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التفاصيل في الصفحة 13

الحــر  االتحــاد  اســتضاف 
البحريــن  عمــال  لنقابــات 
التحــاد  العامــة  االمانــة  اجتمــاع 
العــرب  المتقاعديــن  العمــال 
والــذي ينعقــد علــى مــدار يومــي 
و   14 الموافــق  واالثنيــن  األحــد 
بحضــور   ،2022 أغســطس   15
التنفيــذي  المجلــس  رئيــس 
المتقاعديــن  العمــال  التحــاد 

العــرب األســتاذ محمــد الحضينــة 
وأعضــاء االمانــة العامــة التحــاد 
العــرب. المتقاعديــن  العمــال  
الحــر  االتحــاد  رئيــس  ورحــب 
لنقابــات عمــال البحريــن الســيد 
فــي  محمــد  يوســف  يعقــوب 
كلمتــه بضيــوف مملكــة البحريــن 

االجتمــاع،  فــي  المشــاركين 

التفاصيل في الصفحة 15

»االتحاد الحر يستضيف اجتماع االمانة 
العامة التحاد العمال المتقاعدين 

العرب«

التفاصيل في الصفحة 8

ممثال لعمال البحرين
رئيس االتحاد الحر يشارك في أعمال 

الدورة )48( لمؤتمر العمل العربي 

أكــد رئيــس المجلــس المركــزي 
الســيد  العــرب  العمــال  التحــاد 
يعقوب يوسف محمد أن الدورة 
المركــزي  للمجلــس  الجديــدة 
ــة  ــة العربي المنعقــدة بالجمهوري
الســورية هــي محطــة هامــة مــن 
محطــات العمــل النقابــي العربــي 
وأن علــى الجميــع الســعي  الــى 
لمعالجــة  بينهــم  الحــوار  ترقيــة 
كل التحديــات فــي ان يكــون هــذا 
االتحــاد قلعــة شــامخة تتحطــم 

التشــرذم  مشــاريع  كل  امامهــا 
والتشــتت للحركــة النقابيــة، وان 
نعلــن اننــا علــى اســتعداد للحــوار 
مــع الجميــع بقلــب مفتــوح وبيــد 
ممــدودة مــن اجــل ان ندافــع عــن 
حقــوق عمالنا ومكتســباتهم وان 
العربيــة  النقابيــة  للحركــة  يكــون 
الــدور الفاعــل والمتقــدم ضمــن 
شــهدتها  التــي  التغييــر  خارطــة 

بلداننــا العربيــة 

خالل كلمته بدورة المجلس المركزي التحاد العمال العرب المنعقدة بسوريا.. 
يعقوب يوسف يدعو كل القوى الحية في الدول العربية الى وحدة الصف 

والكلمة والعمل على تعزيز العمل العربي المشترك

الحــر  االتحــاد  رئيــس  يشــارك 
لنقابــات عمــال البحريــن الســيد 
يعقــوب يوســف محمــد ضمــن 
وممثــاًل  البحريــن  مملكــة  وفــد 
فــي  البحريــن  لعمــال  أصيــاًل 
لمؤتمــر  الـــ)48(  الــدورة  أعمــال 
يعقــد  الــذي  العربــي،  العمــل 
مصــر  بجمهوريــة  القاهــرة  فــي 
العربيــة الشــقيقة، خــالل الفتــرة 
الجــاري،  ســبتمبر   26-18 مــن 
وذلــك تحــت رعايــة فخامــة رئيــس 

جمهوريــة مصــر العربيــة، الســيد 
عبــد الفتــاح السيســي، وبحضــور 
ــى جانــب رؤســاء  وزراء العمــل ال
العمــل  أصحــاب  منظمــات 
والنقابــات  االتحــادات  وممثلــي 
العربيــة.  الــدول  فــي  العماليــة 
وتبحــث الــدورة الحاليــة للمؤتمــر 
بمجــاالت  المرتبطــة  القضايــا 
العربــي  العالــم  فــي  العمــل 
األهــداف  وضــع  إلــى  ســعيًا 

بشــأنها،  المشــتركة  والــرؤى 
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»المعراج وخليل يشاركان في ندوة منظمة العمل العربية بالقاهرة«

شــارك عبــدهللا المعــراج نائــب 
والعالقــات  لإلعــالم  الرئيــس 
نائــب  خليــل  وعبــدهللا  العامــة 
الشــباب  لشــؤون  الرئيــس 
نــدوة  فعاليــات  فــي  العامــل 
العربيــة  العمــل  منظمــة 
تحــت  كانــت  والتــي  بالقاهــرة، 
االبتــكار  ثقافــة  عنوان«تعزيــز 
والريــادة لتنميــة مهــارات المــوارد 
فــي  عقــدت  والتــي  البشــرية« 
 16  -  15 مــن  الفتــرة  فــي  القاهــرة 

بالقاهــرة. أغســطس 
التــي  المحــاور  بيــن  مــن  وكان 
النــدوة  فــي  مناقشــتها  تمــت 
العربيــة  العمــل  أســواق 

وقدرتهــا وآلياتهــا فــي التعامــل 
)بيــن  الراهنــة  التغيــرات  مــع 
ودور  والمأمــول(،  الواقــع 
والتدريــب  التعليــم  مؤسســات 
متطلبــات  توفيــر  فــي  والتأهيــل 
للعمــل،  الجديــدة  األنمــاط 
الجديــدة للعمــل فــي  واألنمــاط 
الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  ظــل 
العمــل  قــوة  موائمــة  وخطــط 
لهــا، باإلضافــة إلــى عــرض عــدد 
والدوليــة  العربيــة  التجــارب  مــن 
لإلطــالع  المجــال  هــذا  فــي 
التجــارب  وتبــادل  والمناقشــة 
المشــاركين  بيــن  والخبــرات 

االســتفادة. لتعميــم 

التعــرف  إلــى  النــدوة  وتهــدف 
المــوارد  تنميــة  أهميــة  علــى 
وتعزيــز  العربيــة  البشــرية 
والتدابيــر  االبتــكار   ثقافــة 
للتعامــل  الالزمــة  واالجــراءات 
مــع قــوة العمــل فــي ظــل الثــورة 
ومهــارات  الرابعــة  الصناعيــة 
وأهميــة  االصطناعــي،  الــذكاء 
ودورهــا  المعلومــات  تكنولوجيــا 
التطويــر  فــرص  زيــادة  فــي 
لرفــد  التوعــوي  والتثقيــف 
القــدرات البشــرية العاملــة، ودور 
والتدريــب  التعليــم  مؤسســة 
تطويــر  فــي  والمهنــي  التقنــي 
العربيــة  العمــل  قــوة  هيــكل 

عبــدهللا  توجــه  جهتــه   مــن 
المعــراج نائــب الرئيــس لإلعــالم 
والعالقــات العامــة باالتحــاد الحــر 
لنقابــات عمــال البحريــن بالشــكر 
علــى  القائميــن  إلــى  والتقديــر 
النــدوة والذيــن حرصــوا علــى أن 
تخــرج فــي أفضــل صــورة وتحقــق 

المرجــوة. أهدافهــا 
القوميــة  النــدوة  أن  وأضــاف 
لهــا  العربيــة  العمــل  لمنظمــة 
التثقيــف  فــي  كبــرى  أهميــة 
لرفــد  العمالــي   الوعــي  وزيــادة 
العاملــة  البشــرية  القــدرات 

والخبــرات. التجــارب  وتبــادل 

الحــر  االتحــاد  رئيــس  أشــاد 
لنقابــات عمــال البحريــن األســتاذ 
بالــدور  محمــد  يوســف  يعقــوب 
الــذي تضطلــع بــه نقابــة عمــال 
الشــركة  عمــال  خدمــة  فــي  ألبــا 
كافــة  إزالــة  علــى  والعمــل 
المشــكالت  وحــل  المعوقــات 
العمــال  تواجــه  التــي  والقضايــا 
وذلــك مــن خــالل أســلوب متميــز 
فــي التعامــل مــع إدارة الشــركة 
فــي الوصــول إلــى حلــول توافقيــة 

األطــراف. جميــع  ترضــي 
لــم  الحــر  االتحــاد  أن  وأضــاف 
قضايــا  أو  شــكاوى  أيــة  يتلــق 
أن  حيــث  ألبــا،  بعمــال  متعلقــة 

بدورهــا  تقــوم  ألبــا  نقابــة عمــال 
والمشــكالت  األزمــات  حــل  فــي 
إلــى  الوصــول  قبــل  والقضايــا 
بفضــل  وذلــك  الحــر،  االتحــاد 
تربــط  التــي  الطيبــة  العالقــة 
ــة مــع إدارة الشــركة، حيــث  النقاب
النقابــة  إدارة  مجلــس  يعتمــد 
منهــج الحــوار وعقلنــة المشــكلة.
وأكــد يوســف أن نقابــة عمــال 
يحتــذى  أنموذجــًا  قدمــت  ألبــا 
مــع  التعامــل  كيفيــة  فــي  بــه 
صفــر  مــا  وهــو  الشــركة  إدارة 
الشــركة  داخــل  المشــكالت 
وســاهم بشــكل كبيــر فــي تهيئــة 
اإلنتاجيــة  لزيــادة  منــاخ مناســب 

العمــل.  ببيئــة 
نقابــة  رئيــس  ثمــن  مــن جانبــه 
الحجيــري  ياســر  ألبــا  عمــال 
مــع  ألبــا  شــركة  إدارة  تعــاون 
جميــع  حــل  فــي  النقابــة  إدارة 
المشــكالت العماليــة وحرصهــا 
مطالــب  مــع  التجــاوب  علــى 
علــى  عمــل  الــذي  األمــر  النقابــة 
نافيــًا  المشــكالت،  جميــع  حــل 
فــي  عماليــة  قضايــا  أي  وجــود 
الوقــت الحالــي وأن مــا يثــار حــول 
أســاس  ال  مشــكالت  وجــود 
لهــا مــن الصحــة، حيــث تــم حــل 
الحــوار  عبــر  المشــكالت  جميــع 
إدارة  بيــن  والتنســيق  والتعــاون 

النقابــة. وإدارة  الشــركة 
إدارة  أن  الحجيــري  وأكــد 
تربطهــا  ألبــا  عمــال  نقابــة 
مــع  ومتميــزة  وثيقــة  عالقــات 
ســهل  مــا  وهــو  الشــركة  إدارة 
وإزالــة  العماليــة  القضايــا  حــل 

. ت لعقبــا ا
ألبــا  عمــال  نقابــة  أن  وأضــاف 
الهــادئ  الحــوار  منهــج  تعتمــد 
حــل  فــي  التصعيــد  عــن  والبعــد 
دائمــًا  وأنهــا  العماليــة  القضايــا 
الشــركة  مصلحــة  بيــن  تــوازن 
ــح العمــال وهــو مــا أثمــر  ومصال
بهــا  يشــعر  طيبــة  نتائــج  عــن 

الشــركة. فــي  العمــال  جميــع 

»االتحاد الحر يشيد بدور نقابة عمال البا في تعاطيها للقضايا العمالية 
مع إدارة الشركة«
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االتحاد الحر يختتم النسخة العاشرة من حملة الحر لصيف 2022

التوالــي  علــى  العاشــر  للعــام 
الصحــة  لجنــة  اختتمــت 
والســالمة المهنيــة باالتحــاد الحر 
لنقابــات عمــال البحريــن حملتهــا 
الســنوية التــي تطلقهــا بالتزامــن 
وقــت  العمــل  حظــر  قــرار  مــع 
يوليــو  شــهري  خــالل  الظهيــرة 
وأغســطس مــن كل عــام، وذلــك 
بهــدف توعيــة العمــال فــي كافــة 
مواقــع العمــل بمخاطــر العمــل 
ومــا  الشــمس  أشــعة  تحــت 
يمكــن ان يتعرضــوا لــه ومــا يجــب 
القيــام بــه لحمايــة انفســهم مــن 

الشــمس. ضربــات  مخاطــر 
وحــول حملــة هــذا العــام أوضــح 
يعقــوب يوســف محمــد رئيــس 
عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد 
ومنــذ  الحــر  االتحــاد  أن  البحريــن 
نشــأته قد حرص على أن تســتمر 
التوعيــة  تقديــم  فــي  الحملــة 
الصحيــة للعمــال خــالل موســم 
ســاعات  فــي  العمــل  حظــر 

تلــك  لتمديــد  الظهيــرة وســعى 
يونيــو  شــهري  لتشــمل  الفتــرة 
بذلــك  ينــادي  ومــازال  وســبتمبر 
الصحــة  معاييــر  أعلــى  لتحقيــق 

للعمــال. والســالمة 
وأشــار يوســف إلــى ان االتحــاد 
علــى  حملتــه  يقتصــر  ال  الحــر 
يقــوم  ولكــن  فقــط،  العمــال 
التــي  الشــركات  مــع  بالتنســيق 
يواجــه عمالهــا أشــعة الشــمس 
المباشــرة فــي مواقــع عملهــم، 
البحريــن  مملكــة  إن  وقــال 
انتهجــت مبــادئ حقــوق اإلنســان 
ومــن  المجــاالت  كافــة  فــي 
ضمنهــا حــق العامــل فــي رعايــة 
تحافــظ  عمــل  وبيئــة  صحيــة 
أولويــة  وتضعهــا  صحتــه  علــى 

. ى قصــو
الحــر  االتحــاد  رئيــس  وأشــاد 
بتعــاون الشــركات الوطنيــة مــع 
الحملــة،  لتنفيــذ  الحــر  االتحــاد 
فــي  المســؤولين  وعــي  مثمنــا 

وتجاوبهــم  المؤسســات  تلــك 
نــوه  كمــا  الحظــر،  فتــرة  مــع 
بجهــود وزارة العمــل إضافــة إلــى 
جهــود وزارتــي اإلســكان واإلعــالم 
مــع  المتواصــل  التنســيق  علــى 
أهــداف  لتحقيــق  الحــر  االتحــاد 
أرض  علــى  وترجمتهــا  الحملــة 

الواقــع.
النســخة  إن  يوســف  وقــال 
العاشــرة من الحملة استطاعت 
أن تــزور  أكثــر مــن 30 موقــع عمــل 
فــي جميــع مناطــق البحريــن، مــا 
بيــن شــركات صناعيــة ومقــاوالت 
مشــاريع  بزيــارة  وقامــت 
إســكانية تابعــة لــوزارة اإلســكان 
اإلنشــائية  المواقــع  وبعــض 
وخاصــة العامليــن تحــت أشــعة 
الشــمس المباشــرة، حيــث قــدم 
أعضــاء لجنــة الصحــة والســالمة 
للعمــال  توعويــة  معلومــات 
للتعريــف  متعــددة  بلغــات 
بخطــورة العمــل تحت الشــمس 

المباشــرة خــالل شــهري الصيــف 
العــام،  خــالل  حــرارة  األشــد 
مــن  شــريحة  أكبــر  وشــملت 
حيــث  المســتهدفين،  العمــال 
اتســعت شــريحة المســتفيدين 
هــذا العــام مقارنــة مــع األعــوام 
عــدد  منهــا  واســتفاد  الســابقة 
كبيــر مــن العمــال،  فــي قطاعــات 
أو  كبيــرة  كانــت  مختلفــة ســواء 

صغيــرة.
بتوزيــع  الحــر  االتحــاد  وقــام   
والكتيبــات  الهدايــا  بعــض 
التوعويــة والميــاه المثلجــة علــى 
العمــال خــالل الزيــارات بالتزامــن 
مــع المحاضــرات التوعويــة لرفــع 
بالحملــة  االهتمــام  مســتوى 
بيــن العمــال بخطــورة اإلنهــاك 
خــالل  يحــدث  الــذي  الحــراري 
الشــمس  ألشــعة  التعــرض 
الظهيــرة. فتــرة  فــي  المباشــرة 
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االتحاد الحر يعلن انطالق النسخة العاشرة من حملة التوعية بمخاطر 
سرطان الثدي وطرق الوقاية منه

لنقابــات  الحــر  االتحــاد  أعلــن 
انطــالق  عــن  البحريــن  عمــال 
حملــة  مــن  العاشــرة  النســخة 
مــرض  بمخاطــر  التوعيــة 
ســرطان الثــدي وطــرق الوقايــة 
والكشــف المبكــر للمــرض وذلــك 
خــالل شــهر أكتوبــر الجــاري والتــي 
العاملــة  المــرأة  لجنــة  تنظمهــا 
والطفــل باالتحــاد الحــر بالتعــاون 
بــوزارة  إدارة تعزيــز الصحــة  مــع 
عــدد  مــع  وبالتنســيق  الصحــة 
مــن  الحكوميــة  الجهــات  مــن 
ومستشــفيات  وإدارات  وزارات 
و  الخــاص  بالقطــاع  وشــركات 
عــدد مــن مؤسســات المجتمــع 
المدنــي وذلــك تزامنــًا مــع الحملــة 
ســرطان  لمكافحــة  العالميــة 
شــهر  لهــا  والتخصــص  الثــدي 

عــام. كل  مــن  أكتوبــر 
رئيــس  أشــاد  جانبــه  مــن 
لالتحــاد  التنفيــذي  المجلــس 
محمــد  يوســف  يعقــوب  الحــر 
قبــل   مــن  المبذولــة  بالجهــود 
مــع  وتعاونهــا  الصحــة   وزارة 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
ومــن بينهــا االتحــاد الحــر لنقابــات 
عمــال البحريــن فــي دعــم البرامــج 
اإلتحــاد  ينظمهــا  التــي  الصحيــة 
الحــر للتوعيــة بمخاطــر األمــراض 

منهــا. الوقايــة  وكيفيــة 
إلــى  بالشــكر والتقديــر   وتوجــه 
وفــي  الصحــة   وزاة  قيــادات 
وزيــرة  ســعادة  مقدمتهــم 
بنــت  جليلــة  الدكتــورة  الصحــة 
وجميــع  حســن،  جــواد  الســيد 
الطبــي  والجهــاز  الطبيبــات 

مــن  واألخصائيــات  المعــاون 
بالــوزارة  الصحــة  تعزيــز  إدارة 

الحملــة. فــي  المشــاركين 
إلدارات  الشــكر  وجــه  كمــا 
والمؤسســات  الشــركات 
علــى  الحريصــة  والهيئــات 
التنســيق مــع االتحــاد الحــر فيمــا 
الســنوية. الحملــة  هــذه  يخــص 
أشــارwwت  جهتهــا   مــن 
الحــر  اإلتحــاد  رئيــس  نائــب 
العاملــة  المــرأة  لشــؤون 
أن  النعيمــي،  ســارة  والطفــل 
عــام  كل  فــي  تحــرص  الحملــة 
للنســاء  برنامجهــا  توجيــه  علــى 
المؤسســات  فــي  العامــالت 
بشــكل  والخاصــة  الحكوميــة 
الضــوء  تســليط  مــع  عــام 
التربويــة  المؤسســات  علــى 

تواجــد  بحكــم  والتعليميــة 
بهــذه  بكثــرة  العاملــة  المــرأة 
الشــكر  موجهــة  المؤسســات، 
والشــركات  الصحــة  لــوزارة 
والهيئــات الحكوميــة  والخاصــة 
علــى تعاونهــا مــع حملــة االتحــاد 
الثــدي  ســرطان  لمكافحــة  الحــر 
والتــي ينظمهــا االتحــاد علــى مــدار  

ســنوات. عشــر 
ويتضمــن برنامــج الحملــة فــي 
عــدد  تنظيــم  العاشــرة   عامهــا 
والزيــارات  المحاضــرات  مــن 
الميدانيــة، واألنشــطة والبرامــج 
التوعويــة والتدريبيــة فــي كيفيــة 
مكافحــة المــرض وطــرق الواقيــة 

منــه.
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»رئيس االتحاد الحر يستقبل وفدًا من االتحاد العام لنقابات عمال مصر«

األخويــة  العالقــات  إطــار  فــي 
اســتقبل  الوثيقــة  والنقابيــة 
لنقابــات  الحــر  االتحــاد  رئيــس 
عمــال البحريــن الســيد يعقــوب 
يوســف محمــد وفــدًا مــن االتحــاد 
مصــر   عمــال  لنقابــات  العــام 
يتكــون مــن الســادة هشــام أحمد 
ــة العامــة للمرافــق  رئيــس النقاب
النائــب  فهمــي  وأحمــد  العامــة 
إبراهيــم   ورضــا  للرئيــس  األول 
أميــن الصنــدوق  وحمــدي عرابــي 
وذلــك  العربيــة  الشــئون  مديــر 
بمدينــة  الحــر  االتحــاد  بمقــر 

 .2022 يوليــو   24 األحــد  عيســى 
مــن جانبــه رحــب رئيــس االتحــاد 
البحريــن  عمــال  لنقابــات  الحــر 
الســيد يعقــوب يوســف محمــد 
فــي  مصــر  عمــال  اتحــاد  بوفــد 
بلــده الثانــي مملكــة البحريــن وفي 
مؤكــدًا  البحرينــي  العمــال  بيــت 
علــى عمــق العالقــات التاريخيــة 
البحريــن  مملكــة  تربــط  التــي 

وجمهوريــة مصــر العربيــة  و أن 
المتبادلــة  الزيــارات  هــذه  مثــل 
لنقابــات  الحــر  االتحــاد  بيــن 
عمــال  واتحــاد  البحريــن   عمــال 
تجســيد  إطــار  فــي   تأتــي  مصــر 
التعــاون وتنســيق المواقــف التي 
للبلديــن  العــام  الصالــح  تخــدم 
الخبــرات  وتبــادل  وعمالهمــا 
أجــل  مــن  النقابيــة  الحركــة  بيــن 
العمالــي  األداء  وتطويــر  دعــم 
فــي  والمســاهمة  والنقابــي 
تقويــة الجســد النقابــي العمالــي 
التعــاون  يعــزز  وبمــا  العربــي 
التواصــل   وتفعيــل  المشــترك 
نقابيــة متميــزة  أجــل حركــة  مــن 
فــي  المســاهمة  علــى  وقــادرة 

األوطــان. بنــاء 
البلديــن  عمــال  أن  وأضــاف 
تاريخيــة  عالقــات  تجمعهمــا 
وتوحيــد  تعزيــز  فــي   ســاهمت 
النقابيــة  والــرؤى  المواقــف 
والدوليــة  العربيــة  القضايــا  فــي 

يلمســها  والتــي  المشــتركة، 
مســتويات  كافــة  علــى  الجميــع 

البلديــن. بيــن  العالقــات 
أن  إلــى  يعقــوب  وأشــار 
مذكــرات  مــن  العديــد  هنــاك 
التفاهــم التــي وقعهــا الطرفيــن 
تســتهدف  والتــي  الشــقيقين 
لعمــال  والنفــع  الخيــر  تحقيــق 

. يــن لبلد ا
هــذا وقــد اســتعرض يعقــوب 
ــه  التعريــف باالتحــاد الحــر وأعمال
وأنشــطته ومــا نجــح فــي تحقيقه 
المســتوى  علــى  إنجــازات  مــن 

والدولــي.  واإلقليمــي  المحلــي 
وفــد  رئيــس  تقــدم  جانبــه  مــن 
مصــر  لعمــال  العــام  االتحــاد 
بعظيــم  فــؤاد  هشــام  الســيد 
الشــكر إلــى االتحــاد الحــر رئيســًا 
وأعضــاًء علــى حفاوة االســتقبال، 
فــي  الحــر  االتحــاد  بــدور  مشــيدًا 
تعزيــز التعــاون الوثيــق  والحــرص 
االتحــاد  مــع  التنســيق  علــى 

العــام لعمــال مصــر فــي مختلــف 
والعربيــة. النقابيــة  القضايــا 

الحــر  االتحــاد  بتجربــة  وأشــاد 
النقابيــة  القضايــا  خدمــة  فــي 
والعماليــة ونجاحــه فــي تحقيــق 
التــي مــن  اإلنجــازات  الكثيــر مــن 
البحريــن  مملكــة  وضــع  أهمهــا 
علــى  بهــا  الالئقــة  المكانــة  فــي 
والنقابيــة  العماليــة  الخريطــة 

ودوليــًا.  وإقليميــًا  عربيــًا 
الزيــارة  هــذه  أن  فــؤاد   وأكــد 
تأتــي فــي إطــار الزيــارات األخويــة 
وتبــادل الخبــرات والحــرص الدائــم 
مــع  والتعــاون  التنســيق  علــى 

االتحــاد الحــر فــي 
تخــدم  التــي  القضايــا  مختلــف 

البلديــن.  عمــال 
وفــي نهايــة اللقــاء تبــادل رئيس 
عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد 
البحريــن مــع وفــد االتحــاد العــام 
االتحاديــن  دروع  مصــر  لعمــال 

يــة. التذكار
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فازت بها نقابة عمال ألبا
االتحاد الحر ينظم بطولة كرة القدم للصاالت ألعضاء نقاباته

المشــاريع  لجنــة  نظمــت 
الحــر  باالتحــاد  واألنشــطة 
لنقابــات عمــال البحريــن بطولــة 
ألعضــاء  للصــاالت  القــدم  كــرة 
العضــوة  العماليــة  النقابــات 
باالتحــاد حيــث شــارك بالبطولــة 
ــات  10 فــرق مختلفــة يمثلــون نقاب
االتحــاد الحــر وهــي كاًل مــن نقابــة 
نقابــة  فريــق  صلــب،  عمــال 
عمــال جيبك،فريــق نقابــة عمــال 
المســتقلة  النقابــة  البا،فريــق 
النقابــة  أســري،فريق  لعمــال 
نفــط  شــركة  لعمــال  الحــرة 

النقابــة  بابكو،فريــق  البحريــن 
جارمكو،فريــق  لعمــال  الوطنيــة 
شــركة  لعمــال  الحــرة  النقابــة 
نقابــة  فريــق  البحريــن،  مطــار 
البحرينية،فريــق  التربوييــن 
ــران  ــة الوطنيــة لعمــال طي النقاب
نقابــة  فريــق  وأخيــرًا  الخليــج 
العامليــن فــي الموانــئ البحرينية. 
وقــد فــاز فريــق نقابــة عمــال البــا 
بالمركــز األول بالمبــاراة الختاميــة 
للبطولــة متغلبــًا  بطــاًل  ليصبــح 
النقابــة المســتقلة  علــى فريــق  
لعمــال أســري الــذي حــاًل وصيفــًا 

النهائيــة  النتيجــة  بعــد  للبطــل 
للمبــاراة 2 - 1 .

البطولــة  وحضــر  وقــد  هــذا 
العمــال  مــن  جمهــور 
الفــرق  لمــؤازرة  والمســؤولين 
الشــركات  كافــة  مــن  العماليــة 
لهــا  المنتســبة  والمؤسســات 

النقابــات. هــذه 
عيســى  الالعــب  حــاز  وقــد 
إبراهيــم مــن فريــق نقابــة عمــال 
العــب  أفضــل  جائــزة  علــى  البــا 
الالعــب  حــاز  كمــا  بالبطولــة، 
محمــد جاســم مــن فريــق نقابــة 

عمــال صلــب علــى جائــزة هــداف 
أهــداف،   7 برصيــد  البطولــة 
إضافــة لذلــك حــاز حــارس مرمــى 
خالــد  البــا  عمــال  نقابــة  فريــق 
أفضــل  جائــزة  علــى  العباســي 

بالبطولــة. حــارس 
هــذا وقــد القــى التنظيــم إشــادة 
علــى   الجميــع  مــن  واســعة 
ُحســن التنظيــم والترتيــب الرائــع 
للبطولــة مــن قبــل االتحادالحــر .

على هامش منتدى العمل والتضامن الدولي في أسطنبول
»رئيس االتحاد الحر يلتقي نظيره بلخدر رئيس االتحاد العام لنقابات عمال اليمن«

منتــدى  انعقــاد  مــع  بالتزامــن 
الدولــي  والتضامــن  العمــل 
اســطنبول  بمدينــة  المنعقــد 
التقــى  التركيــة  بالجمهوريــة 
لنقابــات  الحــر  االتحــاد  رئيــس 
عمــال البحريــن يعقــوب يوســف 
محمــد وبحضــور األميــن العــام 
لالتحــاد أســامة ســلمان حســن 
بالقائــد النقابــي علــي أحمــد بلخدر 
لنقابــات  العــام  االتحــاد  رئيــس 
عمــال اليمــن وبحضــور الســيدة 
رئيــس  علــي  محمــد  ميرفــت 
عمــال  لنقابــات  العــام  االتحــاد 

عــدن.
مناقشــة  باللقــاء  تــم  حيــث 
والمتغيــرات  األحــداث  أهــم 
علــى الســاحة العماليــة العربيــة 
والدوليــة وأبــرز التحديــات الراهنــة 

التــى تواجــه االتحــادات العماليــة 
العربيــة وكيفيــة مواجهتهــا فــى 

المقبلــة. الفتــرة 
علــى  الطرفــان  شــدد  كمــا 
األشــقاء  بيــن  التشــاور  ضــرورة 
لمــا  الشــقيقين  البلديــن  فــي 

بينهــم  العالقــات  بــه  تتميــز 
ــة  ــد الجبهــة العمالي بهــدف توحي
العربيــة فــي مواجهــة التحديــات 
تواجههــا  التــى  والصعــاب 

تفتيتهــا. وتســتهدف 
وأكــد الطرفــان أهميــة األرتقــاء 

العربيــة  النقابيــة  الحركــة  بــدور 
بالظــروف  التحديــات  لمواجهــة 
آثارهــا،  ومعالجــة  الراهنــة 
المحــوري  إلــى دورهــا  باإلضافــة 
الحقــوق  عــن  الدفــاع  فــي 
النقابيــة  والحريــات  العماليــة 
بالوطــن العربــي، مشــددين علــى 
النقابيــة  الحركــة  تطويــر  أهميــة 
العربيــة وتعزيــز الوحــدة النقابيــة 
إزالــة  علــى  والعمــل  العماليــة 
وجــدت،  ان  الخالفــات  أســباب 
ومؤكديــن فــي الوقــت ذاتــه علــى 
أهميــة تعزيــز العالقــات النقابيــة 
العربيــة والدوليــة والعمــل علــى 
تطويرهــا لمــا مــن شــأنه تعزيــز 
المحافــل  فــي  العربــي  الحضــور 

الدوليــة. العماليــة 
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 بحضور رئيس الجمعية التنسيقية للجمعيات المهنية بدولة اإلمارات
»رئيس االتحاد يجتمع برؤساء النقابات العمالية األعضاء«

الُحــر  االتحــاد  رئيــس  عقــد 
األخ  البحريــن  عمــال  لنقابــات 
يعقــوب يوســف محمــد اجتماعــًا 
العماليــة  النقابــات  برؤســاء 
وذلــك  الُحــر،  باالتحــاد  األعضــاء 
زايــد  المستشــار  األخ  بحضــور 
الجمعيــة  رئيــس  الشامســي 
التنســيقية للجمعيــات المهنيــة 
بدولــة االمــارات العربيــة المتحدة 

. لشــقيقة ا
رحــب  االجتمــاع  بدايــة  وفــي 
زايــد  بــاألخ  الحــر  االتحــاد  رئيــس 
فــي  االتحــاد،  الشامســي ضيــف 
بلــده الثانــي مؤكدًا على العالقات 
البلديــن  بيــن  الوطيــدة  األخويــة 
عالقــات  مــن  تجمعهمــا  ومــا 
مشــيدًا  متجــذرة،  تاريخيــة 
اإلمــارات  دولــة  بإســهامات 
العربيــة المتحــدة وقيادتهــا فــي 

تعزيــز العمــل النقابــي بمجلــس 
رحــب  كمــا  الخليجــي،  التعــاون 
النقابــات  برؤســاء  يوســف 
ــة الدعــوة  ــًا تلبي ــن، مثمن الحاضري
لحضــور االجتمــاع، ودور النقابــات 
أنشــطة  كافــة  فــي  األعضــاء 
وبرامــج االتحــاد الحــر والتــي كان 

العمــال  تكريــم  حفــل  آخرهــا 

بذكــرى  واالحتفــال  المتميزيــن 
تأســيس  10 ســنوات علــى  مــرور 
عامــا   20 الذكــرى  و  الحــر  االتحــاد 
النقابــات  قانــون  صــدور  علــى 

ليــة. لعما ا
االتحــاد  رئيــس  واســتعرض 
المســتجدات  كافــة  الحــر 
العماليــة فــي المملكــة، وناقــش 
بالنقابــات  خاصــة  موضوعــات 
العماليــة مــع رؤســاء النقابــات، 

الســاحة  علــى  التطــورات  وآخــر 
ودور  دوليــًا،  و  محليــًا  العماليــة 
االتحــاد الحــر البــارز فــي األنشــطة 

الصلــة. ذات 
النقابــات  رؤســاء  ونــوه 
والدوليــة  المحليــة  باإلشــادات 
بحفــل االتحــاد الحــر األخيــر، وأثــر 
تكريــم العمــال المتميزيــن علــى 
فــي  للعمــال  المعنويــة  الــروح 
أكــد  فيمــا  القطاعــات،  كافــة 
رئيــس االتحــاد الحــر علــى ضــرورة 
وتقديــم  بالعمــال  اإلهتمــام 
منهــم  للمتميزيــن  الدعــم 
بإعتبارهــم قــدوة للشــباب وجيــل 
المســتقبل، ولحــث العمــال علــى 
الفتــًا  موقعــه،  فــي  كل  التميــز 
الســامية  الملكيــة  الرعايــة  إلــى 
للحفــل بمــا يرفــع مــن مســتوى 
المكرميــن  لــدى  والفخــر  الدعــم 

الحــرص  علــى  وشــدد  فيــه، 
الملكــي الســامي بتقديــم الرعايــة 
بمــا  الوطنيــة  األنشــطة  لكافــة 
يخــدم مســيرة التنميــة الشــاملة 
المواطنــة  وتعزيــز  للوطــن 

لحــة. لصا ا
برامــج  االجتمــاع  واســتعرض 
االتحــاد والنقابــات المســتقبلية، 
حيــث شــدد علــى أهميــة تثقيــف 
والنقابييــن  النقابــات  وتأهيــل 
وإطالعهــم علــى آخــر التطــورات 
ومــا يطــرأ علــى الســاحة العمالية 
وتطويــر العمــل النقابــي وإبــرازه 
التقنيــات  اســتخدام  خــالل  مــن 
االصطناعــي  كالــذكاء  الحديثــة 
وتيــرة  مــن  ستســهل  والتــي 
ــه نحــو التطــور  العمــل والدفــع ب

والتقــدم.
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»االتحاد الحر يستضيف اجتماع االمانة العامة التحاد العمال المتقاعدين العرب«

الحــر  االتحــاد  اســتضاف 
البحريــن  عمــال  لنقابــات 
التحــاد  العامــة  االمانــة  اجتمــاع 
العــرب  المتقاعديــن  العمــال 
والــذي ينعقــد علــى مــدار يومــي 
و   14 الموافــق  واالثنيــن  األحــد 
بحضــور   ،2022 أغســطس   15
التنفيــذي  المجلــس  رئيــس 
المتقاعديــن  العمــال  التحــاد 
العــرب األســتاذ محمــد الحضينــة 
وأعضــاء االمانــة العامــة التحــاد 
العــرب. المتقاعديــن  العمــال  
الحــر  االتحــاد  رئيــس  ورحــب 
لنقابــات عمــال البحريــن الســيد 
فــي  محمــد  يوســف  يعقــوب 
كلمتــه بضيــوف مملكــة البحريــن 
االجتمــاع،  فــي  المشــاركين 
لــدور  تقديــره  عــن  أعــرب  فيمــا 
المجتمعــات  فــي  المتقاعديــن 
النابــض  القلــب  باعتبارهــم 
خلــدت  التــي  الريــادة  وأصحــاب 
وشــدد  العربــي،  العامــل  اســم 

على المســئولية المتعاظمة في 
المســتجدات  ألعبــاء  تحملهــم 
واقــع  علــى  وأثرهــا  العالميــة 
للمتقاعديــن،  اليوميــة  الحيــاة 
يســتطيع  الشــباب  إن  وقــال 
تحمــل أعبــاءه بقــدر مــا لديــه مــن 
أكثــر  المتقاعديــن  أن  إال  قــوة، 

الواقــع. بهــذا  تأثــرا 
الحــر  االتحــاد  رئيــس  وأكــد 
علــى وحــدة قضيــة المتقاعديــن 
إلــى  الفتــا  أجمــع،  العالــم  فــي 
هــم  العــرب  المتقاعديــن  أن 
أعــرب  حيــث  االجتمــاع،  محــور 
عــن تمنياتــه بالخــروج بتوصيــات 
وتفعيــل  مثمــرة،  ونتائــج 
القــرارات المتخــذة بمــا يضمــن 
حيــاة كريمــة للمتقاعديــن بالقــدر 
الــذي يســتحقونه علــى مــا بذلــوه 
ســنوات  فــي  وعمــل  جهــد  مــن 

. بقة ســا
قدمتــه  بمــا  يوســف  ونــوه 
مملكــة البحريــن للمتقاعدين من 

ســبيل  فــي  ومزايــا،  مكتســبات 
المتقاعديــن،  وتكريــم  إكــرام 
لكنــه أكــد علــى أن تلــك الجهــود 
ممــا  أقــل  مازالــت  والعطــاءات 
العظمــاء،  هــؤالء  يســتحق 
فيمــا أعــرب عــن ســعي االتحــاد 
العمــال  تمثيــل  يتــم  لكــي  الحــر 
المتقاعديــن فــي مجلــس الهيئــة 
االجتماعــي  للتأميــن  العامــة 
القضيــة  أصحــاب  باعتبارهــم 
والحــق األصيــل للمشــاركة فــي 
سياســات  ورســم  القــرار  صنــع 

التقاعــد. صناديــق  مســتقبل 

الحــر  االتحــاد  رئيــس  وأشــار 
بخبــرات  أهميــة االســتعانة  إلــى 
علــى  أكــد  فيمــا  المتقاعديــن 
وإعــادة  االســتثمار  أهميــة 
إن  وقــال  فيهــم،  االســتثمار 
ترســيخ  إلــى  يهــدف  االجتمــاع 
بيــن  مشــترك  تعــاون  قواعــد 
عــن  للدفــاع  العربيــة  الــدول 

والعمــل  المتقاعديــن  قضايــا 
التشــريعات  تطويــر  علــى 
والقوانيــن الضامنــة لحقوقهــم.

أهميــة  علــى  شــدد  كمــا 
تطويــر  آليــات  فــي  البحــث 
أخــرى  ومكتســبات  حقــوق 
علــى  المتقاعديــن  تعيــن 
التضخــم  مخاطــر  مواجهــة 
عــن  والدفــاع  األســعار  وارتفــاع 
عربــي  بتضامــن  مكتســباتهم 
ــرة فــي اتخــاذ  موحــد ذو قــوة مؤث
للتنفيــذ، وكذلــك  قابلــة  قــرارات 
ببــن  التعــاون  مجــاالت  تعزيــز 
والعماليــة  النقابيــة  االتحــادات 
العربيــة لتحقيــق إنجــاز ملمــوس 
المتقاعديــن،  قضايــا  فــي 
وذلــك ضمــن إطــار عربــي قــوي 
قــرارات  فــي  يؤثــر  أن  يســتطيع 

والحكومــات. الــدول 
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مبــادئ  علــى  يوســف  وأكــد 
االتحــاد  ودســتور  وأهــداف 
ــات العمــال العــرب  ــي لنقاب الدول
ومجالســه،  مؤتمراتــه  وقــرارات 
فــي دعــم القضيــة الفلســطينية، 
وحــق الشــعب الفلســطيني فــي 
وبنــاء  المصيــر  وتقريــر  العــودة 
وعاصمتهــا  المســتقلة  دولتــه 
وإطــالق  الشــريف،  القــدس 
معتقــالت  فــي  األســرى  ســراح 
وإدانــة  االســرائيلي،  الكيــان 
بحــق  تتــم  التــي  االنتهــاكات  كل 
وعمليــات  المقدســة  المدينــة 
ــم التــي يقــوم بهــا  الحفــر والتهدي

. االســرائيلي  العــدو 
كمــا جــدد رئيــس االتحــاد الحــر 
الســودانية  للحكومــة  الدعــوة 
لعمــال  العــام  االتحــاد  لتمكيــن 
الســودان مــن ممارســة مهامــه 
التــي كفلتهــا اتفاقيــات ومعاييــر 

والدوليــة. العربيــة  العمــل 
مــن جانبــه أعــرب الســيد محمــد 
المجلــس  رئيــس  الحضينــة 

العمــال  التحــاد  التنفيــذي 
المتقاعديــن العــرب عــن امتنانــه 
الحــر  االتحــاد  باســتضافة 
لنقابــات عمــال البحريــن الجتمــاع 
العمــال  التحــاد  العامــة  األمانــة 
بالتعــاون  منوهــا  المتقاعديــن، 
الوطيــد والمســتمر والمســتمد 
بيــن  االخويــة  العالقــات  مــن 
والكويتــي  البحرينــي  الشــعبين 
وأشــاد  الدوليــة،  المحافــل  فــي 
أحدثــه  الــذي  بالتــوازن  الحضينــة 
االتحــاد الحــر فــي الحركــة النقابيــة 
والعماليــة بمملكــة البحريــن منــذ 

نشــأته.

اتحــاد  أهــداف  إلــى  وأشــار 
بالســعى  المتقاعديــن  العمــال 
المتقاعديــن  معنويــات  لرفــع 
وتوفيــر حيــاة كريمــة لهــم، وقــال 
اســتطاعوا  المتقاعديــن  إن 
فــي  عديــدة  مكاســب  تحقيــق 
الكويــت،  بدولــة  األخيــرة   اآلونــة 
حيــث تــم توزيــع منحــة مــن أربــاح 

ــى المشــتركين فــي  ــات عل التأمين
فــي  ســنوية  وزيــادة  التأمينــات، 

التقاعــد. رواتــب 
وفــي كلمتــه عبــر الســيد أحمــد 
التحــاد  العــام  األميــن  النمــر 
العــرب،  المتقاعديــن  العمــال 
الحــر  لالتحــاد  شــكره  عــن 
األمانــة  أعمــال  الســتضافته 
فــي  وثمــن  للمجلــس،  العامــة 
االتحــاد  مواقــف  ذاتــه  الوقــت 
والمســاندة  الداعمــة  الحــر 
الســودان  عمــال  التحــاد  بقــوة 
خــالل األزمــات التــي مــر بهــا فــي 
إن  وقــال  الماضيــة،  الســنوات 
هــذا الدعــم وتلــك المســاندة لــم 
تتوقــف لحظــة بيــن األشــقاء فــي 

لدولتيــن. ا

تحــذو  بــأن  النمــر  وطالــب 
اتحــادات العمــال بالــدول العربية 
حــذو االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال 
اتحــاد  مــع  بالوقــوف  البحريــن 
مطالبــه  فــي  الســودان،  عمــال 

العادلــة وأن يكــون هنــاك موقــف 
جامــع يســتطيع الضغــط علــى 
لتحقيــق  الســودانية  الحكومــة 

المطلــب.   هــذا 

علــي  صالــح  األســتاذ  ورحــب   
للمتقاعديــن  الحــر  مركــز  رئيــس 
مملكــة  بضيــوف  البحرينييــن 
اجتمــاع  أن  مؤكــدا  البحريــن، 
العمــال  التحــاد  العامــة  االمانــة 
المتقاعديــن العــرب هــو مكســب 
ــن، وقــدم تعريفــا عــن  للمتقاعدي
الــذي  للمتقاعديــن  الحــر  مركــز 
يعمــل تحــت مظلــة االتحــاد الحــر.

الحــر  مركــز  رئيــس  وأشــار 
أهــداف  إلــى  للمتقاعديــن 
تطلعــات  تحقيــق  فــي  المركــز 
كافــة  وتوفيــر  المتقاعديــن 
حقوقهــم  عــن  الدفــاع  ســبل 
ومكتســباتهم، فيمــا أعــرب عــن 
مــن  الحضــور  لجميــع  شــكره 
الزمــالء المتقاعديــن فــي الــدول 

. بيــة لعر ا
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لنقابــات  الحــر  االتحــاد  نظــم 
عمــل  ورشــة  البحريــن  عمــال 
االلقــاء«  وفــن  الخطبــة  »إعــداد 
عيســى  بمدينــة  االتحــاد  بمقــر 
توســت  نــادي  مــع  بالتعــاون 
كاًل  وقدمهــا   الســيف  ماســترز 
علــي  محســن  األســتاذ  مــن 
أحمــد  المهنــدس  و  العســبول 
آل ســعيد، حيــث ركــزت الورشــة 
وأنــواع  الخطابــة  أهميــة  علــى 
وأدوات  الخطابــة  وأســاليب 
اعــداد وتنظيــم الخطبــة الناجحــة 
إضافــة إلــى مهــارات فــن اإللقــاء 
المترتبــة  واألخطــاء  والمخــاوف 
أثنــاء اإلعــداد للخطبــة، وقد تخلل 
مــن  عمليــة  تدريبــات  الورشــة 
شــأنها ترســخ المبــدأ االساســي 
المشــاركين. لــدى  األلقــاء  لفــن 
األســتاذ  المــدرب  واســتعرض 
خــالل  مــن  العســبول   محســن 

مخــاوف  عشــرة  اســوأ  الورشــة 
الحيــاة  فــي  اإلنســان  يواجههــا 
اإلرتفاعــات  فــي  المتمثلــة  وهــي 
أمــام  والتحــدث  والمــرض 
والوحــدة  والحشــرات  الجمهــور 
والطيــران  الماليــة  والمشــاكل 
والــكالب  العميقــة  والميــاه 

المــوت.     إلــى  إضافــة  الضالــة 
بيــان  إلــى  العســبول  وتطــرق 
المتمثلــة  وهــي  الخطــب  أنــواع 
المعلومــات  تقديــم  بخطــب 
وخطــب  اإلقناعيــة  والخطــب 
الدينيــة  والخطــب  المناســبات 
إلــى الخطــب الفكاهيــة.  إضافــة 
آليــة  بــأن  العســبول  وأوضــح 
النموذجيــة  الخطبــة  تقديــم 
وصلــب  المقدمــة  مــن  تتكــون 
الفرعيــة  والعناصــر  الموضــوع 
والمــواد المســاندة ثــم الخاتمــة. 
اإللقــاء  بفــن  يتعلــق  وفيمــا 

العســبول  اســتعرض  فقــد 
فــي  المتمثلــة  اإللقــاء  مهــارات 
الصــوت   ونبــرات  الجســد  لغــة 
ومهــارات  الصــوت  وتدريــب 

اإلرتجــال.
أعطــى  التالــي  اليــوم  وفــي 
آل  أحمــد  المهنــدس  المــدرب 
ســعيد نبــذة تاريخيــة عامــة عــن 
منظومــة أنديــة التوستماســترز 
العالــم  بقــارات  وتقســيماتها 
بــكل  المنتشــرة  وفروعهــا 
النظــام  بحســب  المقاطعــات 
المنظمــة  لــدى  بــه  المعمــول 
بالواليــات  الموجــودة  األم 
إضافــة  األمريكيــة  المتحــدة 
المرجــوة  األهــداف  ســرد  إلــى 
مــن  التوستماســترز  ألنديــة 
فــن  مهــارات  إكتســاب  خــالل 
كمــا  لمنســبيها،  الخطابــة 
نبــذة  إلــى  ســعيد  آل  تطــرق 

أول  تدشــين  عــن  تاريخيــة 
بمملكــة  للتوستماســترز  نــادي 
البحريــن والــذي كان يحمــل أســم 
للتوستماســترز  المنامــة  نــادي 
القــرن  بســتينيات  تشــينه  وتــم 

. ضــي لما ا
مــن جهتــه وجــه رئيــس االتحــاد 
البحريــن  عمــال  لنقابــات  الحــر 
الســيد يعقــوب يوســف محمــد 
الورشــة  علــى  للضيــوف  الشــكر 
منهــا  اســتفاد  والتــي  المتميــزة 
الحضــور اســتفادة كبيــرة، متمنيــًا 
المزيــد مــن التعــاون خــالل الفترة 
المقبلــة لتنميــة الكــوادر النقابيــة 

بمجــال فــن الخطابــة. 
وأكــد علــى حــرص االتحــاد الحــر 
علــى تنظيــم مثــل هــذه الــورش 
والــدورات والمحاضرات من أجل 
بمختلــف  العمالــي  الوعــي  رفــع 

والموضوعــات. القضايــا 

االتحاد الحر ينظم ورشة عمل»إعداد الخطبة وفن االلقاء« 
بالتعاون مع نادي توستماسترز السيف
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الحــر  االتحــاد  رئيــس  شــارك 
لنقابــات عمــال البحريــن األســتاذ 
وعــدد  يوســف محمــد،  يعقــوب 
مــن أعضــاء المجلــس التنفيــذي 
التربوييــن  نقابــة  احتفاليــة  فــي 
البحرينيــة الخاصــة بيــوم المعلــم 
فــي  »تربويــون  عنــوان  تحــت 

الذاكــرة«.
االتحــاد  رئيــس  وتقــدم 
جميــع  إلــى  بالتهنئــة  الحــر 
فــي  والمعلمــات  المعلميــن 
جميــع  وفــي  البحريــن  مملكــة 
اليــوم  بمناســبة  العالــم  أنحــاء 
العالمــي للمعلــم، منوهــًا بتاريــخ 
للمعلــم  العطــاء  مــن  طويــل 
البحرينــي الــذي ربــى وعلــم أجيــال 
ونهضــة  بنــاء  فــي  ســاهمت 
مســتقبل  وصنعــت  الوطــن 
زاهــر لــه، كمــا أعــرب عــن شــكره 
القائميــن  لجميــع  وتقديــره 
علــى المنظومــة التعليميــة فــي 
مملكــة البحريــن وفــي مقدمتهــم 
ســعادة الدكتــور ماجــد النعيمــي 
ونقابــة  والتعليــم،  التربيــة  وزيــر 

البحرينيــة.  التربوييــن 
وأشــار الســيد يعقــوب يوســف 
إلــى مــا وصــل إليــه التعليــم فــي 
ــر  ــن مــن تقــدم كبي مملكــة البحري

اإلصالحــي  المشــروع  عهــد  فــي 
لجاللــة الملــك المعظــم حفظــه 
الجهــود  وبفضــل  ورعــاه  هللا 
قيــادات  تبذلهــا  التــي  الحثيثــة 

تحــت  والتعليــم  التربيــة  وزارة 
التربيــة  وزيــر  ســعادة  قيــادة 
عــن  أثمــرت  والتــي  والتعليــم 
منظومــة تعليميــة متميــزة يفخــر 

أعــرب  فيمــا  بحرينــي،  كل  بهــا 
عــن تطلعــات االتحــاد الحــر إلــى 
المنظومــة  تطويــر  مــن  المزيــد 
زيــادة  عبــر  وذلــك  التعليميــة 
فــي  التعليــم  مخصصــات 

للدولــة. العامــة  الميزانيــة 
دعــم  إلــى  يوســف  دعــا  كمــا 
مكانتهــم  وتعزيــز  المعلميــن 
التدريــب  وتوفيــر  المجتمــع  فــي 
المهنيــة  والتنميــة  المالئــم، 
حقوقهــم  وحمايــة  المســتمرة، 
القيــام  ومكتســباتهم مــن أجــل 
علــى  ورســالتهم  بمهمتهــم 
التعليــم  أكمــل وجــه، مؤكــدا أن 
مناســبة  بيئــة  يتطلــب  الجيــد 
ومالئمــة  ومعلميــن مخلصيــن 
القــدرة  ولديهــم  ومؤهليــن 
واإلمكانــات علــى مواكبــة التطــور 
شــتى  فــي  الهائــل  التكنولوجــي 

المجــاالت.
الحــر  االتحــاد  رئيــس  واختتــم 
كلمتــه بتوجيــه الشــكر إلــى نقابــة 
التربوييــن البحرينيــة علــى تنظيــم 
األحتفاليــة ولمســة الوفــاء التــي 
أكدتــه مــن خــالل تكريــم قدامــى 
الذيــن  والتربوييــن  المعلميــن 
قطــاع  عملهــم  مســيرة  أثــرت 

بالمملكــة. التعليــم 

تحت عنوان »تربويون في الذاكرة«
»االتحاد الحر يشارك في احتفالية نقابة التربويين بمناسبة يوم المعلم العالمي«

العــام  األميــن  مشــاركة 
األخ  الحــر  لالتحــاد  المســاعد 
رئيــس  ونائــب  ســيادي  باســم 
ــة العامليــن فــي اإلنشــاءات  نقاب
األخــت  والصيانــة  والخدمــات 
هــدى الــذوادي بالمؤتمــر الدولــي 
المؤسســة  نظمتــه  الــذي 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان حــول 
والتدابيــر  العقوبــات  قانــون 
فــي  نوعيــة  تجربــة  البديلــة: 
بمملكــة  الجنائــي  التشــريع 

. يــن لبحر ا

مشاركة االتحاد الحر بالمؤتمر الدولي حول قانون العقوبات والتدابير البديلة
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للمتقاعديــن  الحــر  مركــز  نظــم 
األربعــاء  مســاء  البحرينييــن 
 2022 ســبتمبر    14 الموافــق 
بعنــوان  هامــة  محاضــرة 
حقــوق   .  . البحرينــي  )المتقاعــد 
ابراهيــم  لألســتاذ   )! وتطلعــات 
إدارة  مجلــس  عضــو  العيســى 
وذلــك  للمتقاعديــن،  الحــر  مركــز 
لنقابــات  الحــر  االتحــاد  بمقــر 
بمدينــة  الكائــن  البحريــن  عمــال 

، عيســى
أعضــاء  اللقــاء  وحضــر 
وعضــوات المركــز باإلضافــة إلــى 
المركــز  إدارة  مجلــس  أعضــاء 

المدعويــن. مــن  وعــدد 
بكلمــة  المحاضــرة  وبــدأت 
لألســتاذ صالــح بــن علــي رئيــس 
مرحبــًا  للمتقاعديــن  الحــر  مركــز 
مــن  الغفيــر  بالحضــور  فيهــا 
الذيــن  والعضــوات  األعضــاء 
حرصــوا علــى التواجــد والمشــاركة 
بالغــة  أهميــة  مــن  لمســوا  لمــا 
الــذي  المحاضــرة  لموضــوع 

مــن  كبيــرة  شــريحة  يمــس 
أو  المتقاعديــن  المواطنيــن  
تــزال  ال  التــي  العاملــة  الطبقــة 
علــى رأس العمــل، مشــيرا فــي 
ــى أن مــا ســيترتب  ذات الوقــت إل
عليــه مــن هــذه المحاضــرة مــن 
وآراء  أفــكار  ومــن  هامــة  محــاور 
ســوف  الحضــور  ومقترحــات 
واإلهتمــام  األولويــة  لــه  يكــون 
الحــر  مركــز  إدارة  مجلــس  لــدى 
والســعي  المتابعــة  خــالل  مــن 
ــى  ــق الممكــن منهــا عل فــي تحقي
أرض الواقــع بحســب األمكانيــات 

المتاحــة.
األســتاذ  بــدأ  ذلــك  بعــد 
محاضرتــه  العيســى  إبراهيــم 
العديــد  علــى  اشــتملت  التــي 
فيمــا  الهامــة  المحــاور  مــن 
ومطالــب  حقــوق  مــن  يتعلــق 
فــي  تمثلــت  والتــي  المتقاعديــن 
والمزايــا  والمكافــآت  المعــاش 
الســنوية،  والزيــادة  التقاعديــة، 
إيجــاد قانــون تقاعــدي  وضــرورة 

إلــى  باإلضافــة  منصفــة،  بمزايــا 
فــي  التقاعديــة  المزايــا  توحيــد 
والخــاص. العــام  القطاعيــن 

أيضــا  المحــاور  اشــتملت  كمــا 
لحمايــة  الســعي  ضــرورة  علــى 
المتقاعديــن  ومقــدرات  أمــوال 
االســتثمار  اســتثمارها  وُحســن 
مجــزي،  عائــد  ذو  األمثــل 
تســهيالت  منــح  إلــى  باإلضافــة 
وخدمــات وإعفــاءات وتخفيضات 
لشــريحة المتقاعديــن، بعــد ذلــك 
التحديــات  إلــى  العيســى  عــرج 
التقاعــد  واجهــت صناديــق  التــي 
االســتثماري  الجهــاز  فــي  وهــي 
اإلســتثمارية،  والسياســة 
والتقاعــد  المبكــر  التقاعــد 
بينهــم  اإلختيــاري والفــرق فيمــا 
النــواب  تقاعــد  إلــى  إضافــة 
األجانــب  وإخــراج  والشــوريين، 
بجانــب  التأمينــات،  مظلــة  مــن 
مجموعــة  وإلغــاء  شــطب 
والقــروض،  األســتثمارات  مــن 
تأخــر  إلــى  أدت  التــي  واألســباب 

مــع  الحكومــي  التقاعــد  دمــج 
اغلــب  تنفيــذ  وعــدم  الخــاص، 
التحقيــق  لجــان  توصيــات 

. نيــة لما لبر ا

بالتطلعــات  يخــص  فيمــا  امــا 
المتقاعــدون  يطالــب  التــي 
طــرح  إعــادة  وهــي  بتحقيقهــا 
التقاعــد  قانــون  ومناقشــة 
والمزايــا التقاعديــة، إعــادة منــح 
للمتقاعديــن،  الســنوية  الزيــادة 
لتقاعــد  مناســب  حــل  إيجــاد 
وضــرورو  والشــوريين،  النــواب 
لشــريحة  تمثيــل  وجــود 
مجلــس  فــي  المتقاعديــن 
للتأميــن  العامــة  الهيئــة  إدارة 

. عــي جتما إل ا
المجــال  تــم فســح  ذلــك  بعــد 
للحضــور لطــرح اســئلتهم وإبــداء 
آراءهــم ومداخالتهــم التــي جــاءت 

ــرت اللقــاء. هادفــة ومتنوعــة أث

مركز الحر للمتقاعدين البحرينيين يقيم محاضرة هامة بعنوان
 »المتقاعد البحريني . . حقوق وتطلعات لألستاذ ابراهيم العيسى«
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ضمــن فعاليــات الحفــل الــذي 
العمــال  لتكريــم  االتحــاد  أقامــه 
مدرســة  شــاركت  المتميزيــن، 
بفقرتيــن  الدوليــة،  الوســام 
إعجــاب  علــى  حازتــا  فنيتيــن، 

. ر لحضــو ا
 58 الفقرتيــن  فــي  وشــارك 
المدرســة،  مــن  وطالبــة  طالــب 
فنيــا  عرضــا  قدمــوا  حيــث 
ويرســخ  المواطنــة  قيــم  يعــزز 
بكافــة  المجتمعيــة  المشــاركة 

الوطنــي. العمــل  فــي  أجيالهــا 
الحــر  االتحــاد  مــن  وفــد  وقــام 
عبــدهللا  الرئيــس  نائــب  برئاســة 
المدرســة  إلــى  بزيــارة  جناحــي 
والطالبــات  الطلبــة  ولقــاء 
الفنيتيــن  الفقرتيــن  أدو  الذيــن 
مقدمتهــم  وفــي  ومدرســيهم 
األســتاذة  المدرســة  مديــرة 
مهــا محمــد يونــس التــي رحبــت 
وأكــدت  االتحــاد  بوفــد  بدورهــا 
بيــن  الشــراكة  نجــاح  علــى 

الجانبيــن فــي إقامــة الفعاليــات 
نهايــة  وفــي  المجتمعيــة، 
اللقــاء تــم تكريــم جميــع الطلبــة 
وذلــك  ومدرســيهم  والطالبــات 
إنجــاح  فــي  مشــاركتهم  نظيــر 
الحفــل الــذي أشــاد بــه الحضــور 

المســتويات. بكافــة 
يعقــوب  األســتاذ  وأشــاد 
االتحــاد  رئيــس  محمــد  يوســف 
البحريــن  عمــال  لنقابــات  الحــر 
الوســام  مدرســة  بإســهامات 

مؤكــدا  الحفــل،  فــي  وطالبهــا 
ونقابيــو  عمــال  هــم  الطبــة  أن 
هــذه  إن  وقــال  المســتقبل، 
تمنــح  المدرســة  مــن  المبــادرة 
العمــل  حــول  فكــرة  الطلبــة 
وجــدان  فــي  وتضــع  النقابــي 
والتآخــي  الوطــن  حــب  األطفــال 

أفــراده. بيــن  والتعاضــد 

مدرسة الوسام الدولية تشارك بطلبتها في حفل االتحاد 
الحر لتكريم العمال المتميزين

الحــر  االتحــاد  رئيــس  يشــارك 
لنقابــات عمــال البحريــن الســيد 
يعقــوب يوســف محمــد ضمــن 
وممثــاًل  البحريــن  مملكــة  وفــد 
فــي  البحريــن  لعمــال  أصيــاًل 
لمؤتمــر  الـــ)48(  الــدورة  أعمــال 
يعقــد  الــذي  العربــي،  العمــل 
مصــر  بجمهوريــة  القاهــرة  فــي 
العربيــة الشــقيقة، خــالل الفتــرة 
الجــاري،  ســبتمبر   26-18 مــن 
فخامــة  رعايــة  تحــت  وذلــك 

رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة، 
السيســي،  الفتــاح  عبــد  الســيد 
الــى  العمــل  وزراء  وبحضــور 
منظمــات  رؤســاء  جانــب 
وممثلــي  العمــل  أصحــاب 
العماليــة  والنقابــات  االتحــادات 
وتبحــث  العربيــة.  الــدول  فــي 
الــدورة الحاليــة للمؤتمــر القضايــا 
المرتبطــة بمجــاالت العمــل فــي 
العالــم العربــي ســعيًا إلــى وضــع 
المشــتركة  والــرؤى  األهــداف 

بشــأنها، وكذلــك رســم المســار 
منظمــة  لعمــل  االســتراتيجي 
أبــرز  ومــن  العربيــة.  العمــل 
الملفــات التــي يناقشــها المؤتمــر 
ــر  ــر المدي فــي دورتــه الحاليــة، تقري
العــام لمنظمــة العمــل العربيــة، 
»االقتصــاد  منهــا  وموضوعــات 
و  التشــغيل«،  الرقمــي وقضايــا 
وأنمــاط  االصطناعــي  »الــذكاء 
وتقريــر  الجديــدة«،  العمــل 
ــة  ــة أنظمــة الحماي بشــأن »رقمن

.« وحوكمتهــا  االجتماعيــة 
يذكــر أن بســيم جاســم الــذوادي 
للتنظيــم  االتحــاد  رئيــس  نائــب 
االتحــاد  رئيــس  يرافــق  الداخلــي 
أعمــال  فــي  المشــاركة  فــي 
الــدورة وهــو مــن المكرميــن فــي 
هــذه الــدورة للمؤتمــر ضمــن فئــة 

الــرواد. العمــال 

ممثاًل لعمال البحرين
رئيس االتحاد الحر يشارك في أعمال الدورة )48( لمؤتمر العمل 

العربي المنعقد بالقاهرة



14
عدد شهر ديسمبر 2022

للمتقاعديــن  الحــر  مركــز  عقــد 
 2022 يوليــو   2 الســبت  مســاء 
لقــاءه المفتــوح الثالــث فــي مقــر 
عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد 
البحريــن بمدينــة عيســى، بحضــور 
المركــز  إدارة  مجلــس  أعضــاء 
بقيــادة األســتاذ صالــح بــن علــي 
كبيــرة  مجموعــة  إلــى  باإلضافــة 
والمتقاعــدات  المتقاعديــن  مــن 
الذيــن حرصــوا علــى التواجــد فــي 

اللقــاء.
بكلمــة  االجتمــاع  بــدأ  وقــد 
أشــاد  المركــز  لرئيــس  ترحيبيــة 
وعضــوات  بأعضــاء  فيهــا 
فــي  الكبيــر  المركــز وبحماســهم 
ومقترحاتهــم  اراءهــم  إيصــال 
المعنيــة  للجهــات  المشــروعة 
مجلــس  أن  حيــث  بالمملكــة، 
مــن  عــدد  وضــع  قــد  اإلدارة 
ضمــن  لمناقشــتها  المواضيــع 
معنيــة  وهــي  المفتــوح  اللقــاء 
مــن  البحرينييــن  بالمتقاعديــن 
والخــاص،  العــام  القطاعيــن 
حيــث تــم طــرح عــدد مــن القضايــا 
أبرزهــا  كان  والتــي  ومناقشــتها 
البطاقــة التموينيــة والتي يســعى 
علــى  تفعيلهــا  يتــم  بــأن  المركــز 
أوســع نطــاق وتشــمل قطاعات 
القطــاع  إلــى  إضافــة  أخــرى 
عرضهــا  خــالل  مــن  الصحــي 

للخدمــات  خاصــة   لخصومــات 
مستشــفيات  مــن  الصحيــة 
كمــا  للمتقاعديــن،  وعيــادات 
يســعى المركــز إلــى تنظيــم عــدد 
مــن األنشــطة والفعاليــات خــالل 
الفتــرة القادمــة خصوصــًا خــالل 
فتــرة الصيــف عبــر تنظيــم زيــارات 
تنظيــم  إلــى  إضافــة  ميدانيــة 

مــن  إجتماعيــة  حواريــة  لقــاءات 
شــأنها الترويــح عــن المتقاعدين.
صالــح  المركــز  رئيــس  وأفــاد 
بــن علــي بــأن المركــز يســتهدف 
بمملكــة  المتقاعديــن  كافــة 
ونوجــه  الجنســين  مــن  البحريــن 
اإلنضمــام  إلــى  الدعــوة  لهــم 
للمركــز والمشــاركة بالفعاليــات 

واألنشــطة التــي يتــم تنظيمهــا، 
منكــم  هــو  المركــز  أن  حيــث 
مجلــس  بــأن  وأضــاف  وإليكــم، 
إدارة المركــز يســعى إلــى ترجمــة 
للمركــز  الموضوعــة  األهــداف 
خــالل  مــن  الواقــع  أرض  علــى 
المجلــس  مــع  الوثيــق  التعــاون 
حيــث  الحــر،  باالتحــاد  التنفيــذي 
أن المركــز تــم تدشــينه ليكــون 
بمملكــة  المتقاعــد  صــوت 
البحريــن والبيئــة الحاضنــة لــه 
فــي كل مــا يحيــط ولــه شــأن 
خدمــات  مــن  بالمتقاعديــن 
اإلهتمــام  بهــدف  وإحتياجــات 
البحرينــي. بالمتقاعــد  والرقــي 

مــن  العديــد  وتفاعــل 
المشــاركين  المتقاعديــن 
باللقــاء مــن خــالل المواضيــع 
وإثــراءه  باللقــاء  المطروحــه 
بالمقترحــات واآلراء التــي تطور 
آليــة العمــل والســعي إلــى كل 
إلــى  وإيجابــي  أفضــل  ماهــو 
البحريــن،  مملكــة  متقاعــدي 
إدارة  مجلــس  وسيســعى 
المركــز إلــى بلــورة  هــذه األفــكار 
ودراســتها  واإلطروحــات 
إلــى  عمــل  خطــط  وتكويــن 
الواقــع  أرض  علــى  ترجمتهــا 

هللا. بــأذن  بالمســتقبل 

مركز الحر للمتقاعدين يعقد لقاءه المفتوح الثالث بمقر االتحاد 
الحر لنقابات عمال البحرين
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أكــد رئيــس المجلــس المركــزي 
الســيد  العــرب  العمــال  التحــاد 
يعقوب يوسف محمد أن الدورة 
المركــزي  للمجلــس  الجديــدة 
ــة  ــة العربي المنعقــدة بالجمهوري
الســورية هــي محطــة هامــة مــن 
محطــات العمــل النقابــي العربــي 
وأن علــى الجميــع الســعي  الــى 
لمعالجــة  بينهــم  الحــوار  ترقيــة 
كل التحديــات فــي ان يكــون هــذا 
االتحــاد قلعــة شــامخة تتحطــم 
التشــرذم  مشــاريع  كل  امامهــا 
والتشــتت للحركــة النقابيــة، وان 
نعلــن اننــا علــى اســتعداد للحــوار 
مــع الجميــع بقلــب مفتــوح وبيــد 
ممــدودة مــن اجــل ان ندافــع عــن 
حقــوق عمالنا ومكتســباتهم وان 
العربيــة  النقابيــة  للحركــة  يكــون 
الــدور الفاعــل والمتقــدم ضمــن 
شــهدتها  التــي  التغييــر  خارطــة 
الحــراك  بعــد  العربيــة  بلداننــا 
واالحــداث  الواســع  الجماهيــري 
التــي شــهدتها وتشــهدها بعض 

بلداننــا العربيــة.
التضامــن  تعزيــز  أن  وأضــاف 
النقابــي العربــي ، وتعزيــز وحــدة 
الحركــة النقابيــة العربيــة وتطويــر 
لنقابــات  الدولــي  االتحــاد  اداء 
العمــال العــرب، وتوســيع دائــرة 
الموضوعــي  والنقــاش  الحــوار 
فيمــا بيننــا جميعــًا هــي االهــداف 

التي علينا ان نسعى الى ان 

اهتمامنــا  بــؤرة  ضمــن  تكــون 
المرحلــة.  هــذه  خــالل 

االحــداث  يعقوب:«بعــد  وقــال 
العربيــة  بلداننــا  شــهدتها  التــي 
ــت  ــة كان خــالل الســنوات الماضي
المدمــرة  الســلبية  نتائجهــا 
العمــال  حســاب  علــى  هــي 
كل  شــملت   ، ومكتســباتهم 
ــاة..  القطاعــات وكل مناحــي الحي
 ، ازديــاد  فــي  الفقــر  فمؤشــرات 
ومؤشــرات البطالة لــم تنخفض، 
وخطــط  مؤجلــة  واالســتثمارات 
وحــاالت  متوقفــة،  التنميــة 
التضخــم فــي ارتفــاع والتناقضات 
السياســية تستشــري اكثــر مــن 
أي وقــت مضــى ، كل ذلــك يلقــي 
العربيــة  النقابيــة  الحركــة  علــى 
اضافيــة  واعبــاء  مســؤوليات 
مــا  علــى  قــادرة  بأنهــا  نشــك  ال 
ان  وحنكــة  خبــرة  مــن  امتلكتــه 
تتعامل معه بكل موضوعية.
وتابع إننا نرى امام التداعيات 

اليــوم،  بلداننــا  شــهدتها  التــي 
ــا  ــا ان نجــدد موقفن ــه مــن حقن بأن
ونجــدد  والمؤيــد  المعلــن 
جماهيــر  جانــب  الــى  اصطفافنــا 
ندعــو  وان  ومطالبهــم،  عمالنــا 
فــي  السياســية  القــوى  كل 
او  الحاكمــة  ســواء  بلداننــا 
الــى  المعارضــة  فــي  التــي  تلــك 
الوطنيــة  بالمســؤولية  التحلــي 
وان تعمــل علــى ضــرورة تعزيــز 
العنــف  ونبــذ  الوطنــي  الحــوار 
الجســدية،  والتصفيــات  والقتــل 
وان تفتــح ابــواب نســيم الحريــة 
للجميــع، وتعــزز حــق الجميــع فــي 
ــاء الوطــن وان  المشــاركة فــي بن
والتهميــش  االقصــاء  ترفــض 
الوطنيــة  المصالحــة  تعــزز  وان 
الوحــدة  يحقــق  بمــا  الشــاملة 
كل  تشــمل  التــي  الوطنيــة 
وتعــزز  المجتمــع  مكونــات 
االمــن  لــه  وتحقــق  مكانتــه  مــن 
والرفــاه«. والتقــدم  واالســتقرار 

كل  أمــام  يعقــوب  وأضــاف 
العربيــة  ســاحتنا  علــى  مايجــري 
ووفقــًا  ســابقًا  تعهدنــا  وكمــا 
ودســتور  واهدافنــا  لمبادئنــا 
مؤتمراتــه  وقــرارات  اتحادنــا 
يجعلنــا  ان  اليمكــن  ومجالســه، 
منطقتنــا  فــي  االحــداث  توالــي 
العربيــة والعالــم مــن أن نغفــل 
قضيتنــا  علــى  واحــدة  لحظــة 
 ، فلســطين  قضيــة  المركزيــة، 
فــي  الفلســطيني  وحــق شــعبنا 
وبنــاء  المصيــر  وتقريــر  العــودة 
وعاصمتهــا  المســتقلة  دولتــه 
ومطالبتنــا  الشــريف،  القــدس 
واالســيرات  االســرى  بإطــالق 
فــي معتقــالت اســرائيل، وادانتنــا 
لــكل االنتهــاكات التــي تتــم بحــق 
وعمليــات  المقدســة  المدينــة 
ــم التــي يقــوم بهــا  الحفــر والتهدي

. االســرائيلي  العــدو 
ودعــا يعقــوب كل القــوى الحيــة 
وحــدة  الــى  العربيــة  بلداننــا  فــي 
علــى  والعمــل  والكلمــة  الصــف 
تعزيــز العمــل العربــي المشــترك 
الهامشــية،  الخالفــات  وتجــاوز   ،
وصــد محــاوالت مــن يريــدون دق 
القوميــة  القــوى  بيــن  اســفين 
والوطنيــة، وتوجيــه البوصلــة نحــو 
العليــا  العربيــة  االمــة  مصالــح 
ــي  ــي ينشــدها المواطــن العرب الت

ومصالحــه. لقضايــاه  خدمــة 

خالل كلمته بدورة المجلس المركزي التحاد العمال العرب المنعقدة بسوريا.. 
يعقوب يوسف يدعو كل القوى الحية في الدول العربية الى وحدة الصف والكلمة 

والعمل على تعزيز العمل العربي المشترك
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رئيــس  نائــب  شــاركت كال مــن 
المــرأة  لشــؤون  الحــر  االتحــاد 
األســتاذة  والطفــل  العاملــة 
واألســتاذة  النعيمــي  ســارة 
عــن  كممثليــن  خالــد  شــيماء 
عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد 
العربــي  المنتــدى  فــي  البحريــن 
الــذي  العاملــة  للمــرأة  الثانــي 
انعقد بوالية صاللة في ســلطنة 
ــذي انطلــق  عمــان الشــقيقة، وال
تحــت عنــوان )مســتقبل رائــدات 
األعمــال فــي ظــل األقتصــادات 
صاحــب  وبرعايــة  الرقميــة(، 
الســمو الســيد مــروان بــن تركــي 
بــن محمــود آل ســعيد محافــظ 
ظفــار، وبحضــور ســعادة الســيد 
المديــر  المطيــري  علــي  فايــز 
العــام لمنظمــة العمــل العربيــة 
ومعالــي األســتاذ الدكتــور محــاد 
بــن ســعيد باعويــن وزيــر العمــل، 
بنــت  ليلــى  الدكتــورة  ومعالــي 
وزيــرة  النجــار  عــوض  بــن  أحمــد 
ومشــاركة  اإلجتماعيــة،  التنميــة 
والســعادة  المعالــي  أصحــاب 
ممثلــي عــن أطــراف اإلنتــاج مــن 

العربيــة. األقطــار  مختلــف 
بالمنتــدى  مداخلتهــا  وفــي 

ضــرورة  علــى  النعيمــي  أكــدت 
عجلــة  وتيــرة  فــي  اإلســراع 
النســائية  للعناصــر  التدريــب 
مجــال  فــي  األنخــراط  أجــل  مــن 
اإلقتصــاد الرقمــي، كمــا دعــت إلــى 
بعــض  تجــارب  مــن  اإلســتفادة 
الرقمــي  اإلقتصــاد  فــي  الــدول 
والمملكــة  البحريــن  كمملكــة 
ودولــة  الســعودية  العربيــة 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
وكذلــك بعــض مــن دول الوطــن 
العربــي، وقالــت إنــه مــن منطلــق 
»التعليــم  أن  بمقولــة  اإليمــان 

علــى  كالنقــش  الصغــر  فــي 
خطــة  وضــع  نتمنــى  الحجــر« 
متكاملــة  المعالــم  واضحــة 
فــي  األولــى  المراحــل  مــن  تبــدأ 
يكــون  حتــى  األساســي  التعليــم 
الجيــل القــادم متأقلــم تمامــًا مــع 

الرقمــي. اإلقتصــاد  مفهــوم 
الرئيــس  نائــب  دعــت  كمــا 
العاملــة  المــرأة  لشــؤون 
خبــرات  دمــج  إلــى  والطفــل، 
العمــال  مــن  الســابق  الجيــل 
مــع  ومزجهــا  المتقاعديــن، 
الحديــث  العصــر  متطلبــات 

المتطــورة،  والتكنلوجيــا 
مــن  القصــوى  لالســتفادة 
أفــكار  وآفــاق  الماضــي  خبــرات 
يحملــون  الذيــن  الغــد  شــباب 
أن  تســتطيع  مبدعــة  أفــكارا 
تصنــع المســتقبل الواعــد والــذي 
للمجتمعــات،  الرفــاه  يحقــق 
ويوفــر بيئــة عمــل تتســع للمــرأة 
األســاليب  علــى  اإلعتمــاد  دون 
تمكينهــا  فــي  الكالســيكية 

األعمــال. بمجتمــع 
فــي  المنتــدى  أن  بالذكــر  جديــر 
علــى  يعــول  الثانيــة  نســخته 
تواجــه  التــي  التحديــات  معالجــة 
ظــل  فــي  األعمــال  رائــدات 
اإلقتصاديــات الرقميــة، وتقليــص 
الفجــوة الرقميــة المتســعة بيــن 
الجنســين والتــي تؤثــر علــى مكانــة 
المرأة في ســوق العمل، وســبل 
بنــاء قــدرات رائــدات األعمــال مــن 
خــالل التعليــم والتدريــب الرقمــي 
المــرأة  جهــود  تعزيــز  أجــل  مــن 
ــة  ــدأ العدال ــة وتكريــس مب العربي

الفــرص. وتكافــؤ  النوعيــة 

»االتحاد الحر يشارك في المنتدى العربي الثاني للمرأة العاملة بوالية 
صاللة بسلطنة عمان«
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األمين العام المساعد لالتحاد الحر يزور اللجنة الوطنية للجان العمالية السعودية

العمــل  منظمــة  كرمــت 
بــرّواد  احتفائهــا  خــالل  العربيــة، 
العمــل العــرب، النقابــي البحرينــي 
بســيم جاســم الــذوادي عــن فئــة 
هامــش،  علــى  وذلــك  العمــال، 
لمؤتمــر  الـــ)48(  الــدورة  أعمــال 
المنعقــدة  العربــي،  العمــل 
مصــر  بجمهوريــة  القاهــرة  فــي 
الفتــرة  فــي  الشــقيقة،  العربيــة 
مــن )17 – 25 ســبتمبر 2022(، حيــث 
تــم التكريــم بحضــور وزيــر العمــل 
بــن  جميــل  الســيد  ســعادة 
ورئيــس  حميــدان،  علــي  محمــد 
المجلــس التنفيــذي لالتحــاد الحــر 
لنقابــات عمــال البحريــن يعقــوب 

محمــد. يوســف 
أشــاد  المناســبة،  وبهــذه 
يعقــوب يوســف محمــد رئيــس 
عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد 
العماليــة  بالكفــاءات  البحريــن 
فــي  ومســاهمتها  البحرينيــة 

الشــاملة  التنميــة  مســيرة 
وحضورهــا فــي مختلــف مواقــع 
ان  مؤكــدًا  واإلنتــاج،  العمــل 
اهتمامــًا  جــاء  التكريــم  هــذا 
العربيــة  العمــل  منظمــة  مــن 
العاملــة  الوطنيــة  بالكفــاءات 

بإعتبارهــم الركيزة األساســية في 
عمليــة التنميــة واإلنتــاج، مشــيدًا 
للنقابــي  الحافلــة  بالمســيرة 
والتــي  الــذوادي  جاســم  بســيم 
امتــدت ألكثــر مــن 25 ســنة، كان 
فيهــا مثــال الشــخصية العماليــة 

أداء  فــي  والمتفانيــة  المخلصــة 
والنقابــي. المهنــي  عملهــا 

التكريــم  هــذا  أن  إلــى  وأشــار 
اإلنتــاج  أطــراف  تقديــر  يعكــس 
كافــة  البحريــن  لعمــال  العربيــة 
ودورهــم المشــهود فــي النهضــة 
التنمويــة التــي تشــهدها بالدهــم 

يــن. البحر
شــغل  الــذوادي  ان  يذكــر 
عــدة مناصــب فــي شــركة نفــط 
 20 مــدار  لعلــى  )بابكــو(  البحريــن 
عامــًا، إضافــة إلــى منصــب األمين 
لعمــال  الحــرة  للنقابــة  المالــي 
الرئيــس  نائــب  و  بابكــو،  شــركة 
بالمجلــس  الداخلــي  للتنظيــم 
لنقابــات  لالتحادالحــر  التنفيــذي 
عمــال البحريــن،و رئيــس اللجنــة 
)بابكــو(،  شــركة  فــي  العماليــة 
بالمجلــس  العمــال  وممثــل 
النوعــي للتدريــب المهنــي بقطــاع 

الصناعــة.

بعد مسيرة حافلة بالعمل النقابي أمتدت ألكثر من 25 عامًا
منظمة العمل العربية تكرم نائب الرئيس للتنظيم الداخلي بسيم الذوادي
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نظمــت لجنــة المــرأة العاملــة 
والطفــل باالتحــاد الحــر لنقابــات 
بعنــوان  نــدوة  البحريــن  عمــال 
العمــل  فــي  المــرأة  »إدمــاج 
النقابــي« أكــدت مــن خاللهــا علــى 
قــدرة المــرأة البحرينيــة علــى تولي 
تمتلــك  وأنهــا  المبــادرة  زمــام 
القياديــة  الصفــات  مــن  الكثيــرة 
خاللهــا  مــن  اســتطاعت  التــي 
اإلنجــازات  مــن  الكثيــر  تحقيــق 
اإلصالحــي  المشــروع  ظــل  فــي 
لجاللــة الملــك المعظــم والدعــم 
الالمحــدود مــن صاحبــة الســمو 
إبراهيــم  بنــت  ســبيكة  األميــرة 
الملــك  جاللــة  قرينــة  خليفــة  آل 
المجلــس  رئيســة  المعظــم 

للمــراة.  األعلــى 
األســتاذة  أكــدت  جهتهــا  مــن 
الرئيــس  نائــب  النعيمــي  ســارة 
العاملــة  المــرأة  لشــئون 
لنقابــات  الحــر  االتحــاد  والطفــل 
العمــل  أن  البحريــن  عمــال 
تطوعــي  عمــل  هــو  النقابــي 
القضايــا  عــن  للدفــاع  منظــم  
وحقوقهــم  العمــال  تهــم  التــي 
والمعاشــات  األجــور  مــن 
التقاعديــة والســالمة فــي العمــل 

العادلــة. غيــر  والمعاملــة 
وأضافــت أن مــن أهــم الصفــات 
الشــخصية النقابيــة المؤثــرة هــو 
التــدرج فــي قيــادة تنظيــم الهيكل 
تحمــل  فــي  والتــدرج  النقابــي 

عنــد  تتوفــر  وأن  المســؤوليات 
المقــدرة  صفــة  النقابــي  القائــد 
الجيــدة  األفــكار  يحــول  أن  علــى 
ألهــداف إيجابيــة تخــدم العامــل 

والمنظمــة.
القائــد  النعيمــي أن  وأوضحــت 
بــروح  يتحلــى  أن  يجــب  النقابــي 
عالقــات  بنــاء  و  المصداقيــة 
و  األفــراد  كل  مــع  حميمــة 
الجماعــات ذات الصلــة بالتنظيــم 
صفــة  يمتلــك  وأن  النقابــي 
المناضــل، حيــث عليــه االســتمرار 
فــي خلــق األجــواء لنمــو و تزايــد 
القاعــدة النقابيــة الواســعة مــن 
خــالل التعريــف بــدور التجمعــات 
بــروح  يتحلــى  وأن  النقابيــة 

االنتمــاء.
بالفطــرة  يتعلــق  وفيمــا 
المــرأة  خصــال  فــي  النقابيــة 
:«وبالنظــر  النعيمــي  فقالــت 
فإنهــا  بطبيعتهــا  المــرأة  الــى 
الشــخصية  خصــال  تمتلــك 
انهــا  حيــث  بالفطــرة  النقابيــة 
اذ  المذكــورة،  الصفــات  تمتلــك 
فــي  المبــادرة  إلــى  تميــل  انهــا 
تكتيكيــة  بطــرق  االعمــال  انجــاز 
معينيــة و تبحــث بــكل التفاصيــل 
مــن أجــل الخــروج بأكبــر اســتفادة 

حولهــا« لمــن 
أنــه  فــي الســابق  إلــى  ولفتــت 
ذكوريــة  هيمنــة  هنــاك  كانــت 
القياديــة  المناصــب  علــى  بحتــه 

فالمــرأة  حاليــًا  ولكــن  عمومــًا، 
مــن  ال%50  يقــارب  مــا  تشــكل 
أصبــح  حيــث  العاملــة،  القــوى 
زمــام  تولــي  علــى  القــدرة  لديهــا 
إنجــاح  أجــل  مــن  وذلــك  األمــور 
علــى  المؤسســات  خطــط 
واإلنتاجــي  اإلنســاني  الصعيــد 
فــي ظــل دعــم الجهــات الرســمية 
إيمانــا  وذلــك  المملكــة  فــي 
بإســتطاعتها علــى تولــي جميــع 
والتنفيذيــة  القياديــة  المناصــب 

تيجية. ا واألســتر
األســتاذة  أكــدت  جهتهــا  مــن 
صفيــة شمســان رئيســة نقابــة 
التربوييــن البحرينيــة أن مطالــب 
هــي  البحرينيــات  النقابيــات  
مطالــب قديمــة وتنــم عــن وعــي 
وإن كانــت لــم تتحقــق قديمــًا لكــن 
مــن حظنــا الجميــل أنهــا تحققــت 
تأســيس  فــي  ونجحنــا  لنــا 
النقابــات فــي ظــل العهــد الزاهــي 
حمــد  المعظــم  الملــك  لجاللــة 
حفظــه  خليفــة  آل  عيســى  بــن 
هللا ورعــاه وفــي ظــل المشــروع 
اســتعرضت  حيــث   ، اإلصالحــي 
تجربــة نقابــة التربوييــن فــي مجال 
أعضائهــا  حقــوق  عــن  الدفــاع 

ورجــاال. نســاءا 
العمــل  أن  شمســان  وأكــدت 
النقابــي لــه متطلبــات شــخصية 
مثــل أن يكــون هنــاك اســتعداد 
النقابــي  العمــل  يريــد  مــن  لــدى 

وأن  العمــل  هــذا  لممارســة 
التحــدي  علــى  قــادر  يكــون 
إلــى  مشــيرة  ودؤوب،  وصبــور 
إلــى  يحتــاج  النقابــي  العمــل  أن 
مواجهــة  فــي  وعزيمــة  إصــرار 
الــوارد  مــن  التــي  الضغوطــات 
الهجــوم  مثــل  لهــا  التعــرض 
تتصــف  مــا  وهــذا   ، التجريــح 
أن  أوضحــت   حيــث  المــرأة،  بــه 
العمــل النقابــي ليــس صراعــات 
بحقــوق وإصــرار  وإنمــا مطالبــة 
المطالــب  هــذه  حــول  وعزيمــة 

العماليــة. والحقــوق 
وأشــارت شمســان إلــى أن مــن 
أســباب نجــاح المــرأة البحرينيــة 
فــي العمــل النقابــي هــو تحملهــا 
المســؤولية وجمعهــا الصفــات 
البيــت  فــي  ســواء  القياديــة 
وكل  النقابــة  وفــي  العمــل  أو 
نجاحهــا  أســباب  مــن  كان  هــذا 
وتحقيقهــا الكثيــر مــن اإلنجــازات 
فــي شــتى المجــاالت، مؤكــدة أن 
قيــادة المــرأة البحرينيــة للعمــل 
عليهــا  بجديــد  ليــس  النقابــي 
حيــث قــادت مؤسســات كثيــرة.

الحــر  االتحــاد  أن  وأكــدت 
هــو  البحريــن  عمــال  لنقابــات 
الســند القــوي للمــرأة البحرينيــة 
فــي العمــل النقابــي فــي مواجهــة 

لتحديــات. ا

»ندوة باالتحاد الحر تؤكد على قدرة المرأة البحرينية على 
القيادة وصناعة اإلنجازات«

لمشاهدة المحاضرة
الرجاء الضغط هنـا

https://www.youtube.com/watch?v=Mb46dIeoOWA
https://www.youtube.com/watch?v=ijnNlkCzArk
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ضمــن برامــج التدريــب ألعضــاء 
تحــت  المنضويــة  النقابــات 
الحــر  االتحــاد  نظــم  مظلتــه، 
البحريــن ورشــة  لنقابــات عمــال 
النجــاح  »أســس  بعنــوان  عمــل 
االجتماعــي«  التواصــل  بمواقــع 
لجنــة  عليهــا  أشــرفت  والتــي 
العامــة  والعالقــات  اإلعــالم 
خبيــر  وقدمهــا   ، الحــر  باالتحــاد 
األســتاذ  اإللكترونــي  المحتــوى 
وحيــد يعقــوب البلوشــي ألعضــاء 

باالتحــاد. العضــوة  النقابــات 
قــدم  الورشــة  بدايــة  وفــي 
البلوشــي  وحيــد  األســتاذ 
فــي  التواصــل  لمعنــى  تعريفــًا 
واإلنجليزيــة،  العربيــة  اللغتيــن 
نقــل  فــي  المعرفيــة  ووظيفتــه 
وتبليغهــا  الذهنيــة  الرمــوز 
وغيــر  لغويــة  بوســائل  مكانيــًا 
وجــدان  فــي  والتأثيــر  لغويــة، 
أن  إلــى  مشــيرًا  المســتخدمين 
علــى  تقــوم  التواصــل  وســائل 
اإلنســانية  العالقــات  مبــدأ 

األفــراد. بيــن  وتطويرهــا 
وتطــرق البلوشــي فــي الورشــة 
مــن  المســتهدف  الغــرض  إلــى 
مواقــع  علــى  معلومــات  نشــر 
إلــى  تنقســم  والتــي  التواصــل، 
أهــداف إعالميــة أو إلحــداث تأثيــر 
وتفاعــل أو تعاطــف مــع موقــف 

الوجــود  إلثبــات  أو  وقضيــة، 
وكذلــك االســتمتاع والتنافــس 

علــى حصــد التعليقــات 

واإلعجابات.
المهــارات  المحاضــر  وشــرح 
األربــع لمديــر وســائل التواصــل 
اإلجتماعــي فــي إدارة المشــاريع، 
التنظيميــة  المهــارات  وهــي 
والتواصــل  التفــاوض  ومهــارات 
واتخــاذ القــرار بنــاء علــى البيانــات 
األفعــال،  وردود  المتوفــرة 
فيمــا قــدم نموذجــًا لكتابــة بيــان 
اســتراتيجية لمحتــوى مؤسســة 
كيفيــة  علــى  التعــرف  بهــدف 
صياغــة االســتراتيجيات التــي مــن 
الــذي  المحتــوى  إنجــاح  شــأنها 

المؤسســة. هــذه  تقدمــه 
أهميــة  علــى  البلوشــي  وأكــد 
فهــم الجمهــور  ومــا يســتقطب 
وتعــدد  والتفاعــل  اهتمامــه 
الوســائط، مشــيرًا إلى مــا يحتاجه 

اإللكترونــي،  اإلعــالم  ممــارس 
وهو  اإللمام والمعرفة 

ــت، وتنشــيط  باســتخدام اإلنترن
البريــد اإللكترونــي بصــورة دائمــة 
مــع  والتفاعــل  ومنتظمــة، 
الجمهــور مــن خــالل التعليقــات 
نقــل  علــى  والقــدرة  وغيرهــا، 
والتمكــن  بســرعة،  األخبــار 
بهــا  تكتــب  التــي  اللغــة  مــن 
والحضــور  واألنشــطة،  األخبــار 
شــبكات  علــى  اإللكترونــي 

اإلجتماعــي. التواصــل 
وقــال البلوشــي إنــه علــى المديــر 
التقنيــات  اســتخدام  يجيــد  أن 
التواصــل  شــبكات  وأدوات 
البحــث  ووســائل  االجتماعــي 
قدراتــه  يطــور  وأن  واالتصــال، 
فــي اســتخدام الكمبيوتــر خاصــة 
ومعالجــة  الكتابــة  برامــج  فــي 
ببعــض  واإللمــام  النصــوص 
إدخــال  البســيطة فــي  التقنيــات 
الصــور مــع النصــوص وتعديلهــا 

والحجــم  الشــكل  حيــث  مــن 
علــى  للنشــر  القابــل  المناســب 

اإلنترنــت.
وضــع  خطــوات  واســتعرض 
التواصــل  وســائل  إلدارة  خطــة 
األهــداف  وتحديــد  اإلجتماعــي، 
والتدقيــق  المواقــع،  الســتخدام 
االلكترونيــة،  الحســابات  فــي 
الحضــور  وتحســين  وإنشــاء 
واإلســتفادة  المواقــع،  علــى 
والمشــاهير  المنافســين  مــن 

واد. والــر
االتحــاد  لجــان  أن  بالذكــر  جديــر 
الحــر تواصــل تقديــم العديــد مــن 
وورش  التوعويــة  الفعاليــات 
النقابــات  فــي  لألعضــاء  العمــل 
المنضويــة تحــت مظلــة االتحــاد 
اســتراتيجية  ضمــن  وذلــك 
الوعــي  بمســتوى  االإتقــاء 
للزمــالء،  والعملــي  العلمــي 
رئيــس لجنــة اإلعــالم  أكــد  فيمــا 
عبــدهللا  العامــة  والعالقــات 
المعــراج أن االتحــاد الحــر يرحــب 
بكافــة العامليــن فــي القطاعــات 
ورش  لحضــور  االقتصاديــة 
الحــر  االتحــاد  إن  وقــال  العمــل، 
علــى  البرامــج  هــذه  يقتصــر  ال 
ويســتهدف  فقــط،  األعضــاء 
توســيع نطــاق البرامــج لتشــمل 
العمــال  مــن  ممكــن  عــدد  أكبــر 

القطاعــات. جميــع  فــي 

االتحاد الحر  ينظم ورشة »أسس النجاح بمواقع التواصل االجتماعي«
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اإلعــالم  لجنــة  نظمــت  
باالتحــاد  العامــة  والعالقــات 
البحريــن   عمــال  لنقابــات  الحــر 
ــوان »العدســة  ورشــة عمــل بعن
بالهاتــف  التصويــر  المميــزة فــي 
الذكــي« والتــي ألقتهــا األســتاذة 
الحســيني  محمــد  راويــة 
إدارة  تربــوي  اختصاصــي 
بــوزارة  التعليميــة  العمليــات 
فــي  وذلــك  والتعليــم  التربيــة 
أغســطس   23  -  21 مــن  الفتــرة 
2022م  بمقــر االتحــاد الحــر لنقابــات 

البحريــن.  عمــال 
الورشــة  تضمنــت  وقــد 
األول  اليــوم  فــي  التدريبيــة 
محوريــن وهمــا تطــور الهواتــف 
فــي  واالحتــراف  المحمولــة 

الذكــي. الهاتــف  إســتخدام 
فقــد  الثانــي  اليــوم  فــي  أمــا 
البرامــج  أهــم  حــول  التحــاور  تــم 
تعديــل  فــي  المســتخدمة 

الصــور إضافــة إلــى أهــم البرامــج 
مونتــاج  فــي  المســتخدمة 
اليــوم  فــي  كان  فيمــا  الفيديــو 
األعمــال  وتقييــم  عــرض  الثالــث 

. كة ر لمشــا ا
األســتاذة  اســتعرضت  وقــد 
التصويــر  فــي  اإلبــداع  راويــة 
باســتخدام الهاتــف وأهم البرامج 
المســتخدمة فــي تعديــل الصــور 
كوبــر  مارتــن  أن  إلــى  وأشــارت 
مختــرع أول هاتــف محمــول وأنــه  
فــي عــام 1973م وأنتجــت شــركة 
محمــول  هاتــف  أول  موتــوروال 
ولكنهــا لــم تطلقــه فــي األســواق 
العالميــة إال بعــد 10 ســنوات وأن 
تــاك«  »دينــا  موتــوروال  الهاتــف 
فــي  بســرعة  وانتشــر  اشــتهر 
العالــم، رغــم ســعره المرتفــع فــي 
ذلــك الوقــت والــذي ُقــدر بنحــو 4000 

دوالر.
مــن  عــدد  راويــة  واســتعرضت 

النصائــح العامــة قبــل التصويــر 
منهــا ضــرورة تجهيــز المكونــات 
الفيديــو  أو  للصــورة  األساســية 
التــي  األمــور  بعــض  وتجهيــز 
تضيــف جمــااًل للصــورة وتنظيــف 
واســتخدام  جيــدًا  العدســة 
الموبايــل  كاميــرا  تطبيــق 
الزوايــا  فــي  والتنويــع  واإلضــاءة 
يكــون  لكــي  اللقطــات  وتعــدد 
بشــكل  يخــرج  المصــور  اإلنتــاج 

. جميــل
عبــدهللا  توجــه  جانبــه  مــن 
المعــراج نائــب الرئيــس لإلعــالم 
والعالقــات العامــة باالتحــاد الحــر 
بالشــكر والتقديــر إلــى األســتاذة 
المتميــز  عرضهــا  علــى  راويــة 
وتعاونهــا مــع االتحــاد الحــر فــي 
بمثــل  االتحــاد  أعضــاء  إفــادة 
العمــل،  وورش  الــدورات  هــذه 
اإلعــالم  أهميــة  علــى  مؤكــدًا 
والتوعيــة  الحقائــق  نقــل  فــي 

والتثقيــف  والواجبــات  بالحقــوق 
. لمجتمعــي ا

الــدورات  هــذه  أن  وأكــد 
التــي ينظمهــا االتحــاد  والــورش 
البحريــن   عمــال  لنقابــات  الحــر 
ضمــن  تأتــي  مســتمرة  بصــورة 
االتحــاد  واســتراتيجية  خطــة 
أعضــاءه  وتوعيــة  تثقيــف  فــي 
متاحــة  وهــي  خبراتهــم  وصقــل 
للجميــع مــن النقابييــن األعضــاء 
باالتحــاد  العضــوة  بالنقابــات 
الحــر حيــث يرحــب االتحــاد بكافــة 
القطاعــات  بمختلــف  العامليــن 
ويدعوهــم لمبــادرة التســجيل إلى 
هــذه الــدورات وورش العمل عن 
طريــق اللجــان العاملــة بهيكليــة 
االتحــاد الحــر، لتعــم الفائــدة علــى 
التوعيــة  ولتحقيــق  المجتمــع 
والتثقيــف بأعلــى مســتوى وبمــا 
يخــدم مملكــة البحريــن وعمالهــا.

االتحاد الحر ينظم ورشة عمل » العدسة المميزة في التصوير 
بالهاتف الذكي« لمنتسبيه
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المحامي محمود ربيع: البد من إدراج نص يتيح العدول عن 
االستقالة في قانون العمل

األعمــال  أصحــاب  بعــض 
للتفنيــش  العامــل  يدفعــون 

عالجهــا والقانــون 
محمــود  المحامــي  كشــف 
ربيــع، أن االســتقالة فــي القانــون 
البحرينــي ال يمكــن العــدول عنهــا 
بعكــس القانــون المصــري الــذي 
عــن  العــدول  للعامــل  يتيــح 
أســبوع  خــالل  كتابــة  اســتقالته 
مــن تاريــخ إخطــار صاحــب العمــل 
للعامــل بقبــول االســتقالة وفــى 
االســتقالة  تعتبــر  الحالــة  هــذه 
أن  إلــى  مشــيرًا  تكــن«،  لــم  كأن 
نــص  المصــري  العمــل  قانــون 
باســتقالة  يعتــد  »ال  أنــه  علــى 
مكتوبــة«،  كانــت  إذا  إال  العامــل 
علــى  تعديــل  إدخــال  واقتــرح 
ــح للعامــل بالعــدول  ــون يتي القان

اســتقالته. عــن 
نظمهــا  نــدوة  خــالل  وأكــد 
عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد 
»قواعــد  عنــوان  تحــت  البحريــن 
تقديــر التعويــض بســبب اإلنهــاء 
العمــل«  لعقــد  المشــروع  غيــر 
فــي  العمــل  رب  ســلطة  أن 
إنهــاء عقــود عمــل بعــض عمالــه 
هــي  وإنمــا  مطلقــة  ليســت 
ســلطة مقيــدة بتوفــر المســوغ 
المشــروع لذلــك مقروًنــا بعــدم 
فــإذا  اســتعماله  فــي  التعســف 
لــم يثبــت توفــر المســوغ وتحقــق 
التعســف فــي اســتعمال الحــق 
جــاز للعامــل اللجــوء إلــى القضــاء 
لبســط رقابتــه وتفعيــل نصــوص 
القانــون بمــا ينصــف المظلــوم.
وأشــار إلــى أن مســؤولية إثبــات 
المبــرر إلنهــاء عقــد العمــل يقــع 
بحســب  العمــل  صاحــب  علــى 
مــا ورد فــي نــص المــادة 101 علــى 
فــي  الحــق  للعامــل  »يكــون 
صاحــب  إنهــاء  عــن  التعويــض 
العمــل لعقــد العمــل، مــا لم يكن 
مشــروع.  بســبب  العقــد  إنهــاء 
ويكــون عــبء إثبــات مشــروعية 
إنهــاء العقــد علــى عاتــق صاحــب 
المحامــي  وقــال  العمــل«. 
محمــود ربيــع إن بعــض أصحــاب 
إلــى  العامــل  يدفعــون  األعمــال 

تــرك العمــل، لكــن القانــون عالــج 
هــذه الحالــة فــي نــص المــادة 637 
البحرينــي  المدنــي  القانــون  مــن 
الحكــم  »يجــوز  علــى  نــص  الــذي 
بالتعويــض عــن الفصــل ولــو لــم 
إذا  العمــل،  صاحــب  مــن  يصــدر 
كان هــذا األخيــر قــد دفــع العامــل 
األخــص  وعلــى   – بتصرفاتــه 
مخالفتــه  أو  الجائــرة  بمعاملتــه 
لشــروط العقــد – أن يكــون هــو 
فــي الظاهــر الــذي أنهــى العقــد«.
للعامــل  يجــوز  أنــه  وأوضــح 
بحســب المــادة )106( إنهــاء عقــد 
صاحــب  إخطــار  بعــد  العمــل 
الحالتيــن  مــن  أي  فــي  العمــل 

: ليتيــن لتا ا
بــأي  العمــل  إخــالل صاحــب  ـ   1
عليــه  ينــص  جوهــري  التــزام 
أو  العمــل  عقــد  أو  القانــون 

بالمنشــأة. العمــل  أنظمــة 
ـ تدليــس صاحــب العمــل أو   2
فيمــا  العامــل  علــى  يمثلــه  مــن 
ظــروف  أو  بشــروط  يتعلــق 
العمــل، متــى كان التدليــس مــن 
الجســامة بحيــث لــواله مــا أبــرم 
العامــل،  علــى  ويجــب  العقــد. 
بإنهــاء  اإلخطــار  توجيــه  قبــل 
كتابــة  يطلــب  أن  العمــل،  عقــد 
مــن صاحــب العمــل إزالــة أوجــه 
اإلخــالل أو التدليــس خــالل مــدة 
ال تجــاوز ثالثيــن يومــًا مــن تاريــخ 
انقضــت  فــإذا  الطلــب،  تقديــم 
هــذه المــدة دون إجابــة العامــل 
توجيــه  بعــد  لــه،  كان  إلــى طلبــه 

اإلخطــار المشــار إليــه، الحــق فــي 
إنهــاء عقــد العمــل. ويعــد هــذا 
للعقــد  إنهــاء  بمثابــة  اإلنهــاء 
بــدون ســبب مشــروع مــن قبــل 
صاحــب العمــل إذا ثبــت مــا ادعــاه 

العامــل.
حســاب  كيفيــة  ربيــع  وشــرح 
عقــد  إنهــاء  عــن  التعويــض 
العمــل، وفقــا للمــادة 47 والتــي 
حقــوق  »تحســب  علــى  تنــص 
بمكافــأة  المتعلقــة  العامــل 
رصيــد  ومقابــل  الخدمــة،  نهايــة 
المنصــوص  الســنوية  اإلجــازات 
عليه في المادة )59(، والتعويض 
المســتحق طبقــًا ألحــكام الفقــرة 
والمــادة   )99( المــادة  مــن  )ب( 
علــى  القانــون،  هــذا  مــن   )111(
أســاس األجــر األساســي األخيــر 
العــالوة  إليــه  مضافــًا  للعامــل 
فيمــا  وجــدت«،  إن  االجتماعيــة، 
التعويــض  طلــب  إلــى  لفــت 
المــادة  بنــص  عمــاًل  يســقط 
العامــل  دعــوى  تســمع  »ال   135
إنهــاء  عــن  التعويــض  بشــأن 
عقــد العمــل إذا قدمــت بعــد أكثــر 
مــن ثالثيــن يومــًا مــن تاريــخ إنهــاء 

العقــد«.
وتطــرق ربيــع إلــى أنــواع العقــود 
مــن حيــث مدتهــا، حيــث أوضــح 
أنــه يعتبــر غيــر محــدد المــدة إذا 
مدتــه،  تحديــد  دون  العقــد  أبــرم 
ســنوات،   5 علــى  تزيــد  لمــدة  أو 
وإذا زادت مــدة العقــد األصليــة 
ســنوات،   5 علــى  والمجــددة 

وكذلــك إذا اســتمر طرفــا العقــد 
بعــد  تنفيــذه  فــي  المــدة  محــدد 
انقضــاء مدتــه دون اتفــاق صريــح 

تجديــده. علــى 
وبيــن قواعــد تقديــر التعويــض 
القانــون.  مــن   111 للمــادة  وفقــًا 
وقــال: »إذا أنهــى صاحــب العمــل 
عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة 
خــالل األشــهر الثالثــة األولــى مــن 
تاريــخ بــدء العمــل فــال يســتحق 
العامــل أي تعويــض إال إذا كان 
اإلنهــاء بمثابــة فصــل تعســفي 
طبقــًا ألي مــن أحــكام المادتين 104 
و105 مــن هــذا القانــون، وفــي هــذه 
الحالــة يســتحق العامــل تعويضًا 
يعــادل أجــر شــهر، وأمــا إذا أنهــى 
العمــل  عقــد  العمــل  صاحــب 
بــدون ســبب  غيــر محــدد المــدة 
بعــد  مشــروع  غيــر  لســبب  أو 
انقضــاء ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ 
بتعويــض  التــزم  العمــل،  بــدء 
العامــل بمــا يعــادل أجــر يوميــن 
عــن كل شــهر مــن الخدمــة وبمــا 
ال يقــل عــن أجــر شــهر وال يزيــد 

علــى أجــر 12 شــهرًا.
صاحــب  إنهــاء  أن  ربيــع  وأكــد 
يعتبــر  العمــل  لعقــد  العمــل 
فصــاًل تعســفيًا للعامــل إذا كان 

اآلتــي: مــن  أي  بســبب  اإلنهــاء 
1 ـ الجنــس أو اللــون أو الديــن أو 
العقيــدة أو الحالــة االجتماعيــة أو 
المســئوليات العائليــة، أو حمــل 
أو  والدتهــا  أو  العاملــة  المــرأة 

إرضاعهــا لطفلهــا.
نقابــة  إلــى  العامــل  انتمــاء  ـ   2
عماليــة أو مشــاركته المشــروعة 
فــي أي مــن أنشــطتها وفقــًا لمــا 

تقــرره القوانيــن واللوائــح.
3 ـ تمثيــل العمــال فــي تنظيــم 
نقابــي أو ســبق لــه ممارســة هــذه 
إلــى تمثيــل  الســعي  أو  الصفــة، 

العمــال.
أو  بــالغ  أو  شــكوى  تقديــم  ـ   4
رفــع دعــوى ضــد صاحــب العمــل، 
مــا لــم تكــن الشــكوى أو البــالغ أو 

الدعــوى كيديــة.
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لحقــه  العامــل  اســتخدام  ـ   5
فــي اإلجــازات طبقــًا ألحــكام هــذا 

القانــون.
علــى  الحجــز  توقيــع  ـ   6
لــدى  العامــل  مســتحقات 

العمــل. صاحــب 
بنــاًء  المحكمــة  تقضــي  ـ   ب 
علــى طلــب العامــل المفصــول 
بإعادتــه إلــى عملــه متــى ثبــت لهــا 
أن فصلــه مــن العمــل كان ألي 
مــن األســباب المنصــوص عليهــا 
فــي البنديــن )2( و)3( مــن الفقــرة 

الســابقة.
ولفــت إلــى جــواز إنهــاء العامــل 
فــي  إخطــار  دون  العمــل  لعقــد 
العمــل  صاحــب  اعتــداء  حالــة 
أثنــاء  عليــه،  عنــه  ينــوب  مــن  أو 
أو  بقــول  بســببه،  أو  العمــل 
أو  قانونــًا،  عليــه  معاقــب  فعــل 
مــن  أو  العمــل  صاحــب  ارتــكاب 
نحــو  بــاآلداب  أمــرًا مخــاًل  يمثلــه 
أســرته،  أفــراد  أحــد  أو  العامــل 
ــر إنهــاء العقــد فــي هاتيــن  ويعتب
الحالتيــن بمثابــة فصــل تعســفي 
العمــل،  صاحــب  جانــب  مــن 
مشــيرًا إلــى أن عــبء إثبــات توفــر 
حــاالت الفصــل التعســفي تقــع 

مدعيهــا. علــى 
وتطــرق ربيــع إلــى حــاالت إنهــاء 

أو  إخطــار  بــدون  العمــل  عقــد 
تعويــض وفقــا للمــادة 107، حيــث 
يجــوز لصاحــب العمــل إنهاء عقد 
العمــل دون إخطــار أو تعويــض 

فــي أي مــن الحــاالت التاليــة:
1 ـ انتحال العامل شــخصية غير 
تقديمــه لشــهادات  أو  صحيحــة 

أو توصيــات مــزورة.
2 ـ ارتــكاب العامــل خطــأ نشــأت 
جســيمة  ماديــة  خســارة  عنــه 
أن  بشــرط  العمــل  لصاحــب 
الجهــات  العمــل  صاحــب  يبلــغ 
المختصــة بالحــادث خــالل يومــي 
عمــل مــن وقــت علمــه بجســامة 

الماديــة. الخســارة 
العامــل  مراعــاة  عــدم  ـ   3
اتباعهــا  الواجــب  للتعليمــات 
المنشــأة  أو  العمــال  لســالمة 
أن  بشــرط  كتابــة،  إنــذاره  رغــم 
مكتوبــة  التعليمــات  تكــون 
فــي  ظاهــر  بشــكل  وموضوعــة 

العمــل. أماكــن 
4 ـ غيــاب العامــل عــن العمــل 
تزيــد  دون ســبب مشــروع مــدة 
علــى عشــرين يومــًا متقطعــة أو 
ــة فــي الســنة  ــام متصل عشــرة أي
الواحــدة علــى أن يســبق اإلنهــاء 
توجيــه إنــذار كتابــي مــن صاحــب 
العامــل  غيــاب  بعــد  العمــل 

عشــرة أيــام فــي الحالــة األولــى و5 
أيــام فــي الحالــة الثانيــة.

بــأداء  العامــل  قيــام  عــدم  ـ   5
المترتبــة  الجوهريــة  التزاماتــه 

العمــل. عقــد  علــى 
دون   – العامــل  إفشــاء  ـ   6
تصريــح كتابــي مــن قبــل صاحــب 
المتعلقــة  األســرار  العمــل- 

. لعمــل با
علــى  نهائــي  حكــم  صــدور  ـ   7
العامــل فــي جنايــة أو فــي جنحــة 
أو  األمانــة  أو  بالشــرف  ماســة 

العامــة. اآلداب 
8 ـ وجــود العامــل أثنــاء ســاعات 
أو  ــن  بيِّ حالــة ســكر  فــي  العمــل 
مــواد  مــن  تعاطــاه  بمــا  متأثــرًا 
مخــاًل  عمــاًل  ارتكابــه  أو  مخــدرة، 

العمــل. مــكان  فــي  بــاآلداب 
9 ـ اعتــداء العامــل علــى صاحــب 
المســؤول،  المديــر  أو  العمــل 
اعتــداء  منــه  وقــع  إذا  وكذلــك 
العامليــن  أحــد  علــى  جســيم 
بالمنشــأة أو أحــد عمالئهــا أثنــاء 

بســببه. أو  العمــل 
العامــل  مراعــاة  عــدم  ـ   10
للضوابــط المقــررة قانونــًا بشــأن 

اإلضــراب. حــق  ممارســة 
غيــر  العامــل  أصبــح  إذا  ـ   11
محــل  العمــل  لمزاولــة  صالــح 

إليــه مثــل  العقــد بســبب يرجــع 
إلغــاء ترخيــص مزاولتــه العمــل 
أو فقــده للمؤهــالت التــي تخولــه 
عليــه. المتفــق  العمــل  مزاولــة 

اســتحقاق  حالــة  ربيــع  وتنــاول 
التعويــض،  لنصــف  العامــل 
العمــل  لصاحــب  يجــوز  حيــث 
بســبب  العمــل  عقــد  إنهــاء 
جزئيــًا  أو  كليــًا  المنشــأة  إغــالق 
أو  نشــاطها  حجــم  تقليــص  أو 
اســتبدال نظــام إنتــاج بآخــر بمــا 
أال  علــى  العمالــة،  حجــم  يمــس 
يتــم إنهــاء العقــد إال بعــد إخطــار 
قبــل  اإلنهــاء  بســبب  الــوزارة 
إخطــار  تاريــخ  مــن  يومــًا  ثالثيــن 
العامــل باإلنهــاء، وفــي غيــر حالــة 
يتــم  للمنشــأة  الكلــي  اإلغــالق 
مراعــاة عــدم إنهــاء عقــد العامــل 
بنفــس  يتمتــع  الــذي  البحرينــي 
األجنبــي  العامــل  وخبــرة  كفــاءة 
الــذي يعمــل معــه فــي المنشــأة.

العامــل  »يســتحق  وقــال: 
فــي حالــة إنهــاء العقــد ألي مــن 
األســباب المنصــوص عليهــا فــي 
الفقــرة الســابقة مكافــأة تعــادل 
إليــه  المشــار  التعويــض  نصــف 
فــي المــادة 111 مــن هــذا القانــون«.

لمشاهدة المحاضرة
الرجاء الضغط هنـا

https://www.youtube.com/watch?v=ypxs_C8fL6g
https://www.youtube.com/watch?v=ijnNlkCzArk
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