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»ر�أ�س زويد«.. 

ومثلث برمودا الغام�ض..!!

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

ثمة أسئلة محيرة ال تجد لها أي إجابة، ذات صلة بمسائل 
وتفاصيلها،  هويتها  كشف  عــن  البشري  العقل  يعجز  غامضة 
الــتــي لــم يتمكن أحــد من  الــيــوم مــن األلــغــاز  وتــعــد فــي عالمنا 
في  واألهــرامــات  أمريكا،  في  بــرمــودا  مثلث  أشهرها  من  حلها.. 
أذربيجان..  في  النار  وجبل  القديمة،  الدنمارك  ومتاهة  مصر، 
مملكة  في  الجنوبية  بالمحافظة  زويــد  رأس  منطقة  أن  ويبدو 

البحرين، ستندرج مع تلك المسائل الغامضة..!!
البيع  فيها  يمارس  والتي  المخالفة،  والفرشات  البسطات 
لم  ومــتــجــددة،  قديمة  زويـــد، مشكلة  رأس  فــي منطقة  والــشــراء 
والــقــضــاء  وقــفــهــا ومنعها  فــي  والــحــمــات  الــتــحــركــات  كــل  تفلح 
عــلــيــهــا، بــل مــع كــل مـــرة تــتــكــاثــر وتــتــعــاظــم، ونــقــرأ معها أخــبــار 
الحمات في المصادرة والتهديد، ولكن من دون جدوى.. وإليك 

عزيزي القارئ بعض األمثلة.
عن  الجنوبية  المنطقة  بــلــديــة  أعــلــنــت   2017 نوفمبر  فــي 
الجهات  مــن  عــدد  بمشاركة  مخالفة،  فرشة   183 نحو  مــصــادرة 
يقام  الذي  القانوني  غير  السوق  الحملة  واستهدفت  الرسمية، 
البضائع  مــن خاله  وتــبــاع  األســبــوع،  أيــام  وبعض  الجمعة  يــوم 
الفاسدة والممنوعة، كما يتم استغال المنطقة إلقامة فرشات 
السوق  يمتد هذا  والقوانين، حيث  ومحات مخالفة لألنظمة 

على مساحة تقارب الكيلومتر.
وفي يناير 2018 قالت بلدية المنطقة الجنوبية إن حملتها 
في منطقة رأس زويد مستمرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات 
فرشات  لوضع  المفتوحة  المناطق  استغال  لمنع  المختصة، 
فرشة   53 إزالـــة  وتــم  المعايير،  تخالف  مرخصة  غير  متنوعة 

متنوعة لباعة جائلين.
الــتــجــارة  بــــــوزارة  الــتــفــتــيــش  إدارة  نـــفـــذت   2021 يــنــايــر  فـــي 
بالتعاون مع جهات مختصة، حملة تفتيشية واسعة على الباعة 
إزالــة أكثر من 200 فرشة  الجائلين في منطقة رأس زويــد، وتم 
تلك  استخدام حوالي 12 شاحنة إلزالــة  وتم  الجائلين،  للباعة 

البضائع..!!
المكيفات  لتصليح  ورشــة  في  حريق  اندلع   2022 مايو  في 
بمنطقة رأس زويد الصناعية، وأسفر عن وفاة شخص وإصابة 
»الــبــاد« عــن وجــود  لــجــريــدة  4 آخــريــن، وكــشــف تقرير صحفي 
البناء،  ومخلفات  النفايات  من  وأرتـــال  وعشوائيات،  مخالفات 

فضا عن انتشار كبير لظاهرة الكاب الضالة.
وفي مارس 2023 قامت بلدية المنطقة الجنوبية بالتعاون 
مع الجهات المعنية بإزالة 173 فرشة مخالفة للباعة الجائلين 
األجانب بمنطقة رأس زويد، وتضمنت أعمال اإلزالة عن مصادرة 
الــمــواد الــمــعــروضــة مــن خــضــروات وفــواكــه تــالــفــة واكــســســوارات 
كما  مستخدمة،  ومــابــس  صحية  غير  غذائية  ومـــواد  وهــواتــف 
لنقل  الجائلين  الــبــاعــة  يستخدمها  مــركــبــات   4 مــصــادرة  جــرى 

الفرشات.
لما  فقط،  كنماذج  اخترناها  حديثة،  منشورة  أخــبــار  هــذه 
يجري في منطقة رأس زويد، مع الحمات الرسمية في كل مرة، 
مقابل  فــي  المعنية،  الجهات  على  والــمــال  الجهد  تكلف  التي 
في  كــان  ولربما  القانون،  تحدي  على  الجائلين  الباعة  إصــرار 
وجود سوق شعبي أو مركزي، يمكن أن يعالج المسألة، طالما أن 

الحمات الرسمية وعمليات اإلزالة لم تنفع. 
على  يجيب  ربما  سر جديد  اكتشاف  العلماء  أعلن  مؤخرا 
لــغــز مــثــلــث بـــرمـــودا الــغــامــض، كــمــا أعــلــنــت مــصــر عــن اكــتــشــاف 
العلماء على حل غموض  سرداب في أحد األهرامات قد يعين 
بناء األهرامات.. ولكن يبدو أن مشكلة منطقة »رأس زويد« في 

البحرين ستستمر في غموضها، من دون جواب وال حل.

شارك الدكتور وليد خليفة 
في  الصحة  وزارة  وكيل  المانع 
ــاع اإلقـــلـــيـــمـــي الــثــانــي  ــمــ ــتــ االجــ
ــتـــوى لــمــنــظــمــة  ــمـــسـ الـــرفـــيـــع الـ
صحة  حـــول  العالمية  الــصــحــة 
ــن،  ــ ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــن والـ ــ ــيـ ــ ــئـ ــ ــــاجـ الـ
وذلــــك فــي مــديــنــة شـــرم الشيخ 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــر الـ ــصــ ــهــــوريــــة مــ بــــجــــمــ
المكتب  من  بتنظيم  الشقيقة، 
ــلـــيـــمـــي لــمــنــظــمــة الــصــحــة  اإلقـ
الــعــالــمــيــة لـــشـــرق الــمــتــوســط، 
ــق مـــــع الــمــكــتــبــيــن  ــيـ ــسـ ــنـ ــتـ ــالـ وبـ
وأوروبــــا،  إلفــريــقــيــا  اإلقليميين 
أحمد  الدكتور  من  كل  بحضور 
بـــن ســـالـــم الــمــنــظــري، الــمــديــر 
ــلـــيـــمـــي لــمــنــظــمــة الــصــحــة  اإلقـ
الــعــالــمــيــة لـــشـــرق الــمــتــوســط، 
مويتي،  ماتشيديسو  والدكتورة 
لمنظمة  اإلقــلــيــمــيــة  الـــمـــديـــرة 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة إلفــريــقــيــا، 
والــدكــتــور هــانــس هــنــري كــلــوج، 
ــمـــي لــمــنــظــمــة  ــيـ ــلـ الـــمـــديـــر اإلقـ

الصحة العالمية ألوروبا.
مــن جــانــبــه، ألــقــى الــدكــتــور 
وزارة  وكيل  المانع  خليفة  وليد 
ــــدى  ــة كـــلـــمـــة خــــــال احـ ــحـ الـــصـ
ــوان:  ــنـ ــعـ ــاع بـ ــمــ ــتــ ــات االجــ ــسـ ــلـ جـ
ــيــــق صــــحــــة الـــاجـــئـــيـــن  ــبــ ــطــ »تــ
والمهاجرين: أفضل الممارسات 
ــن الـــــــــدول األعـــــــضـــــــاء«، عـــّبـــر  ــ مـ
بالمشاركة  سعادته  عن  خالها 
فـــي هـــذا االجــتــمــاع اإلقــلــيــمــي؛ 
والذي يهدف إلى تبادل الخبرات 
وأفضل الممارسات نحو تحقيق 
حقيقة  الــصــحــة  لــجــعــل  رؤيـــــة 
ســيــمــا  وال  ــلـــجـــمـــيـــع،  لـ واقـــــعـــــة 
الــاجــئــيــن والــمــهــاجــريــن. كما 
عّبر عن اعتزاز مملكة البحرين 
كبيرة  خطوات  من  حققته  بما 
ــايـــة الــصــحــيــة  فـــي مـــجـــال الـــرعـ
المجتمع  ــراد  أفــ لــكــافــة  خــدمــًة 
ومن بينهم العمال المهاجرين، 
والــعــمــل عــلــى تــذلــيــل الــصــعــاب 
والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــهــهــم، 

ــًا الـــتـــحـــديـــات الــتــي  وخــــصــــوصــ
واجهتهم وتفاقمت عليهم خال 
ــا »كــــوفــــيــــد-19«،  جــائــحــة كــــورونــ
البحرين  مملكة  أن  إلــى  الفــًتــا 
اتخذت خطوات ملموسة لتلبية 

كافة احتياجاتهم الصحية.
ــع  ــانـ ــمـ ــور الـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وأشــــــــــار الـ
الــبــحــريــن  إلــــى أن فـــي مــمــلــكــة 
ــل يــــوفــــر  ــ ــامــ ــ ــــي شــ ــــحـ ــام صـ ــ ــظــ ــ نــ
ــواًل شـــامـــًا إلـــى الــخــدمــات  ــ وصـ
ــيــــع، بــــــدون  ــلــــجــــمــ ــة لــ ــيــ ــحــ الــــصــ
الخدمات  يغطي  بحيث  تمييز، 
ــة  ــايــ ــرعــ ــة والــ ــامــ ــعــ ــيـــة الــ الـــصـــحـ
ــة والــثــانــويــة والــثــالــثــيــة،  ــيـ األولـ
كــمــا يــرّكــز الــنــظــام عــلــى تدابير 
الــصــحــة الــوقــائــيــة، وجــعــل من 
العمال  وصــول  ضمان  أولوياته 
الخدمات  هذه  إلى  المهاجرين 
العديد  اتــخــاذ  تــم  إذ  الصحية، 
مـــن اإلجـــــــــراءات لــلــتــغــلــب على 
في  يواجهونها  الــتــي  الــحــواجــز 

الرعاية الصحية.  إلى  الوصول 
مـــنـــوهـــًا إلــــى أنــــه فـــي فـــي إطـــار 
مــن   »1« رقـــــــم  ــمــــل  ــعــ الــ ركـــــيـــــزة 
الركائز الخمس للعمل التي تم 
تــحــديــدهــا فــي االجــتــمــاع رفيع 
المستوى في مارس 2022 حول 
الصحة والهجرة في تركيا، فقد 
جــهــوًدا  البحرين  مملكة  بــذلــت 
ــادة  ــفـ ــتـ ــافـــرة لـــضـــمـــان اسـ ــتـــضـ مـ
ــن الـــتـــغـــطـــيـــة  ــ ــن مــ ــريــ ــاجــ ــهــ ــمــ الــ
الـــصـــحـــيـــة الـــشـــامـــلـــة. وتــشــمــل 
البحرين في هذا  جهود مملكة 
الصحي  التأمين  توفير  الصدد 
الــدولــة؛  فــي  العاملين  لجميع 
الطبية  الخدمات  يغطي  الــذي 
والـــــجـــــراحـــــيـــــة والــــفــــحــــوصــــات 

المخبرية واألشعة واألدوية.
ــور الــمــانــع  ــتـ ــدكـ  وأوضــــــح الـ
ــه اســتــجــابــًة  ــأنـ ــــال كــلــمــتــه بـ خـ
لـــانـــتـــشـــار الـــعـــالـــمـــي لــجــائــحــة 
كــــــورونــــــا »كـــــــوفـــــــيـــــــد-19«، فــقــد 

على  البحرين  مملكة  حــرصــت 
ــات وإجـــــــــــراءات  ــاســ ــيــ تـــنـــفـــيـــذ ســ
ــة لـــلـــحـــد مـــــن مـــخـــاطـــر  ــلــ ــامــ شــ
ــوارئ الــصــحــيــة  ــ ــطـ ــ الــــكــــوارث والـ
 ،»2« رقــم  العمل  ركيزة  إطــار  في 
الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  اتــــخــــذت  إذ 
ــبـــاقـــيـــة  ــر ســــريــــعــــة واســـتـ ــيــ ــدابــ تــ
بما  الفيروس،  انتشار  الحــتــواء 
المكثفة  االخــتــبــارات  ذلـــك  فــي 
وإجــــــــراءات تــتــبــع الــمــخــالــطــيــن 
ــر الـــصـــحـــي  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ والـــــــعـــــــزل والـ
ــيـــة بــالــصــحــة  ــتـــوعـ وحــــمــــات الـ
الـــعـــامـــة، بـــاإلضـــافـــة إلـــــى نــهــج 
ــر تــمــيــيــزي  ــيــ ــر إلـــــزامـــــي وغــ ــيـ غـ
تقديمه  تــم  والــــذي  للتطعيم، 
ــا ، مــثــل جــمــيــع خــدمــات  مــجــاًن
ــة الــصــحــيــة الــمــتــعــلــقــة  ــايـ ــرعـ الـ
إلى  الفتًا  »كوفيد-19«،  بكورونا 
الذين  أولــئــك  إلــى  بالنسبة  أنــه 
لــديــهــم إقــامــة مــعــلــقــة، فــقــد تم 
تنسيق التطعيم مع سفاراتهم، 

ــراد فــتــرة ســمــاح،  ــ وتـــم مــنــح األفـ
مــن أجـــل بــنــاء الــثــقــة والــشــعــور 
ــن واألمــــــــــان، كـــمـــا قــامــت  ــاألمــ بــ
حمات  بتنفيذ  أيًضا  المملكة 
إعامية وتثقيفية متاحة بعدة 
لــغــات لــضــمــان حــصــولــهــم على 
ــي الــوقــت  مــعــلــومــات دقــيــقــة وفــ
الــــمــــنــــاســــب حــــــــول الــــفــــيــــروس 

وكيفية حماية أنفسهم.
وأكد وكيل وزارة الصحة أن 
جــهــودًا  بــذلــت  البحرين  مملكة 
كبيرة في إطار ركيزة العمل رقم 
بيئات  تــطــويــر  عــبــر  وذلـــك   ،)3(
شاملة تعزز اإلدماج االجتماعي 
والــــصــــحــــة والــــرفــــاهــــيــــة، حــيــث 
اتخذت مملكة البحرين خطوات 
لــتــعــزيــز الــتــكــامــل االجــتــمــاعــي 
والحد من التمييز ضد العمال 
بأن  االعــتــراف  مع  المهاجرين، 
ــل االجـــتـــمـــاعـــيـــة يــمــكــن  ــوامـ ــعـ الـ
أن يــكــون لــهــا تــأثــيــر كــبــيــر على 
الـــنـــتـــائـــج الـــصـــحـــيـــة، كـــمـــا تــم 
العمال  لحماية  جمعية  إنشاء 
ــقــــدم  ــ الــــمــــهــــاجــــريــــن، والـــــتـــــي ُت
ــنـــاصـــرة  خــــدمــــات الــــدعــــم والـــمـ
باإلضافة  المحتاجين،  للعمال 
وطنيًا  ساخنًا  خطًا  إنشاء  إلــى 
لإلباغ عن االتجار باألشخاص 
بــه  ويــــعــــمــــل   ، واســــتــــغــــالــــهــــم 
أخصائيين اجتماعيين مدربين 
يــمــكــنــهــم تـــقـــديـــم الـــمـــســـاعـــدة 

والدعم للضحايا.
مملكة  أن  إلــــى  أشـــــار  كــمــا 
كبيًرا  تقدًما  أحـــرزت  البحرين 
فــي إطــار ركــيــزة العمل رقــم »4« 
الهجرة  صحة  حوكمة  لتعزيز 
وصـــنـــع الــســيــاســات الــمــســتــنــدة 
أنشأت  إذ  والبيانات،  إلى األدلة 
مملكة البحرين مرصًدا وطنًيا 
وتحليل  بجمع  يــقــوم  للصحة 
البيانات الصحية، بما في ذلك 
الــبــيــانــات الــمــتــعــلــقــة بــالــعــمــال 
السياسات  إلثــراء  المهاجرين، 

وصنع القرار.

وحــــــــــــول إطــــــــــــار الـــــركـــــيـــــزة 
ــل، أوضــــــح  ــمــ ــعــ ــلــ الــــخــــامــــســــة لــ
الدكتور وليد المانع بأن مملكة 
الـــبـــحـــريـــن اســتــكــشــفــت طـــرًقـــا 
للعمل وطّورت شراكات  مبتكرة 
كأداة تمكين حيوية، وذلك إدراكًا 
االحــتــيــاجــات  تــلــبــيــة  أن  مــنــهــا 
المهاجرين  للعمال  الصحية 
الحكومة  يشمل  نهًجا  تتطلب 
لذا  بأسره،  والمجتمع  بأسرها 
إقامة شراكات مع منظمات  تم 
والمنظمات  المدني  المجتمع 
المصلحة  وأصـــحـــاب  الــدولــيــة 
اآلخــــــريــــــن لـــتـــطـــويـــر وتــنــفــيــذ 
لتلبية  والـــســـيـــاســـات  الـــبـــرامـــج 
للعمال  الصحية  االحتياجات 
مملكة  أن  مــؤكــًدا  المهاجرين، 
البحرين تلتزم بصحة ورفاهية 
ــيـــع ســـكـــانـــهـــا بــــمــــن فــيــهــم  ــمـ جـ
إيماًنا  وذلــك  الــوافــدون  العمال 
الرعاية  إلى  الوصول  بأن  منها 
الــصــحــيــة هــو حــق أســاســي من 

حقوق اإلنسان.

البحرين ت�صتعر�ض خطواتها ال�صحية في خدمة اأفراد المجتمع كافة

وزارة ال�صحة ت�صارك في اجتماع ال�صحة العالمية حول �صحة الالجئين المهاجرين

} المانع متحدثا خال االجتماع.

عــقــد رئــيــس اتــحــاد الــغــرف الــعــربــيــة، 
رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير 
عبداهلل ناس اجتماعا تشاوريا مع مجلس 
بحضور  السويسرية  العربية  الغرفة  إدارة 
السفراء العرب في سويسرا للتباحث حول 
المشترك،  والتنسيق  التعاون  تعزيز سبل 
العربية  االقتصادية  المصالح  يخدم  بما 
مع  التجارية  تبادالتها  حجم  من  ويرفع 
المجتمعات الدولية بشكل عام وسويسرا 
تــبــادل وجهات  إلــى  بشكل خـــاص، إضــافــة 
النظر والتنسيق فيما يخص دعم مسيرة 
الغرفة المشتركة لتعزيز دورها ومكانتها.
ــال االجـــتـــمـــاع الــــــذى عــقــد  ــ وأكــــــد خـ
الجمعية  اجتماعات  انعقاد  هامش  على 
الــعــمــومــيــة لــلــغــرف الــعــربــيــة الــســويــســريــة 
ورؤســـاء  قـــادة  والــصــنــاعــة حــرص  للتجارة 
الدول العربية على تعزيز التعاون العربي 
ــمــــجــــاالت االقــــتــــصــــاديــــة مــــن أجـــل  فــــي الــ
للمكانة  مــعــزز  اقــتــصــادي  تكامل  تحقيق 
إلى  وصـــواًل  واإلقليمية  الــدولــيــة  العربية 
إليها  التي تصبو  التنموية  بلوغ األهداف 
مملكة  أن  إلــى  مشيرًا  العربية،  الشعوب 
ــريـــن تـــحـــت رايـــــــة حــــضــــرة صــاحــب  ــبـــحـ الـ
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
أواصر  تعزيز  تولي  المعظم  الباد  عاهل 
الـــعـــاقـــات االقـــتـــصـــاديـــة عــربــيــا وعــالــمــيــا 

والمشروعات  االستثمارات  تدفق  وتيسير 
الــعــربــيــة الــمــشــتــركــة أهــمــيــة بــالــغــة كونها 
ركيزة أساسية إلرساء دعائم العمل العربي 

وتجاوز التحديات الراهنة.
وأشار رئيس الغرف العربية إلى أهمية 
االنفتاح االقتصادي العربي المتوازن مع 
السيما  العالمية،  االقــتــصــاديــة  الكيانات 
في ظل الطفرة اإلنتاجية والتنموية التي 
التغلب  بهدف  العربية،  الــمــوارد  تشهدها 
على التحديات واالنعكاسات التي سببتها 
الراهنة  العالمية  واألحــــداث  الــتــداعــيــات 
جراء جائحة فيروس كورونا )كوفيد -19( 
األوكــــرانــــي، مضيفًا  الـــروســـي-  والـــصـــراع 
والـــــــرؤى  ــاديــــة  ــتــــصــ االقــ ــات  ــ ــــاحــ اإلصــ أن 

تتبناها  التي  المستقبلية  االستراتيجية 
الــحــكــومــات الــعــربــيــة لــتــعــزيــز مــســتــويــات 
ــة تــســهــم فــــي خــلــق  ــاديـ ــتـــصـ الـــمـــرونـــة االقـ
المجال  وتفتح  حقيقية  عالمية  شراكات 
ــثـــمـــارات  ــتـ لــــألســــواق الـــعـــربـــيـــة أمــــــام االسـ
الشعوب  العالمية بما يصب في مصلحة 
تحقيق  فــي  طموحاتهم  وتلبية  العربية 

التنمية االقتصادية الشاملة.
العربية  الــعــاقــات  بــعــمــق  نـــاس  ــوه  ونــ
ــــي مـــخـــتـــلـــف الـــمـــجـــاالت  الـــســـويـــســـريـــة فـ
ــة والـــســـيـــاحـــيـــة  ــاريــ ــتــــجــ ــة والــ ــاديــ ــتــــصــ االقــ
الـــغـــرفـــة الــعــربــيــة  والــثــقــافــيــة، مــبــيــنــًا أن 
السويسرية للتجارة والصناعة أسست منذ 
االقتصادية  العاقات  لتعزيز   ،1974 عــام 

الفرص  الطرفين وتوسيع  بين  والثقافية 
لــلــتــعــاون الــصــنــاعــي والـــفـــنـــي مـــن خــال 
الخاصة  المنظمات  بين  الوثيق  التعاون 
فضًا  المشتركة  ــداف  األهــ ذات  والــعــامــة 
والتدريب  التكنولوجيا  لنقل  العمل  عن 
ــات مــشــتــركــة فــي  ــركــ الــمــهــنــي وإنــــشــــاء شــ
مــجــالــي الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة، مــعــربــًا عن 
تطلعه إلى تطوير تلك العاقات إلى نحو 
التعاون المثمر بما يلبي  آفاق أرحب من 
ــات مــجــتــمــعــات األعــمــال  ــبـ طــمــوحــات ورغـ
التعاون  أواصــر  وتعميق  الطرفين  في كا 

االقتصادي. 
ودعا ناس مجتمعات األعمال العربية 
– الــســويــســريــة، لــاســتــفــادة مــن الــفــرص 
عبر  المعروضة  واالستثمارية  التجارية 
الـــغـــرفـــة الــعــربــيــة الــســويــســريــة لــلــتــجــارة 
ــنـــاعـــة، مـــشـــيـــرًا إلــــى أهــمــيــة تــبــادل  والـــصـ
ــرات بــيــن الــجــانــبــيــن فـــي مــجــاالت  ــبـ الـــخـ
ــال والـــمـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة  ــ ــمـ ــ ريــــــــادة األعـ
ــاالت الــمــتــعــلــقــة  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ والـــمـــتـــوســـطـــة والـ
باالبتكار والتكنولوجيا في إطار ما يتمتع 
بــه الطرفين مــن خــبــرات واســعــة فــي تلك 
القطاعات وبما يصب في صالح تطويرها 
وتــنــمــيــتــهــا عــلــى كـــل الـــمـــســـارات لــخــدمــة 
اقـــتـــصـــاديـــات الــــــدول الــعــربــيــة والــجــانــب 

السويسري.

اأهمية ي��وؤك��د  ال��ب��ح��ري��ن  و���ص��ن��اع��ة  ت��ج��ارة  غ��رف��ة  رئ��ي�����ض 

ان��ف��ت��اح االق��ت�����ص��اد ال��ع��رب��ي م���ع ال��ك��ي��ان��ات ال��ع��ال��م��ي��ة

} مشاركة رئيس الغرفة في اجتماع الجمعية العمومية للغرف العربية السويسرية.

 فـــــــــــــــــــــازت مــــــرشــــــحــــــة 
السفير  البحرين  مملكة 
حــســن  أروى  ــورة  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ
السيد رئيس قطاع حقوق 
الخارجية  بـــوزارة  اإلنــســان 
بعضوية الهيئة المستقلة 
اإلنــســان  لحقوق  الــدائــمــة 
ــة  ــمــ ــظــ ــنــ ــمــ الــــــــتــــــــابــــــــعــــــــة لــ
ــّي )عــن  الـــتـــعـــاون اإلســــامــ
ــة(  ــ ــَيّ ــ ــرب ــعــ الـــمـــجـــمـــوعـــة الــ
خــــال االنـــتـــخـــابـــات الــتــي 
عقدت على هامش أعمال 
الدورة الـ49 لمجلس وزراء 
التعاون  منظمة  ــة  خــارجــَيّ
ــعــــقــــد  ــنــ ــُمــ اإلســـــــــامـــــــــّي الــ
ــي نــــواكــــشــــوط عــاصــمــة  ــ فـ
ـــة  ـــة اإلســـامـــَيّ ــُهـــورَيّ ــْمـ ــُجـ الـ

ة.  الموريتانَيّ
وأشـــــــــــــــــــاد الـــــــدكـــــــتـــــــور 
ــــد  ــــن راشـ عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف بـ
الــزيــانــي وزيــــر الــخــارجــيــة 
بـــتـــضـــافـــر الــــجــــهــــود لــفــوز 
بعضوية  البحرين  مملكة 
مــا  مـــــــــرة،  ألول  ــئــــة  ــيــ الــــهــ

الــدول األعضاء في  يعكس ثقة 
بما  االســامــي  التعاون  منظمة 
تــقــوم بـــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن من 
دور بارز في مجال دعم النهوض 
بـــحـــقـــوق اإلنـــــســـــان والـــحـــريـــات 
األساسية في الدول األعضاء في 
صون  إلــى  باإلضافة  المنظمة، 
للجماعات  األســاســيــة  الــحــقــوق 
والـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــمـــســـلـــمـــة فــي 
الدول غير األعضاء، وهو األمر 
ــلـــى ثـــقـــة الـــــدول  الـــــــذي يـــــدل عـ
المملكة  فيما حققته  األعضاء 
ــازات بـــــارزة فـــي مــجــال  مـــن انــــجــ
االنــســان  حــقــوق  وحماية  تعزيز 
ــم متابعة  الــتــشــريــعــات ودعـ عــبــر 
وبـــاعـــتـــمـــادهـــا خطة  تــنــفــيــذهــا، 
ــدة لــحــقــوق اإلنــســان  وطــنــيــة رائــ
متوائمة بشكل كامل مع أهداف 

التنمية المستدامة األممية.
وقــــــــــد تـــــقـــــدمـــــت الـــســـفـــيـــر 
بالتقدير  السيد  أروى  الدكتورة 
الـــدول  مجموعة  لثقة  والــثــنــاء 
ــتــــعــــاون  ــيــــة بـــمـــنـــظـــمـــة الــ الــــعــــربــ
اإلســــــامــــــي عــــــبــــــر تـــصـــويـــتـــهـــا 

انتخابات  في  البحرين  لمملكة 
تهنئتها  عـــن  وأعـــربـــت  الــهــيــئــة، 
مــن جمهورية  لــألشــقــاء  كــذلــك 
مصر العربية وجمهورية العراق 
لنيلهم ذات العضوية في الهيئة 
بــعــد مــنــافــســة ديــمــقــراطــيــة مع 
بـــقـــيـــة مـــتـــرشـــحـــي الــمــجــمــوعــة 
العربية للعضوية، وتطلعها إلى 
الهيئة  أعــضــاء  بقية  مــع  العمل 

لتحقيق أهدافها.

البحرين تفوز بع�صوية الهيئة الم�صتقلة الدائمة 

االإ�ص�المي التع�اون  بمنظم�ة  االإن�ص�ان  لحق�وق 

العمال  الن��ت��ق��ال  اإج�����راءات  ال��ع��م��ل:  وزارة 

اإل�ى �ص�ركة اأخ�رى الم�ص�رحين م�ن �ص�ركة خا�ص�ة 

عطفًا على ما تم تداوله في بعض وسائل 
التواصل االجتماعي بشأن مناشدة مجموعة 
من العمال الذين تم االستغناء عن خدماتهم 
بإحدى شركات القطاع الخاص وذلك بسبب 
إرساء المناقصة في القطاع الحكومي لشركة 
بــأنــهــا قد  ــادة  ــ االفــ الــعــمــل  وزارة  تـــود  أخـــــرى، 
الكفيلة  باتخاذ االجــراءات  الفور  قامت على 
بــانــتــقــال الــعــمــال إلـــى وظـــائـــف مــنــاســبــة في 
الشركة األخرى، علما أن الوزارة قد استكملت 
الراغبين  الــعــمــال  مــن   74 توظيف  اجــــراءات 
بالتعاون  األخــرى  الشركة  إلى  االنضمام  في 
والــتــنــســيــق مــع الــجــهــة الــحــكــومــيــة وصــاحــب 

العمل المعني في هذا الصدد.
في حين أبدى 17 عاما رغبتهم بالعمل 
ــى الــتــقــاعــد  ــرى أو اإلحـــالـــة إلـ فـــي جــهــات أخــ

وعدم رغبتهم في االستمرار في العمل، وال يزال 21 
عاما آخرين لم يقوموا بالرد الستكمال اجراءات 
بانضمام  الجديدة  الشركة  ترحيب  رغم  التوظيف 
جميع العاملين لدى الشركة السابقة الذين يبلغ 

عددهم 112 عاما.
السابقة بدفع  الشركة  التزام  الوزارة  كما تؤكد 
العمل  عقد  انقضاء  على  المترتبة  المستحقات 
وذلك وفقًا لما ينص عليه قانون العمل رقم )36( 

لسنة 2012.
 وختامًا تود وزارة العمل تأكيد أنها ماضية في 
أداء دورها التنفيذي وسعيها المستمر في تنظيم 
الــعــاقــة بــيــن الــعــمــال وأصـــحـــاب الــعــمــل، وضــمــان 
مكتسباتهم  على  والحفاظ  العمال  جميع  حقوق 
واستقرارهم الوظيفي وتوفير فرص العمل الائقة 

لكل المواطنين.

} د. أروى حسن.

ح�صة بنت خليفة تفتتح الن�صخة الثانية من مهرجان اإنجاز البحرين لل�صباب
ــو الــشــيــخــة  ــمـ افـــتـــتـــحـــت سـ
خليفة  آل  خليفة  بــنــت  حــصــة 
مــؤســســة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
إنــــــجــــــاز الــــبــــحــــريــــن الـــنـــســـخـــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن مـــهـــرجـــان إنـــجـــاز 
الـــبـــحـــريـــن لـــلـــشـــبـــاب، بــحــضــور 
وزيرة  توفيقي  بنت نجيب  روان 
استقطب  الشباب، حيث  شؤون 
المهرجان أكثر من 5 آالف زائر 
متتاليين  يــومــيــن  ــدى  مــ عــلــى 
ــاردن  ــر جــ ــ ــذي أقـــيـــم فـــي واتـ ــ والــ

سيتي.
بناء  إلــى  الفعالية  وتــهــدف 
األعمال  رواد  من  متمكن  جيل 
الــمــســتــعــديــن لخوض  الــشــبــاب 

سوق المال واألعمال.
ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة؛ قــالــت  ــهــ وبــ
ــيــــخــــة حــــصــــة بــنــت  ســــمــــو الــــشــ
مهرجان  إن  خليفة  آل  خليفة 
للشباب  يــوفــر  البحرين  إنــجــاز 
ــوء عــلــى  ــ ــــضـ مـــنـــصـــة تـــســـلـــط الـ
إمكانات وقدرات الجيل المقبل 
والمبتكرين  األعــمــال  قــادة  مــن 
والــمــبــدعــيــن الــبــحــريــنــيــيــن، إذ 
ــيــــحــــت لــــهــــم فــــرصــــة خــــوض  أتــ
إدارة ســوق  فـــي  عــمــلــيــة  تــجــربــة 

فعلي في بيئة مليئة باإلبداع.

اســــتــــضــــافــــة  أن  وأكـــــــــــــــدت 
الــمــهــرجــان لــلــمــرة الــثــانــيــة هي 
جــــزء مـــن خــطــتــنــا وتــطــلــعــاتــنــا 
لــتــمــكــيــن الـــشـــبـــاب الــبــحــريــنــي 
وإعدادهم لسوق العمل، معربة 
ــنـــجـــاح الــطــلــبــة  ــا بـ عــــن فـــخـــرهـ
ــــده الــــمــــهــــرجــــان مــن  ــهـ ــ ومـــــــا شـ
لجميع  وامتنانها  باهر،  نجاح 
الــمــشــاركــيــن والــمــســاهــمــيــن في 

إنجاح هذه الفعالية.
ــى أنـــه  ــ وأشــــــــارت ســـمـــوهـــا إلـ

المصاحبة  الــفــعــالــيــات  ضــمــن 
للمهرجان قامت لجنة التحكيم 
ــيــــح الـــشـــركـــات  بــتــقــيــيــم وتــــرشــ
الـــمـــشـــاركـــة لــلــتــأهــل لــمــســابــقــة 
ــة« الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــة الـ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ »الــ
الــقــادم،  يوليو  شهر  فــي  ستقام 
الــلــجــنــة مـــن محمد  وتــشــكــلــت 
الــمــعــراج مـــن شــركــة الــبــحــريــن 
 ،  )BNI(للتأمين ــيـــة  ــنـ الـــوطـ
والنا العطار من شركة تمكين، 
ونـــــــواف الـــكـــوهـــجـــي مــــن شــركــة 

ــر مــن  ــمـ ــحـ ــعــــقــــوب الـ ــو، ويــ ــمـ ــنـ تـ
الــكــويــتــي لفئة  الــتــمــويــل  بــيــت 
ــة، ولــفــئــة  ــويــ ــانــ ــثــ الــــــمــــــدارس الــ
الــجــامــعــات أحـــمـــد شـــكـــري من 
)ألبا(،  البحرين  ألمنيوم  شركة 
والدكتور خالد العلوي من وزارة 
الــصــنــاعــة والــتــجــارة، واألســتــاذ 
??من  عـــبـــدالـــرحـــمـــن  أحــــمــــد 
)بابكو(،  البحرين  نفط  شركة 

ومحمد المحرقي.

مـــســـابـــقـــة  أن  وأضــــــــافــــــــت 
بــرنــامــج »الـــشـــركـــة« تــهــدف إلــى 
ــة  ــاديــ ــريــ تــــعــــزيــــز الـــــمـــــهـــــارات الــ
ــحـــريـــنـــي، وخـــلـــق  لـــلـــشـــبـــاب الـــبـ
العمل،  فــرص عديدة في ســوق 
الذي  األمر  االقتصاد،  وتحفيز 
انعكس إيجابا على تطور وتميز 
طلبة إنجاز البحرين على مدار 

العام.
ــان  ــهــــرجــ ــمــ واســـــتـــــضـــــاف الــ
ــا مـــفـــتـــوحـــا عـــــــرض فــيــه  ــ ــوقـ ــ سـ

 31 مــــن  طـــابـــيـــا  ــا  ــروعـ مـــشـ  60
جــامــعــات  و9  ــانـــويـــة  ثـ ــة  مــــدرســ
مـــن أنـــحـــاء مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
منتجاتهم  ــرز  أبـ عــرضــوا  حــيــث 
وخـــدمـــاتـــهـــم. وبـــاإلضـــافـــة إلــى 
من  مجموعة  تنظيم  تم  ذلــك، 
بينها  مــن  الترفيهية  األنشطة 
واأللعاب  الموسيقية،  العروض 
واألنـــشـــطـــة الــمــتــنــوعــة لــلــكــبــار 

والصغار.


