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الملــك بمنــح  الحــر يهنــئ  رئيــس االتحــاد 
جامعــة  مــن  الفخريــة  الدكتــوراه  جاللتــه 

الحكوميــة  موســكو 

يوســف  يعقــوب  الســيد  تقــدم 
رئيــس اإلتحــاد الحــر لنقابــات عمــال 
نفســه  عــن  باالصالــة  البحريــن 
المجلــس  أعضــاء  عــن  وباإلنابــة 
التهانــي  اســمى  برفــع  التنفيــذي 
والتبريــكات لمقــام صاحــب الجاللــة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
عاهــل البــالد المفــدى بمناســبة منــح 
الفخريــة  الدكتــوراه  درجــة  جاللتــه 
الحكوميــة  موســكو  جامعــة  مــن 

الدوليــة، للعالقــات 
واتــى ذلــك تقديــرًا وعرفانــًا وتكريًمــا 
فــي  والمتميــز   الكبيــر  جاللتــه  لــدور 

والحــوار  الســلمي  التعايــش  تعزيــز 
المختلفــة. والثقافــات  األديــان  بيــن 

واضــاف إنــه فــي الوقــت ذاتــه الــى 
انــه يعــرب عــن اعتــزاز وفخــر الشــعب 
المناســبة  بهــذه  بأكملــه  البحرينــي 
مؤكــدًا علــى رؤيــة جاللتــه العظيمــة 
الســلمي  التعايــش  تعزيــز  فــي 
األديــان  بيــن  والحــوار  األمــم  بيــن 
تكــن  ولــم  المختلفــة،  والثقافــات 
ثمــار  إحــدى  إال  الفخريــة  الدكتــوراه 

اإلنســانية.  الرؤيــة  هــذه 
وأشــار الــى أن مملكــة البحريــن فــي 
ظــل العهــد الزاهــر لمعاليــه  أضحــت 
العالــم أجمــع  بــه فــي  مثــال يحتــذى 
باعتبارهــا دولــة توفــر األمــن والســالم 
والتعايــش بيــن الجميــع دون تفرقــة، 
وتضــع االعتبــارات اإلنســانية فــوق 
أي اختــالف عقائــدي أو طائفــي، حتــى 
اليــوم مملكــة جامعــة يتمنــى  باتــت 

الجميــع العيــش فيهــا.
يســدد  بــأن  وجــل  عــز  هللا  داعيــًا 
ذخــرا  دومــا  جاللتــه  ويجعــل  خطــاه 
وفخــرا للبحريــن وأهلهــا، وأن يوفقــه 
وعزهــا،  المملكــة  خيــر  فيــه  مــا  إلــى 
وأن يحفــظ ســموه قائــدا لمســيرة 

والنمــاء. التقــدم 

رئيــس االتحــاد الحــر : الحزمــة االقتصاديــة 
االســتقرار  علــى  بالــغ  أثــر  لهــا  ســيكون 

لمجتمعــي ا

البحريــن  عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد 
يطالــب بتمديــد فتــرة حظــر العمــل وقــت 

ة لظهيــر ا

االتحــاد الحــر يشــيد بقرار ســمو ولي العهد 
إســتثنائية  رتبتيــن  بمنــح  الــوزراء  رئيــس 

للعامليــن بالصفــوف األولــى

الحــر  االتحــاد  رئيــس  أشــاد 
يعقــوب  البحريــن  عمــال  لنقابــات 
حزمــة  بإطــالق  محمــد  يوســف 
مــع  للتعامــل  واقتصاديــة  ماليــة 
انعكاســات جائحــة كورونــا وللحفــاظ 
المســتدامة،  التنميــة  جهــود  علــى 
الســمو  أعلــن عنهــا صاحــب  والتــي 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
خليفــة ولــي العهــد رئيــس مجلــس 
االعتيــادي   االجتمــاع  خــالل  الــوزراء، 
للتوجيهــات  وتنفيــذا  للمجلــس، 
الحلــول  بوضــع  الســامية  الملكيــة 
المناســبة لدعــم القطاعــات المتأثــرة 

الجائحــة. تداعيــات  مــن 

القــرارات  تلــك  أن  يوســف  وأكــد 
ســيكون لهــا أثــر بالــغ علــى االســتقرار 
فــي  والمجتمعــي  االقتصــادي 
مملكــة البحريــن، وبخاصــة القطــاع 
جائحــة  أزمــة  يعانــي  الــذي  الخــاص 
قيــد  علــى  للبقــاء  ويناضــل  كورونــا 
جاللــة  إن  وقــال  فتــرة،  منــذ  الحيــاة 
قريــب  دومــا  كان  المفــدى  الملــك 
مــن كافــة أبنائــه ويشــعر بمعاناتهــم 
جــاءت  وقــد  كثــب،  عــن  ويتابعهــا 
توجيهــات جاللتــه الســامية لتضمــد 
جــراح كثيريــن مــن العامليــن فــي هــذا 

وأســرهم. القطــاع 

عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد  أكــد 
لمقترحــات  تقديمــه  علــى  البحريــن 
بتمديــد فتــرة الحظــر أو حــث شــركات 
المقــاوالت علــى العمــل فــي أوقــات 
أشــعة  عــن  وبعيــدًا  المســاء 
أســباب  أحــد  كانــت  التــي  الشــمس 
الوفيــات للعامليــن فــي هــذا القطــاع، 
ــى  وإيجــاد تنســيق فــي اإلمــدادات حت

القطــاع. يتعطــل  ال 
وقــال رئيــس االتحــاد الحــر لنقابــات 
عمــال البحريــن يعقــوب يوســف، إن 
باالتحــاد  والســالمة  الصحــة  لجنــة 
تطلــق حملــة توعويــة ســنوية لكافــة 
أعمالهــم  تتطلــب  الذيــن  العمــال 
الشــمس  أشــعة  تحــت  التواجــد 

المباشــرة،
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أشــاد رئيــس االتحــاد الحــر لنقابــات 
يوســف  يعقــوب  البحريــن  عمــال 
محمــد بقــرار صاحــب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 
ــوزراء  ــي العهــد رئيــس مجلــس ال ول
منــح رتبتيــن اســتثنائية  فــي الخدمــة 
للعامليــن  يعادلهــا  مــا  أو  المدنيــة 

علــى  مؤكــدًا  األماميــة،  بالصفــوف 
أن  علــى  يؤكــد  القــرار  هــذا  مثــل  أن 
القيــادة الحكيمــة ال تنــس أبــدًا مــن 
التضحيــات  ويقــدم  للوطــن  يعطــي 
ويتقــدم الصفــوف مــن أجــل خدمــة 
مملكتنــا الغاليــة وجميــع المواطنيــن 

فيهــا. والمقيميــن 
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»مثمنا دعوة جاللة الملك المفدى للتعاون والتكاتف«
االتحــاد الحــر يدعــم جهــود فريــق البحريــن ويدعــو المجتمــع كافــة إلــى تحمــل المســؤولية 

لدحــر أعــداد اإلصابــة بافايــروس كورونــا
طالــب االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال 
البحريــن المجتمــع بضــرورة االلتــزام 
بجديــة واالســتجابة الســريعة لكافــة 
القــرارات الصــادرة مــن قبــل الفريــق 
الوطنــي الطبــي لمكافحــة فيــروس 
19«، وأكــد أن تلــك  كورونــا »كوفيــد 
صعوبتهــا،  قــدر  علــى  القــرارات 
األمــن  للمملكــة  ســتعيد  أنهــا  إال 
تضاعفــت  أن  بعــد  واالســتقرار 
حــاالت اإلصابــة بالفيــروس وبلغــت 

مخيفــة. أرقامــا  الوفيــات 
وثمــن االتحــاد الحــر دعــوة حضــرة 
بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب 
البــالد  عاهــل  خليفــة  آل  عيســى 
المفــدى حفظــه هللا ورعــاه بضــرورة 
التــي  المحنــة  هــذه  خــالل  التكاتــف 
جاللتــه  وطمأنــة  العالــم  تعــمُّ 
للمواطنيــن والمقيميــن بــأّن مملكــة 
هــذه  تتخطــى  ســوف  البحريــن 
شــاء  إن  األمــان  بــر  إلــى  الجائحــة 
إمكانياتهــا  تضــع  الدولــة  وأن  هللا 
كافــة تحــت تصــرف فريــق البحريــن 
الملكــي  الســمو  صاحــب  بقيــادة 
ــوزراء  ولــي العهــد رئيــس مجلــس ال
المــرض  إنتشــار  تداعيــات  لمحاربــة 
للجميــع،  واألمــان  األمــن  وتحقيــق 
ــى الجميــع تحمــل  ــات عل ــه ب وقــال إن

لمســؤولية. ا
قــدرة  علــى  الحــر  االتحــاد  وشــدد 

برجالهــا األوفيــاء وأبنائهــا  البحريــن 
بحجــم  ووعيهــم  المخلصيــن 
تلــك  تخطــي  علــى  المســؤولية، 
أصابــت  والتــي  الحرجــة  المرحلــة 
كل البيــوت تقريبــا، مــا بيــن مصــاب 
بــإذن  لــه  مغفــور  وراحــل  ومخالــط 
البحريــن  إن  وقــال  تعالــى،  هللا 
تجــاوزت العديــد مــن التحديــات فــي 
دومــا  وكانــت  والحاضــر،  الماضــي 
نموذجــا يحتــذى بــه للدولــة الرشــيدة 
التــي تســعى بــكل طاقتهــا للحفــاظ 

مواطنيهــا. علــى 
بجهــود  الحــر  االتحــاد  ونــوه 
مــع  التعــاون  فــي  البحريــن  مملكــة 
القضــاء  فــي  الدوليــة  المنظمــات 
تداعياتهــا  وتفــادي  الجائحــة  علــى 

المســتوى  علــى  ســواء  الكارثيــة 
الصحــي أو االقتصــادي والمجتمعــي، 
إليــه  يشــار  نموذجــا  باتــت  حتــى 
بالبنــان، مــن منظمــات دوليــة وتــم 
فــي  الكبيــرة  بجهــوده  اإلشــادة 

الفيــروس. مكافحــة 
بالجهــود  الحــر  االتحــاد  نــوه  كمــا 
الجبــارة التــي يبذلهــا الفريــق الوطنــي 
بإشــراف  كورونــا  جائحــة  لمكافحــة 
ســمو  برئاســة  التنســيقية  اللجنــة 
ولــي العهــد رئيــس الــوزراء صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
حمــد آل خليفــة حفظــه هللا ورعــاه، 
وقــال إن الفريــق الوطنــي يعمــل ليــال 
نهــارا، فــي محاولــة لحمايــة المجتمــع 
ودعــا  اإلصابــات،  أعــداد  وتقليــص 

مــع  التكاتــف  إلــى  المواطنيــن 
القيــادة فــي ســبيل تجــاوز تداعيــات 
وتحوراتــه  المتســارعة  الفيــروس 

العالــم أجمــع. باتــت تهــدد  التــي 
عــدم  علــى  الحــر  االتحــاد  وشــدد 
التدابيــر  تطبيــق  فــي  التهــاون 
االحترازيــة التــي أعلــن عنهــا الفريــق 
الوطنــي الطبــي فــي أكثــر مــن مؤتمــر 
صحفــي، مؤكــدا علــى أن التهويــن من 
والتغاضــي  األعــداد  تفاقــم  أســباب 
الســالمة،  لمقتضيــات  والتجاهــل 
يجــب أن يســتند علــى وعــي مجتمعــي 
االجتماعــي  التباعــد  يطبــق  فعلــي، 
االحترازيــة  بالتدابيــر  ويلتــزم 
بحذافيرهــا، و أضــاف بأنــه يجــب أن 
يتيقــن كل فــرد فــي المجتمــع بأننــا 

واحــد. ومصيــر  واحــد  قــارب  فــي 
المواطنيــن  كل  الحــر  وطالــب 
والمقيميــن بالتوجــه ألخــذ اللقاحــات 
التــي توفرهــا الدولــة، وعــدم الســماح 
فــي  خلــال  تحــدث  أن  للشــائعات 
جهــود  فــي  بالتشــكيك  المجتمــع 
الدولــة والفريــق الوطنــي الطبــي وكل 
خاصــة  والمتخصصيــن،  األطبــاء 
للفحوصــات  الدولــة  توفيــر  مــع 
الفاعلــة  المتنوعــة  واللقاحــات 
العــالج  ســبل  وكذلــك  والمجانيــة، 
للمصابيــن. الســريعة  واالســتجابة 

االتحــاد الحــر يشــيد بقــرار ســمو ولــي العهــد رئيــس الــوزراء بمنــح رتبتيــن إســتثنائية 
للعامليــن بالصفــوف األولــى

أشــاد رئيــس االتحــاد الحــر لنقابــات 
يوســف  يعقــوب  البحريــن  عمــال 
الســمو  صاحــب  بقــرار  محمــد 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل 
ــي العهــد رئيــس مجلــس  خليفــة ول
الــوزراء منــح رتبتيــن اســتثنائية  فــي 
يعادلهــا  مــا  أو  المدنيــة  الخدمــة 
األماميــة،  بالصفــوف  للعامليــن 
مؤكــدًا علــى أن مثــل هــذا القــرار يؤكد 
علــى أن القيــادة الحكيمــة ال تنــس 
ويقــدم  للوطــن  يعطــي  مــن  أبــدًا 
التضحيــات ويتقــدم الصفــوف مــن 
أجــل خدمــة مملكتنــا الغاليــة وجميع 

فيهــا. والمقيميــن  المواطنيــن 
و  القــرارات  هــذه  إن  وقــال:  
التوجيهــات الكريمــة مــن ســمو ولــي 
العهــد رئيــس الــوزراء  تمثــل حافــزًا 
كبيــرًا ودافعــًا مهمــًا للعامليــن فــي 
الصفــوف األماميــة نحــو  المزيــد مــن 
العطــاء وبــذل الجهــد والتضحيــات 

مــن  وجميــع  الوطــن  خدمــة  فــي 
أرضــه.  علــى  يعيشــون 

القــرار  هــذا  أن  يعقــوب   وأكــد 
حضــرة  تقديــر  مــن   نابــع  المهــم 

بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب 
البــالد  عاهــل  خليفــة  آل  عيســى 
ورعــاه،  هللا  حفظــه  المفــدى 
ــة  للتضحيــات والمجهــودات المبذول

أبطــال  مــن  الســاعة  مــدار  علــى 
مكافحــة  فــي  األماميــة  الصفــوف 
يمــر  التــي  الجائحــة  هــذه  ومواجهــة 
بهــا العالــم والذيــن نجحــوا بفضــل 
الحكيمــة  القيــادة  ودعــم  توجيهــات 
وإخالصهــم  تضحياتهــم  وبفضــل 
فــي  خدمــة وطنهــم  فــي  وتفانيهــم 
أن يعبــروا بالمملكــة إلــى بــر األمــان 
صحيــة  رعايــة  تحقيــق  خــالل  مــن 
والمقيميــن   للمواطنيــن  فائقــة 
مــا  وهــو  العامــة  الصحــة  وحمايــة 
القــى اشــادات عالميــة بــأداء الفريــق 
الوطنــي بقيــادة ســمو ولــي العهــد 
ورعــاه. هللا  حفظــه  الــوزراء  رئيــس 
ووجــه يعقــوب التحيــة إلــى جميــع 
العامليــن فــي الصفــوف األولــى وفــي 
القلــب منهــم عمــال البحريــن الذيــن 
لــم يبخلــوا بوقتهــم وال جهدهــم فــي 

خدمــة وطنهــم.
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االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يطالب بتمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة
عمــال  لنقابــات  الحــر  االتحــاد  أكــد 
لمقترحــات  تقديمــه  علــى  البحريــن 
بتمديــد فتــرة الحظــر أو حــث شــركات 
المقــاوالت علــى العمــل فــي أوقــات 
أشــعة  عــن  وبعيــدًا  المســاء 
أحــد أســباب  كانــت  التــي  الشــمس 
الوفيــات للعامليــن فــي هــذا القطاع، 
وإيجــاد تنســيق فــي اإلمــدادات حتــى 

القطــاع. يتعطــل  ال 
وقــال رئيــس االتحــاد الحــر لنقابــات 
عمــال البحريــن يعقــوب يوســف، إن 
باالتحــاد  والســالمة  الصحــة  لجنــة 
تطلــق حملــة توعويــة ســنوية لكافــة 
أعمالهــم  تتطلــب  الذيــن  العمــال 
الشــمس  أشــعة  تحــت  التواجــد 
فــي  اللجنــة  تبــدأ  حيــث  المباشــرة، 
العمــل  لمواقــع  ميدانيــة  زيــارات 
المكشــوفة  وغيــر  المكشــوفة 
بمخاطــر  العمــال  توعيــة  بهــدف 
اإلنهــاك الحــراري وضربــة الشــمس 
توجيــه  مــع  منهــا  الوقايــة  وطــرق 
ــة فــي حــال  بعــض اإلرشــادات األولي

الشــمس. بضربــة  اإلصابــة 
كان  كورونــا  جائحــة  أن  وأوضــح 
فــي  اإليجابيــات  مــن  بعــض  لهــا 
تفعيــل القــرار الخــاص بحظــر العمل 

ولكــن  الشــمس،  أشــعة  تحــت 
تبقــى الجائحــة ســيئة فــي منظورهــا 
العــام، حيــث لوحــظ انخفــاض معــدل 
تبعــا  الحــراري  اإلنهــاك  إصابــات 
بالجائحــة  المقــاوالت  قطــاع  لتأثــر 
التباعــد  تفعيــل  علــى  والحــرص 
عــدد  تخفيــض  وكذلــك  اإلجتماعــي، 
أصحــاب  أن  أكــد  كمــا  العمالــة، 
أال  علــى  كذلــك  يحرصــون  األعمــال 
كورونــا  بفيــروس  العمــال  يصــاب 
العامليــن  بقيــة  علــى  لتأثيــره  نظــرًا 
يحــرص  ولذلــك  األعمــال،  وتوقــف 

القــرارات  تنفيــذ  علــى  المقاولــون 
الصــادرة مــن الفريــق الوطنــي الطبــي 
وقــرار  كورونــا،  فيــروس  لمكافحــة 
الظهيــرة. فــي وقــت  العمــل  حظــر 

مطالبــة  إلــى  أشــار  يوســف  لكــن 
االتحــاد الحــر بتوســعة الفتــرة الزمنية 
التــي يشــملها قــرار حظــر العمــل فــي 
وقــت الظهيــرة، لتبــدأ مــن منتصــف 
شــهر  منتصــف  إلــى  يونيــو  شــهر 
المطالبــة  تلــك  إن  وقــال  ســبتمبر، 
منــذ  لتطبيقهــا  االتحــاد  يســعى 
ســنوات، حيــث تبــدأ درجــات الحــرارة 

يونيــو،  شــهر  مــن  بــدءًا  باالرتفــاع 
وتســتمر حتــى نهايــة ســبتمبر، ومــن 
تبعــًا  القــرارات  تتغيــر  أن  الطبيعــي 
تحــدث  التــي  المناخيــة  للتغيــرات 
حيــث  الحــراري،  االحتبــاس  بســبب 
يشــهد العالــم اســتمرارًا فــي زيــادة 
درجــات الحــرارة العالميــة منــذ أكثــر 

مــن قــرن.
الحــر  االتحــاد  رئيــس  واقتــرح 
علــى  األعمــال  أصحــاب  حــث 
الفتــرة  خــالل  مشــروعاتهم  تنفيــذ 
قطــاع  مــع  بالتنســيق  المســائية 
لتفعيــل  خطــة  ووضــع  اإلمــدادات، 
الــدوام المســائي إلــى ســاعات النهــار 
بــدال مــن الظهيــرة القاتلــة، مشــيرا 
دومــا  التزمــت  البحريــن  أن  إلــى 
االمــم  وأشــادت  اإلنســان،  بحقــوق 
المتحــدة بذلــك فــي أكثــر مــن محفــل.
الحــر  االتحــاد  إن  يوســف  وقــال 
التوعويــة  المحاضــرات  يقــدم 
للعمــال خــالل تلــك الفتــرة، ويســاهم 
فــي تخفيــف وطــأة الحــرارة عليهــم 
بتوزيــع ميــاه بــاردة وعصائــر وبعــض 
ضمــن  وذلــك  الرمزيــة،  الهدايــا 
ــارات ميدانيــة ينظمهــا بالتنســيق  زي

العمــل. وزارة  مــع 

رئيس لجنة الشكاوى العمالية باالتحاد الحر.. أحمد فقيهي
نطالــب الجهــات المعنيــة بســرعة صــرف مســتحقات العمــال الصــادرة بحقهــم أحــكام 

قضائيــة  

أحمــد فقيهــي

الشــكاوى  لجنــة  رئيــس  طالــب 
لنقابــات  الحــر  باالتحــاد  العماليــة 
فقيهــي  أحمــد  البحريــن  عمــال 
ــة باتخــاذ اإلجــراءات  الجهــات المعني
الالزمــة لســرعة صــرف مســتحقات 
واألجانــب  البحرينييــن  العمــال 
المفصوليــن والمنتهــي تعاقداتهــم 
بهــا  الصــادر  رواتبهــم،  والمتأخــرة 
أحــكام قضائيــة واجبــة النفــاذ، مؤكــدًا 
يؤثــر  األحــكام  تلــك  تنفيــذ  تأخــر  أن 
علــى عوائــل بحرينيــة، وكذلــك علــى 
ــة  ــن الحقوقي ســمعة مملكــة البحري
الســامية  الملكيــة  والتوجيهــات 
اإلنســانية  واحــة  البحريــن  بجعــل 

والحريــات. والحقــوق 
مــن  العديــد  إن  فقيهــي  وقــال 
واألجانــب  البحرينييــن  العمــال 
االتحــاد  إلــى  يلجــؤون  البســطاء 
الحــر طلبــًا للعــون فــي رفــع دعــاوى 
عمــل  أصحــاب  ضــد  عماليــة 
يرفضــون دفــع حقوقهــم األساســية 
دون  تعســفًا  بفصلهــم  ويقومــون 
ســداد مســتحقاتهم، وهــو مــا يضــع 
خياريــن،  أمــام  األجنبــي  العامــل 
ومغــادرة  حقوقــه  عــن  التنــازل  إمــا 
البحريــن بدونهــا، وإمــا البقــاء بــدون 
تلــك  صــرف  يتــم  حتــى  رزق  مصــدر 
المســتحقات، وعــادة مــا يأخــذ هــذا 
األمــر مــدة تتجــاوز 6 أشــهر، ويعــول 
قــدرة  عــدم  علــى  العمــل  أصحــاب 
مصروفــات  تحمــل  علــى  العامــل 

بحقوقهــم. للمطالبــة  البقــاء 
كمــا ناشــد رئيــس لجنــة الشــكاوى 
متابعــة  العــدل  وزارة  العماليــة 
بشــأن  الصــادرة  األحــكام  تنفيــذ 
مــع  المســتضعفة،  الفئــة  تلــك 
الخصــم  وآليــة  المركــزي  المصــرف 
ضدهــم،  المنفــذ  حســابات  مــن 
وخاصــة أن معظــم هــؤالء العمــال 
اإلجــراءات  يجهلــون  البســطاء 
مســتحقاتهم،  بتحصيــل  الخاصــة 

والمتابعــة بيــن البنــوك وإدارة تنفيــذ 
األحــكام، الفتــًا إلــى أن االتحــاد الحــر 
القانونيــة  اإلجــراءات  كافــة  يتولــى 
مــن رفــع دعــاوى مــن خــالل المحامــي 

الحــر. االتحــاد  وكيــل 
المصــرف  أن  فقيهــي  وأكــد 
علــى  بالتعميــم  يقــوم  المركــزي 
حســابات أصحــاب األعمــال المنفــذ 
فــي  مشــكلة  تحــدث  لكــن  ضدهــم، 
تنفيــذ تلــك األحــكام علــى حســابات 
مطالبــة  مــن  أكثــر  لديهــا  بنكيــة 
ومديونيــات  وقــروض  دعــاوى  فــي 
تجاريــة، مــا يضيــع حــق مــن هــم أجــدر 
بدفــع حقوقهــم قبــل أي طــرف آخــر، 
ويضعهــم فــي ذيــل قائمــة أولويــات 
علــى  البنكيــة  المطالبــات  دفــع 

ضــده. المنفــذ 
الشــكاوى  لجنــة  رئيــس  وكشــف 
وجــود  عــن  الحــر  باالتحــاد  العماليــة 
لــم  قضائيــة  دعــاوى   9 يقــارب  مــا 
عامــي  خــالل  أحكامهــا  تنفيــذ  يتــم 
كبيــرة  لشــركات  2020و2021، 
مطالبــة بدفــع مســتحقات بســيطة، 
مــن  وقــال:  الدفــع،  فــي  وتماطــل 
األحــكام،  تنفيــذ  بــطء  علــى  األمثلــة 
شــركة  فــي  عمــل  أجنبيــًا  عامــاًل  أن 
تجاريــة كبــرى منــذ عــام 1995، وطالب 

 29 بمبلــغ  خدمــة  نهايــة  بمكافــأة 
ألــف دينــار، ثــم صــدر حكــم لصالحــه 
فــي مايــو 2018 ولــم ينفــذ حتــى اليــوم، 
كبيــرة  شــركة  لــدى  بحرينــي  ومديــر 
ــه  ــم فصل ــذ 2012، وت عمــل لديهــا من
دون ســبب فــي يوليــو 2020، وحكــم 
دينــار فــي فبرايــر  8 آالف  لــه بمبلــغ 
2021 ولــم تصــرف لــه إلــى اآلن، وســائق 
تــم  دينــار   300 بأجــر  يعمــل  بحرينــي 
لــه  وصــدر  ســنتين  بعــد  فصلــه 
دينــارًا   1650 مبلــغ  بتعويضــه  حكــم 
فــي مــارس 2021، ولــم ينفــذ الحكــم 
يعمــل  أجنبــي  وطبــاخ  اليــوم،  حتــى 
حكــم  لــه  صــدر  المطاعــم  أحــد  فــي 
دينــارًا   917 قــدره  مــادي  بتعويــض 
منــذ ديســمبر 2020، ولــم ينفــذ حتــى 
اآلن، وعامــل يعمــل بوظيفــة ســائق 
طالــب الشــركة التــي يعمــل بهــا بــأن 
تدفــع إليــه 667 دينــارًا، وصــدر حكــم 
ــم يتــم  ــى اآلن ل فــي مــارس 2021، وإل

الحكــم. تنفيــذ 
العديــد  بــأن هنــاك  وبيــن فقيهــي 
المرفوعــة  العماليــة  القضايــا  مــن 
وتنتظــر  المحاكــم  أروقــة  فــي  حاليــا 
البــت فيهــا باألحــكام النهائيــة ولكــن 
ال نتمنــى بــأن يكــون حالهــا حــال عــدم 

التنفيــذ.
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رئيس االتحاد الحر : الحزمة االقتصادية سيكون لها أثر بالغ على االستقرار 
المجتمعي

الحــر  االتحــاد  رئيــس  أشــاد 
يعقــوب  البحريــن  عمــال  لنقابــات 
حزمــة  بإطــالق  محمــد  يوســف 
مــع  للتعامــل  واقتصاديــة  ماليــة 
انعكاســات جائحــة كورونــا وللحفــاظ 
المســتدامة،  التنميــة  جهــود  علــى 
والتــي أعلــن عنهــا صاحــب الســمو 
ــن حمــد آل  ــر ســلمان ب الملكــي األمي
خليفــة ولــي العهــد رئيــس مجلــس 
االعتيــادي   االجتمــاع  خــالل  الــوزراء، 
للتوجيهــات  وتنفيــذا  للمجلــس، 
الحلــول  بوضــع  الســامية  الملكيــة 
المناســبة لدعــم القطاعــات المتأثرة 

الجائحــة. تداعيــات  مــن 
القــرارات  تلــك  أن  يوســف  وأكــد 
ســيكون لهــا أثــر بالــغ على االســتقرار 
فــي  والمجتمعــي  االقتصــادي 
مملكــة البحريــن، وبخاصــة القطــاع 
جائحــة  أزمــة  يعانــي  الــذي  الخــاص 
قيــد  علــى  للبقــاء  ويناضــل  كورونــا 
جاللــة  إن  وقــال  فتــرة،  منــذ  الحيــاة 
قريــب  دومــا  كان  المفــدى  الملــك 
مــن كافــة أبنائــه ويشــعر بمعاناتهــم 
جــاءت  وقــد  كثــب،  عــن  ويتابعهــا 
توجيهــات جاللتــه الســامية لتضمــد 
جــراح كثيريــن مــن العامليــن فــي هــذا 

وأســرهم. القطــاع 
الحــر  االتحــاد  رئيــس  ثمــن  كمــا 
برئاســة  الموقــرة  الحكومــة  جهــود 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ولــي  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ســلمان 

ــوزراء، فــي  العهــد رئيــس مجلــس ال
العمــل علــى كافــة األصعــدة لحمايــة 
وتداعياتهــا  الجائحــة  مــن  البحريــن 
الصحيــة واالقتصاديــة والمجتمعية، 
مــع  وحكمــة  بتــوازن  والتعامــل 
المســتجدات لحظــة بلحظــة، مؤكــدا 
أن ســمو األميــر ســلمان بــن حمــد، 
الدولــة  لرجــل  أعلــى  مثــال  يعتبــر 
ويضــع  المســؤولية  يتحمــل  الــذي 

األول. المقــام  فــي  المواطــن 
كمــا نــوه رئيــس االتحــاد الحر بحزمة 
اإلعفــاءات التــي شــملتها المبــادرة 
بإعفــاء الشــركات المتضــررة نتيجــة 
تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا مــن 

دفــع رســوم البلديــة لمــدة 3 أشــهر، 
وكذلــك إعفــاء المنشــآت والمرافــق 
رســوم  دفــع  مــن  الســياحية 
وإعفــاء  أشــهر،   3 لمــدة  الســياحة 
التابعــة  لألمــالك  المســتأجرين 
الحكوميــة  والشــركات  للحكومــة 
 3 لمــدة  الشــهرية  اإليجــارات  مــن 
أشــهر، وإعفــاء الشــركات المتضــررة 
الســجل  تجديــد  رســوم  دفــع  مــن 
أن  إلــى  الفتــا،   2021 لعــام  التجــاري 
ــرا عــن تلــك  ــا كبي ــة تتحمــل عبئ الدول
يســمح  بمــا  والمرافــق،  الشــركات 
لهــم بإعــادة جدولــة ديونهــم الناتجــة 
واســتجابت  كورونــا،  تداعيــات  عــن 

لنــداءات كثيــرة خــالل الفتــرة األخيــرة 
الســجل  تجديــد  رســوم  بوقــف 

والبلديــة.  التجــاري 
العمــل  تمديــد  أن  يوســف  وأكــد 
بالبرامــج الخاصــة بصنــدوق العمــل 
األعمــال  اســتمرارية  لدعــم  تمكيــن 
 3 لمــدة  المتضــررة  للشــركات 
أشــهر، وإعــادة فتــح بــاب الطلبــات 
لصنــدوق الســيولة مــع التركيــز علــى 
والمتوســطة،  الصغيــرة  الشــركات 
وقيادتهــا  المملكــة  حــرص  يبيــن 
الدعــم  وصــول  علــى  الحكيمــة 
ضمــن  المتضــررة،  الفئــات  ألكثــر 
أكثــر  إن  وقــال  نموذجيــة  معاييــر 
المالــي  الدعــم  لهــذا  المســتحقين 
المشــروعات  أصحــاب  فئــة  هــم 

والمتوســطة. الصغيــرة 
ودعــا رئيــس االتحــاد الحــر العمــال 
للتجــاوب  القطاعــات  جميــع  فــي 
لمكافحــة  االحترازيــة  التدابيــر  مــع 
»دلتــا«  المتحــور  الفيــروس 
مؤكــدا  وانتشــارًا،  خطــورًة  األشــد 
باإلجــراءات  االلتــزام  أهميــة  علــى 
االحترازيــة، واإلقبــال علــى التطعيــم 
واســتقاء  المنشــطة  والجرعــات 
الوطنــي  الفريــق  مــن  المعلومــات 
الــذي يعمــل ليــل نهــار فــي  الطبــي 
ســبيل الحفــاظ علــى صحــة وســالمة 

. لجميــع ا

اإلتحــاد الحــر يثمــن توجيهــات جاللــة الملــك بفتــح المســاجد لجميــع الفــروض والمآتــم 
الرجاليــة وفقــا لإلجــراءات اإلحترازيــة

رفــع رئيــس االتحــاد الحــر لنقابــات 
يعقــوب  األســتاذ  البحريــن  عمــال 
يوســف محمــد أســمى آيــات الشــكر 
والعرفــان إلــى مقــام حضــرة صاحــب 
عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
المفــدى  البــالد  عاهــل  خليفــة  آل 
بمناســبة  ورعــاه،  هللا  حفظــه 
الســامية  جاللتــه  توجيهــات  صــدور 
بفتــح الجوامــع والمســاجد لجميــع 
الجمعــة  وصالتــي  الفــروض 
والتراويــح باإلضافــة للمآتــم الرجاليــة 
فــي شــهر رمضــان وفقــًا، لإلجــراءات 

يــة. از اإلحتر
وقــال يوســف إن تلــك التوجيهــات 
قلــوب  أثلجــت  قــد  الســامية 
الشــهر  مــع  لتزامنهــا  المواطنيــن 
مــع  متوافقــة  وجــاءت  الفضيــل 
التدابيــر االحترازيــة للحــد مــن انتشــار 
 ،»19 »كوفيــد  كورونــا  فيــروس 
ولتــوازن مــا بيــن حاجــات المســلمين 
الطبيعيــة  الحيــاة  إلــى  للعــودة 
والقــدرة  المســاجد،  فــي  والصــالة 

علــى حمايــة المجتمــع مــن تداعيــات 
ئحــة. لجا ا

الحــر  االتحــاد  رئيــس  ثمــن  كمــا 
الطبــي  الوطنــي  الفريــق  جهــود 
كورونــا  فيــروس  لجائحــة  للتصــدي 
الملكــي  الســمو  صاحــب  بقيــادة 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 

ــوزراء  ولــي العهــد رئيــس مجلــس ال
نجــح  الــذي  ورعــاه،  هللا  حفظــه 
بشــهادة منظمــة الصحــة العالميــة 
علــى  يحافــظ  أن  فــي  كثيــرة  ودول 
بحكمــة  ومواطنيهــا  البحريــن 
بشــرية  خســائر  بأدنــى  األزمــة  إدارة 

ديــة. واقتصا

أن  الحــر  االتحــاد  رئيــس  وأكــد 
المخلصيــن  برجالهــا  تزخــر  البحريــن 
لقائدهــا  عهدهــم  أوفــوا  الذيــن 
والنفيــس  الغالــي  الحكيــم وقدمــوا 
المجتمــع  أمــن  حفــظ  ســبيل  فــي 
وصحتــه، مشــيدا بجهــود العامليــن 
فــي الصفــوف األماميــة مــن الفريــق 
يواصلــون  والذيــن  الطبــي،  الوطنــي 
وطنــي  عمــل  فــي  بالنهــار  الليــل 
ســيكتب بحــروف مــن نــور فــي تاريــخ 

المعاصــر. البحريــن  مملكــة 
وقــال إن توجيهــات جاللــة الملــك 
المواطنيــن  ســتضع  المفــدى 
والمقيميــن أمــام مســؤوليتهم فــي 
الحفــاظ علــى البحريــن مــن مخاطــر 
لاللتــزام  الجميــع  ودعــا  الجائحــة، 
ينعــم  حتــى  الســامية  بالتوجيهــات 
والصحــة  واألمــان  بالخيــر  الوطــن 
هللا  يرفــع  أن  متمنيــا  والعافيــة، 

الجميــع. عــن  والوبــاء  البــالء 
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تعنــت  مــن  المتضرريــن  البحــارة  بدعــم  الملــك  توجيهــات جاللــة  يثمــن  الحــر  اإلتحــاد 
القطريــة الســلطات 

رفــع رئيــس اإلتحــاد الحــر لنقابــات 
يعقــوب  األســتاذ  البحريــن  عمــال 
يوســف محمــد أســمى آيــات الشــكر 
والعرفــان إلــى مقــام حضــرة صاحــب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة عاهــل البــالد المفــدى حفظــه 
توجيهــات  بمناســبة  ورعــاه،  هللا 
جاللتــه الســامية بدعــم البحــارة الذين 
تضــرروا بســبب التعنــت القطــري.

الملــك  جاللــة  أن  يوســف  وأكــد 
المفــدى يحــرص دومــا علــى كرامــة 
لــه  دعــم  أفضــل  وتوفيــر  المواطــن 
ــى  ــه، وأشــار إل فــي شــتى مناحــي حيات
مــن  الســامية  المبــادرة  هــذه  أن 
جاللتــه ســيكون لهــا أبعــاد إجتماعيــة 
وعوائلهــم،  البحــارة  تشــمل  كبيــرة 
ومــن كانــت لهــم عالقــة غيــر مباشــرة 
بالخســائر التــي تعرضــوا لهــا ســواء 

علــى الصعيــد المــادي أو المعنــوي.
وقــال رئيــس اإلتحــاد الحــر إن جاللــة 
تلمــس  ورعــاه  هللا  حفظــه  الملــك 
يحقــق  بمــا  ووجــه  القضيــة  أبعــاد 
النظــام  عــن  غابــت  التــي  العدالــة 
القطــري فــي تعاملــه مــع األشــقاء 

وأبنــاء البحــر الواحــد، مؤكــدا أن بحــارة 
إال  البحــر  فــي  يســعوا  لــم  البحريــن 
بحثــا عــن رزق عوائلهــم، لكــن النظــام 
القطــري تعامــل معهــم بعدوانيــة 
األعــراف  يراعــي  ولــم  مبــررة،  غيــر 

األصيلــة. واإلســالمية  العربيــة 

وأضــاف: مــا وجــه بــه جاللــة الملــك 
المفــدى يؤكــد أن حقــوق المواطنيــن 
لــن تضيــع أبــدا مهمــا طــال عليهــا 
اإلنســانية  اللفتــة  تلــك  وأن  الزمــن، 
بشــكل  ستســهم  جاللتــه  مــن 
مباشــر فــي عــودة البحــارة لحياتهــم 
الطبيعيــة وممارســة مهنتهــم التــي 
تربــوا عليهــا، وتفتــح أمامهــم أبــواب 

األمــل فــي مســتقبل أفضــل.
جاللــة  بقيــادة  البحريــن  أن  وأكــد 
الملــك المفــدى وبمــا تعمــل عليــه 
الحكومــة الموقــرة برئاســة صاحــب 
ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو 
العهــد  ولــي  خليــف  آل  حمــد  بــن 
ســتظل  الــوزراء،  مجلــس  رئيــس 
الداعــم للمواطــن وتطلعاتــه  دومــا 
جميــع  فــي  لحقوقــه  والضامــن 

الحياتيــة. القضايــا 

خالل االجتماع الدوري ..
رؤســاء النقابــات يشــكرون قيــادة االتحــاد الحــر لحرصهــا علــى دعــم النقابــات ودفاعهــا 

الدائــم عــن حقــوق ومكتســبات العمــال فــي الظــروف الراهنــة
عقــد االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال 
البحريــن  اإلجتمــاع الــدوري لرؤســاء 
مظلتــه  تحــت  المنضويــة  النقابــات 
لمناقشــة  وذلــك  االتحــاد  بمقــر 
والقضايــا  الموضوعــات  مــن  عــدد 
بالشــأن  المتعلقــة  المطروحــة 
ومكتســبات  وحقــوق  العمالــي 
العمــال ودور النقابــات خــالل الفتــرة 

والمســتقبلية. الحاليــة 
النقابــات  رؤســاء  وواصــل 
مــن  الصــادرة  القــرارات  مناقشــة 
الهيئــة العامــة للتأميــن اإلجتماعــي، 
التأميــن  قوانيــن  علــى  والتعديــالت 
خــالل  حــذروا  فيمــا  االجتماعــي، 
شــائعات  انتشــار  مــن  المناقشــة 
مكذوبــة تهــدف إلثــارة الــرأي العــام 
علــى  وأثرهــا  االســتقرار،  وزعزعــة 
وجــود  مــع  خاصــة  الحالــي  الوضــع 

كورونــا. جائحــة 
دور  النقابــات  رؤســاء  ثمــن  وقــد 
االتحــاد الحــر فــي الدفــاع عــن حقــوق 
والمطالبــة  العمــال  ومكتســبات 
بســرعة صرف مســتحقاتهم الصادر 
بهــا أحــكام قضائيــة نافــذة، وكذلــك 
االتحــاد  قدمــه  الــذي  الكبيــر  الدعــم 
مــن  المتضرريــن  للعامليــن  الحــر 
ــا وأثرهــا علــى  تداعيــات جائحــة كورون
العامليــن  ومســتحقات  الوظائــف 
ــة،  فــي بعــض القطاعــات االقتصادي
بيــن  الموازنــة  بأهميــة  منوهيــن 
المتضــررة  المؤسســات  ظــروف 
مــن الجائحــة ومســتحقات العامليــن 
ويحفــظ  طــرف  بــأي  يضــر  ال  بمــا 
األول  المقــام  فــي  العمــال  حقــوق 

باإلضافــة إلــى الجهــود المبذولــة مــن 
قبــل لجــان اإلتحــاد ضمــن البرنامــج 
التثقيفــي الموجــه إلعضــاء النقابــات، 
ومــا قدمــه مــن دورات وورش عمــل 
تلــك  ودور  الماضيــة،  الفتــرة  خــالل 
البرامــج فــي تعزيــز قــدرات العمــال 
المجــاالت،  كافــة  فــي  وتثقيفهــم 
ودعــوا االتحــاد الحــر لمواصلــة تكثيف 
الكفــاءات  ودعــم  النوعيــة  البرامــج 
النقابــات  أعضــاء  مــن  الوطنيــة 
فــي رفــع مســتواهم الوظيفــي عبــر 
تلــك  تقــدم  التــي  العلميــة  الخبــرات 

البرامــج.
فــي  النقابــات  رؤســاء  شــدد  كمــا 
التعــاون  ضــرورة  علــى  االجتمــاع 
والتكاتــف بالتبليــغ عــن أي انتهــاكات 
بهــدف  العمــل  بمواقــع  عماليــة 
العاملــة،  الطبقــة  علــى  الحفــاظ 
وخاصــة مــع دخــول فصــل الصيــف 
فــي  العمــل  حظــر  قــرار  وتطبيــق 
ــدور  ــرة، فيمــا أشــادوا ب وقــت الظهي

فــي  عنــه  عبــر  الــذي  الحــر  االتحــاد 
ســبيل المطالبــة بزيــادة فتــرة القــرار 
وســبتمبر. يونيــو  شــهري  لتشــمل 

مــن جانبــه وجــه رئيــس اإلتحــاد الحــر 
يعقــوب  البحريــن  عمــال  لنقابــات 
والتقديــر  الشــكر  محمــد  يوســف 
لرؤســاء النقابــات علــى مشــاركتهم 
فــي هــذا اإلجتمــاع وعلــى مــا يبذلونــه 
مــن مجهــودات كبيــرة لدعــم القضايــا 
أعضــاء  الزمــالء  وخدمــة  العماليــة 
علــى  الدائــم  وحرصهــم  النقابــات 
التنفيــذي  المجلــس  مــع  التنســيق 
لإلتحــاد الحــر حــول مختلــف القضايــا 
الحلــول  إلــى  الوصــول  أجــل  مــن 
الالزمــة والناجعــة لحــل المشــكالت 
وتذليــل العقبــات وتحقيــق الصالــح 
العــام وحمايــة حقــوق ومكتســبات 
االجتمــاع  أن  إلــى  العمال.مضيفــًا 
حلــول  طــرح  فــي  مثمــرا  كان 
العمــل  تواجــه  التــي  للمشــكالت 
البحريــن،  فــي  والعمالــي  النقابــي 

وقــال إن ذلــك يســهم فــي تخفيــف 
أضــرار الجائحــة علــى العمــال، ويأتــي 
الفريــق  مــع  التعــاون  ســياق  فــي 
ــا،  الوطنــي لمكافحــة فيــروس كورون
والــوزارات المعنيــة بتطبيــق التدابيــر 
معربــا  المملكــة،  فــي  االحترازيــة 
مــن  الحضــور  لجميــع  شــكره  عــن 
مــن  أبــدوه  وبمــا  النقابــات  رؤســاء 
أفــكار تصــب فــي مصلحــة العامــل 

والوطــن.
التنفيــذي  المجلــس  أن  وأكــد 
الحــرص  كل  حريــص  الحــر  لإلتحــاد 
علــى دعــم النقابــات المنضويــة تحــت 
بالشــكل  أدائهــا  وتطويــر  مظلتــه 
الدفــاع  علــى  قــادرة  يجعلهــا  الــذي 
العمــال  ومكتســبات  حقــوق  عــن 
لهــم.  الالزمــة  الخدمــات  وتقديــم 

ودعــا يعقــوب إلــى ضــرورة التعــاون 
والتنســيق بيــن النقابــات مــن أجــل 
مصلحــة العمــل النقابــي والعمالــي 
العماليــة  المصالــح  وخدمــة 

لمشــتركة. ا
 مــن جانبهــم وجــه رؤســاء النقابات 
المجتمعــة الشــكر والتقديــر لرئيــس 
للنقابــات  دعمــه  علــى  الحــر  االتحــاد 
العماليــة المختلفــة وحرصــه الدائــم 
علــى التنســيق معهــم فــي مختلــف 
القضايــا مــن أجــل الدفــاع عــن حقــوق 
ومكتســبات العمــال فــي القطاعيــن 
العــام والخــاص والتــي بفضــل هــذا 
التنســيق تحققــت الكثيــر مــن النتائــج 

الطيبــة.
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اإلتحاد الحر ينظم ورشة عمل »اإلستراتيجية بين الممكن والنتائج«
بالتعاون مع نقابة التربويين

اختتــم اإلتحــاد الحــر لنقابــات عمــال 
بعنــوان  عمــل  ورشــة  البحريــن 
الممكــن  بيــن  »اإلســتراتيجية 
والنتائــج« قدمتهــا األســتاذة صفيــة 
التربوييــن  نقابــة  رئيســة  شمســان 
البحرينيــة، علــى مــدار يوميــن، وســط 
ــات  حضــور فاعــل مــن أعضــاء النقاب
اإلتحــاد  مظلــة  تحــت  المنضويــة 

الحــر.
وفــي اليــوم األول لورشــة العمــل 
التربوييــن  نقابــة  رئيســة  قدمــت 
للمشــاركين شــرحا لمنهجيــة اعــداد 
الســبع  والخطــوات  اســتراتيجية، 
وهــي  قويــة،  اســتراتيجية  لبنــاء 
ثــم  الرؤيــة  واعــداد  الواقــع  تحليــل 
األهــداف  وتحديــد  الرســالة  إعــداد 
المنبثقــة  والقيــم  االســتراتيجية 
النتائــج  وتحديــد  الرؤيــة،  مــن 
المرغوبــة لــكل هــدف مــن األهــداف 
مؤشــرات  وتحديــد   ، االســتراتيجية 
كتابــة  وأخيــرا  هــدف،  لــكل  نتائــج 

اإلســتراتيجية. الخطــة 
كمــا تطرقــت شمســان إلــى كيفيــة 
والفــرق  والرســالة   الرؤيــة  اعــداد 
بينهمــا، ومواصفــات الرؤيــة الجيــدة، 
مــن  نمــاذج  بعــض  واســتعرضت 
المنظمــات،  مــن  عــدد  فــي  الــرؤى 
الرؤيــة  كتابــة  علــى  تدريبــا  وقدمــت 
ثــم تحديــد األهــداف والقيــم المنبثقــة 

مــن الرؤيــة.
وفي اليوم الثاني من ورشة

عــرض  اســتكملت  العمــل   
االســتراتيجي،  التخطيــط  خطــوات 
االســتراتيجي  التفكيــر  بيــن  والفــرق 
والتفكيــر التشــغيلي، وبنــاء الخطــة 
الســت  واألدوات  االســتراتيجية، 
وقالــت  متكامــل،  برنامــج  لعمــل 
المرغــوب  النتائــج  يجــب تحديــد  إنــه 
أن  إلــى  مشــيرة  لهــا،  الوصــول 
النتائــج  فــي  يتفــرد  النقابــي  العمــل 
المرغــوب فيهــا نظــرا لتنــوع األدوار.

وقدمــت تعريفــا ألهــم نشــاطات 
مــن  ونمــاذج  النقابــي  العمــل 
الممكــن  الفرعيــة  الكيانــات 
انبثاقهــا مــن الكيــان النقابــي، فيمــا 
مجــاالت  مــن  نمــاذج  اســتعرضت 

النقابــة. لــدى  الدفــاع 
ومن خالل نشاط عملي 

علــى  أمثلــة  شمســان  اســتعرضت 
كينونــات  لعــدة  المرجــوة  النتائــج 
ــة لــكل مــن   نقابيــة، والنتائــج المأمول
الكيــان الحقوقــي والكيــان التنمــوي.

كل  تنفيــذ  بمؤشــرات  ونوهــت 
االســتراتيجية  األهــداف  مــن  هــدف 
ســواء كانــت داللــة رقميــة أو كميــة 
نســبة  شــكل  علــى  توضــع  بحيــث 
جملــة  أو  حســابي  عــدد  أو  مئويــة 
وقدمــت  للقيــاس،  قابلــة  كتابيــة 
مؤشــرات  تحديــد  علــى  أمثلــة 
األهــداف  مــن  هــدف  لــكل  تنفيــذ 

. تيجية ا ســتر ال ا
ورشــة  شمســان  واختتمــت 
كتابــة  علــى  تدريــب  بتقديــم  العمــل 
هــدف  مــن  مرجــوة  لنتائــج  مؤشــر 
الخطــة  مــن  ونمــوذج  معيــن، 

للتفكيــر  وقالــت:  االســتراتيجية 
نحــاول  التشــغيلية  الخطــة  فــي 
ــة: مــا  ــى التســاؤالت التالي ــة عل اإلجاب
مــن  تنفيذهــا..  الواجــب  الخطــوات 
الشــخص أو الجهــة المســؤولة عــن 
لتنفيــذ  الزمنــي  والمــدى  تنفيذهــا.. 
المهمــة ؟ ثــم قدمــت نمــوذج مقتــرح 

اســتراتيجية. لخطــة 
مــن جانــب آخــر أكــد رئيــس االتحــاد 
البحريــن  عمــال  لنقابــات  الحــر 
األســتاذ يعقــوب يوســف محمــد أن 
االتحــاد يركــز خــالل المرحلــة الحاليــة 
لألعضــاء  والتثقيــف  التدريــب  علــى 
تحتــه،  المنضويــة  النقابــات  مــن 
فــي عــدة مجــاالت، حيــث تأتــي هــذه 
الورشــة ضمــن حزمــة ورش أقيمــت 
الماضيــة، ومســتمرة  الفتــرة  خــالل 
لالتحــاد. الســنوي  النشــاط  ضمــن 
كافــة  جهــود  يوســف  وثمــن 
النقابييــن الذيــن شــاركوا في الندوات 
بتقديــم  ســواء  العمــل  وورش 
المعلومــة أو المشــاركة بالحضــور، 
بيــت  هــو  الحــر  االتحــاد  أن  مؤكــدا 
العمــال الــذي يســعى دومــا لتوفيــر 
النقابــي مــن ثقافــة  كل مــا يحتاجــه 
ــة، وكذلــك مــا يحتاجــه العمــال  علمي
للمهــارات  وتطويــر  تدريــب  مــن 
الكــوادر  بمســتوى  االرتقــاء  بهــدف 
الوطنيــة لتقلــد المناصــب العليــا فــي 

العمــل. قطاعــات 

لمشاهدة الورشة
الرجاء الضغط هنـا

قدمها المحامي محمود ربيع
االتحاد الحر ينظم ندوة عن »منازعات العمل الفردية بقانون العمل«

والثقافــة  التدريــب  لجنــة  نظمــت 
لنقابــات  الُحــر  باالتحــاد  العماليــة 
 « بعنــوان  نــدوة  البحريــن  عمــال 
بقانــون  الفرديــة  العمــل  منازعــات 
العمــل » قدمهــا المحامــي محمــود 
النقابــات  أعضــاء  بحضــور  ربيــع 
مــن  وعــدد  العضــوة  العماليــة 
أعضــاء المجلــس التنفيــذي باالتحــاد 

الحــر.
خــالل  ربيــع  المحامــي  وتطــرق 
إفتراضيــة  ُعِقــدت  التــي  النــدوة 
الدعــوى  ادارة  وآليــة  طريقــة  عــن 
ــاب الثالــث عشــر  ــة وفقــًا للب العمالي
القطــاع  فــي  العمــل  قانــون  مــن 
2012 موضحــًا  عــام  الصــادر  األهلــي 
المســتندات و األدلــة واجبــة التقديــم 
و  العماليــة  الدعــوى  قيــد  عنــد 
أهمهــا عقــد العمــل وإخطــار إنهــاء 
الخدمــة و افــادة مــن الهيئــة العامــة 
بتاريــخ  اإلجتماعيــة  للتأمينــات 
األجــر،  ومقــدار  بالعمــل  االلتحقــاق 
الوافيــة  البيانــات  إلــى  باإلضافــة 

و  الدعــوى  أطــراف  عــن  الكافيــة  و 
التأكــد مــن كتابــة اإلســم والســجل 
التجــاري وعنــوان التواصــل صحيحــًا ، 
مــع التأكيــد علــى ضــرورة المســارعة 
لــدى  العماليــة  المنازعــة  رفــع  فــي 
إدارة المحاكــم بــوزارة العــدل او عــن 
ال  لكــي  اإللكترونــي  النظــام  طريــق 
يســقط حــق العامــل فــي التعويــض 
عــن انهــاء عقــد العمــل وفقــًا للمــادة 
لكــي  شــهر  فتــرة  حــددت  التــي   135
طلــب  عــن  دعــواه  العامــل  يقيــد 
باالنــكار.  ســقطت  إال  و  التعويــض 
علــى  ربيــع  المحامــي  شــدد  كمــا 
ضــرورة التقيــد بتقديــم كافــة األوراق 
فــي  فيمــا  األدلــة  و  والمســتندات 
نظــر  لــدى  األطــراف  شــهود  ذلــك 
المحاكــم  إدارة  فــي مكتــب  الدعــوى 
المحــددة  اآلجــال  وخــالل  العماليــة 
ذلــك  و  االجتماعــات  كشــف  فــي 
ألن المقــرر وفقــا لنــص المــادة 132 
مــن قانــون العمــل رقــم 36 لســنة 
طرفــي  مــن  ألي  يجــوز  ال  انــه   2012

بــأي  يتقــدم  ان  العماليــة  الدعــوى 
طلبــات جديــدة او ابــداء أي دفــع او 
دفــاع لــم يســبق ابــداؤه امــام قاضــي 
متعلقــا  كان  إذا  اال  الدعــوى  إدارة 
بالنظــام العــام وال يجــوز تقديــم أيــة 
أدلــة جديــدة إلــى هــذه المحكمــة إال 
أن  فيهــا  يثبــت  التــي  الحــاالت  فــي 
عــدم تقديــم الدليــل إلــى قاضــي إدارة 
ألســباب  كان  العماليــة  الدعــوى 
بــه  يتمســك  مــن  إرادة  عــن  خارجــة 
الجديــد،  الدليــل  يكــون  أن  وبشــرط 
وجدًيــا  صحيًحــا  الظاهــر،  بحســب 

الدعــوى. فــي  ومنتًجــا 
وختــم ربيــع النــدوة بشــرح طريقــة 
النظــام  طريــق  عــن  الدعــوى  رفــع 
وطريقــة  للمحاكــم  اإللكترونــي 
و  القضيــة  ســير  عــن  اإلســتعالم 
طريقــة تقديــم المذكــرات و الطلبات 
مشــيدًا  متابعتهــا،   و  القضائيــة 
النظــام  لــدى  الرقمــي  بالتحــول 
البحريــن  مملكــة  فــي  العدلــي 
النظــام  إلــى  الورقــي  النظــام  مــن 

اإللكترونــي الشــامل بمــا فيــه رفــع 
النطــق  و  المرافعــة  و  الدعــوى 
باالحــكام واســتئنافها بحيــث ســاهم 
هــذا التطــور باإلضافــة إلــى قــرارات 
فــي  للقضــاء  األعلــى  المجلــس 
ســرعة البــت فــي القضايــا و حســمها 

قياســي. بوقــت 
ــه تســاءل رئيــس االتحــاد  مــن جانب
عــن  البحريــن  عمــال  لنقابــات  الحــر 
منوهــا  العماليــة،  الدعــوى  زمــن 
بــأن الحــد  لمــا أعلنتــه وزارة العــدل 
ثالثــة  الدعــوى  فــي  للبــت  األقصــى 
أشــهر، وأشــار إلــى أن االتحــاد الحــر 
الفصــل  تــم  عماليــة  دعــاوى  يتابــع 
لــم  لكــن  طويلــة،  فتــرة  منــذ  فيهــا 
يحصــل المنفــذ لهــم علــى حقوقهــم 
العماليــة رغــم صــدور ملفــات تنفيــذ 
والشــركات  األعمــال  أصحــاب  علــى 

ضدهــا. المحكــوم 

لمشاهدة النــــــــدوة
الرجاء الضغط هنـا

https://www.youtube.com/watch?v=Jab3hxbwLmw
https://www.youtube.com/watch?v=dprBR5v5ZME
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لجنة شئون الشباب العامل باإلتحاد الحر تنظم ورشة عمل حول فن التفاوض

الشــباب  شــئون  لجنــة  نظمــت 
العامــل باالتحــاد الحــر لنقابــات عمال 
البحرين ورشــة عمــل بعنوان »فنون 
التفــاوض للشــباب العامــل«، وذلــك 
عــن طريــق منصــة زووم اإللكترونيــة 
األســتاذة  قدمتهــا  اإلفتراضيــة، 
نــدى ناجــي  نائــب الرئيــس لشــؤون 

العامــل. الشــباب 
عرفــت  الورشــة  بدايــة  وفــي 
بيــن  الفــرق  ناجــي  نــدى  األســتاذة 
التفــاوض والحــوار، مشــيرة  مهــارة 
يســعى  بتبايــن  يبــدأ  التفــاوض  إلــى 
حســمه  إلــى  الطرفيــن  مــن  وأحــد 
لصالحــه فــي مواجهــة الطــرف اآلخــر. 
يحــدث  التفــاوض  أن  وأكــدت 
حــول  اليوميــة  الحيــاة  فــي  عــادة 
هــذه  لكــن  األهميــة،  أمــور متفاوتــة 
المهــارة ُتصبــح مــن مفاتيــح النجــاح 
المهنيــة  الحيــاة  فــي  األساســية 

األعمــال.  ومجــاالت 
عمليــة  أن  ناجــي  وأوضحــت 
التفــاوض تنقســم إلــى 3 مراحــل تبــدأ 
بتبــادل المعلومــات، ثــم المســاومة، 
وقالــت  الصفقــة،  بإبــرام  وتنتهــي 
تســتلزم  االســتماع  مهــارة  إن 
دون  يتحــدث  اآلخــر  الطــرف  تــرك 
المقاطعــة تحاشــيا لخلــق جــو مــن 
االســتفاضة  وألن  والتوتــر،  الجــدل 
فــي الحديــث تكشــف بقصــد أو بــدون 
تفيــد  قــد  معلومــات  عــن  قصــد 
الطــرف اآلخــر، مؤكــدة أن المســتمع 
معلومــات  يســتنتج  قــد  الذكــي 

إخفاءهــا. المتحــدث  يحــاول 
ونصحــت أ. نــدى فــي مرحلــة تبــادل 
 5 أول  علــى  بالتركيــز  المعلومــات 
تشــير  حيــث  الحــوار،  مــن  دقائــق 
تلــك  أن  إلــى  العلميــة  الدراســات 
بالنتائــج  تتنبــأ  أن  يمكــن  الدقائــق 
تنهــي  أن  ويمكــن  للقــاء،  النهائيــة 

جيــد. بشــكل  التفــاوض 
الطــرف  فهــم  أن  إلــى  وأشــارت 
التفــاوض  طاولــة  علــى  المقابــل 
يعتبــر مفتاحــا أساســيا فــي  الوصول 
يعــرف  الــذي  فالجانــب  لنتيجــة، 
يحصــل  وأفضــل  أكثــر  معلومــات 

جيــدة. نتائــج  علــى  عــادًة 
نصحــت  التفــاوض  مرحلــة  وفــي 
المطالــب  ســقف  برفــع  ناجــي 
نتائــج   إلــى  للوصــول  الفعليــة، 
التوقعــات  أن  اعتبــار  علــى  مرضيــة، 
نتائــج  إلــى  تــؤدي  مــا  عــادًة  العاليــة 
عاليــة. وأشــارت إلــى ضــرورة التأكيــد 
صفقــة  هــو  تعرضــه  مــا  أن  علــى 

التذاكــي،  عــدم  مــع  جيــدة، 
التفــاوض  أثنــاء   وبنــاء العالقــات 
واعتبــار الطــرف اآلخــر فــي التفــاوض 
ليــس خصمــًا، بــل هــو شــريك فــي 

تحقيــق النتيجــة المثلــى.
ولفتــت ناجــي إلــى نتائــج دراســات 
الصفقــات  مــن   %59 أن  أظهــرت 
خــالل  مــن  بنجــاح  تمــت  التجاريــة 
الذيــن تحدثــوا قليــًلا عــن أنفســهم، 
اقتصاديــة  نتائــج  إلــى  يشــير  مــا 
إلــى  بالنســبة  أفضــل  واجتماعيــة 

اجتماعيــا  االحتــكاك  حاولــوا  الذيــن 
. ض و لمفــا با

بحــوث  ذكرتــه  لمــا  وأشــارت   
مــن  وغيــره  اإللكترونــي  البريــد  بــأن 
ــدا  ــارًا جي ــة تعــد خي المنصــات الرقمي
للموظفيــن الذيــن يفتقــرون للقــوة 
غايتهــم  علــى  الحصــول  أجــل  مــن 
أو  بأدائهــم  المخاطــرة  عــن  بعيــدًا 

رؤســائهم. أمــام  انفعاالتهــم 
بوضــع  نــدى  نصحــت  كمــا 
نجــاح  عــدم  حــال  فــي  بديلــة  خطــة 
التفــاوض األول وهــو مــا سيســمح 
الصعبــة  للمواقــف  باالســتعداد 

المتوقعــة. غيــر  والنتائــج 
لمنحــة  المفــاوض  ناجــي  ودعــت 
اآلخــرون  يشــعر  بحيــث  خيــارات، 
القــرار  اتخــاذ  فــي  طــرف  بأنهــم 
وكذلــك  عليــه،  مجبريــن  وليســوا 
تعزيــز المفاوضــات عــن طريــق إعادة 
صياغتهــا االســتماع وطــرح االســئلة 
بأهــداف  األخــذ  مــع  الصحيحــة، 

االعتبــار. بعيــن  اآلخــر  الطــرف 
وأشــارت إلــى أهميــة عاملــي  الزمان 
لــدى  النفســي  ألثرهمــا  والمــكان، 
التفــاوض  إن  وقالــت  المفاوضيــن، 
مكتبــه  داخــل  اآلخــر  الطــرف  مــع 
قــد يــؤدي إلــى اختــالل تــوازن الثقــة 
بالنفــس بيــن الطرفيــن. ولــذا، يجــب 
قــدر اإلمــكان اإلصــرار علــى التفــاوض 
فــي مــكان محايــد ال يعطــي أفضليــة 
علــى  الطرفيــن  ألحــد  مســبقة 

اآلخــر.  حســاب 

وصــول  حالــة  فــي  ونصحــت 
مســدود   طريــق  إلــى  المفاوضــات 

اآلتــي: بإتبــاع 
فتــرة  الناجــح  المفــاوض  طلــب   -

األمــور. لمراجعــة  الراحــة  مــن 
األطــراف  مراجعــة  طلــب   -
األســباب  فــي  والنظــر  لمواقفهــم 
يتمســك  طــرف  كل  جعــل  الــذي 

. قفــه بمو
فــي  االتفــاق  نقــاط  مراجعــة   -
الحلــول المطروحــة والتركيــز عليهــا 

ازهــا. وإبر
- مــن الممكــن تأجيــل عنصــر مــن 
وإعــالن  الحقــة  لفتــرة  العناصــر 
يتــم  محــددة  عناصــر  علــى  االتفــاق 
اتخــاذ الخطــوات لتطبيــق مــا اتفــق 
عليــه وذلــك يوجــد منــاخ مــن التفاهــم 
اســتكمال  إلــى  يــؤدي  ممــا  الجيــد 

بنجــاح. التفــاوض  عمليــة 
المتعنــت  المتفــاوض  اســتبدال   -
الجهــة  وعلــى  مرونــة  أكثــر  بآخــر 
المفاوضــات  إيقــاف  المتفاوضــة 
مــع هــذا المتعنــت وبــدء مفاوضــات 
أن  يســتطيع  مــن  مــع  جديــدة 
درجــات  أعلــى  ويحقــق  يتفــاوض 

للطرفيــن. االســتفادة 
- تغييــر أســلوب التفــاوض وليــس 
لقــاء  وتحديــد  األصلــي  الموضــوع 
قبــل  التفــاوض  قواعــد  المراجعــة 

المفاوضــات. اســتكمال 

لمشاهدة الورشة
الرجاء الضغط هنـا

https://www.youtube.com/watch?v=pUc0RumMGI4
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وصفها بالمبادرة القيادية غير المسبوقة ..
رئيس االتحاد الحر يشيد باجتماع جواهري بالعاملين في جيبك

أشــاد رئيــس االتحــاد الحــر لنقابــات 
يوســف  يعقــوب  البحريــن  عمــال 
المســبوقة  غيــر  بالمبــادرة  محمــد، 
عبدالرحمــن  الدكتــور  قبــل  مــن 
جواهــري الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
البتروكيماويــات،  لصناعــة  الخليــج 
أكثــر  مــع  افتراضــي  اجتمــاع  بعقــد 
مــن 400 عامــل فــي الشــركة للحديــث 
بشــفافية  األوضــاع  كافــة  عــن 
علــى  الموظفيــن  بجميــع  وااللتقــاء 
دون  الوظيفيــة  مســتوياتهم  كافــة 

اســتثناء.
وقــال يوســف إن الدكتــور جواهــري 
كان دوما سباقا في طرح المبادرات 
مكانــة  رفــع  فــي  أســهمت  التــي 
المســتويين  علــى  جيبــك  شــركة 
المحلــي والعالمــي، حيــث بــادر بعقــد 
أول اجتمــاع مــن نوعــه فــي مملكــة 
مؤسســة  رئيــس  يجمــع  البحريــن 
إلــى  ليتحــدث  مرموقــة  اقتصاديــة 
فــي  العامليــن  مــن  وأبنائــه  اخوانــه 

قلبــه  ويفتــح  جميعــا  المؤسســة 
لكافــة المنتســبين لهــا، مــن منطلــق 

وأبــوي. إنســاني 
إلــى  الحــر  االتحــاد  رئيــس  وأشــار 
كافــة  إلــى  تطــرق  االجتمــاع  أن 
القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام 
العالــم  فــي  والصحــي  االقتصــادي 
البحريــن  مملكــة  فــي  والمجتمعــي 
ــا،  ــي فــي مقدمتهــا جائحــة كورون ويأت
إذ حــث رئيــس جيبــك العامليــن علــى 
ضــرورة االلتــزام بالتدابيــر االحترازيــة 
مــن  كورونــا،  فيــروس  لمكافحــة 
أســرة  علــى  الحفــاظ  منطلــق 
العامــل، وبيئــة العمــل، وكشــف فــي 
لقائــه عــن تلقــي 95% مــن العامليــن 
ضــد  للتطعيــم  الشــركة  فــي 
الفيــروس، مشــجعا النســبة القليلــة 
بأســرع  اللقــاح  أخــذ  علــى  الباقيــة 
االجتمــاع  فــي  وقــال  وقــت ممكــن، 
بالتدابيــر  يلتــزم  الــذي  العامــل  إن 
االحترازيــة ويحــرص علــى أخــذ اللقــاح 

أســرته  علــى  المحافظــة  يســتطيع 
وزمالئــه فــي العمــل، وعلــى وطنــه.

ونــوه رئيــس االتحــاد الحــر بمــا جــاء 
أثنــى  حيــث  جواهــري  د.  كلمــة  فــي 
ــادة  ــي بقي ــق الوطن ــى جهــود الفري عل
الــوزراء،  رئيــس  العهــد  ولــي  ســمو 
علــى  الجائحــة  مــع  التعامــل  فــي 
كافــة األصعــدة ســواء الصحيــة أو 
فيمــا  والمجتمعيــة،  االقتصاديــة 
أشــار إلــى كلمــة ســمو الشــيخ ناصــر 
بــن حمــد آل خليفــة رئيــس الشــركة 
مستشــار  والغــاز  للنفــط  القابضــة 
فيهــا  شــّبه  التــي  الوطنــي،  األمــن 
االلتــزام فــي العمــل المدنــي بنظيــره 
فــي العمــل العســكري مــن منطلــق 
حــب الوطــن واإلخــالص لــه والتفانــي 
لفــت  ومــا  حياضــه،  عــن  الــذود  فــي 
إليــه رئيــس شــركة جيبــك مــن معــان 
ســمو  كلمــة  حملتهــا  عظيمــة 
أهميــة  علــى  تؤكــد  ناصــر  الشــيخ 
الحفــاظ علــى الوطــن بكافــة الســبل، 

وطنــي. عســكري  حــس  ووفــق 
يوســف  يعقــوب  ودعــا 
النظيــرة  االقتصاديــة  المؤسســات 
بالتأســي  البحريــن  مملكــة  فــي 
ــادرة الدكتــور جواهــري، فــي عقــد  بمب
فــي  العامليــن  مــع  مماثــل  اجتمــاع 
أثــر  لــه مــن  الشــركات الكبيــرة، لمــا 
إيجابــي وفعــال علــى أداء العامليــن، 
ــة شــركة جيبــك  ــه تجرب وهــو مــا أثبتت
اعتمــد  حيــث  ســنوات  مــدار  علــى 
ــد محنــك اســتطاع  نجاحهــا علــى قائ
إلــى  ومبادرتــه  بكلماتــه  يصــل  أن 
صغيرهــم  العامليــن،  كافــة  قلــوب 
علــى  ذلــك  وانعكــس  الكبيــر،  قبــل 
والعائــد  اإلنتاجيــة  مؤشــرات 
ودور  والمجتمعــي،  االقتصــادي 
الشــركة والعامليــن فيهــا بإخــالص 

البحريــن. وطنهــم  بنــاء  فــي 

) صورة تجمع السيد يعقوب يوسف مع الدكتور عبدالرحمن جواهري (
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عـــروض الحـُـــر
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»في ندوة نظمتها لجنة الصحة والسالمة المهنية باإلتحاد الحر«
»د. كوثــر العيــد تقــدم نصائــح حــول األمــراض المهنيــة األكثــر شــيوعا فــي الشــركات 

وطــرق الوقايــة منهــا«

نظمــت لجنــة الصحــة والســالمة 
المهنيــة باالتحــاد الحــر نــدوة بعنــوان 
األكثــر شــيوعًا  المهنيــة  »األمــراض 
فــي الشــركات والمؤسســات وطرق 
الوقايــة منهــا« والتــي تحدثــت فيهــا 
إستشــارية  العيــد  كوثــر  الدكتــورة 
العامــة  والصحــة  العائلــة  طــب 

الصحــة. أصدقــاء  جمعيــة  رئيســة 
وفــي بدايــة النــدوة أكــدت الدكتــورة 
كوثــر أن الصحــة بصفــة عامــة تعنــي 
األمــراض  كافــة  مــن  الجســم  خلــو 
وشــمولها  والنفســية  الجســدية 
لكافــة جوانــب حيــاة اإلنســان، الفتــة 
التــي  هــي  المهنيــة  الصحــة  أن  إلــى 
تعنــى بصحــة اإلنســان الــذي يعمــل 
خلــو  وتمثــل  عمــل،  موقــع  فــي 
العضويــة  األمــراض  مــن  جســمك 
مــكان  فــي  والســالمة  والنفســية 

العمــل.
بيئــة  اختالفــات  إلــى  وأشــارت 
العمــل فــي المواقــع واختــالف نوعية 
العامليــن  تصيــب  التــي  األمــراض 
فيهــا، مؤكــدة علــى أهميــة الســالمة 
علــى  وتأثيرهــا  العمــل،  مــكان  فــي 
اإلنتاجيــة للعامــل والتــي قــد تتســبب 
فــي خســائر للمؤسســة التــي يعمــل 
فيهــا، وقالــت: مــن المهــم الحفــاظ 
علــى صحــة الموظــف لزيــادة انتاجيته 

أربــاح للشــركة.  وتحقيــق 
ولفتــت د. العيــد إلــى أن الموظفين 
لتحريــك  يحتاجــون  بالمكاتــب 
العضــالت وممارســة الرياضــة بيــن 
وأخــرى نظــرا لجلوســهم  فتــرة  كل 
بــأن  ونوهــت  طويلــة،  لفتــرات 
والنظــر  الطويلــة  العمــل  ســاعات 
لجهــاز الكمبيوتــر قــد تســبب ضــررا 
للنظــر، وعلــى المــدى البعيــد يتســبب 
زيــادة  إلــى  الحركــة  الجلــوس وعــدم 
الســمنة وتضــرر الفقــرات القطنيــة.

ونبهــت د. كوثــر لضــرر المأكــوالت 
والمشــروبات غيــر الصحيــة للجســم 
ــل  ــي يتناولهــا الموظــف فــي مقاب الت
الحركــة  أو  الرياضــة  ممارســة  عــدم 
لســاعات العمــل الطويلــة، وقالــت 
إن هــذا النمــط المســتمر لســنوات 
الشــرايين  بتصلــب  يتســبب  قــد 
وأمــراض القلــب والضغــط، ودعــت 
لممارســة أي نشــاط بدنــي بيــن كل 
مقــر  فــي  دقائــق   10 ولمــدة  ســاعة 
الرقبــة. العمــل وتنشــيط عضــالت 

المشــروبات  بتقليــل  ونصحــت 

النــوم  قبــل  ومنعهــا  المنبهــة 
وقالــت  األقــل،  علــى  بســاعتين 
دوام  تتطلــب  األعمــال  بعــض  إن 
مــا  وهــو  اعتياديــة  غيــر  أوقــات  فــي 
لتنــاول  فيهــا  العامليــن  يســتدعي 
علــى  شــددت  لكنهــا  المنبهــات، 
ضــرورة منــح الجســم الراحــة الكافية 
ســاعات  فــي  العمــل  لمواصلــة 

الطويلــة. الــدوام 
مــن  العديــد  وجــود  إلــى  وأشــارت 
مثــل  للمنبهــات  البديلــة  المــواد 
الزعتــر والنعنــاع والبابونــج، وبعــض 
الفواكــه التــي يمكــن خلطهــا فــي مــاء 
إلضفــاء النكهــة علــى المــاء، وبذلــك 
يمكــن االســتغناء عــن المشــروبات 
المنبهــة، وقالــت إن مــن الضــروري 
تخفيــض معــدالت الســكريات فــي 
أن  إلــى  والمأكــوالت  المشــروبات 
يتعــود اللســان علــى المــواد الغذائية 
فائــدة  مــن  لــه  لمــا  ســكر  بــدون 
ونشــاط  الجســم  علــى  عظيمــة 

وحيويــة.
التدخيــن  مــن  الدكتــورة  وحــذرت 
فــي  تتســبب  ربمــا  ســيئة  كعــادة 
بيئــات  أضــرار كبيــرة للعامليــن فــي 
عمــل مجهــدة، الفتة إلــى أن التدخين 
علــى  مضــار  لــه  ايضــا  الســلبي 
األشــخاص القريبيــن مــن المدخنيــن، 
اإللكترونيــة  الســجائر  إن  وقالــت 
أيضــا مضــرة، حيــث أثبتت الدراســات 
أن النكهــات الموجــودة فــي الســجائر 
االلكترونيــة أكثــر ضــررا مــن التدخيــن 
عــن  االبتعــاد  إن  وقالــت  العــادي، 
التدخيــن يمنــح العامــل فرصــة ألداء 

أفضــل. بشــكل  األعمــال 
دقائــق  ألخــذ  الموظــف  ودعــت 

العيــن  وإغــالق  اإلســترخاء  مــن 
أو  الهاتــف  عــن  واالبتعــاد 

لدقائــق،  الكمبيوتــر 
فائــدة  مــن  لــه  لمــا 

الصحــة  علــى  كبيــرة 
. لنفســية ا
وأشارت 

الدكتورة 
العيد إلى 

ضرورة 
عمل 

التحاليل الطبية الدورية للعاملين 
وتحفيز المؤسسات لموظفيها 

على إجراء تلك التحاليل واألشعات 
الدورية وتوفيرها مجانا للعاملين، 
وقالت إن العديد من الفحوصات 

تكون وقاية من أمراض وقد 
تمثل عالجا مبكرا لتلك األمراض، 
وشددت على أهميتها للعاملين 

فوق سن الخمسين وللمرأة فوق 
األربعين.

ودعت الدكتورة العيد 
المؤسسات لتهيئة بيئة صحية 

بتوفير مواد غذائية صحية 
للعاملين تعتمد 

على الفواكه 
واستخدام 

طرق الطبخ 
الصحية 

للعاملين، 
حيث 

تتسبب 
األغذية غير 

الصحية في 
السمنة 
والتـــــــــي 
صـــنفت 

مؤخرا كمرض.
وتناولت في 

الندوة خطورة 
العمل في أماكن 
العمل الصناعية 

التي تحتوي 
على أدوات 

حادة أو 

ضوضاء، وأهمية االلتزام بإجراءات 
السالمة وتوفير اإلسعافات 

األولية، والتدرب عليها من قبل 
العاملين.

تأثيــرات  إلــى  كوثــر  د.  وتطرقــت 
جائحــة كورونــا علــى مواقــع العمــل 
يتطلــب  الذيــن  العامليــن  وحمايــة 
العمــل  مواقــع  فــي  تواجدهــم 
واألماكــن المكتظــة، مشــددة علــى 
وقالــت  التطعيــم،  أخــذ  ضــرورة 
االلتــزام  عــدم  يعنــي  ال  ذلــك  إن 

الوقائيــة. باإلجــراءات 

لمشاهدة النــــــــدوة
الرجاء الضغط هنـا

https://www.youtube.com/watch?v=3GpJgegvs6k
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لجنة الصحة والسالمة باالتحاد الحر تنظم محاضرة عن الحوادث
وإصابات العمل

ضمــن البرنامــج التثقيفــي لالتحــاد 
البحريــن  عمــال  لنقابــات  الحــر 
والســالمة  الصحــة  لجنــة  نظمــت 
المهنيــة باالتحــاد محاضــرة بعنــوان 
عــن  اإلبــالغ  بقــرار  التعريــف   «
ــة  ــات العمــل وكيفي الحــوادث وإصاب
والتعويــض  العجــز  نســبة  تحديــد 
عــن  ممثليــن  فيهــا  شــارك  عنهــا، 
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، 
والهيئــة العامــة للتأميــن اإلجتماعــي، 
الصحــة«. بــوزارة  الطبيــة  واللجــان 

جابــر  هنــاء  األســتاذة  وقدمــت   
العمــل  إصابــات  مشــرف  الجشــي 
بالهيئــة العامــة للتأميــن اإلجتماعــي 
خــالل المحاضــرة التــي أقيمــت عــن 
اإللكترونيــة  زووم  منصــة  طريــق 
إصابــات  عــن  تعريفــا  اإلفتراضيــة، 
العمــل واإلجــراءات المتبعــة لإلبــالغ 
عنهــا، والمزايــا المســتحقة للعامــل 
عليــه  المؤمــن  وحقــوق  المصــاب، 
فــي حــاالت اإلصابــة وكذلــك الحــاالت 
التــي ال تســتحق صــرف التعويضــات.

النمــاذج  الجشــي  وأوضحــت 
العامــة  الهيئــة  لــدى  المعتمــدة 
للتأميــن االجتماعــي الخاصــة بالتبليغ 
والمســتندات  اإلصابــات،  عــن 
الخاصــة بحــوادث الطريــق والمــرض 

المهنــي والوفيات االصابية، مشــيرة 
إلــى أن مزايــا إصابــات العمل تشــمل 
وكذلــك  بعدهــا،  ومــا  العــالج  فتــرة 
والبــدالت  الراتــب  عــن  التعويضــات 
هيئــة  بهــا  تلتــزم  التــي  اليوميــة 
العمــل  وجهــة  االجتماعــي  التأميــن 

صرفهــا. واشــتراطات 
وفــاء  الدكتــورة  واســتعرضت 
طبيــب  أستشــاري  الجــودر  محمــد 
الطبيــة  باللجــان  عضــو  عائلــة 
فــي  الصحــة،  بــوزارة  العامــة 
العجــز  »تقييــم  بعنــوان  مداخلتهــا 
العمــل«،  إصابــات  عــن  الناتــج 
اللجــان  لعمــل  المنظمــة  القوانيــن 
الطبيــة، وهــي قانــون العمــل لعــام 
جهــاز  وقانــون  وتعديالتــه،   2012
الخدمــة المدنيــة والئحتــه التنفيذيــة 
وتعديالتــه، وقانــون الهيئــة العامــة 
للتأميــن االجتماعــي وقــرارات وزيــري 

والعمــل. الصحــة 
 وبينــت الجــودر كيفيــة تقييــم العجــز 
المســتديم والمســتندات المطلوبــة 
للبــت فــي نســبة العجــز المســتديم 
مشــيرا  اللجــان،  انعقــاد  وآليــات 
قانــون  مــن   )71( المــادة  نــص  إلــى 
التأميــن اإلجتماعــي بــأن »لــكل مــن 
والهيئــة  العــالج  وجهــة  المصــاب 

الفحــص  إعــادة  طلــب  العامــة 
الطبــي لمناظــرة اإلصابــة طبيــًا مــرة 
كل ســتة أشــهر خــالل الســنة األولــى 
كل  ومــرة  العجــز  ثبــوت  تاريــخ  مــن 
ــة،  ســنة خــالل الثــالث ســنوات التالي
وعلــى اللجنــة الطبيــة المختصــة أن 
كل  فــي  العجــز  درجــة  تقديــر  تعيــد 
بعــد  التقديــر  إعــادة  يجــوز  وال  مــرة، 
تاريــخ  مــن  ســنوات  أربــع  انتهــاء 
ثبــوت العجــز ، ويتــم إعــادة الفحــص 
الطبيــة  اللجنــة  بمعرفــة  الطبــي 

المختصــة«.
 مــن جانبــه اســتعرض المهنــدس 
قســم  رئيــس  محفــوظ  هانــي 
العمــل  بــوزارة  المهنيــة  الســالمة 
آليــة   ، االجتماعيــة  والتنميــة 
الحــوادث  فــي  والتحقيــق  التفتيــش 
بقســم  والتعريــف  المهنيــة، 
القــرار  ومــواد  المهنيــة،  الســالمة 
الــوزاري  رقــم 12 لســنة 2013، وطــرق 
حمايــة القــوى البشــرية، والحــد مــن 
الحــوادث واإلصابــات المهنيــة، عبــر 
زيــادة الوعــي الوقائــي بيــن أصحــاب 
بأهميــة  منوهــا  والعمــال،  األعمــال 
للتشــريعات  المســتمر  التطويــر 
المهنيــة،  بالســالمة  الخاصــة 
وتطويــر المعاييــر التدريبيــة لبرامــج 

المهنيــة. والصحــة  الســالمة 
إجــراء  إلــى  محفــوظ  وتطــرق   
منشــآت  علــى  الــدوري  التفتيــش 
فــي  والتحقيــق  الخــاص،  القطــاع 
المهنيــة،  واإلصابــات  الحــوادث 
والتفتيــش  العماليــة،  والشــكاوى 
العمــال،  مســاكن  علــى  الــدوري 
مشــيرا إلــى أهميــة إقامــة النــدوات 
التخصصيــة  والمؤتمــرات 

. يبيــة ر لتد ا و
هانــي  المهنــدس  تنــاول  كمــا 
فــي  العمــل  صاحــب  التزامــات 
وكذلــك  اإلصابــات،  عــن  اإلبــالغ 
التزامــات األطبــاء باإلبــالغ فــورا عــن 
مــرض  أو  إليــه  تــرد  التــي  اإلصابــات 
ناجــم عــن العمــل أو مرتبــط بــه، ودور 
فــي  الفنــي  بالتحقيــق  العمــل  وزارة 
واألمــراض  والحــوادث  اإلصابــات 
المهنيــة، وأكــد أن مســؤولية اإلبــالغ 
هــي  المهنيــة  العمــل  حــوادث  عــن 
أطــراف  بيــن  مشــتركة  مســؤولية 
وأصحــاب  الحكومــة  الثالثــة  اإلنتــاج 

والعمــال. العمــل 

لمشاهدة المحاضرة 
الرجاء الضغط هنـا

خالل ندوة »جائحة كورونا والدروس المالية المستفادة«
رئيس »الحر« : البحرين ضربت أروع األمثلة في إدارة أزمة كورونا

بفضل القيادة الرشيدة
ضمن البرنامج التثقيفي لالتحاد 
الحر لنقابات عمال البحرين، نظمت 
لجنة المشاريع واألنشطة باالتحاد 
الحر لنقابات عمال البحرين ندوة 
افتراضية بعنوان »جائحة كورونا 
والدروس المالية المستفادة« 
تحدث من خاللها الدكتور بشر 
محمد موفق أستاذ االقتصاد 
والتمويل اإلسالمي بجامعة 
العلوم التطبيقية، وذلك 
عن طريق منصة 
زووم اإللكتـــرونية 
االفتراضيــــــة. 
من جهتـــــــــــــه 
وجــــه رئيـــــس 
االتحاد الحــــر 
لنقــــــــــــــــابات 
عمال البحرين 
يعقوب يوسف 
محمـــــد الشكر 
للدكتور محمد 
موفــــــــق على 
مشاركتــــــــــــــــــه 
وتعاونـــــــــه مع 
إدارة االتحـــــــــاد 
الحــــر في تنظيم 
هــــــذه النــــــــــــدوة

 الهامــة والقيمــة والتــي غيــرت الكثيــر 
مــن المفاهيــم لــدى المشــاركين فــي 

النــدوة.
النــدوات  هــذه  مثــل  أن  وأكــد 
ســتكون  التثقيفيــة  والتوعيــة 
فــي  العمــال عــون وســند  لقيــادات 
ومكتســبات  حقــوق  علــى  الحفــاظ 
العمــل.  ألصحــاب  وحتــى  العمــال 
البحريــن  أن  إلــى  يعقــوب  وأشــار   
إيجــاد  فــي  األمثلــة  أروع  ضربــت 
الحلــول الالزمــة لألزمــة وخيــر مثــال 
علــى ذلــك مــا حــدث مــع ازمــة كورونــا 
فبفضــل القيــادة الرشــيدة والخبــراء 
والمخلصيــن مــن أبنــاء البحريــن تــم 
ينبغــي  كمــا  وإدارتهــا  األزمــة  تجــاوز 

والتكاتــف. والوعــي  بالعلــم 
الدكتــور بشــر محمــد أســتاذ  أمــا   
اإلســالمي  والتمويــل  االقتصــاد 
بجامعــة العلــوم التطبيقيــة فأكــد أن 
أزمــة كورونــا التــي مــرت بهــا البحريــن 
وقفــة  كانــت  وماتــزال  والعالــم 
ــر مــن الشــركات  ــة جــادة للكثي تاريخي
خاللهــا  مــن  قيمــت  والمؤسســات 
تاريــخ العمــل ومســار تطــوره وتــم 
لــدى  الخاطــىء  المســار  تصحيــح 
عدلــت  التــي  الشــركات  مــن  الكثيــر 
مــن مســارها وغيــرت مــن منتجاتهــا، 

عندهــا  اإلنتــاج  خطــوط  وغيــرت 
المســتقبلية  الخطــط  ووضعــت 
منحــة  األزمــة  مثلــت  فقــد  وبهــذا 

أزمــة. وليــس  الشــركات  لهــذه 
الهامــة  النقــاط  مــن  أن  وأضــاف   
التــي يجــب العمــل عليهــا مــن جميــع 
إيقــاف  والشــركات  المؤسســات 
مختلــف  فــي  التكاليــف  تســريب 
المشــاريع والتــي تتســبب فــي إرهــاق 
أكانــت  ســواء  ماليــًا  المؤسســات 
باألجهــزة  متعلقــة  التكاليــف  هــذه 
والســفرات  واألقســاط  القديمــة 
األوليــة  والمــواد  اإليجــارات 

وغيرهــا. والتكاليــف 
كثيــر  »فــي  بشــر:  الدكتــور  وقــال   
مــن األحيــان الشــركة ممكــن أن تربــح 
لكنهــا تعانــي مــن مشــكالت عميقــة 
تتســبب فــي تســريب لتكاليــف كبيــرة 
ترهــق  ســوف  البعيــد  المــدى  علــى 
لكــن  تقدمهــا   وتوقــف  الشــركة 
كورونــا  فيــروس  أزمــة  أتــت  عندمــا 
كانــت فرصــة رائعــة لمعالجــة هــذه 

جذورهــا. مــن  المشــكالت 

لمشاهدة الورشة
الرجاء الضغط هنـا

https://www.youtube.com/watch?v=LdjT7nHCxJE
https://www.youtube.com/watch?v=TO8ocImIv_w
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قدمها رئيس تحرير وكالة أنباء العمال العرب .. خضر
»فن كتابة الخبر الصحفي«.. ورشة عمل نظمها االتحاد الحر ألعضائه

ضمــن البرنامــج التثقيفــي لالتحــاد 
الحــر لنقابــات عمــال البحريــن نظمت 
العامــة  والعالقــات  اإلعــالم  لجنــة 
 « بعنــوان  عمــل  ورشــة  باالتحــاد 
والتــي  الصحفــي،  الخبــر  كتابــة  فــن 
قدمهــا الســيد عبــد الوهــاب خضــر 
العمــال  أنبــاء  وكالــة  تحريــر  رئيــس 
معلومــات  مركــز  مديــر  العــرب 
وإعــالم اتحــاد عمــال مصــر«، وذلــك 
اإللكترونيــة  زووم  منصــة  عبــر 
االفتراضيــة وقــال:«إن كلمــة إعــالم 
إنمــا تعنــي أساســا اإلخبــار وتقديــم 
فــي  ويتضــح  أعلــم،  أن  معلومــات، 
هــذه العمليــة، عمليــة اإلخبــار، وجــود 
رســالة إعالميــة )أخبــار – معلومــات 
اتجــاه  فــي  تنتقــل  آراء(  أفــكار-   –
مســتقبل،  إلــى  مرســل  مــن  واحــد 
أي حديــث مــن طــرف واحــد، وإذا كان 
المعلــوات  نقــل  يعنــي  المصطلــح 
واألخبــار واألفــكار واآلراء، فهــو فــي 
نفــس الوقــت يشــمل أيــة إشــارات 
أو أصــوات وكل مــا يمكــن تلقيــه أو 
مــرة  اســترجاعه  أجــل  مــن  اختزانــه 
فــإن  وبذلــك  الحاجــة،  عنــد  أخــرى 
اإلعــالم يعنــي “تقديــم األفــكار واآلراء 
جانــب  إلــى  المختلفــة  والتوجهــات 
المعلومــات والبيانــات بحيــث تكــون 
النتيجــة المتوقعــة والمخطــط لهــا 
مســبقا أن تعلــم جماهيــر مســتقبلي 
الحقائــق  كافــة  اإلعالميــة  الرســالة 
يكــون  بحيــث  جوانبهــا،  كافــة  ومــن 
أو  آراء  تكويــن  اســتطاعتهم  فــي 
حيــث  صائبــة  أنهــا  يفتــرض  أفــكار 
يتحركــون ويتصرفــون علــى أساســها 
والنمــو  التقــدم  تحقيــق  أجــل  مــن 
الــذي  والمجتمــع  ألنفســهم  الخيــر 

فيــه«. يعيشــون 
اإلعــالم  أن  خضــر  وأضــاف 
العصــر  بقضايــا  التعريــف  هــو 
وبمشــاكله، وكيفيــة معالجــة هــذه 
النظريــات  ضــوء  فــي  القضايــا 
كل  لــدى  اعتمــدت  التــي  والمبــادئ 
وســائل  خــالل  مــن  دولــة  أو  نظــام 
وخارجيــا،  داخليــا  المتاحــة  اإلعــالم 
ــدى  وباألســاليب المشــروعة أيضــا ل

دولــة. وكل  نظــام  كل 
أهداف اإلعالم

أهــداف  اهــم  مــن  أن  إلــى  وأشــار 
اإلعــالم الدعــوة إلــى النمــو، واليقظة، 
والحضــاري،  الثقافــي،  والتوافــق 
العــام،  الــرأي  بمســتوى  واالرتقــاء 
اإلعــالم  ويعــد  وتثقيفــه.  بتنويــره 
إذ  الحديــث  المجتمــع  فــي  مهمــا 
والتقــدم  المتغيــرة  المدنيــة  إن 
العلمــي والتكنولوجــي الســريع فــي 
هــذا المجتمــع، يبــرز اهميــة اإلعــالم 
المجتمــع أفــراد  إحاطــة  وضــرورة 

أحــداث   علمــا بمــا يجــري فيــه مــن 
أعــداد  زيــادة  ومــع  وتطــورات، 
الســهل  مــن  أصبــح  الجماهيــر 
االتصــال المباشــر بمصــادر وســائل 
وتقــوم  دورا  تلعــب  التــي  اإلعــالم 

. جبهــا ا بو
وبيــن خضــر أن اإلعــالم يلعــب دورا 
هامــا فــي عمليــة التنشــئة والتطبيــع 
االجتماعــي والنمــو االجتماعــي للفــرد 
وســائل  وتســهم  عامــة،  بصفــة 
الثقافيــة،  الوحــدة  فــي  اإلعــالم 
واالجتماعيــة والتقريــب بيــن طبقــات 
فــي  وتســهم  الحديــث،  المجتمــع 
عمليــة النقــل الثقافــي بيــن األجيــال 
قربــت  الحديثــة  األعــالم  فوســائل   ،
ومغاربهــا،  األرض،  مشــارق  بيــن 
وشــمالها وجنوبهــا وأصبــح أي جــزء 
مــن العالــم يتأثــر بأحــداث أي جــزء آخــر 
ويســتجيب لــه، وال يتيســر اإلحاطــة 
بهــذا اال عــن طريــق وســائل اإلعــالم.

النشرة اإلخبارية
وفيمــا يتعلــق بالنشــرة  اإلخباريــة  
ســبقت  أنهــا  إلــى  خضــر  فأشــار 
ظهــور الصحافــة بمعناهــا الحديــث، 
بشــكل  يصــدر  ودوري  كمطبــوع 
التــي  وهــي  واحــد،  وباســم  منتظــم 
األولــى  المطابــع  أصحــاب  قدمهــا 
فــي بداياتهــا وتجــار األخبــار، وقــد أخرج 
المؤرخــون للصحافــة هــذه النشــرات 
ــر  مــن مفهــوم الصحــف بســبب تغّي
أســمائها وعــدم ثبوتهــا مــن جانــب، 
أخــر  جانــب  مــن  انتظامهــا  وعــدم 
مضيفــا أن أهميــة النشــرات تكمــن 
أو  الــالزم  التمهيــد  كانــت  أنهــا  فــي 
المفتــاح لظهــور الصحــف بمعناهــا 
هــذه  وكانــت  الحديــث،  وشــكلها 
علــى  كلــي  بشــكل  تعتمــد  األخبــار 
تتضمــن  كانــت  حيــث  األخبــار،  نشــر 
أهــم األحــداث الشــهرية والســنوية، 
حيــث منهــا مــا كان ينشــر كل ســتة 
أشــهر ومنهــا كل شــهر ومنهــا مــا 

المقــال  هــذا  وفــي  أســبوعي،  هــو 
كتابــة  قواعــد  عــن  الحديــث  ســيتم 
الخبــر الصحفــي بالشــكل المعــروف 
منــذ بدايــات الصحافــة وتطورهــا عــن 

اإلخباريــة. النشــرات 
قواعد كتابة الخبر الصحفي

وعــن قواعــد كتابــة الخبــر الصحفــي 
فقــال خضــر: »لقــد اتفــق النقــاد منــذ 
الحــدث  أن  علــى  الصحافــة،  بدايــات 
علــى  ينطــوي  المكتمــل  القصصــي 
لســتة  تقصــر،  أو  تطــول  إجابــات 
أســئلة، هــي: َمــن، متــى، أيــن، كيــف، 
عنــه  ُيعّبــر  مــا  وهــي  لمــاذا،  مــاذا، 
 The أو W.H questions باإلنجليزية ِبـ
 How مضاًفا إليها الســؤال Five Ws
الــذي ال يبتــِدئ بالحــرف W، ومــن هنــا 
العــرب علــى  المؤلفيــن  درج بعــض 
أســئلة،  خمســة  األدوات  هــذه  َعــّد 
وهــو تصنيــف غيــر دقيــق ألن عددهــا 
ســتة، ومبعــث هــذا اللبــس علــى مــا 
 The لـــ  الحرفيــة  الترجمــة  هــو  يبــدو 
الخمــس  الشــقيقات  أي   Five Ws
 W التــي تبــدأ كل واحــدة منهــا بالحرف
فــي حيــن تبــدأ السادســة بحــرف أخــر، 
فالبنــاء التقليــدي للقصــة القصيــرة 
باعتمــاد  يســمح  أن  يمكــن  بالــذات 
لجانــب  كأســاس  الســتة  األســئلة 
واحــد مــن جوانــب الحبكــة القصصيــة 
ــك  ــل فــي ذل ــة، وللتفصي وهــو الحكاي
الخبــر  كتابــة  قواعــد  تالًيــا  ســُيذَكر 

الصحفــّي بشــيٍء مــن الشــرح.
القصة الخبرية

فأوضــح  الخبريــة  القصــة  وحــول   
الخبريــة  القصــة  تكويــن  أن  خضــر  
تحتــاج إلــى اإلجابــة عــن ســتة أســئلة 
يســتطيع  النشــط  المحــرر  لكــن   ،
تطورهــا،  بخلفيــة  القصــة  يثــري  أن 
وقــد ال تكــون الخلفيــات اإلخباريــة أو 
الماضــي اإلخبــاري جــزًءا مباشــًرا مــن 
األســئلة الســتة، لكنهــا بالقطــع ال 
يمكــن االســتغناء عنهــا، وال ســيما 

أن  مــع  السياســية،  األخبــار  فــي 
اإلجابــة عــن هــذه األســئلة ال تكفــي 
لتكويــن قصــة بالمعنــى الفنــّي، بــل 
تقــّوي -مــع بعــض اإلضافــات- فكــرة 
الصحفــي،  بالمعنــى  قصــة  تكويــَن 
فقواعــد كتابــة الخبــر الصحفــي هــو 
الســتة:  عــن هــذه األســئلة  اإلجابــة 
مــن: مــن الــذي لعــب الــدور فــي وقــوع 
الحــدث.  زمــن وقــوع  الحــدث. متــى: 
أيــن: مــكان وقــوع الحــدث. مــاذا: مــاذا 
حــدث. كيــف: تفاصيــل الحــدث لمــاذا: 
أولويــات الحــدث أو خلفيــات الحــدث.

الخبر الصحفي
األســئلة  جانــب  إلــى  وأضــاف   
أساســية  مكونــات  هنــاك  الســّتة، 
الخبــر  كتابــة  قواعــد  فــي  أخــرى 
القواعــد  هــذه  ومــن  الصحفــي، 
التــي يفضــل اســتخدامها: أّنــه عنــد 
كتابــة مقدمــة الخبــر مــن الضــروري 
وأخطــر  أهــم  المقدمــة  أن  معرفــة 
فــي  أو  اإلخباريــة  القصــة  فــي  جــزء 
ــي  ــر الت ــر، فهــو واجهــة الخب ــاء الخب بن
علــى  القــارئ  تشــجع  أن  يمكــن 
اإلقبــال علــى قراءتــه أو الصــد عنــه، 
إن بنــاء المقدمــة الســليمة يعتمــد 
علــى معادلــة بســيطة تنظــم فيهــا 
علــى  بنــاًء  الســتة  األســئلة  أجوبــة 
مبــدأ األهميــة، والمقدمــة الصحيحــة 
هــي التــي تضمــن أهــم هــذه األجوبــة 
ممثلــة بذلــك ذروة الحــدث اإلخبــاري، 
الجيــد  والخبــر  الســليمة  والمقدمــة 
يعمــل علــى بلــوغ الرســالة اإلعالميــة 
القــارئ  بتقبــل  والمتمثــل  »الخبــر« 
لقراءتهــا كاملــة واتخــاذه ردة فعــل 
ومبــدأ  تجاههــا،  ايجابيــة  أو  ســلبية 
األجوبــة  فــي  ننظــر  أن  األهميــة 
ــم نرتبهــا بحســب أهميتهــا  الســتة ث
فتبــدأ المقدمــة بذكــر األكثــر أهميــة 

وهكــذا. أهميــة،  فاألقــل 
تطــرق خضــر إلــى لغــة كتابــة الخبــر 
مــن  البــد  أنــه  فأوضــح  الصحفــي 
توّفــر ثالثــة شــروط فــي اللغــة التــي 
وهــي:  الصحفــي،  الخبــر  بهــا  يكتــب 
البســاطة والســهولة واالبتعــاد عــن 
فــي  والغريبــة  المعقــدة  التراكيــب 
المحســنات  تجنــب  وكذلــك  اللغــة، 
والصــور  والمترادفــات  اللفظيــة 
باألمثلــة  االستشــهاد  أو  البيانيــة 
هــو  ممــا  ذلــك  وغيــر  باألشــعار  أو 
ــى لغــة  ــه إل ــى لغــة األدب من أقــرب إل
الصحافــة. تجنــب اســتخدام الفعــل 
الفعــل  والتــزام  للمجهــول  المبنــي 
اإلمــكان.  قــدر  للمعلــوم  المبنــي 
الجمــل  اســتخدام  علــى  الحــرص 
مــع  الموجــزة  والفقــرات  القصيــرة 
المألوفــة  بالمصطلحــات  االلتــزام 

اء. للقــر

لمشاهدة الورشة
الرجاء الضغط هنـا

https://www.youtube.com/watch?v=A56FZfR3bCc
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ضمــن البرنامــج التثقيفــي لإلتحــاد الحــر .. محمــد يحيــى يتحــدث عــن المفاهيــم العشــرة 
فــي العمــل النقابــي

 ضمــن البرنامــج التثقيفــي لالتحــاد 
الحــر لنقابــات عمــال البحريــن نظمت 
باإلتحــاد  والتثقيــف  التدريــب  لجنــة 
نــدوة افتراضيــة بعنــوان »المفاهيــم 
النقابــي«  العمــل  فــي  العشــرة 
والتــي ألقاهــا النقابــي محمــد يحيــى 
والســالمة  للصحــة  الرئيــس  نائــب 
عــن  الحــر، وذلــك  باإلتحــاد  المهنيــة 
اإللكترونيــة  زووم  منصــة  طريــق 

االفتراضيــة.
للصحــة  الرئيــس  نائــب  وقــال 
الحــر  باالتحــاد  المهنيــة  والســالمة 
الممارســة  »أدبيــات  يحيــى:  محمــد 
بهــا  اإللمــام  يمثــل  والتــي  النقابيــة 
أمــرًا ضروريــًا للغايــة لفهــم العمــل 
الممارســة  ولترشــيد  النقابــي 
العمــل  وأدبيــات  نفســها.  النقابيــة 
تقــوم  عامــة  مبــادئ  هــي  النقابــي 
عليهــا كافــة أشــكال العمــل النقابــي 
مكتوبــة  غيــر  الغالــب  فــي  أنهــا  إال 
ولوائــح  نصــوص  ضمــن  مدرجــة  أو 
يعفــي  ال  وهــذا  النقابيــة  األنظمــة 
مــن مســؤلية اإللتــزام بهــا مــن قبــل 
لــذا ســميت  أدبيــا  التزامــًا  األعضــاء 
يقــوم  التــي  العامــة  المبــادئ  هــذه 
بمفاهيــم  النقابــي  العمــل  عليهــا 
العمــل النقابــي والتــي نــود أن نعرض 

أهمهــا«
 وأضــاف يعــّرف العمــل النقابــي أو 
النقابــة ببســاطة أنهــا: »إطــار يدافــع 
والمعنويــة  الماديــة  الحقــوق  عــن 
المجتمــع  داخــل  معينــة  لشــريحة 
مجموعــة  هــي  والطبقة/الشــريحة 
اجتماعيــة  ظــروف  لهــا  بشــرية 
مصالحهــا  يجعــل  ممــا  متقاربــة 
يصبــح  وبالتالــي  متقاربــة.  كذلــك 

أرضيــة  إيجــاد  علــى  أفرادهــا  عمــل 
للعمــل التضامنــي مــن أجــل الدفــاع 
الحقــوق  عــن  المشــترك  الجماعــي 
ملحــا  أمــرا  والمعنويــة  الماديــة 
النقابــي  العمــل  أن  إلــى  مشــيرا 
أو  مفتعــًلا  عمــال  ليــس  الحقيقــي 
إراديــا بــل هــو ضــرورة ملّحــة ونتيجــة 
ماديــة ومعنويــة  لظــروف  طبيعيــة 

معيــن. اجتماعــي  ومســتوى 
ذات  يراهــا  نقــاط   10 يحــي  وطــرح 
وهــي  النقابــي  العمــل  ببنــاء  صلــة 
اإليجابيــة  والذاتيــة  االقتنــاع  مبــدأ 
ومبــدأ  المركزيــة  والديمقراطيــة 
القيــادة الجماعيــة والعمــل الجماعي 
الفرديــة  والمســؤولية  الشــورى  أو 
والنقــد  والمحاســبة  والمراقبــة 
الذاتــي ومبــدأ تقبــل الــرأي المعــارض 

االختيــار  موضوعيــة  مبــدأ  وأخيــرًا 
 وأشــار محمــد يحيــى إلــى أن مــن 
أهــم مبــادئ العمــل النقابــي أن يكــون 
الممارســة  بأهميــة  مقتنعــا  الفــرد 
المحافظــة  فــي  وجدواهــا  النقابيــة 
وتحســين  الجميــع  حقــوق  علــى 
أوضــاع األعضــاء واالرتقــاء بالواقــع 
فهــو  األفضــل،  نحــو  الموجــود 
العمــل  إلســتمرار  ملحــة  ضــرورة 
جميــع  أمــا  والصمــود  النقابــي 
أن  موضحــا  الطارئــة  الظــروف 
لــذا  عمــاًل تطوعيــأ  النقابــي  العمــل 
اإليجابيــة  الذاتيــة  أهميتــة  تكمــن 
لألعضــاء لتكــون المحــرك األساســي 
للعمــل والمثابــرة لتحقيــق األهــداف 
المبــدأ  هــذا  فــي  وتتبلــور  المرجــوة 
فــي  والتضحيــة  االســتعداد  عمليــة 
المرجــوة. للغايــات  البلــوغ  ســبيل 

الديمقراطيــة  مبــدأ  أن  واعتبــر   

المركزيــة هــو العمــود الفقــري الــذي 
يرتكــز عليــه النشــاط النقابــي والحيــاة 
ككل  النقابيــة  للحركــة  التنظيميــة 
إدارة  تكــون  بــأن  يعنــي  الــذي  وهــو 
ــة وكافــة القــرارات والمواقــف  النقاب
المعبــرة عنهــا صــادرة وفــق آليــات 
جميــع  فيهــا  يشــارك  ديمقراطيــة 
تعطــي  اآلليــات  هــذه  األعضــاء 
األفــراد حــق اختيــار المجموعــة التــي 
تقــود العمــل النقابــي ويلتــزم جميــع 
عنهــا. الصــادرة  بالقــرارات  األفــراد 

القيــادة  مبــدأ  أن  يحــي  وأضــاف 
يجنــب  الــذي  المبــدأ  هــو  الجماعيــة 
العمــل األخطــاء واالندفــاع واألنانيــة 
عنــد  المبــدأ  هــذا  ويتجلــى  المقيتــة 
اتخــاذ القــرارات باالعتمــاد علــى رأي 
األكثريــة والتــزام األقليــة بهــا والدفاع 
معارضيــن  كانــوا  وإن  حتــى  عنهــا 

القــرارات. لهــذه 
ــد أو مســؤول  ــي قائ  ودعــا كل نقاب
أن يســتعين ويسترشــد خالل قيامه 
أصحــاب  بــآراء  النقابــي  بالنشــاط 
ــى  ــه حت ــى آراء زمالئ ــرة إضافــة إل الخب
يتــم ضمــان ترشــيد آليــة اتخــاذ القــرار 

ــه األســلم واألفضــل بمــا في
ــي مســئول  وأكــد يحيــى أن كل نقاب
مــن  بــه  يقــوم  مــا  نتائــج  يتحمــل 
وخــالل  نقابيــة  ومهــام  وظائــف 
العضــو  يتعــرض  بعملــه  قيامــه 
النقابــي للمراقبــة والمحاســبة مــن 
ومــن  العليــا  واألجهــزة  القيــادات 
النقابــي. للتنظيــم  الدنيــا  القواعــد 

يفتقــد  حيــن  أنــه  علــى  وشــدد   
المراقبــة  لمبــدأ  النقابــي  النشــاط 
التنظيــم  يتعــرض  والمحاســبة 
النقابــي لنــوع من الفوضى والتســيب 

ــى حــد التالشــي  ــأ إل الــذي يصــل أحيان
الفعلــي للعمــل وانهيــاره، مؤكــدًا أن 
الرقابــة والمحاســبة كمبــدأ ال يهــدف 
الخطــأ  إثبــات  إلــى  األولــى  بالدرجــة 
وفــرض العقوبــات بقــدر مــا يهــدف 
إلــى تحســين نوعيــة النشــاط النقابــي 

إنتاجيتــه. ورفــع 
النقــد  أن  يحيــى  محمــد  وأضــح 
نقابــي  لــكل عنصــر  الذاتــي هــو حــق 
بغــض النظــر عــن موقعــه النقابــي 
القياديــة  األجهــزة  فــي  عضــو  أهــو 
أم هــو ضمــن قواعــد النقابــة ومــن 
العضــو  يقــوم  المبــدأ  هــذا  خــالل 
بتوجيــه انتقاداتــه للجهــة المســئولة 
تنــاول  فــي  الموضوعيــة  مراعيــًا 
الموضــوع المــراد انتقــاده بعيــدًا عــن 

بنــاءة. وبصــورة  التجريــح 
النقابــة  فــي  فــرد  كل  علــى  وتابــع 
مهمــا كانــت مشــاربه وتوجهاتــه أن 
يتقبــل الــرأي المعــارض بــكل مرونــة 
مهمــا كانــت صحتــه ومــدى مخالفتــه 
فيمــا  نتعــاون   « قيــل  وكمــا  لرأيــه 
اتفقنــا عليــه ويعــذر بعضنــا بعضــًا 

فيمــا اختلفنــا عليــه. 
حديثــه   يحيــى  محمــد  واختتــم   
موضوعيــة  مبــدأ  علــى  بالتأكيــد 
االختيــار وضــرورة أن يراعــي العضــو 
الموضوعيــة قبــل اتخــاذ القــرار بعيدًا 
والمصالــح  العاطفــة  تأثيــر  عــن 
علميــًا  الفــرد  يكــون  بــأن  الفرديــة 
ينشــد  أن  يجــب  الــذي  اختيــاره  فــي 

العــام. الصالــح 

لمشاهدة النــــــــدوة
الرجاء الضغط هنـا

https://www.youtube.com/watch?v=dbk7hXP1fHc&t=4s
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