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النعيمي ي�ستقبل الباحثة 
ال�سحافية بثينة خليفة

املردي يزور النادي الثقايف مب�سقط

اإدارة املناهج تنظم ور�سة 
م�ؤ�رشات قيا�س الأداء

310 طالب خالل 11 زيارة ي�سجل�ن 
“اأون لين” يف الب�ليتكنك

ا�س���تقبل وزير الرتبي���ة والتعليم ماج���د النعيمي مبكتبه 
بدي�ان ال�زارة مبدينة عي�س���ى ال�سحفية الباحثة بثينة خليفة 
قا�س���م، التي اأهدت ال�زير ن�سخة من اإ�س���دارها الأول بعن�ان 

“اأثر الإ�سالح ال�سيا�سي على متكني املراأة البحرينية”.
واأ�س���اد ال�زير النعيم���ي باجلهد املب���ذول يف اإعداد هذه 
الدرا�سة القيمة ح�ل متكني املراأة البحرينية يف العهد الزاهر 
لعاهل البالد �س���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، 
�سمن م�رشوع جاللته احل�س���اري لتمكني امل�اطن البحريني يف 
املج���الت كافة، مبا يف ذل���ك متكني املراأة �سيا�س���يا، متمنيا 
للباحث���ة املزي���د م���ن الت�في���ق والنج���اح يف حياته���ا العلمية 

والعملية.

رحب مدير النادي الثقايف ب�س���لطنة عمان ال�س���اعر ح�س���ن 
املطرو�سي ب�فد جمعية ال�سحفيني البحرينية برئا�سة م�ؤن�س 
امل���ردي واملدي���ر التنفيذي للجمعي���ة ف�از �س���ليمان؛ وذلك 
للزي���ارة التي قام بها ل�س���لطنة عمان من خالل امل�س���اركة يف 
اأ�س���ب�ع ال�س���حافة والإعالم العماين وتف�س���له بزي���ارة النادي 
الثقايف معربا عن �س���عادته له، م�ؤك���دا عمق روابط الأخ�ة بني 
ال�سعبني البحريني والعماين التي تربطهما منذ الأزل، اإ�سافة 
اإل���ى التعاون الثقايف والإعالمي. ج���اء ذلك خالل زيارة املردي 
للن���ادي الثقايف مب�س���قط، حي���ث اطلع عل���ى اأن�س���طة النادي 
وبراجمه، اإ�س���افة اإلى الطالع على مراف���ق النادي، والتي عرب 
فيها عن اإعجابه بهذا امل�ست�ى الراقي للنادي، والذي يحت�ي 
عل���ى قاع���ات للمحا����رشات وجمل����س الثن���ني وقاع���ة الفن�ن 
الت�سكيلية، اإ�سافة اإلى القاعة التي ت�ستخدم للدورات وور�س 
العم���ل، مع���ربا عن اعتزازه مبا �س���اهده من تط����ر، ويف نهاية 

الزيارة مت تبادل الهدايا التذكارية.

نظمت اإدارة املناهج ب����زارة الرتبية والتعليم، بالتعاون 
مع اإدارة التخطيط وامل�س���اريع الرتب�ية بال�زارة ور�س���ة عمل 
ح����ل “م�ؤ����رشات قيا����س الأداء”، قدمها كل من مدي���رة اإدارة 
التخطيط وامل�ساريع الرتب�ية لطيفة الب�ن�ظة، والخت�سا�سية 
الأولى بالإدارة �س���ماح املانع، والخت�سا�سية الرتب�ية �سيخة 
القحط���اين، ورئي�س���ة مناه���ج الريا�س���يات والعل����م ب���اإدارة 

املناهج هند اجل�در، وذلك مببنى اإدارة املناهج.
وهدفت ال�ر�س���ة اإل���ى التعري���ف مب�س���طلحات م�ؤ�رشات 
قيا�س الأداء، والتاأكد من جناح قيا�س امل�ؤ�رش يف امل�ؤ�س�س���ات، 
وتقيي���م الربامج الرتب�ية والإجن���ازات التعليمية، كما احت�ت 

على تدريب عملي ح�ل �سياغة م�ؤ�رشات قيا�س الأداء.
املناه���ج  اإدارة  يف  الأق�س���ام  روؤ�س���اء  ال�ر�س���ة  ح����رش 
والخت�سا�س���يني الأوائل والخت�سا�سيني يف وحدات املناهج 
الدرا�س���ية املعني���ة، حي���ث تاأتي ال�ر�س���ة يف اإط���ار الهتمام 
املت�ا�س���ل من اإدارة املناهج بالتعاون م���ع الإدارات الأخرى؛ 
من اأجل الرتقاء بالعملية الرتب�ية �س���عياً لرفع م�س���ت�ى اأداء 

منت�سبيها من خالل تطبيق برنامج التدريب والتمهني.

مدينة عي�س���ى - ب�ليتكن���ك البحرين: ا�ست�س���افت كلية 
البحري���ن التقني���ة )ب�ليتكنك البحرين( نح���� 310 طالب من 
خ���الل 11 زيارة ميدانية ملدار�س ثان�ي���ة عامة خمتلفة، حيث 
اأتيح���ت لهم الفر�س���ة لتقدمي طلبات اللتح���اق بالب�ليتكنك 
– 2014م مبا����رشة ع���رب   2013 الأكادمي���ي املقب���ل  للع���ام 
الإنرتن���ت، وذلك خ���الل الف���رتة ال�اقعة ب���ني 18 اأبريل و12 
ماي���� 2013م. ويف ذل���ك، ق���ال من�س���ق ال�س����ؤون التعليمي���ة 
بالب�ليتكن���ك عل���ي �س���لمان اإن���ه ك����ن الب�ليتكن���ك اأتاح���ت 
الفر�س���ة لطلبة الثان�ية العامة لتق���دمي طلبات اللتحاق عن 
طري���ق الإنرتنت، كان من ال����رشوري اأن يتم �رشح خط�ات هذه 
العملية للطلبة ب�س���كل مف�س���ل ومي�رش يف ال�قت نف�س���ه، ومن 
هذا املنطلق مت الرتتيب ل� 11 زيارة ميدانية لطلبة وطالبات 
مدار�س ثان�ية عدة للبنني والبنات، حيث متت ا�ست�س���افتهم 
يف احلرم اجلامعي لب�ليتكنك البحرين مبدينة عي�سى واأخذهم 
يف ج�ل���ة تعريفية بجميع الأق�س���ام واملرافق، كما مت اإطالعهم 
على الربام���ج الأكادميية الت���ي تقدمه���ا البوليتكنك و�رشوط 
القب�ل يف اأي منها، الأمر الذي �س���اهم يف ر�س���م ت�س�ر وا�سح 
للخط����ات املقبلة يف اأذهانه���م، واأولها تقدمي طلب اللتحاق 

يف الربنامج الذي يتنا�سب مع مي�لهم وقدراتهم. 

بعد الإطالع على ت��سيات اللجان الفنية

تدار�س م�رشوع اتفاقية ت�سليم املجرمني بني دول التعاون

ا�ستهدف مهارة الكتابة والقراءة من الن�س��س املقررة وغري املقررة

“الرتبية” توزع درجات الق�سم الثاين من امتحان “عرب 311”

م�ستمرة يف جتاهل قرار “التعليم العايل”

“دملون” تقدم 200 طلب ت�سديق غري م�ستوف لل�رشوط

بكلفة 178.5 األف دينار

“الأ�سغال” تبداأ يف اإعــادة اإن�ســاء �ســارع باب البحرين

رغم تعتيم “العمل” ح�ل ت�سمية من �سيمثل العمال 
الحتاد احلر ي�سارك يف دورة منظمة العمل الدولية بجنيف

املنام���ة - وزارة الع���دل: غادر الب���الد وكيل 
ال����زارة ل�س����ؤون الع���دل خال���د عجاج���ي وال�فد 
املرافق مت�جها اإلى اململكة العربية ال�س���ع�دية 
ال�س���قيقة؛ للم�س���اركة يف الجتماع ال�سن�ي الرابع 
ل�كالء وزارات العدل بدول جمل�س التعاون لدول 
اخلليج العربي���ة، املقرر عقده مبقر الأمانة العامة 
ملجل�س التع���اون بالريا�س يف الفرتة 5-4 ي�ني� 
2013م.  و�رشح عجاج���ي اأن وكالء وزارات العدل 
بدول املجل�س �س���يطلع�ن على ت��سيات اللجان 

الفني���ة التي ُعق���دت بالأمان���ة العامة من���ذ بداية 
ه���ذا العام؛ تنفي���ذا لق���رارات وزراء العدل بدول 
جمل�س التعاون يف اجتماعه���م ال� 24 خالل الفرتة 
3-2 اأكت�ب���ر الع���ام 2012م باململك���ة العربي���ة 
ال�س���ع�دية، وعلى وجه اخل�س��س ت��سيات جلنة 
اخلرباء املخت�س���ني بدرا�س���ة الدليل الإر�س���ادي 
بالإجراءات الالزمة؛ لتنفيذ اتفاقية تنفيذ الأحكام 
والإنابات والإعالنات الق�س���ائية ب���دول املجل�س، 
وم����رشوع القان����ن امل�حد لل�س���لطة الق�س���ائية، 

والدليل الإر�س���ادي النم�ذج���ي للتعليم القان�ين 
امل�ستمر.  ويف جمال التعاون القان�ين والق�سائي، 
اأفاد اأن ال�كالء �سيتدار�س����ن م���ا مت اإجنازه ح�ل 
م�رشوع اتفاقية ت�سليم املجرمني بني دول جمل�س 
التع���اون، وم���ا انته���ت اإلي���ه جلنة اخل���رباء حيال 
و�س���ع نظام اأ�سا�س وتنظيم اإداري ومايل، وهيكل 
تنظيم���ي وخط���ة اإ�س���رتاتيجية وتنفيذي���ة ملركز 

الإر�ساد والت�سالح الأ�رشي لدول جمل�س التعاون.
ويف جم���ال م��س����عات املتابع���ة، �س���يطلع 

ال����كالء عل���ى تقري���ر قط���اع ال�س����ؤون القان�نية 
بالأمانة العامة عن م���دى التقيد بتنفيذ اآلية عمل 
جل���ان اخلرباء، املكلفة باإعداد م�رشوعات الق�انني 
امل�ح���دة، ودرا�س���ة م���ا اأجنزت���ه تلك اللج���ان من 

م�رشوعات الق�انني منذ بداية هذا العام. 
وي�س���م ال�فد املراف���ق لعجاج���ي عبدالعزيز 
البنعل���ي )م�ست�س���ار قان����ين(، وع���ارف ال�س���ماك 
)م�ست�س���ار اإعالم���ي(، وعب���داهلل خليف���ة عب���داهلل 

)�سكرتري تنفيذي(.

مدينة عي�سى- وزارة الرتبية والتعليم: اأو�سحت اإدارة العالقات 
العام���ة والإع���الم ب����زارة الرتبي���ة والتعلي���م تعقيباً على م���ا ن�رش يف 
ال�س���حافة املحلي���ة ح�ل ورود �س����ؤال من در�س حم���ذوف يف امتحان 
اللغ���ة العربية )ع���رب 311(، وبعد الرج����ع اإلى اجله���ة املعنية جاء 
الرد التايل:  من املهم التذكري باأّن المتحان اأّيا كان اإمنا ي�س���تهدف 
بالختبار والتقييم عددا من الكفايات والقدرات واملهارات املحددة 
�سلفا يف م�ست�ى درا�س���ّي بعينه، ول ت�ستهدف البتة جمرد معل�مات 
حتفظ لرتّد.  قيا�س���ا على ما �س���بق، فاإن امتحان اللغة العربية )عرب 
311( ي�س���تهدف تقييم مه���ارة الكتابة يف التعب���ري ومهارة القراءة 
ال�اعية والتحليلية يف معاجلة الن�س�����س املقرتحة، �س�اء كانت من 

الن�س�����س املقررة اأو غري املق���ررة.  وفيما يخ�ّس املهارة القرائية، 
ف���اإّن مناهج اللغة العربية للتعليم الثان�ّي ترّكز يف املعارف النقدية 
املتعلق���ة بالأجنا����س الأدبي���ة ومق�ماتها )ال�رشديات مث���ال يف الأدب 
العامل���ي كما يف ه���ذا املقام(، ويف جمل���ة من القيم الإن�س���انية التي 
تنطق بها الآثار املدرو�س���ة.  اإّن القت�سار على معاجلة الن�س الثاين 
)الق�س���م الثال���ث م���ن المتحان( ل مين���ع الختبار برّمت���ه من تغطية 
الكفاي���ات الأ�سا�س���ّية امل�س���تهدفة، اإذ �س���ملت الأ�س���ئلة املطروحة 
ح����ل الن�ّس املحتفظ ب���ه جّل اجل�ان���ب الفنية والقيمي���ة املطل�بة 
مبا ينا�س���ب املهارات القرائية املكت�سبة يف هذا املقرر. لقد ارتاأت 
اللجنة الفنية بعد التحاور والتفكري جتّنب الإرباك الذي ي�سببه حت�ير 

روزنامة المتحانات مبا يثقل كاهل اأبنائنا الطلبة، وخرّيت القت�سار 
على الق�س���م الأول )التعبري(، والق�س���م الثالث )الن�س اخلارجي وه� 
من ال�رشديات العاملية يف م��س�ع “الق�سايا الإن�سانية الك�نية”( مع 
اإعادة ت�زيع ن�س���اب الدرجات كالآتي: 45 درجة للتعبري، و55 درجة 
للقراءة؛ وذلك حفاظا على اأرجحية املهارة القرائية التي ي�س���رتطها 
نظام التقيي���م. اإن التعديالت الت���ي ارتاأتها اللجن���ة الفنية املعنية 
بالمتحان املذك�ر ل ميكن باأّي حال من الأح�ال اأن تت�سّبب يف الإ�رشار 
بحظ����ظ اأبنائنا الطلبة اأو تنال م���ن حق�قهم يف التق�مي واجلزاء، بل 
على العك�س اإّن تخفيف مادة المتحان باحلذف وّفر للممتحنني وقتا 

اأوفر وف�سح املجال للعمل بارتياح.

ك�س���ف الأمني العام ملجل����س التعليم العايل 
ريا����س حم���زة ع���ن اأن جامعة دمل�ن م�س���تمرة يف 
اإ�رشاره���ا عل���ى عدم تنفي���ذ قرار جمل����س التعليم 

العايل والإ�رشار مب�سلحة الطلبة.
واأو�س���ح الأمني العام ملجل�س التعليم العايل 
يف بي���ان لل�س���حافة اأن جامع���ة دمل����ن كانت قد 
تقدمت ي�م الأحد املن�رشم مبئتي طلب ت�س���ديق 
عل���ى ال�س���هادات، وعن���د تدقي���ق ه���ذه الطلبات 
ثبت اأن جميعها غري م�ص���توف ل�رشوط الت�ص���ديق، 

خ�س��س���ا عدم ت�فري ك�س����فات الدرجات جلميع 
امل�اد، حيث اكتفت اجلامعة باإر�س���ال �س�ر عدد 
حم���دود من امل�اد التي اأخذها كل طالب، يف حني 
اأن املطل�ب ت�فري الك�س����فات الأ�س���لية جلميع 
املقررات الدرا�سية التي اأخذها الطالب حتى يتم 
الت�س���ديق على �س���هادته. واأكد الأم���ني العام اأن 
اجلهة املخت�س���ة يف الأمانة العام���ة قامت بفح�س 
ه���ذه امللفات بح�س����ر من���دوب اجلامع���ة، وعمل 
حم�رش ر�س���مي بذلك، وق���ام املندوب با�س���رتجاع 

هذه الطلبات يف �صوء عدم ا�صتيفائها لل�رشوط.
واأ�س���ار الأم���ني الع���ام اإل���ى اأنه مت���ت اإفادة 
املندوب اأنه �سيتم الت�سديق على هذه ال�سهادات 
متى ما قامت اجلامعة باإر�سال ملفات الطلبة كاملة 
بح�س���ب ما ن�س عليه قرار جمل����س التعليم العايل 
رقم 330/2012 والإخط���ارات ذات العالقة، واأن 
الأمانة العامة حري�سة على النتهاء من هذا امللف، 
اإل اأنه ويف �س�ء ذلك يبدو وا�سحا اأن هذه اجلامعة 
م�س���تمرة يف اإ�رشارها على عدم تنفيذ قرار جمل�س 

التعلي���م الع���ايل وال�س���تمرار بالت���ايل يف الإ�رشار 
مب�س���لحة الطلب���ة. واأن الأمانة العام���ة تتطلع اإلى 
تع���اون اجلامع���ة بتزويده���ا باملطل����ب يف اأقرب 

وقت؛ حتى يتم غلق هذا امللف.
هذا واجلدي���ر بالذكر اأن النيابة العامة اأحالت 
م�س����ؤولني اثنني باجلامعة اإلى املحكمة اجلنائية 
الك���ربى، ووجهت اإليهما الته���ام بارتكاب جناية 
التزوي���ر يف حم���ررات ر�س���مية، وحت���ددت جل�س���ة 

7/7/2013م لنظر اأولى جل�ساتها.

وزارة  �رشع���ت  الأ�س���غال:  وزارة   - املنام���ة 
الأ�س���غال باأعماله���ا يف اإع���ادة اإن�س���اء �س���ارع باب 
البحري���ن، حيث �ست�س���مل اأعمال امل����رشوع تط�ير 
796 مرتا ط�ليا من �س���ارع ب���اب البحرين املمتد 
من �سارع ال�سيخ عبداهلل حتى �سارع عي�سى الكبري 
وملدة 20 اأ�سب�عا، ومتت تر�سية هذا امل�رشوع من 
قبل جمل�س املناق�سات واملزايدات على جمم�عة 
حم�س���ن حج���ي عل���ي، وبكلف���ة اإجمالي���ة وقدره���ا 
178.558 دينار، �رشّح بذلك مدير اإدارة م�س���اريع 

و�سيانة الطرق ب�زارة الأ�سغال رائد ال�سالح.
واأ�س���ار اإل���ى اأن امل����رشوع يق���ع �س���من برامج 
وخط���ط وزارة الأ�س���غال لتط�ي���ر �س���بكة الط���رق 
و�س���عيها يف ت�ف���ري اخلدم���ات؛ مل�اكب���ة النم���� 
وتخفيف���ا  باململك���ة،  والعم���راين  القت�س���ادي 
لالختناقات املرورية، وزيادة الطاقة ال�ستيعابية 
للط���رق، وت�فري اأك���رب درجات الأمان، وت�س���هيل 
ان�س���يابية احلركة املرورية، وذلك بتاأهيل واإعادة 
اإن�س���اء الطرق القدمية، والتي و�س���لت اإلى نهاية 

عمرها الفرتا�سي.

واأ�س���اف اأن���ه ب���داأت الت�س���الت باجله���ات 
املعني���ة كاف���ة واأجه���زة اخلدم���ات ذات العالقة؛ 
وذلك ل�س���تيعاب متطلباتها �سمن فرتة الإن�ساء، 
وتفاديا لأي مع�قات قد تنجم اأثناء التنفيذ نظرا 

لقدم البنية التحتية يف هذه املنطقة.
وح�ل اأعمال امل�رشوع، قال مدير اإدارة م�ساريع 
و�سيانة الطرق “اإن اأعمال التط�ير �ست�ستمل على 

اأعمال الت�س����ية الرتابية فئة ب و اأ، و�سع قن�ات 
اأر�سية لال�ستخدام احلايل وامل�ستقبلي للخدمات، 
اإن�س���اء م�اقف لل�سيارات، اإن�س���اء اأر�سفة للم�ساة، 
�س���بكة ت�رشي���ف مي���اه الأمط���ار، اأعمال الر�س���ف 
النهائية بالط�ب وو�س���ع الإ�س���ارات الإر�س���ادية 
والدهان���ات الأر�س���ية واأعم���ال الإن���ارة وحماي���ة 
اخلدم���ات، وق���د يتطل���ب تنفيذ امل����رشوع بع�س 

التح�ي���الت املروري���ة يف مراحل���ه املختلف���ة بناء 
عل���ى برنامج العمل املعد، ونرج���� من امل�اطنني 
واملقيم���ني م�س���تخدمي الطري���ق التع���اون م���ع 
ال����زارة؛ م���ن اأج���ل اإنه���اء العم���ل يف املنطق���ة، 
وذل���ك بالتقيد بالإ�س���ارات املروري���ة التحذيرية 
والإر�سادية، واتباع التح�يالت املرورية امل�ج�دة 
عل���ى امل�قع”. يذكر اأن ال�زارة تعمل على تط�ير 
الط���رق يف خمتل���ف مناط���ق اململكة �س���من خطة 
زمنية حم���ددة، وياأتي ذلك بالتن�س���يق مع ممثلي 
املجال����س البلدي���ة؛ لتق���دمي اأف�س���ل اخلدم���ات 
للم�اطنني واملقيمني من خالل حتديد الأول�يات 

من احتياجات القرى واملدن.
هذا وتقف هذه امل�س���اريع �س���اهدا على عزم 
وزارة الأ�س���غال ت�زي���ع جه�ده���ا، والتي ت�س���عى 
ومن خالل خططها املدرو�س���ة اإلى ت�سهيل احلركة 
املروري���ة؛ لت�س���مل خمتل���ف املناطق ال�س���ناعية 
وال�س���كنية والتجارية ، وذلك �سمن روؤية البحرين 
القت�سادية 2030، وال�س���اعية اإلى تط�ير البنية 

التحتية و�سبكة الطرق ملا ه� اأف�سل.

اأكد الحت���اد احلر لنقابات عمال البحرين 
م�س���اركته يف اأعمال ال���دورة )102( ملنظمة 
العمل الدولية، والتي تنطلق يف مدينة جنيف 
ال�س����ي�رشية خالل الف���رتة م���ن 4 ولغاية 20 
ي�ني� 2013م، حيث اأكد رئي�س الحتاد احلر 
لنقابات عمال البحرين يعق�ب ي��سف حممد 
اأن الحت���اد احلر در�س ج���دول اأعمال امل�ؤمتر 
ال�س���ن�ي ملنظمة العمل الدولية وانتهى من 
و�سع مالحظاته ومرئياته ح�ل هذه التقارير، 
خ�س��س���ا اأن ج���دول اأعمال امل�ؤمتر ي�س���مل 
ع���ددا من الق�س���ايا وامل��س����عات املهمة، 
والتي من بينها ما يتعلق بق�سايا الت�سغيل، 
حيث �ستعر�س يف الجتماعات تقارير رئي�س 
جمل����س الإدارة واملدي���ر الع���ام ومقرتح���ات 
الربام���ج وامليزانية لعام���ي 2014 و 2015، 
ع���ن  والتقاري���ر  املعل�م���ات  اإل���ى  اإ�س���افة 
تطبيق التفاقيات والت��س���يات، اإلى جانب 
الت�س���غيل واحلماي���ة الجتماعية يف ال�س���ياق 
الدمي�غرايف اجلديد. كما �س���يتم على هام�س 

الجتماع���ات مناق�س���ة عام���ة ح����ل التنمي���ة 
امل�ستدامة والعمل الالئق وال�ظائف اخل�رشاء 
واله���دف الإ�س���رتاتيجي للح����ار الجتماع���ي 
يف اإطار متابعة اإع���الن منظمة العمل الدولية 
العام 2008 ب�س���اأن العدال���ة الجتماعية؛ من 
اأجل ع�ملة عادلة. من جهة اأخرى، اأكد ي��سف 
اأن الحتاد يت�جه للم�س���اركة يف هذا امل�ؤمتر 
و�س���ط تعتيم اإعالمي �سديد من وزارة العمل 
ح�ل من متت ت�س���ميته ليك����ن ممثال لعمال 
البحري���ن يف اأعمال هذا امل�ؤمت���ر، على الرغم 
من ك�ن الحتاد احلر قد �س���لم جميع بياناته 
وم�ستنداته بخ�س��س �سجل الع�س�ية ل�زارة 
العمل وللمرة الثانية ويف وقت قيا�سي، وقد 
باءت جميع حماولت الحتاد احلر ملعرفة قرار 
ال�زارة ح�ل الحتاد املمثل بالف�س���ل، وكاأن 
ه���ذا الق���رار من الأ����رشار احلربية الع�س���كرية 
الت���ي ل يج����ز الب�ح بها! وت�س���اءل ي��س���ف 
ه���ل من املعق�ل اأن وفد البحرين امل�س���ارك 
يف امل�ؤمتر مل ي�س���م ممثل العم���ال حتى هذه 

اللحظة؟ اأم اأن ال�زارة ترغب بفر�س �سيا�سة 
الأمر ال�اقع يف امل�ؤمتر بت�سمية الحتاد العام 
ممثال لعم���ال البحرين، كما ح�س���ل يف م�ؤمتر 
العمل العربي يف �س���هر اأبريل املا�سي عندما 
تفاجاأ وفد الحتاد احلر يف اجلل�سة الفتتاحية 
للم�ؤمت���ر، ب���اأن الحت���اد الع���ام ه� الع�س���� 

الأ�سيل ممثال لعمال البحرين؟!
وق���د ح���ذر ي��س���ف م���ن اأن امل�ؤ����رشات 
واملعل�مات امل�ج�دة ت�ؤكد اأن الحتاد العام 
لنقابات عمال البحرين يعمل حاليا على و�سع 
اإح�ساءات وبيانات مغل�طة ومنافية للحقيقة 
وال�اقع ح�ل انته���اكات مزع�مة جتاه العمل 
والعم���ال يف مملكة البحري���ن، حيث اإنه يق�م 
باإ�سافة و اإدراج اأ�سماء م�ظفني متقاعدين، 
وم���ن يتم ال�س���تغناء ع���ن خدماتهم ب�س���بب 
اإفال�س املن�ساآت التي يعمل�ن بها اإلى قائمة 
العم���ال املف�س����لني؛ وذلك بغر����س زيادة 
الع���دد، كما هن���اك اأنباء عن جم���ع ت�قيعات 
يف بع����س ال����رشكات ح����ل انته���اك مملك���ة 

البحري���ن حلق�قه���م العمالي���ة وال�ظيفي���ة، 
م�ؤك���دا اأن الحتاد العام �س���يمار�س يف م�ؤمتر 
جني���ف ه�ايته املعه�دة يف ت�س����يه �س���معة 
مملك���ة البحري���ن وعمالها، من خ���الل تقدمي 
ومعل�مات وبيانات مغل�طة ل اأ�سا�س لها من 
ال�سحة؛ وذلك ا�ستكمال للجه�د التي يبذلها 
مل�ا�س���لة الق�س���ية التي رفعها �سد حك�مة 
و�سعب البحرين من جهة، وفريقه ال�سيا�سي 
يف �سبيل اإظهار مملكة البحرين على اأنها بلد 
منك�ب يتم فيه القتل والف�سل على اله�ية 

من جهة اأخرى.

• يعق�ب ي��سف حممد	

• �سارع باب البحرين	


