يوســف أن االتحــاد الحــر 
مــع  والعمــل  بالتنســيق  يرحــب 

المؤسســات الوطنيــة والقطــاع 
البحرنــة  نســب  لرفــع  الخــاص 
يســهم  بمــا  العامليــن  وتدريــب 
وخدمــة  مهاراتهــم  تطويــر  فــي 
وأهــداف  الشــركات  أهــداف 

وقيادتــه. الوطــن 
وأكد يوســف أن رئيس مجلس 
الســيد  ســعادة  الشــركة  إدارة 
زايــد الزيانــي يحــرص علــى تمكيــن 
الشــركة  فــي  الوطنيــة  العمالــة 
ويبــذل جهــودًا وطنيــة ملموســة 

األساســي  المحــرك  هــي  تعتبــر 
لهــذه المبــادرة وأعــرب عــن شــكر 
وعرفــان االتحــاد الحــر والعامليــن 
ــه فــي هــذا  فــي الشــركة لمــا يبذل

الصــدد، 
وأشــاد يوســف كذلــك بجهــود 
القائــم بأعمــال الرئيــس التنفيذي  
القبطــان وليــد العليــوي المعززة 
العمالــة  نســبة  لمضاعفــة 
الخليــج  طيــران  فــي  الوطنيــة 
وقــال إن الشــركة تشــهد نمــوَا 
فــي العمالــة الوطنيــة منــذ تولــي 

رئاســتها. ســعادته 
 كمــا ثمــن رئيــس االتحــاد جهــود 
النقابــة الوطنيــة لعمــال طيــران 
المبــادرة  هــذه  فــي  الخليــج 
أهــداف  أحــد  مــن  النابعــة 
ومطالــب أعضائهــا مؤكــدا علــى 
دعــم االتحــاد الحــر لهــذه الجهــود.
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التاريخيــة  لالواصــر  تعزيــزًا 
البحريــن  مملكــة  تربــط  التــي 
وجمهوريــة مصــر العربيــة وقــع 
لنقابــات  الحــر  االتحــاد  رئيــس 
عمــال البحريــن الســيد يعقــوب 
يوســف محمــد بروتوكــول تعاون 
بيــن االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال 
البحريــن والنقابة العامة للبترول 
بجمهوريــة مصــر العربيــة، ويأتــي 
لنقابــات  الحــر  االتحــاد  لقــاء 
النقابــة  مــع  البحريــن  عمــال 
توطيــدًا  جــاء  للبتــرول  العامــة 
وتوحيــد  العماليــة  للعالقــات 
مملكــة  عمــال  بيــن  المواقــف 
البحريــن وعمــال جمهوريــة مصــر 
متانــة  علــى  وتأكيــدًا  العربيــة 

بيــن  التاريخيــة  الروابــط األخويــة 
ظــل  فــي  الشــقيقين  البلديــن 
حــرص كال الطرفيــن علــى تنميــة 
كافــة  علــى  العالقــات  وتطويــر 

المســتويات.
التعــاون  بروتوكــول  ويهــدف 
إطــار  يحــدد  برنامــج  وضــع  إلــى 
المشــترك  التعــاون  وخطــوط 
المســتقبلية،  المرحلــة  فــي 
الحقــوق  كافــة  عــن  للدفــاع 
والمكتســبات التــي تهــم الطبقــة 
مــن  لــكل  المنتســبة  العاملــة 
البتــرول  ونقابــة  الحــر  االتحــاد 
برنامــج  تفعيــل  مــع  المصريــة، 
للزيــارات المتبادلــة والتشــاور في 
كافــة القضايــا واألمــور العماليــة 

الجانبيــن. تهــم  التــي 
كمــا اتفــق الطرفــان علــى إعــداد 
برامــج ودورات تثقيفية مشــتركة 
فــي  والتنســيق  الجانبيــن  بيــن 
كافــة  لــدى  واآلراء  المواقــف 
الدوليــة  والمنتديــات  المحافــل 
التــي  األمــور  ببحــث  الخاصــة 
العاملــة  بالطبقــة  وتعنــى  تهــم 
ــرات، و  ــادل الخب ــن، وتب فــي البلدي
اقتــرح األشــقاء فــي مصــر تقديــم 
للعمالــة  الدعــم  الحــر  االتحــاد 
البحريــن  بمملكــة  المصريــة 
أطبــاء  مــن  مســتوياتها  بكافــة 

ومهنييــن. ومدرســين 
البروتوكــول،  توقيــع  حضــر 
الســيد  الحــر  االتحــاد  رئيــس 

يعقــوب يوســف محمــد، والســيد 
العــام،  األميــن  أســامة ســلمان 
نائــب  الــذوادي  بســيم  والســيد 
الداخلــي،  للتنظيــم  الرئيــس 
نائــب  ســلمان  أيمــن  والســيد 
العربيــة  للعالقــات  الرئيــس 
الجانــب  ومــن  والدوليــة، 
المصــري، محمــد جبــران رئيــس 
للعامليــن  العامــة  النقابــة 
الســروجى  أحمــد  بالبتــرول، 
العامــة  للنقابــة  العــام  األميــن 
وحمــدي  بالبتــرول،  للعامليــن 
العربيــة  الشــؤون  مديــر  عرابــي 

مصــر. عمــال  عــام  باتحــاد 

توقيع بروتوكول تعاون بين االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والنقابة العامة 
للبترول بجمهورية مصر العربية

اتفاق تعاون بين االتحاد الحر واتحاد عام عمال مصر و«عمال أوزباكستان« لتبادل 
الخبرات النقابية والتعاون والتنسيق في المحافل الدولية

توقيــع إتفــاق تعــاون مشــترك 
لنقابــات  العــام  االتحــاد  بيــن 
الســيد  برئاســة  مصــر  عمــال 
الحــر  واالتحــاد  المراغــي،  جبالــي 
لنقابــات عمــال البحريــن برئاســة 
الســيد يعقــوب يوســف محمــد، 
أوزباكســتان  عمــال  واتحــاد 
برئاســة قــدرة هللا رفيــق مــن أجــل 
المشــترك  والعمــل  التنســيق 
فيمــا  الدوليــة  المحافــل  فــي 
المشــتركة،  القضايــا  يخــص 
التعــاون  إتفــاق  شــمل  كمــا 
بشــأن  بنــودًا  أيضــا  المشــترك 
اإلســتمرار فــي التعــاون وتبــادل 
الخبــرات النقابيــة وعقــد الــدورات 
يعــود  بمــا  المشــتركة  التدريبيــة 
البلديــن.  عمــال  علــى  بالنفــع 
تــم خــالل األجتمــاع توقيــع  كمــا 

اتفــاق اإلشــادة بتوصيــات النــدوة 
المنعقــدة  الدوليــة  النقابيــة 
فــي مدينــة شــرم الشــيخ والتــي 
فــي  العامــة  النقابــة  نظمتهــا 
هشــام  الســيد  برئاســة  مصــر 
بعنــوان  انعقــدت  والتــي  فــؤاد، 
المهنيــة..  والصحــة  »الســالمة 

 .« التنميــة  فــي  العمــال  ودور 

مــن جانبــه أكــد رئيــس االتحــاد 
البحريــن  عمــال  لنقابــات  الحــر 
يعقــوب يوســف محمــد أن هــذا 
االتفــاق يأتــي فــي إطــار تجســيد 
بيــن  الخبــرات  وتبــادل  التعــاون 
الوطــن  فــي  النقابيــة  الحركــة 
العربــي وأوزباكســتان مــن أجــل 
العمالــي  األداء  وتطويــر  دعــم 

فــي  والمســاهمة  والنقابــي 
ــي  ــي العمال ــة الجســد النقاب تقوي
المزيــد  ولتحقيــق  العربــي 
العماليــة  المكتســبات  مــن 
واألســتثمارية  واإلقتصاديــة 
كمــا  اإلنتــاج،  بعجلــة  والدفــع 
حــرص  ضمــن  االتفــاق  ينــدرج 
التعــاون  قيــادة االتحــادات علــى 
مــن  واألســتفادة  النقابــي 
بمــا  األداء  وتطويــر  الخبــرات 
التنميــة  تدعيــم  فــي  يســاهم 
النقابيــة  والحركــة  الوطنيــة 
ــز التعــاون  ويعــزز قدراتهــا وتعزي
التواصــل  وتفعيــل  المشــترك 
واإلصــدارات  الثقافــات  وتبــادل 
نقابيــة متميــزة  أجــل حركــة  مــن 
فــي  المســاهمة  علــى  وقــادرة 

األوطــان. بنــاء 
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»أكد أنه لم يعارض التعديل تأكيدًا منه على سالمة تقاريره المالية«
»رئيس االتحاد الحر يثمن رفض مجلس النواب لمقترح الرقابة المالية على 

االتحادات النقابية«

الحــر  االتحــاد  رئيــس  ثمــن 
حــرص  البحريــن  لنقابــات عمــال 
حريــة  علــى  النــواب  مجلــس 
التدخــل  وعــدم  النقابــي  العمــل 
مقتــرح  ورفــض  شــؤونه  فــي 
الماليــة علــى االتحــادات  الرقابــة 

. بيــة لنقا ا
أن  يوســف  يعقــوب  وأكــد 
االتحــاد الحــر لم يعــارض التعديل 
تأكيــدًا منــه علــى ســالمة تقاريــره 
متحفظــًا  كان  وإنمــا   الماليــة، 
آثــار  مــن  يســببه  قــد  لمــا  عليــه 
شــؤون  فــي  للتدخــل  ســلبية 
العمــل النقابــي والعمالــي الــذي 
واإلتفاقيــات  األعــراف  يخالــف 
والمواثيــق الدوليــة وهــو مــا قــد 
يضــر بســمعة مملكــة البحريــن 
يحتــذى  أنموذجــًا  أصبحــت  التــي 
بــه بمجــال الحريــات النقابيــة علــى 

والعالــم. المنطقــة  مســتوى 
الحــر  االتحــاد  رئيــس  وأبــدى 
مــن  بعــض  لقيــام  أســفه 
الســادة النــواب بطلــب إخضــاع 
االتحــادات النقابيــة للرقابــة، فــي 
مــع  يتماشــى  ال  غريــب  توجــه 

النقابــي. العمــل  حريــة 

أن  االتحــاد  رئيــس  وأضــاف 
دون  القانــون  تعديــل  مقتــرح 
مســتوى المعرفــة واإللمــام مــن 
وآليــات  بمــواد  مقترحيــه  قبــل 
الماليــة  الرقابــة  ديــوان  قانــون 
واإلداريــة، وال القوانيــن المنظمة 
المواثيــق  أو  العــام،  للمــال 
عمــل  لســير  المنظمــة  الدوليــة 
حيــث  واالتحــادات،  النقابــات 
علــى  الماليــة  الرقابــة  ديــوان  رد 
علــى  الرقابــة  فــرض  بــأن  ذلــك 
العماليــة  والنقابــات  االتحــادات 
ــًا وينافــي  ــر مســوغ قانوني أمــر غي
طبيعــة عمــل الديــوان والهــدف 
مــن إنشــائه، ونــوه بمــا ورد فــي 
نــص المــادة )4( مــن المرســوم 
 ،2002 لســنة   )16( رقــم  بقانــون 
التــي تبيــن حصــر رقابــة الديــوان 
المــال  اســتخدام  أوجــه  علــى 
العــام، وكذلــك رد وزارة العمــل 

االجتماعيــة. والتنميــة 
الحــر  االتحــاد  رئيــس  وأشــار 
محمــد  يوســف  يعقــوب 
الدوليــة  األعــراف  أن  إلــى 
النقابــات  مــع  التعامــل  فــي 
العماليــة واالتحــادات النقابيــة، ال 

تخضعهــا للرقابــة، الفتــًا إلى مبدأ 
اإلســتقاللية الــذي شــددت عليــه 
فــي  الدوليــة  العمــل  منظمــة 
نــص المــادة )3( مــن اإلتفاقيــة 
النقابيــة  بالحريــات  الخاصــة 
النقابــي  التنظيــم  حــق  وحمايــة 
بالمؤتمــر  اعتمدهــا  تــم  التــي 
العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة.
الحــر  االتحــاد  رئيــس  وثمــن 
والتنميــة  العمــل  وزارة  رأي 
لإلقتــراح  برفضهــا  اإلجتماعيــة 
مــع  لتعارضــه  وتأكيدهــا 
وفرضــه  الماليــة  اإلســتقاللية 
الجمعيــات  علــى  الوصايــة 
العموميــة لالتحــادات والنقابــات 
القانونيــة  والطبيعــة  العماليــة، 
أن  االتحادات،مؤكــدًا  ألمــوال 
تعيــد  اإلقتراحــات  هــذه  مثــل 
قبــل  لمــا  البحريــن  مملكــة 
لحضــرة  اإلصالحــي  المشــروع 
حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب 
عاهــل  خليفــة  آل  عيســى  بــن 
أســس  والــذي  المفــدى،  البــالد 
للحريــات بجميــع أشــكالها ومــن 
بينهــا حريــة تشــكيل التنظيمــات 
النقابيــة وأســتقالليتها وأعطــى 

للعامــل الحــق فــي التعبيــر عــن 
تمــارس  ضغــوط  بــدون  رأيــه 
هــذا  وكان  جهــة،  أي  مــن  عليــه 
هــو الهــدف األســمى مــن إطــالق 
والعمــال  للمواطنيــن  الحريــات 
والمؤسســات  الحريــات  بدولــة 
أن  جاللتــه  أراد  التــي  والقانــون 

تكــون.

الحــر   االتحــاد  رئيــس  ودعــا 
دراســة  إلــى  النــواب   مجلــس 
النقابــات  تواجــه  التــي  العقبــات 
الشــركات  بعــض  إدارات  مــع 
فــي  الحاصــل  والتراجــع 
والنقابيــة  العماليــة  المكاســب 
اآللــي  اإلســتقطاع  وقــف  مثــل 
وعــدم  بالنقابــات،  الخــاص 
وغيرهــا  النقابــات  مــع  التعــاون 
لعمــل  االساســية  األمــور  مــن 
مــن  بــداًل  النقابيــة  التنظيمــات 
ســير  علــى  التضييــق  محــاوالت 
والنقابــات   االتحــادات  عمــل 
يخالــف  بمــا  وإســتقالليتها 
اإلصالحــي  المشــروع  أهــداف 
المفــدى حفظــه  الملــك  لجاللــة 

ورعــاه. هللا 
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بدعم ومساندة االتحاد الحر
»نقابة التربويين البحرينية تنتخب مجلس إدارتها لدورة إنتخابية جديدة«

مثاليــة،  انتخابيــة  عمليــة  فــي 
شــارك أعضــاء نقابــة التربوييــن 
الــذي  االقتــراع  فــي  البحرينيــة 
نظمتــه النقابــة بإشــراف االتحــاد 
البحريــن؛  عمــال  لنقابــات  الحــر 
إدارة  مجلــس  أعضــاء  إلختيــار 
التــي  الجديــدة،  للــدورة  النقابــة 
منتســبي  مــن   12 فيهــا  ترشــح 
النقابــة. وتمــت عمليــة اإلقتــراع 
بفضــل  ويســر  سالســة  بــكل 
اإلعــداد  وُحســن  التنظيــم 
التــي  المناســبة  والترتيبــات 
بالتعــاون  النقابــة  اتخذتهــا 
الحــر  االتحــاد  مــع  والتنســيق 
إذ  البحريــن  عمــال  لنقابــات 
االنتخابيــة  العمليــة  انطلقــت 
حتــى  واســتمرت  الصبــاح  منــذ 
المســاء، بمشــاركة واســعة مــن 
منتســبي  مــن  النقابــة  أعضــاء 

التربــوي. القطــاع 
عــن  االقتــراع  نتائــج  وأســفرت 
صفيــة  هــم:  مرشــحا،   11 فــوز 
شمســان، ياســر محمــد بوزيــد، 
حنيــن  جناحــي،  محمــد  عائشــة 
محمــد الشــمالن، ســارة راشــد 
ــورة خليفــة البنخليــل،  الرويعــي، ن
عبــدهللا عطــا الســردية، الدكتــور 
المهنــدي،  محمــد  جاســم 
مصطفــى الســيد بهجــت، لولــوة 
عبــدهللا البنعلــي وبتــول صــادق 
المدحــوب، والدكتــور كمــال طــه 

احتيــاط. عضــو 
تقــدم  المناســبة،  وبهــذه 
الــذوادي  جاســم  بســيم  الســيد 
للتنظيــم  االتحــاد  رئيــس  نائــب 
الداخلــي ببالــغ التهنئــة والتبريــك 
علــى النجــاح الكبيــر الــذي شــهدته 

امتــازت  التــي  اإلقتــراع  عمليــة 
بالشــفافية ولــم تشــبها شــائبة، 
وإلتــزام  نظــام  بــكل  وجــرت 
مــن  كبيــرة  بمشــاركة  وحظيــت 
منهــم  إدراًكا  النقابــة،  أعضــاء 
بأهميــة الخدمــات التــي تقدمهــا 
النقابــة بإعتبارهــا الصــوت الــذي 
مطالبهــم  عــن  ويعبــر  يمثلهــم 
تعمــل  النقابــة  لكــون  عــالوة 
بيئــات  أفضــل  لتوفيــر  جاهــدة 
لجميــع  المثاليــة  العمــل 

. منتســبيها
ونقــل الــذوادي تحيــات وتقديــر 
المجلــس  وأعضــاء  رئيــس 
التنفيــذي لالتحــاد الحــر لنقابــات 
أن  أكــد  الــذي  البحريــن،  عمــال 

االتحــاد ســيواصل تقديــم رعايتــه 
العامليــن،  بقضايــا  واهتمامــه 
الدعــم والمســاندة  وتقديــم كل 
عــن  أعــرب  كمــا  بهــم،  لإلرتقــاء 
خالــص تهنئتــه لألعضــاء الجــدد 
فــازوا  الذيــن  اإلدارة  بمجلــس 
عــن  معرًبــا  األعضــاء،  بثقــة 
يحالفهــم  لــم  للذيــن  أمنياتــه 
فــي  والنجــاح  بالتوفيــق  الحــظ 
اإلنتخابــات القادمــة.  كمــا قــدم 
نائــب الرئيــس للتنظيــم الداخلــي 
خالــص شــكره وتقديــره لرئيــس 
االنتخابــات  لجنــة  وأعضــاء 
والمضنيــة  الحثيثــة  لجهودهــم 
والترتيــب  لإلعــداد  بذلوهــا  التــي 

اإلقتــراع. لعمليــة 

مــن جهتــه، أعــرب رئيــس لجنــة 
اإلنتخابــات الســيد جمــال الجنيــد 
لرئيــس  وتقديــره  شــكره  عــن 
عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد 
البحريــن لــكل مــا وجدتــه اللجنــة 
مــن دعــم ومســاندة، وتوجيهــات 
االنتخابــات  إجــراء  إلــى  قــادت 
وعلــى  ممكنــة  صــورة  بأفضــل 
ومكانــة  بأســم  يليــق  نحــو 
البحرينيــة  التربوييــن  نقابــة 
نقابــات  ريــادة  فــي  تأتــي  التــي 
جميــع  علــى  بالمملكــة  العمــال 
الجنيــد  وقــدم  المســتويات. 
الفائزيــن،  لألعضــاء  التهنئــة 
فــي  لزمالئــه  الشــكر  قــدم  كمــا 
الجهــود  علــى  اإلنتخابــات  لجنــة 
الكبيــرة والمتميــزة التــي بذلوهــا 
كمــا أعــرب عــن تقديــره لممثلــي 
عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد 
البحريــن لحرصهــم علــى الحضــور 
واإلشــراف علــى عمليــة اإلقتــراع. 
الحــر  االتحــاد  ممثلــو  وأعــرب 
عــن  البحريــن  عمــال  لنقابــات 
مــن  شــاهدوه  بمــا  ســعادتهم 
عــرس إنتخابــي رائــع شــارك فيــه 
الجميــع برغبــه وإخــالص إلختيــار 
المرشــحين،  مــن  ممثليهــم 
وتقدمــوا كذلــك بالشــكر الجزيــل 
إلــى لجنــة اإلنتخابــات المشــرفة 
علــى إعــداد وتنظيــم اإلنتخابــات، 
لحرصهــا علــى ضمــان التنظيــم 
العادلــة  الفــرص  وتوفيــر  الجيــد 
للجميــع، إذ تمــت عمليــة اإلقتراع 

ونجــاح. شــفافية  بــكل 
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»االتحاد الحر« يستضيف وفد اتحاد عام موظفي القطاع العام التركي )مأمورسان(

الحــر  االتحــاد  اســتضاف 
وفــد  البحريــن  عمــال  لنقابــات 
مــن اتحــاد عــام موظفــي القطــاع 
)مأمورســان(  التركــي  العــام 
رئيــس  يالشــن  علــي  برئاســة 
االتحــاد وأعضــاء مجلــس اإلدارة 
حيــث اســتقبل رئيــس وأعضــاء 

الوفــد. التنفيــذي  المجلــس 
رحــب  االجتمــاع  بدايــة  وفــي 
الســيد  الحــر  االتحــاد  رئيــس 
محمــد  يوســف  يعقــوب 
منوهــًا  األشــقاء  بالضيــوف 
القويــة  التاريخيــة  بالعالقــات 
التــي تربــط بيــن مملكــة البحريــن 
وجمهوريــة تركيــا، ولفــت إلــى أن 
لدعــوة  إســتجابة  تأتــي  الزيــارة 
موظفــي  التحــاد  الحــر  االتحــاد 
لزيــارة  التركــي  العــام  القطــاع 
دورة  إنعقــاد  خــالل  البحريــن 

والمفاوضــة  اإلجتماعــي  الحــوار 
بأســطنبول. الجماعيــة 

االتحــاد  رئيــس  واســتعرض 
الحــر تاريــخ العمــل النقابــي فــي 
علــى  وتطــوره  البحريــن  مملكــة 
ــة، وخاصــة  مــدار العقــود الماضي
مــع مــا شــهدته الحركــة النقابيــة 
مــن  إنطالقــا  كبيــر  تقــدم  مــن 
لجاللــة  اإلصالحــي  المشــروع 
الملــك المفــدى، وقــال إن جاللتــه 
فــي  للعمــال  األول  الداعــم  هــو 
رعايــة  علــى  وحريــص  المملكــة 
وفــي  أنواعهــا  بشــتى  الحريــات 

النقابيــة. الحريــات  مقدمتــه 
وأكــد الســيد يعقــوب يوســف 
علــى ســعي االتحــاد الحــر لتوطيــد 
العالقــات مــع ســائر االتحــادات 
فيهــا  بمــا  الُقطريــة  العماليــة 
اتحــاد عــام عمــال القطــاع العــام 

كل  وفــي  )مأمورســان(،  التركــي 
العماليــة  المصالــح  يخــدم  مــا 
بتوحيــد األهــداف والمواقــف مــن 
أجــل خدمــة الطبقــة العاملــة بيــن 

البلديــن.
كمــا أشــار رئيــس االتحــاد الحــر 
مــن  اإلســتفادة  أهميــة  إلــى 
يحظــى  التــي  النقابيــة  الخبــرات 
بهــا اتحــاد عــام مأمورســان، الــذي 
يضــم نخبــة كبيــرة مــن النقابييــن 
القطاعــات  مختلــف  ويشــمل 
الحكومــة  فــي  الحيويــة 
فــي  وصــرح  تركيــا،  بجمهوريــة 
ــام اللقــاء بالتأكيــد علــى إيجــاد  خت
المســتقبل  فــي  مثمــر  تعــاون 
مــن خــالل إقامــة مجموعــة مــن 
النــدوات وورش العمــل إضافــة 
تحقــق  مؤتمــرات  تنظيــم  إلــى 
مصالــح العمــال فــي الدولتيــن.

مــن جانبــه أعــرب رئيــس اتحــاد 
التركــي  العــام  القطــاع  عــام 
ــي يالشــن عــن شــكره  الســيد عل
وأعضــاء  الحــر  االتحــاد  لرئيــس 
كــرم  علــى  اإلدارة  مجلــس 
اإلســتقبال،  وحســن  الضيافــة 
وأشــار إلــى أن اتحــاد مأمورســان 
يســعى لمزيــد مــن التعــاون مــع 
عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد 
البحريــن، وبمــا يحقــق المصالــح 
المشــتركة للعمال في الدولتين، 
وقــال إن طبقــة العمــال الكادحــة 
وطموحــات  أهــداف  تجمعهــا 
واحــدة علــى الرغــم مــن اختــالف 
مــا  وهــذا  واألعــراق،  األلــوان 
نؤكــده فــي لقاءاتنــا مــع األشــقاء 
والزمــالء فــي اجتماعاتنــا ونعمــل 

تحقيقــه. علــى 



7 عدد شهر ابريل 2022

يالشــن  علــي  الســيد  وأكــد 
رئيس اتحاد مأمورســان أن اتحاد 
عالقــات  لديــه  العــام  القطــاع 
طيبــة ومتميــزة مــع أكثــر مــن 170 
اتحــاد عمالــي فــي العالــم، ويضــم 
مليــون  مــن  أكثــر  عضويتــه  فــي 
علــى  موزعيــن  عضــو  ألــف  و400 
المشــكلة  المختلفــة  النقابــات 
لالتحــاد، وقــال إن االتحــاد يتســم 
أسســه  حيــث  عريــق  بتاريــخ 

الســيد محمــد عاكــف إمــام مفكــر 
نتشــارك  وجميعنــًا  القــدس، 
مــن  لمزيــد  والســعي  النضــال 
وعلــى  والمكتســبات،  الحقــوق 
فــي  للتضحيــة  اإلســتعداد  أتــم 
ســبيل عــدم اإلســاءة إلــى ديننــا 
عنــد  عبيــدًا  فلســنا  اإلســالمي، 

أحــد. نســتعبد  وال  أحــد 
أن  يالشــن  وأوضــح 
شــمل  للــم  يســعى  االتحــاد 

وتطويرهــا وضمــان  الصداقــات 
علــى  والعمــل  إســتمراريتها، 
جماعيــة  إتفاقيــات  توقيــع 
حقــوق  علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن 
الموقعــة،  الــدول  فــي  العمــال 
المكاســب  مــن  المزيــد  وجلــب 
القطــاع  موظفــي  صالــح  فــي 

وقــال: العــام، 
نســعى لتدريــب وتأهيــل القــادة 
أنحــاء  جميــع  فــي  النقابييــن 

فــي  كفاءتهــم  لرفــع  العالــم 
الدفــاع  بهــدف  النقابــي  العمــل 
العاملــة. الطبقــة  مصالــح  عــن 

تبــادل  اللقــاء  نهايــة  وفــي 
الطرفــان اآلراء وعــرض التجــارب 
النقابيــة بيــن مختلــف القطاعــات 
البلديــن،  نقابيــي  بيــن  العماليــة 
الهدايــا  الرئيســان  وتبــادل 

يــة. التذكار

لمشاهدة زيارة الوفد
الرجاء الضغط هنـا

https://www.youtube.com/watch?v=whD7NqIflBg
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رئيس االتحاد الحر يشارك بأجتماع المجلس الرئاسي لالتحاد العالمي للنقابات 
)WFTU(

الحــر  االتحــاد  رئيــس  شــارك 
لنقابــات عمــال البحريــن األســتاذ 
فــي  محمــد  يوســف  يعقــوب 
الرئاســي  المجلــس  إجتمــاع 
لالتحــاد العالمــي للنقابــات الــذي 
عقــد علــى هامــش اإلســتعدادات 
لالتحــاد  العــام  المؤتمــر  لعقــد 
والمقــرر إطالقــه فــي شــهر مايــو 

القــادم.
ناقــش  اإلجتمــاع  وخــالل 
المشــاركة  االتحــادات  رؤســاء 
علــى  المطروحــة  الموضوعــات 
جــدول األعمــال واإلســتعدادات 
العــام  المؤتمــر  بعقــد  الخاصــة 
التنظيميــة  األمــور  وبحــث 
الخاصــة باالتحــاد، حيــث تــم قبــول 
العماليــة  االتحــادات  مــن  عــدد 

االتحــاد. عضويــة  فــي 
اإلجتمــاع  ناقــش  كمــا 
العــام  الوضــع  مســتجدات 
علــى  وآثارهــا  كورونــا  لجائحــة 
العالــم،  فــي  والعمــال  العمــل 
مــن  مجموعــة  طرحــت  حيــث 
تخفيــف  بآليــة  الخاصــة  األفــكار 
ســوق  علــى  الجائحــة  تداعيــات 
األنشــطة  وكذلــك  العمــل 

المزامنــة. النقابيــة 
إقــرار  تــم  اإلجتمــاع  وخــالل 
لالتحــاد  العالمــي  اإلعــالن 
بموافقــة األعضــاء المجتمعيــن 

المشــاركة. االتحــادات  مــن 
وفــي تصريــح لــه علــى هامــش 
االتحــاد  رئيــس  رحــب  اإلجتمــاع 
إجتمــاع  فــي  بالمشــاركة  الحــر  
دوره  مثمنــًا  العالمــي  االتحــاد 
العمــال  عــن  الدفــاع  فــي  البــارز 
لالتحــادات  الدعــم  وتقديــم 
االتحــاد  إن  وقــال  األعضــاء، 
البحريــن  عمــال  لنقابــات  الحــر 
التــي  القــرارات  كافــة  يدعــم 
يتخذهــا االتحــاد العالمــي ويقــوم 
بالتنســيق المســتمر مــع الزمــالء 
لتداعيــات  ناجعــة  حلــول  إليجــاد 
ــا علــى العمــال فــي  جائحــة كورون

العالــم. أنحــاء  جميــع 
مملكــة  أن  يوســف  أكــد  كمــا 
البحريــن بقيــادة حضــرة صاحــب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى 
آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى، 

صاحــب  ومســاندة  وبدعــم 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد 
رئيــس مجلــس الــوزراء، قدمــت 
نموذجــًا يحتــذى بــه فــي التعاطــي 
مــع آثــار الجائحــة بدعــم العمــال 
ورواتبهــم وتقديــم حزمــة ماليــة 
 11 تتجــاوز  بقيمــة  واقتصاديــة 
ثلــث  يعــادل  وبمــا  دوالر،  مليــار 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي لمملكــة 
البحريــن، بهــدف ضــخ الســيولة 
ودعــم  المحليــة  األســواق  فــي 
ــة  مختلــف القطاعــات اإلقتصادي

الفيــروس. جــراء  المتأثــرة 
وأشــار رئيــس االتحــاد الحــر إلــى 
أن الحزمــة الماليــة واإلقتصاديــة 
دعــم  فــي  البــارز  األثــر  لهــا  كان 
المواطنيــن وأصحــاب األعمــال، 
المواطنيــن  رواتــب  بدفــع 

البحرينييــن فــي القطــاع الخــاص 
الثالثــة  األشــهر  خــالل  بالكامــل 
مــع  الجائحــة،  مــن  األولــى 
لهــم  الدعــم  تقديــم  اســتمرار 
بنســبة 50% خــالل األشــهر التــي 
الحزمــة  امتــدت  كمــا  تليهــا، 
ألكثــر  واإلقتصاديــة  الماليــة 
انطالقهــا،  منــذ  أشــهر   6 مــن 
النقــد  صنــدوق  بإشــادة  منوهــًا 
الدولــي بالخطــوات التــي اتخذتهــا 
مملكــة البحريــن وأســهمت فــي 
علــى  المترتبــة  اآلثــار  مــن  الحــد 
تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا 

.)19 )كوفيــد-
التعافــي  خّطــة  إلــى  نــوه  كمــا 
عنهــا  أعلــن  التــي  اإلقتصــادي 
أواخــر  فــي  الحكومــي  الفريــق 
شــهر أكتوبر من العام 2021، والتي 
تهــدف لخلــق فــرص عمــل واعدة 
التجاريــة  اإلجــراءات  وتســهيل 
إلســتقطاب  فعاليتهــا  وزيــادة 
اإلســتثمارات، وتنفيذ المشــاريع 
وتنميــة  الكبــرى،  التنمويــة 
القطاعــات الواعــدة بمــا يهــدف 
إلــى نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
مســاعي  وتعزيــز  النفطــي،  غيــر 
واإلســتقرار  الماليــة  اإلســتدامة 
تحقيــق  خــالل  مــن  االقتصــادي 
التــوازن المالــي بحلــول عــام 2024.

االتحاد الحر يستنكر تصريحات حسن نصر هللا وتدخله السافر في الشأن الداخلي 
البحريني

الحــر  االتحــاد  رئيــس  اســتنكر 
لنقابــات عمــال البحريــن يعقــوب 
تصريحــات  محمــد  يوســف 
حســن نصــر هللا غيــر المســؤولة 
والمدانــة تجــاه البحريــن  وتدخلــه 
فــي  الئــق  غيــر  و  بشــكل ســافر 
للمملكــة  الداخليــة  الشــؤون 
إلثــارة  الخبيثــة   ومحاوالتــه 
االنقســام فــي الشــارع البحرينــي. 
االتحــاد  حســن  رئيــس  ودعــا  
نصر هللا  إلى االلتفات إلى شــأنه 

المواطنيــن  وحمايــة  الداخلــي 
اإلنقســامات  مــن  اللبنانييــن 
الشــارع  يشــهدها  التــي  الحــادة 
ــه  فــي لبنــان بفعــل سياســة حزب
الخاطئــة التــي أوصلــت لبنــان إلــى 

الخطيــر.  المنزلــق 
وقــال  يعقــوب: »إن تصريحــات 
دومــًا  تحــاول  التــي  نصــرهللا 
اإلســاءة للبحريــن قيــادة وشــعبًا 
اإلجراميــة   حزبــه  وسياســات 
الوجــه  كشــفت  المنطقــة  فــي  

ولحزبــه  لــه  والقبيــح  الحقيقــي 
ومخططاتــه   ومؤامراتــه 
األمــن  لضــرب  المتواصلــة 
مملكتنــا  فــي  واإلســتقرار 

. » لحبيبــة ا
الشــعب  أن  يعقــوب   وأكــد  
منهــم  القلــب  وفــي  البحرينــي 
جمــوع العمــال علــى قلــب رجــل 
قيــادة  حــول  يلتفــون  و  واحــد 
الملــك  الجاللــة  حضــرة صاحــب 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهل 

البــالد المفــدى، وصاحــب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد 
بــن عيســى آل خليفــة ولــي العهــد 
رئيــس مجلــس الــوزراء حفظــه 
الشــعب  داعيــًا  ورعــاه،  هللا 
البحرينــي إلــى مزيــد من التمســك 
بالوحــدة الوطنيــة  فــي مواجهــة 
التــي  المؤامــرات والمخططــات 
تحــاول النيــل مــن أمــن واســتقرار 

يــن. البحر
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»االتحاد الحر ينظم فعالية اليوم الرياضي بممشى مدينة عيسى«

الثالثــة  بالتزامــن مــع النســخة 
مــن اليــوم الرياضــي الــذي تقيمــه 
مملكــة البحريــن ســنويًا وضمــن 
الرشــيدة  القيــادة  توجيهــات 
الجاللــة  صاحــب  حضــرة  بقيــادة 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
المفــدى،  البــالد  عاهــل  خليفــة 
مــن  الكريمــة  والتوجيهــات 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ســلمان بــن حمــد ال خليفــة ولــي 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  العهــد 
علــى إقامــة مثــل هــذه الفعاليــات 
الحــر  االتحــاد  نظــم  الرياضيــة 
فعاليــة المشــي بممشــى مدينــة 

المطاطــي. عيســى 
وشــارك فــي الفعاليــة أعضــاء 

الحــرة  العماليــة  النقابــات  مــن 
المنضويــة تحــت مظلــة االتحــاد 
المجلــس  وأعضــاء  الحــر 
تــم  حيــث  لالتحــاد،  التنفيــذي 
وبعــض  البــارد  المــاء  توزيــع 
الهدايــا الرمزيــة علــى المشــاركين 
لممارســة  تشــجيعًا  بالفعاليــة، 

مســتمر. بشــكل  الرياضــة 
الفعاليــة  علــى  تعليقــه  وفــي 
أكــد رئيــس االتحــاد الحــر يعقــوب 
يوســف محمــد أن االتحــاد يدعــم 
توجــه المملكــة وقيادتهــا بجعــل 
الممارســات  أحــد  الرياضــة 
المواطنيــن  حيــاة  فــي  اليوميــة 
العامــة  الصحــة  يعــزز  بمــا 
رفــع  فــي  ويســهم  للمجتمــع 

الكفــاءة واإلنتاجيــة لمــا للرياضــة 
مــن أثــر كبيــر وواضــح علــى كافــة 

العمــل. قطاعــات 
ســمو  جهــود  يوســف  وثمــن 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل 
الخيريــة وشــئون الشــباب رئيــس 
للشــباب  األعلــى  المجلــس 
اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
األولمبيــة البحرينيــة، وتوجيهــات 
حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو 
لرئيــس  النائــب األول  آل خليفــة 
للشــباب  األعلــى  المجلــس 
والرياضــة رئيــس الهيئــة العامــة 
للرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبية 
الفعاليــة  بتنظيــم  البحرينيــة، 

فــي  المحلــي  المســتوى  علــى 
الحكوميــة  المؤسســات  جميــع 

والخاصــة.
إلــى  االتحــاد  رئيــس  وأشــار 
والــروح  التنافســية  األجــواء 
للمشــاركين  العاليــة  الرياضيــة 
التــي  المشــي  فعاليــة  فــي 
نظمهــا االتحــاد حيــث أثبتــت أنهــا 
العمــل  أجــواء  تغييــر  تســتطيع 
المــدراء  بيــن  الفــوارق  وجســر 
فرصــة  بأعتبارهــا  والموظفيــن 
لاللتقــاء بعيــدًا عــن بيئــة العمــل 
نموذجــًا  يصنــع  وبمــا  اليوميــة 
وتقــارب  تالقــي  فــي  جديــدًا 
العامليــن برؤســائهم وزمالئهــم.


