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أحمد عبداللطيف البحر
الرئيس التنفيذي لصحيفة "البالد"
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يوم الطبيب البحريني ...شواهد االعتزاز
تتجسد منظومة من القيم والمعاني الرفيعة في مبادرة صاحب السمو الملكي األمير خليفة
بــن ســلمان آل خليفــة رئيس الوزراء الموقر ،في تخصيص يوم فــي العام ،وهو أول أربعاء من
شــهر نوفمبــر لالحتفــال بيــوم الطبيــب البحريني ،لتجمــع المبادرة شــواهد االعتــزاز والتقدير
والعرفان لدور األطباء المحوري في مواجهة جائحة كورونا ،وبالتالي ،هي عنوان اعتزاز بجهود
جميع العاملين في الحقل الطبي من مختلف المهن والتخصصات والمستويات.
أيضا ،وهي
لقــد كان لهــذه المبادرة صدى كبير ،على المســتوى المحلي واإلقليمي والعالمي ً
تمثــل سلســلة من المبــادرات التي رفعت اســم البحرين فــي المحافل ،والتــي صاغها صاحب
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء ،فــي كل مجــاالت التنمية المســتدامة ،حتــى إن المديــر العام
لمنظمة الصحاة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريســوس وصف المبادرة بأنها موضع اعتزاز؛
ألنها تعبر عن التقدير لجهود العاملين في الحقل الصحي من أجل عالم أفضل للبشرية في
مختلف أنحاء العالم ،وبالتالي ،فإن البحرين قدمت في ظل جائحة كورونا خطوة رائدة انفردت
خصوصــا دول إقليم شــرق المتوســط ،لتقدير
بهــا ،وهــي فــي الوقت ذاتــه ،تحفــز كل الدول،
ً
وتكريــم األطبــاء والعاملين في الحقل الصحي اعترا ًفا وإجال ًلا بدورهم في الحفاظ على صحة
البشر والمجتمعات.
أمــا علــى صعيــد دول مجلس التعاون لــدول الخليج العربية ،فقد وصف هــذه المبادرة المدير
العام لمجلس الصحة لدول الخليج العربي سليمان الدخيل بأنها قصب السبق في المجالين
العالجي والبحث الطبي ،ويمكن اســتخالص ما ســتقدمه الجائزة وأبحاثها من مســاهمة في
تقــدم الخدمــات الصحيــة ،ليــس فقــط فــي مملكــة البحريــن ،بل علــى مســتوى دول مجلس
التعــاون الخليجــي ...كل هــذه اإلشــادات موضع فخر لــكل البحرينيين ،وهــم يتقدمون الدول
للتعبير عن االمتنان للطواقم الطبية وتضحياتهم وخدمة لخدمة أوطانهم.
وعمومــا ،هنــاك الكثيــر مــن الجوانب التي تســتحق أن نقــف عندها ونحن نتحــدث عن مبادرة
ً
مميزة وجائزة علمية مرموقة .لهذا ،كانت أسرة "أضواء البالد" وال تزال ،سعيدة بأن تشارك عبر
هذا اإلصدار في مواكبة المبادرة منذ بدايتها إلى يوم االحتفال بها ألول مرة ،وتكريم الفائزات
بهــا ،واحتــوى اإلصدار علــى رصد وتوثيق وتنوع في المضامين ،ومع كل هذا ،فإن من الصعب
التعبير بما يوفي األطباء والعاملين الصحيين حقهم من الشــكر لما يقدمونه من تضحيات
في ظل جائحة فيروس كورونا ،لكننا سنعبر بالسعادة عبر -الدعاء لهم بالتوفيق والنجاح،
وكل عام وأطباء البحرين بخير.

”أضواء البالد”
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يوم الطبيب البحريني...

رؤى وتطلعات سمو األمير خليفة
بن سلمان في دعم الكوادر الوطنية

مجلس أمناء الجائزة
تبع ذلك صدور قرار عن ديوان صاحب الســمو الملكي رئيس
الوزراء بإنشــاء وتشــكيل أمانة الجائزة برئاســة وكيل ديوان
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل
خليفة ،وضمت عضويتها كل من :المستشار في ديوان صاحب
السمو الملكي رئيس الوزراء عبدهللا عباس حمد ،ومدير التقييم
والتحليل بديوان صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء فريدة
عبدالرحيــم خنجي ،واألمين المالــي لجمعية األطباء البحرينية
الشــيخ ســلمان بــن محمــد آل خليفــة ،ورئيس إعادة هندســة
العمليات بوزارة الصحة مرتضى حسن حسين.
الشيخ محمد بن راشد آل خليفة

في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم االثنين الخامس عشر من يونيو  ،2020تم اإلعالن عن حدث مهم ،أال وهو اعتماد "يوم
الطبيب البحريني" ،ففي تلك الجلسة أثنى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة على ما يتمتع
به شعب مملكة البحرين من وعي عال وحس بالمسؤولية ،ووجه سموه إلى تكثيف الرقابة والتأكد من التزام جميع المواطنين
والمقيميــن باإلجــراءات االحترازية والتدابير الوقائيــة للمحافظة على ما نجحت به مملكة البحرين حتى اآلن في التصدي لفيروس
كورونــا (كوفيــد –  )19ومــا حققه فريق البحرين بقيادة ولي العهد نائــب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة من تميز في هذا الجانب.
وبمباركة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ،قرر المجلس اعتماد يومًا للطبيب البحريني في أول أربعاء من شهر نوفمبر من
كل عام ،وتخصيص جائزة باسم صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة لتكريم األطباء البحرينيين المتميزين
فــي البحــث العالجــي والطبــي ،ويأتــي ذلك تقديــرًا للجهود التــي يضطلع بها األطبــاء في الحفاظ على ســامة وصحــة المجتمع
وحرصــً علــى تحفيزهــم لبذل مزيد مــن الجهد لالرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمــة للمواطن والمقيم ،حيث تم تخصيص
 200ألف دوالر للجائزة التي تحمل اســم ســموه الكريم تقدي ًرا لألطباء البحرينيين وتشــجيعا لروح التنافســية بينهم في مجاالت
البحث العالجي والسريري والطبي.

اإلشراف والخطط والبرامج

أهمية المبادرة وتطلعاتها

تعتبر أمانة الجائزة هي الجهة العليا المشــرفة على أعمال الجائزة

واحتضــن بديوان صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء يوم الســادس

وإقرار سياســاتها وخططها وبرامجها التنفيذية والعمل على تحقيق

والعشــرين مــن يونيو  2020اجتماعًا بين الشــيخ حســام بن عيســى آل

أهدافها ،وتتولى مهمات عدة من بينها :وضع آليات العمل واللوائح

خليفــة ووزيرة الصحة فائقة الصالح ،ورئيســة جمعية األطباء البحرينية

المنظمــة ألعمال الجائــزة ،والمراجعة الدورية لمعايير وشــروط

غادة القاســم؛ لبحث الترتيبات الخاصة باالحتفال بيوم الطبيب البحريني،

الجائزة وإحداث التغيرات الالزمة ،واإلشراف على أعمال االحتفال

واستعراض النظام األساسي لجائزة "خليفة بن سلمان للطبيب البحريني"

والتنظيــم ليوم الطبيب البحرينــي ،وتنفيذ الخطة اإلعالمية للجائزة

واالشتراطات واإلجراءات الخاصة بها ،وفي االجتماع ،أكد الشيخ حسام

واالحتفال ،واإلشــراف على عملية استالم الترشيحات ومراجعتها

بن عيســى آل خليفة ،أهمية مبادرة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي

للتأكد من اســتيفائها للشــروط ومن ثم رفعها للجنة اختيار الفائزين

األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة ،والتي تعكس رؤى وتطلعات ســموه

بالجائــزة ،والتأكد مــن تنفيذ القــرارات التي تتخذهــا لجنة اختيار

في دعم الكوادر الوطنية ،وبما يتماشــى مع الجهــود التي تبذلها الحكومة

الفائزيــن بالجائزة ،واإلعالن عن الفائزيــن بالجائزة وفق قرارات

برئاسة سموه بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لجنة اختيار الفائزين ،وأية مهمات أخرى تتطلبها أعمال الجائزة.
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وزيرة الصحة والشيخ حسام في اجتماع وضع الترتيبات

تميز كوادرنا الطبية

الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة

الخطوات العملية المطلوبة

الحفاظ على المكانة العالمية

فــي تفاصيل الجائزة ،تطرق الشــيخ حســام بن عيســى إلــى أن صاحب

وهنــاك جانب جوهري تناوله الشــيخ حســام بن عيســى ،وهــو أن ثقافة

الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء تفضل بتخصيــص  200ألــف دوالر

التكريم تعتبر جز ًءا أصيالً في فكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

للجائــزة واالحتفال بيوم الطبيب البحريني ،مشــيرًا إلى أن األمانة العامة

التنمــوي ،والــذي يحرص في مختلف المناســبات والمواقــف على الثناء

للجائزة باشــرت في وضع التصــورات الالزمة واتخاذ الخطوات العملية

والتقدير والتكريم لجهــود العاملين في كل القطاعات بالمملكة ،خصوصًا

المطلوبــة من أجل تســليم الجائزة ،إذ تم إعداد النظام األساســي للجائزة،

القطاعات الصحية والطبية لتحفيزهم وتشــجيعهم على البذل والعطاء في

وتشــكيل لجنة اختيار الفائزيــن بها ،والتي تتألف مــن ممثلين عن ديوان

خدمة الوطن ،وذلك في إطار جهود ســموه المســتمرة ورؤيته البعيدة في

صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء ،ووزارة الصحة ،ورئيسة جمعية

تعزيز وتيرة البناء والتطوير واالرتقاء بمستويات التنمية البشرية في كل

األطبــاء البحرينية ،ورئيس جامعة الخليج العربي ،ورئيس الكلية الملكية

قطاعاتها ،للحفاظ على ما حققته البحرين من مستويات متقدمة عالميًا في

األيرلندية للجراحين ،وممثل عن منظمة الصحة العالمية ،وخبراء دوليين

هذا المجال خصوصًا في المجال الطبي والصحي.

في مجال األبحاث الطبية؛ لإلشــراف على جميع إجراءات منح الجائزة،
مؤكدًا أهمية جائزة ســموه في تنمية وتطوير البحث الطبي والعالجي بما
يخدم أهداف الحكومة في االرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة ألفراد
المجتمع ،والتي تحظى بنصيب وافر من اهتمام الحكومة.

الجائزة تخدم أهداف الحكومة في
االرتقاء بجودة الخدمات الصحية

ولالحتفال والجائزة أهمية في تشــجيع وتحفيز الكوادر الطبية على البذل والعطاء
ومواصلة الجهود لالرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطن والمقيم،
الســيما في ظل الظروف الراهنة ،التي قدمت فيها الكوادر الطبية نموذجًا متمي ًزا
في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سالمة وصحة المجتمع،
معربــة عن شــكرها لجمعية األطبــاء البحرينية على جهودهــا ومبادراتها لخدمة
األسرة الطبية وتحقيق تطلعاتها.
هذا ما أكدته وزيرة الصحة فائقة الصالح من جانب ،ومن جانب آخر أكدت حرص
وزارتهــا على التعاون مع األمانة العامة للجائزة برئاســة ديوان صاحب الســمو
الملكــي رئيس الوزراء من أجل إبراز هذه الفعالية بالمســتوى الذي يليق باالســم
الذي تحمله الجائزة ،وهو اســم صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل
خليفــة الموقــر حفظه هللا ،من خالل تكثيف االســتعدادات لالحتفــال بيوم الطبيب
البحريني على مستوى المملكة ككل ،وبدء خطوات اختيار الفائزين بجائزة سموه،
والتي بدأت بالفعل عبر اطالق مسابقة الختيار شعار الجائزة ،معربة عن تطلعها
نحو تنفيذ التوجيهات الســديدة وتحقيق ما يتطلع إليه صاحب السمو الملكي رئيس
الوزراء من أهداف نبيله تحملها هذه المبادرة الكريمة من سموه.

عنصر فاعل في بناء الوطن
وللمنتســبين للحقــل الطبي انطباعهــم ،والذي عبرت عنه رئيســة جمعية األطباء
البحرينية غادة القاســم بتقديم خالص الشــكر وعظيم االمتنان إلى صاحب الســمو
الملكي رئيس الوزراء ،على ما يقدمه ســموه من دعم متواصل لألطباء والكوادر
الصحية في مملكة البحرين ،مؤكدة أن جميع العاملين في القطاع الصحي يلمسون
بشــكل مستمر ما يكنه ســموه من تقدير كبير لهذه الفئة من أبنائه؛ تقديرا لجهودهم
وعطائهــم فــي خدمة الوطن ،فهذه المبــادرة الكريمة من ســموه تحمل الكثير من
المعانــي النبيلة التي تعكس إيمان القيادة والمجتمع بقيمة وأهمية الطبيب البحريني
بوصفــه عنصــرًا ً
فاعل في بنــاء وتنمية الوطــن ،لذلك ،فجميع منتســبي القطاع
الصحي في المملكة يتطلعون إلى االحتفال باليوم األول للطبيب البحريني وتســليم
الفائزين جائزة "خليفة بن ســلمان آل خليفة للطبيب البحريني" ،التي ســيكون لها
األثر الكبير في إثراء القطاع الصحي وتعزيز إسهامه في خدمة الوطن.

الموعد 4 ...نوفمبر
الترتيبــات ســارت على قدم وســاق لتنظيم االحتفــال باليوم
األول للطبيب البحريني الذي يصادف يوم األربعاء الموافق
 4نوفمبــر  ،2020إضافــة إلى الترتيبــات الخاصة باختيار
الفائزيــن بجائزة فــي دورتها األولى ،وتتكــون الجائزة من
درع وشهادة ومكافأة مالية لكل فئة من فئات الجائزة ،وتمنح
للفائزين من القطاعين العام والخاص ممن يقدمون مســاهمة
جليلة فــي المجال الطبــي والمتميزين فــي البحث العالجي
والســريري والطبي بمملكة البحرين؛ تقديراً لهم على إنجاز
أعمــال بارزة ومبتكرة في المجال الطبي ،وتشــجيعهم على
مواصلة التطوير في هذا المجال.
وتُمنح الجائزة على فئتين ،تشمل الفئة األولى "جائزة االبتكار
واإلبداع في البحث العالجي والســريري والطبي" ،وســيتم
منحها لعــدد  3من األطبــاء البحرينيين الذين أعــدوا أبحاثًا
علميــة عالجية وســريرية وطبية وحققوا إنجــازات متميزة
في مجال اختصاصهم الطبي اتســمت باإلبداع واالبتكار ،إذ
تُمنح لهم الجائزة تشــجيعًا للبحث العلمــي العالجي والطبي
وتنميةً لقدراتهم البحثية ،ويشترط للتقدم إلى الجائزة أن تكون
األبحاث قد نُشرت في دورية علمية معترف بها عالميًا ،ولم
يسبق التقدم بها الى مسابقات وجوائز أخرى.
أمــا الفئــة الثانية من الجائــزة فهي "جائزة الوفــاء والعطاء
الممتــد" ،وتمنح ألحد األطباء البحرينييــن الذين عملوا مدة
ال تقل عن  30عا ًما تقديــرًا لجهودهم ووفا ًء لعطائهم وتميز
مســيرتهم بالبذل والعطاء وترســيخ القيم والمثل اإلنســانية
الرفيعــة لمهنــة الطب ،وتتضمن شــروط الجائــزة في فئتها
األولى ،أن تكون البحوث المقدمة مساهمة في صياغة وتنفيذ
السياســة والخطة الوطنية للصحة بحلول العام  ،2025وأن
يساهم البحث في النهوض بإنجاز برامج صحية معينة تؤدى
إلى زيادة تحسين نوعية الرعاية الصحية للسكان.
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سموه أكد أن القطاع الصحي كان له
النصيب األكبر من اهتمام الحكومة

لقطة من اجتماع جنيف في مايو 2020

أول قائد تكرمه "الصحة العالمية"

سمو األمير خليفة بن سلمان ...قائد عالمي
في المجال الصحي

"إن هذا التكريم يمثل حافزًا لنا في مملكة البحرين على مواصلة بذل الجهود في االرتقاء بخدمات الرعاية الصحية والعالجية
وجعلها أكثر مواكبة لالحتياجات المتزايدة في ظل الزيادة السكانية والعمرانية" ...تلك الفقرة وردت في كلمة لرئيس الوزراء
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة في احتفال عقــد في جنيف في العشــرين من مايــو  ،2019إذ تم
قائــدا عالم ًيا فــي المجال الصحي من منظمــة الصحة العالميــة؛ تقدي ًرا لدور ســموه الرائد في النهوض
تكريــم ســموه بوصفــه
ً
بقطــاع الصحــة العامــة فــي مملكــة البحرين ،وتكريما إلســهامات ســموه ومبادراتــه وما حققه مــن نجاحات وإنجــازات في مجال
الصحة.

حدث فريد في تاريخ المنظمة

للتنميــة المســتدامة" ،لتدعم بذلك أهم أهداف منظمــة الصحة العالمية في

يُعد صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء أول قائــد عالمي يتم تكريمه
من منظمة الصحة العالمية في ســابقة هي األولى من نوعها وحدثًا فريدًا

مختلف المجاالت.

في تاريخ المنظمة منذ إنشــائها بمنحها التكريم ألول مرة وألول شخصية

اعتراف دولي وشهادة

على مســتوى العالم ،بما يؤكد ما يحظى به ســموه مــن تقدير دولي كبير

إن تكريــم صاحب الســمو األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة من منظمة

علــى إنجازاته فــي مجال التنميــة المســتدامة عمو ًما والقطــاع الصحي

الصحــة العالمية هو اعتراف دولي مهم وشــهادة عالمية بما حققته مملكة

خصوصًــا ،في اجتماعات جمعيــة الصحة العالمية الثانية والســبعين في

البحرين بفضل نهج ودعم ســموه من إنجــازات في تحقيق أهداف التنمية

قصــر األمم المتحــدة بجنيف ،بحضــور المدير العــام للمنظمة تيدروس

المســتدامة في المجال الصحي ،وحرص سموه على ضمان تطبيق أفضل

أدهانوم غيبريسوس ،ورؤساء دول وحكومات ووزراء الصحة من الدول

المعايير الصحية وتقديم مســتويات عالية ومســتدامة من الرعاية الصحية

األعضاء في المنظمة والبالغ عددها  194دولة.

للمواطنيــن والمقيمين ،فالتكريم ســابقة هي األولى مــن نوعها في تاريخ

الكلمــة التــي ألقتها آنــذاك نيابة عن ســموه وزيرة الصحــة فائقة الصالح

منظمــة الصحة العالمية ،وإنه لفخر عظيم الختيار ســموه في هذا الحدث

وتســلمت الجائزة مــن المدير العام لمنظمة الصحــة العالمية ،أعرب فيها

الرفيع المســتوى بمقر المنظمة في قصر األمــم المتحدة بجنيف بحضور

سموه عن خالص الشكر والتقدير إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

رؤســاء دول وحكومات ووزراء الصحة من الدول األعضاء في المنظمة

علــى التقديــر والتكريــم ،اللذين يأتيان مــن منظمة عريقة تحمل رســالة

والبالغ عددها  194دولة وتمثل الهيئة األعلى بالمنظمة التخاذ القرارات.

إنسانية نبيلة ،كما أنه يرتبط بما حققته مملكة البحرين من إنجازات كبيرة

وعكس هذا اإلنجاز التأثير والصدى العالمي الواســع إلســهامات صاحب

في قطاع الصحة ،الذي يشــكل حجر أساس لخطط التنمية المستدامة التي

الســمو الملكي رئيس الوزراء ،وما يمتلك ســموه من ورؤى وأفكار وما

تتبناها المملكة.

يحملــه من سياســات ومبادرات وما حققه من نجاحــات وإنجازات لتكون
نماذجا لدول العالم أجمع.

استراتيجيات وخطط وطنية
سموه أكد أن القطاع الصحي كان له النصيب األكبر من اهتمام الحكومة،

تطوير المنظومة الصحية

التــي عملت على توفير بنيــة صحية عصرية ومتطــورة ،واالرتقاء ك ًما
وكيفًا بالمنشآت الصحية والعالجية وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية

إن هــذا التقدير الدولي الرفيع يعكس اعترافًــا من منظمة الصحة العالمية
بــدور صاحب الســمو الملكي رئيــس الوزراء في تفعيل جهــود المنظمة

دونما إغفال لتطوير الكوادر البشــرية وتأهيلها وفق استراتيجيات وخطط

الرامية لتحقيق أهدافها وإنجاز الرســالة التي تســعى إليها والوظائف التي

وطنيــة ممتــدة ومتجددة عبر الســنوات ،كما أكد اعتــزاز مملكة البحرين

تؤديهــا ،إذ أخذ ســموه على عاتقــه تطوير مملكة البحرين وحمل رســالة

بتعاونها المســتمر القائــم مع منظمة الصحة العالمية في كل ما من شــأنه

تطويــر الحكومة باهتمام ومتابعة خصوصًا في المجال الصحي ،ومتابعة

دعم خطط وبرامج المنظمة في تحقيق اهداف التنمية المســتدامة ،واهتمام

تطوير المنظومة الصحية ووضع اســتراتيجية إلصــاح وتطوير النظام

البحريــن بتعزيــز هذا التعــاون خصوصًا عبر "جائزة خليفة بن ســلمان

الصحي بالتوافق مع أهداف منظمة الصحة العالمية.
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وزيرة الصحة فائقة الصالح

من أصحــاب الخبرة والكفاءة فــي
مجال األبحـاث الطبيــــة

خبراء عالميـــون فـــي لجنـــة تحكيــــم الجائـــــزة ...تعرف إليهـــم
لزاما تكليف لجنــة متخصصة من أعلى مســتويات الكفاءات
تأكيــدا للمكانــة العلميــة لجائــزة الطبيب البحرينــي ،كان ً
ً
البحثيــة لإلشــراف علــى تقييــم األبحــاث المقدمــة ،ووفق ذلــك ،وفي الثاني والعشــرين من أغســطس  ،2020صــدر قرار
بتشــكيل لجنــة تحكيــم تتولــى مهمــات اإلشــراف علــى إجــراءات منــح الجائــزة ،والتأكد من اســتيفاء شــروط الترشــيح
والمعاييــر الخاصــة بالجائزة ،ومراجعة ملفات الترشــيح واألوراق البحثية ومعايير التقييــم والوثائق األخرى المقدمة لكل
مرشــح ،واختيــار واعتماد أســماء الفائزيــن بالجائزة ورفع القرارات النهائية إلى أمانة الجائــزة لإلعالن عنها ،واقتراح تطوير
المعايير العلمية والفنية الالزمة للترشيح والتقييم وإجراءات منح الجائزة بالتنسيق مع أمانة الجائزة.

لجنـــــة اختيـــار الفائزيــــــن

المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية إقليم شرق المتوسط

تأسيســا علــى أهــداف يــوم الطبيــب البحرينــي وجائزتــه التي
ً

ممثال عن منظمة الصحة العالمية أحمد ســالم المنظري ،رئيس

خصص لها  200ألف دوالر ،وترســيخً ا للهدف من مبادرة رئيس
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل
خليفــة ،لتكريــم األطبــاء البحرينييــن وتشــجيع روح التنافــس
بينهــم في مجــاالت البحث العالجــي والســريري والطبي ،صدر
عن ديوان صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء قرار بتشــكيل
لجنــة الختيــار الفائزيــن تســمى "لجنــة اختيــار الفائزيــن بجائــزة
خليفة بن ســلمان آل خليفة للطبيب البحريني" ،برئاســة وزيرة
الصحة فائقة الصالح ،وتضم في عضويتها ك ً
ال من :المستشار
في ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عبداهلل عباس
حمد ،ومدير التقييم والتحليل بديوان صاحب الســمو الملكي
رئيــس الــوزراء فريدة عبدالرحيم خنجــي ،ممثلين عن الديوان،
ورئيســة جمعيــة األطبــاء البحرينيــة ممثلة عــن الجمعية غادة
محمد القاسم،

جامعــة الخليــج العربــي ممثــ ً
ا عــن الجامعــة خالــد عبدالرحمــن
العوهلــي ،ورئيــس الكليــة الملكيــة اإليرلنديــة للجراحيــن -
البحرين ممث ً
ال عن الكلية سمير العتوم.

خبـــــراء أبحاث طبيـــــة
كمــا تضــم اللجنــة فــي عضويتهــا عــددا مــن الخبــراء الدوليين
المرموقيــن فــي مجــال األبحــاث الطبيــة مــن منظمــة الصحــة
العالميــة وجامعــات أوروبيــة وأميركيــة ،وهــم :المديــر العــام
المساعد لشؤون مقاومة مضادات الميكروبات بمنظمة الصحة
العالميــة البروفيســور حنان حســن بلخي ،والبروفيســور كاثال
كيلــي ،والبروفيســور دام بارفيــن كومــار والبروفيســور كينيث
كريستوفر ،والبروفيسور ســوتيريوس نيديوس ،والبروفيسور
ديفيد جوردون.
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د .غادة القاسم  -رئيسة جمعية األطباء البحرينية

القيمـــــة النبيــــلة للمبــــادرة
عبــر رصد تصريحات صحافيــة تناولتها الصحافة المحلية ألعضاء
لجنــة التحكيــم ،نقــف علــى االنطباعــات التــي أجمعــت علــى ما
تمثلــه المبــادرة وجائزتهــا وأثرهــا فــي االرتقــاء بالقطــاع الصحي
باعتباره ركنًا أساســ ًيا من أركان التنمية البشــرية ،ونقطة ارتكاز
مهمة يقوم عليها النشــاط اإلنســاني ،الســيما في ظل الجهود
الكبيــرة التــي يقــوم بهــا األطبــاء في مواجهــة جائحــة فيروس
كورونا المستجد ،فهم متخصصون وفق أعلى المعايير الخاصة
باختيــار المحكميــن الدولييــن وبنــاء علــى أســس مــن الخبــرة
والكفاءة والمكانــة العلمية الدولية المرموقة ،باعتبارهم خبراء
دولييــن في مجــال االبحاث الطبيــة ،واألمر الــذي أجمعوا عليهم
هــو أن الجائــزة ســيكون لها مــردود إيجابــي للنهــوض بالقطاع
الصحي ليس في البحرين فقط بل على مستوى المنطقة.
ويصف األســتاذ المســاعد في أمراض القلب والفيزيولوجيا في
مركز "اليبزيغ" للقلب بألمانيا البروفيســور ســوتيروس نيدوس،
تقدير المتفوقين في الحقل الطبي بأنه من األهداف النبيلة،

وأن جهــود رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة
بن ســلمان آل خليفة لتشــجيع البحث العلمــي واالبتكار وخدمة
المجتمع والتنمية موضع تقدير كبير وتنطوي على رؤية بعيدة
فــي المجــال الطبــي ،وهــو الجانــب الــذي اتفق معــه فيــه المدير
اإلقليمــي لمنظمــة الصحــة العالميــة لشــرق المتوســط د .أحمد
المنظــري ،إذ أعــرب عن ثقته في أن الجائزة ســيكون لها منظور
إيجابــي عظيــم فــي االرتقــاء بمســتوى الخدمــات الصحيــة فــي
مملكة البحرين بل ومنطقة الشرق األوسط بأكملها.
جوهــر حديــث أعضــاء اللجنة يتركــز على أن فكرة يــوم الطبيب
البحرينــي وجائزتــه فكــرة رائعــة وتعــد ابتــكا ًرا متميــزًا ألمــن
اإلنســان صح ًيا ،وأهميــة تكريم اإلنجازات االســتثنائية ألخصائيي
الرعاية الصحية ،الســيما في ظل األزمة الصحية العالمية الحالية
جــراء فيــروس كورونا ،حيث جــاءت المبادرة في توقيت مناســب
ومســتحق ومطلــوب للــكادر الطبــي البحريني الــذي يتميز بأنه
رفيع المستوى في مجال الرعاية الصحية.

د .أحمد المنظري
د .أحمــد المنظــريُ ،عمانــي الجنســية ،المديــر اإلقليمــي لمنظمة الصحــة العالمية
لشــرق المتوســط منــذ يونيــو  ،2018وهــو صاحــب مســاهمة كبيــرة وإيجابيــة في
تطويــر وتحديــث النظــام الصحي في ســلطنة عمان ،وشــغل منصــب رئيس إدارة
الجــودة والتطويــر فــي مستشــفى جامعة الســلطان قابوس مــن  2005إلى ،2006
ثــم عيــن نائ ًبا للمدير العام للشــؤون الســريرية حتى العام  .2010فــي العام ،2013
عاما مستشــفى جامعة الســلطان قابوس ،وأصبح فيما بعد
كما تم تعيينه مدي ًرا ً
أيضا استشــاري أول في
عامــا لمركــز ضمان الجــودة بوزارة الصحــة ،كما عمل ً
مديــ ًرا ً
طب األسرة والصحة العامة في عمان منذ العام .2009
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د .حنان حسن بلخي
د ،حنان حســن بلخي ،ســعودية الجنســية ،المدير العام المساعد لمنظمة الصحة
العالميــة لشــؤون مقاومــة مضــادات الميكروبات ،وهــي أول مدير عام مســاعد تم

البروفيسور كاثال كيلي

تعيينه لقسم مقاومة مضادات الميكروبات في منظمة الصحة العالمية ،وشغلت
منصب المدير التنفيذي للوقاية من العدوى ومكافحتها في وزارة الحرس الوطني

البروفيســور كاثــال كيلــي ،أيرلنــدي الجنســية ،الرئيس التنفيذي ومســجل الكليــة الملكية

ومدير مركز مكافحة العدوى التابع لمجلس التعاون الخليجي ،وتولت قيادة المركز

للجراحيــن بأيرلنــدا ،وهــو خريــج وزميــل فــي الكليــة الملكيــة للجراحيــن ،وكان فــي الســابق

المتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن األمراض المعدية والوقاية من العدوى

وجراحا لألوعية
عاما
ً
عميدا لكلية الطب والعلوم الصحية من  .2009 - 2006وعمل استشار ًيا ً
ً

ومكافحتهــا ومقاومــة مضادات الميكروبــات في المملكة العربية الســعودية بين

الدمويــة ،كما شــغل منصب نائب عميد الكلية لشــؤون تطوير المناهــج في الكلية الملكية

.2019 - 2009

للجراحين  ،وحصل على جائزة "باتي" المرموقة لجمعية الجراحين في بريطانيا وأيرلندا.

 20أضواء البالد

البروفيسور
كينيث كريستوفر
البروفيسور دام بارفين كومار
البروفيســور دام بارفين كومار ،بريطانية الجنســية ،أســتاذ الطب والتعليم بكلية
بارتــس ولنــدن للطب وطب األســنان بجامعة كويــن ماري في لنــدن ،وهي طبيب
وأخصائــي أمــراض الجهــاز الهضمــي ،وطــورت أول ماجســتير فــي أمــراض الجهاز
الهضمي في المملكة المتحدة ،وتولت منصب رئيسة الجمعية الطبية البريطانية،
ورئيســة الجمعية الملكية للطب ،ورئيســة اتحاد الطبيات النسائي ،وحصلت على
درجــات فخرية من عدة جامعات ،ونالت العديد من الجوائز ،ومنحتها ملكة المملكة
المتحدة الملكة اليزابيث الثانية أرفع وسامين من أوسمة اإلمبراطورية البريطانية.

البروفيســور كينيث كريستوفر ،أميركي الجنسية ،حاصل درجتي الماجستير والدكتوراه في
الطب ،ومســاعد مدير البرنامــج التمهيدي لألطباء المقيمين ،المدير المســاعد برنامج اإلقامة
بمستشــفى بريغهام وأمراض النســاء ،وأســتاذ مســاعد بكلية الطب بجامعة هارفارد ،وهو
مؤلف للعديد من المقاالت البحثية ،ومتحدث دولي دائم في المؤتمرات الكبرى ،وحاصل على
الجائــزة العلمية الســنوية مرتين من جمعية طــب الرعاية الحرجة ،وجائــزة الباحث الواعد من
الجمعيــة األمريكية للتغذيــة الوريدية والمعوية وتمويل المنح مــن المعهد الوطني للصحة،
وحصــل علــى العديد مــن الجوائز لتدريســه وتدريبه لطالب الطــب واألطباء مــن كلية الطب
بجامعــة هارفارد ومستشــفى بريغهام وأمراض النســاء ،وصمم ونفــذ برنامج تطوير تدريس
األطبــاء المقيميــن ،وهو منهــج يوفر للمقيمين مهــارات تعليمية جديدة تســتند إلى نظرية
تعليم الكبار ،ويعمل حال ًيا مديرا لكلية التعليم العالمي في قسم الدراسات العليا بجامعة
هارفــارد الطبيــة ،ويقوم بــإدارة دورات في بوســطن وإنجلترا والصين واليابــان ومصر ،كما أن
لديه حاليا العديد من الدراســات التعاونية القائمة على المالحظة والتدخل مع متعاونين في
الواليات المتحدة واليابان والنمسا وهولندا والسويد وإنجلترا.
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البروفيسور سوتيريوس نيديوس
البروفيســور ســوتيريوس نيديوس ،يحمل الجنســيتين األلمانية واليونانية ،أستاذ
مساعد في أمراض القلب والفيزيولوجيا الكهربية لدى مركز اليبزيغ للقلب بألمانيا،
وتدرب في المراكز األوروبية الكبرى المتخصصة في القلب ،وركز عمله على تحسين
طــرق التصوير فــي الفيزيولوجيا الكهربية وتوضيح ارتباط علم التشــريح والنتائج
الســريرية في المرضى الذيــن يعانون من عدم انتظام ضربات القلب .البروفيســور
عضو في جمعيات رائدة متخصصة في مجال أمراض القلب.

البروفيسور ديفيد جوردون
البروفيســور ديفيــد جــوردون ،بريطاني الجنســية ،حاصل علــى درجتي درجة الماجســتير في
العلوم واآلداب ،ورئيس االتحاد العالمي للتعليم الطبي ،وأستاذ زائر باالتحاد العالمي للتعليم
الطبــي ،وعميــد كلية الطب جامعة مانشســتر و رئيس مجلس رؤســاء كليــات الطب ومدير
مســاعد ،ثم مدير برنامج ويلكام ترســت ،ورئيس سابق لـ رابطة كليات الطب في أوروبا ،ونائب
رئيس منظمة تدريب الدكتوراه في الطب الحيوي في أوروبا ،وأســتاذ فخري في الطب والعميد
الســابق لكلية الطب بجامعة مانشستر ومستشار في التعليم الطبي بعد التخرج ،ومشروع
إصــاح القطــاع الصحــي ،وزارة الصحــة ،أذربيجــان .تخرج مــن جامعة كامبريدج وشــغل منصب
عميد كلية الطب في مانشســتر لمدة ســبع سنوات ،ورئيس مجلس رؤساء كليات الطب في
المملكة المتحدة ،وانضم في العام  2007إلى مكتب االتحاد العالمي للتعليم الطبي.
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شعــار

جائــزة "خليــفة بن سلمان آل خليفــة
للطبيب البحريني"
أعرب المهندس عبدالعزيز عبدالحميد الفائز بمســابقة تصميم شــعار جائزة "خليفة بن ســلمان للطبيب البحريني" ،عن خالص
الشــكر والتقديــر ل رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة على مبادرات ســموه الداعمة لكل
جهد يسعى فيه أبناء الوطن من أجل رفعة البحرين وتقدمها ،وقال" :إنني تقدمت إلى المسابقة لما أحمله في نفسي لصاحب
الســمو من مشــاعر االعتزاز لشــخص ســموه الكريم الذي ُيعد رمزًا وطنيًا يســتحق منا كل التقدير" ،معبرًا عن ســعادته البالغة
بالفوز في المسابقة وشعوره بالفخر بنيل تصميمه إعجاب لجنة التحكيم.
وأشــار إلى أنه حرص في التصميم المقدم على أن يكون متطابقً ا مع شــروط المســابقة ،ومعب ًرا عن الهوية البحرينية األصيلة
اسما عزيزًا وغال ًيا على قلوب الجميع ،وهو صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء،
وعن القيمة والمكانة العالية للجائزة التي تحمل
ً
ً
بسيطا في الشكل وعميقً ا في المدلول بما يتناسب مع فكرة وأهداف الجائزة.
وقال إن التصميم كان

الفكرة

تضمن عناصر ترمز للمنظومة الطبية باللونين الذهبي
التصميم الفائز بجائزة "خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني"
ّ
والرمادي تتوسطها صورة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة راعي الجائزة؛ تقدي ًرا لعطاءات
ســموه ،كما يشــمل التصميم مســمى الجائــزة باللغتين العربيــة واإلنجليزية ،ليعكس الشــعار في مجمله الهدف الســامي من
الجائزة التي جاءت بمبادرة من سموه؛ تقدي ًرا لألطباء على دورهم النبيل وجهودهم وعطاءاتهم في خدمة الوطن.
فردا مترابطي األيــدي يحيط بهم  20طبي ًبا
وتــم اختيــار الشــعار الفائــز؛ نظــ ًرا لما عبر عنه من مدلوالت الجائــزة ،إذ
ّ
يتكون من ً 20
لتشــكل العناصر مجتمعةً
ّ
ومكونات المجتمع البحريني،
ســماعاتهم الطبية ،في إشــارة إلى تكاتف الكوادر الطبيــة
مــع امتــداد
ّ
ّ
حلقــة دائريــة واحــدة تعكس القوة فــي العمل والعطاء واالحتواء والحفاظ على المجتمع ،ويم ّثل االنســجام بين الحلقَ تين وحد ًة
تتحد لتوجيه الشكر لراعي الجائزة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ،فيما يرمز عدد العناصر ( )20/20إلى سنة
زخرفية فن ّية
ّ
تأسيس وإطالق الجائزة.
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أسرة ملحق "أضواء البالد" تهنئ الطبيبات

ماذا قالت فارسات جائزة "خليفة بن سلمان
للطبيب البحريني"؟
هــي مرتبــة رائــدة تلــك التــي حصلت عليهــا الطبيبات الفائــزات بجائزة "خليفة بــن ســلمان آل خليفة للطبيــب البحريني" ،في
نســختها األولــى .وبذلــك ،ســتبقى أســماؤهن في ســجل اإلنجاز من أجل اإلنســانية والوطــن كثمرة جهودهــن التي كتب اهلل
ســبحانه وتعالــى لهــا التوفيــق والنجــاح ،وتتقدم أســرة "أضواء البالد" بأجمــل التهاني لكل الفائــزات بالفئة األولــى من الجائزة
"جائزة االبتكار واإلبداع في البحث العالجي والسريري والطبي" ،وهن :د .جميلة السلمان ،ود .غفران جاسم ،ود .نجاة أبوالفتح،
والفائزة بالفئة الثانية "فئة الوفاء والعطاء الممتد" وهي :د .مريم الهاجري ،والتهنئة بكل معانيها العطرة موصولة إلى كل
األطباء والطبيبات والعاملين في الحقل الصحي في مملكتنا الغالية.

فئة " االبتكار واإلبداع في البحث
العالجي والسريري والطبي"
المرتبة األولى

فئة " االبتكار واإلبداع
في البحث العالجي
والسريري والطبي"
المرتبة األولى

د .غفران جاسم:
ً
خدمة للوطن
العطاء

د .جميلة السلمان:
اهتمام سموه بالبحث العلمي
استشــاري أول باألمراض المعدية وطب الشــيخوخة وطب الباطنية بمجمع الســلمانية الطبي د .جميلة السلمان رفعت الشكر
والتقدير واالمتنان إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،على تهنئة سموه لها بمناسبة
فوزها بالجائزة ،مما يعكس مدى اهتمام سموه بالكوادر الطبية وحرص سموه على التشجيع الدائم للبحث في المجال الطبي،
وتقديم سموه لكل الدعم الذي ُيسهم في االرتقاء بالخدمات الصحية في مملكة البحرين ،سائلة اهلل سبحانه وتعالى أن يوفق
مزيدا من التقدم واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة لعاهل
سموه ،وأن ينعم عليه بدوام الصحة والسعادة ،ولمملكة البحرين
ً
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

استشاري طبيب أسرة وأستاذ مشارك في طب األسرة في الكلية الملكية للجراحين في البحرين د .غفران جاسم تقدمت بآيات
الشــكر والعرفان إلى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة ،على تهنئته لها بمناســبة فوزها
بالجائزة ،وهو ما يؤكد اهتمام ســموه وتشــجيعه على البحث والعلم والمعرفة ،ما ُيســهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية
للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
دوما علــى تطوير الخدمات الطبية عبــر دعم الكادر الطبي،
وأشــادت باهتمــام الحكومــة بــكل جوانــب الرعاية الصحية ،والعمل ً
مشيدة بجهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وتشجيعه الدائم لبذل مزيد من العطاء خدمةً للوطن وللمجتمع ،وهو ما
يعكــس تقديــر األطبــاء المتميزين في المجاالت الطبية والســريرية والعالجية ،وقالت" :هذا ليس بغريب على ســموه ،فقد تعود
دوما التشجيع منه على البذل والعطاء بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين" ،وع ّبرت عن شكرها وتقديرها لعطاء
أبناؤه ً
ســموه الالمحــدود لخدمــة مملكة البحريــن ،داعيةً اهلل عز وجل أن ينعم على ســموه بدوام الصحة والســعادة ولمملكة البحرين
مزيدا من التقدم واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،سائلةً
الغالية
ً
اهلل العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن وأهله.
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فئة " االبتكار واإلبداع في البحث
العالجي والسريري والطبي"
المرتبة الثانية مكرر

فئة "الوفاء والعطاء الممتد"
المرتبة األولى

د .مريم الهاجري:
د .نجاة أبوالفتح:

الجائزة وسام شرف لكل األطباء

نحو تحقيق منجزات وطنية
رفعــت الوكيــل المســاعد للصحة العامة بوزارة الصحة د .مريــم إبراهيم الهاجري ،الفائزة بالجائــزة عن فئتها الثانية
"الوفــاء والعطــاء الممتــد" ،أســمى آيــات الشــكر والتقدير واالمتنــان إلى عاهل البــاد صاحب الجاللــة الملك حمد بن
عيســى آل خليفــة ،ورئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفــة بن ســلمان آل خليفة ،وولــي العهد نائب

مديرة إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة د .نجاة أبوالفتح الفائزة بالجائزة في المرتبة الثانية مكرر عن فئة" :االبتكار واإلبداع في

القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ،بمناســبة

البحــث العالجي والســريري والطبي" ،عبرت عن خالص مشــاعر الشــكر واالمتنان والعرفان لعاهل البــاد صاحب الجاللة الملك

فوزها بجائزة "خليفة بن ســلمان آل خليفة للطبيب البحريني" ،معربةً عن عميق فخرها واعتزازها الكبير بالتكريم

حمد بن عيســى آل خليفة ورئيس الوزراءصاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة ،وولي العهد نائب القائد

رفيــع المســتوى ،الــذي يعكس مدى االهتمــام والحرص والدعم الذي ُيقــدم إلى الطبيب البحريني والرؤى الســامية

األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة ،بمناســبة فوزها بجائزة

والتوجيهات السديدة التي تهدف إلى تحقيق التقدم واالرتقاء بمسيرة القطاع الطبي في مملكة البحرين.

"خليفة بن ســلمان آل خليفة للطبيب البحريني" ،مؤكدة أن الجائزة تشــكل وســام شــرف لكل األطباء البحرينيين المتميزين
وتجسد مدى الدعم والتقدير الكبير الذي ٌيقدم للطبيب البحريني في ظل العهد الزاهر لصاحب الجاللة عاهل البالد.

ودافعا نحو تقديم الغالي والنفيس لصالح خدمة الوطن في ظل قيادة جاللة
وأكــدت أن الفــوز بالجائــزة يعد حافزًا
ً
الملك ،قائلة إن الوطن أعطى الطبيب البحريني الكثير من الفرص لتحقيق العديد من المنجزات الوطنية ،وكل ما

ونوهــت إلــى أن الجائــزة وفرت فرصــة كبيرة أمام األطباء للتنافس فــي تقديم مزيد من العطاء المتميــز لصالح خدمة القطاع

يصل إليه الطبيب البحريني من عطاء نجاحات متميزة في العطاء إنما هو بفضل الدعم غير المحدود الذي يحظى

تشجيعا لمواصلة العطاء وحافزًا نحو تقديم األفضل من أجل رفعة وتقدم ونماء
الطبي في مملكة البحرين ،كما أنها تشكل
ً

به الطبيب.

مملكــة البحريــن ومنظومتهــا الصحية التي يشــهد لها عالم ًيا بتجاربهــا الناجحة وكواردها التي تتطلــع وتطمح نحو تقديم
مزيد من المنجزات الطبية على شتى األصعدة.
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األطباء يقدمون
أرقى التضحيات
في أداء
الواجب المهني
واإلنساني

وزيرة الصحة لـ"أضواء البالد":

سمو رئيس الوزراء يشجع أبناءه
على البذل والعطاء
أفــادت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالح بأن مملكــة البحرين تُقدم أفضــل الخدمات الصحية إلــى المواطنين
دوما نحو تطويــر الخدمات الطبية
والمقيميــن ،إذ تهتــم الحكومة الرشــيدة بالرعاية الصحية ،وتســعى ً
عبر دعم األطباء وتشجيعهم على بذل مزيد من العطاء خدمةً للوطن وللمجتمع البحريني.

نقدر لألطباء صعوبة االبتعاد عن عائالتهم وذويهم لفترات طويلة

لفتة كريمة ...كفاءات تستحق
وأشــارت في تصريح خاص لملحق "أضواء البالد" بمناسبة يوم الطبيب
البحرينــي إلى أن مهنة الطب تُعتبر من أنبل المهن وأشــرفها ،فهي مهنة
إنسانيّة عظيمة تسمو بمن يمارسها ،وذلك حين يستشعر في قلبه الرحمة،
ويضع نصب عينيه االتقان في عمله والتفاني في دوره ،ويقدم أرقى أنواع
التضحيــات دون كلــل أو ملل ،وبال تردد فــي مواجهة مختلف األمراض
ً
جاعل من نفســه خط الدفاع األول لحمايــة الوطن والمجتمع،
واألوبئــة،
مجســدًا بذلــك أروع الصور فــي أداء الواجب المهني واإلنســاني ،وهذا
ما جعل هذه الفئة تســتحق الشــكر واإلشــادة والثناء وتخصيص يوم باسم
"الطبيب البحريني" من كل عام ،وهي لفتة كريمة من لدن رئيس الوزراء
صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة ،تعكس اهتمام
وتقديــر ســموه لما تزخر به مملكــة البحرين من كفــاءات وخبرات طبية
متخصصة في القطــاع الصحي ،وتقدير جهودهم في هذا القطاع الحيوي
وما يقومون به من جهود لتقديم خدمات صحية متطورة للمجتمع.
أروع قصص التفاني
وتناولت الوزيرة جوانب عميقة في مســيرة األداء المهني لألطباء ،فلفتت
إلــى أن كل طبيــب يحمــل على عاتقه قســ ًما عظي ًما بــأن "يُراقب هللا في
مهنتــه وأن يصــون حياة اإلنســان في كافــة أدوارها وفــي كل الظروف
واألحــوال ،"...فاألطبــاء أصحاب رســالة نبيلة تتضمــن تخفيف أوجاع
وآالم الناس وإنقاذ حياتهم وحفظ أســرارهم ،قلوبهم مفعمة بالمحبة أين ما
مضوا وأين ما كانوا"؛ ألن الطب مهنة ليست مقيدة بزمان وال مكان ،فهم
يزرعون البســمة على كل الوجوه ويتجوّلون كالمالئكة بردائهم األبيض،
وأخالقهــم الطيبة ،وابتســامتهم النبيلــة مخففين عن المرضــى أوجاعهم
وأحزانهــم وأمراضهــم ،مضحين بأنفســهم مــن أجل الناس وســعادتهم،
موضحــةً أن األطباء يُقدمون أنفســهم وأرواحهم في الصفوف األولى في

حاالت الطوارئ والكوارث واألوبئة وانتشــار األمراض ،وهو ما ســجلّه
التاريخ لألطباء في مختلف الحقب وفي شتى الحاالت خصوصًا في حاالت
الطوارئ ،وما عاشــه العالم وعاشــته مملكة البحرين مع فيروس كورونا
"كوفيــد "-19يُعد خير مثال على تضحية األطباء في ســبيل إنقاذ وطنهم
ومجتمعهــم من الجائحة ،إذ ســجّل األطباء أروع قصص التفاني والعطاء
لحمايــة الناس من الفيروس والحد من انتشــاره ،ووضعوا أنفســهم تحت
ظروف اســتثنائية منذ ظهور فيروس كورنا المستجد ،متناسين في التعب
ً
فضل عن
الجســدي ومتحدين التعب النفســي الذي يتعرضون لــه يوميًا،
تعرض الكثير منهم إلى اإلصابة بالمرض أثناء قيامه بواجبه اإلنساني.
مخاطر ومشكالت صحية
وأعــادت الوزيرة تأكيــد معاني اإليثار بالقــول إن دور األطباء يبرز في
أشــ ّد األزمات اإلنســانية كالحروب وحاالت الطــوارئ واألوبئة ،فتراهم
يهبّون لنجدة المجتمع على رغم ما قد يتعرضون له من مخاطر ومشكالت
صحيــة ،هــذا باإلضافة إلــى ما يواجهونــه من صعوبة فــي االبتعاد عن
عائالتهم وذويهم لفترات طويلةّ ،
لكن ذلك ال يثنيهم عن واجبهم اإلنســاني
العظيــم ،فالطب مهنة نبيلة تســتحق كل التقدير والثناء على تكبدهم العناء
وتضحياتهــم العظيمــة التــي ال تُقــدر بثمن ومــا يبذلونه في ســبيل نجاة
اإلنســانيّة واســتمراريتها ،فما أعظم هذه المهنة وما أجمل قلب من يعمل
بها ،ومن هذا المنطلق كانت النظرة الثاقبة المعهودة لدى صاحب الســمو
الملكــي رئيس الوزراء باعتماد يوم للطبيب البحريني في أول أربعاء من
شــهر نوفمبر من كل عام ،وتخصيص جائزة باســم سموه لتكريم األطباء
البحرينييــن المتميزين في البحث العالجي والســريري والطبي .وهو أمر
ليس بغريب على ســموه في االهتمام بأبنائه وتشــجيعهم دو ًما على البذل
والعطاء بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
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نبذة تاريخية عن تطور
الخدمات
تاريخيًا ،تشير التقارير إلى أن بداية إنشاء المستشفيات والعيادات الصحية في البحرين كانت في العام  1892من
خالل بعثة تبشيرية كانت تزاول مهنة العالج للمرضى في بيت استأجرته في المنامة ،أما في العام 1901 - 1900
فقد بني مستشــفى فكتوريا التذكاري ،وافتتح العام  1905وهو يعتبر أول مستشــفى يبنى في دول الخليج العربي،

الدولة حرصت على وضع الخدمات الطبية على قائمة
مشاريع التنمية

مسيرة تطور الخدمات الطبية والعالجية
في البحرين

وكان في بداية إنشــائه تابعا للحكومة البريطانية في الهند آنذاك ،ثم مع مرور بضعة أعوام الحق هذا المستشــفى
بــدار االعتمــاد البريطاني ،ومن مهمات هذا المستشــفى ذلك الوقت أنه كان يقوم بعــاج المرضى من األمراض
المعدية وغيرها ،بجانب العالج الروتيني للمواطنين إنما بصورة محدودة جدا ،ثم بدأت مسؤولياته تتسع مثل القيام
بالتفتيش الصحي على البواخر وإصدار الشــهادات الصحية والتطعيم ضد الجدري ...واســتمر ذلك حتى إنشــاء
دائــرة الصحة العامة العام  1952عندما انتقلت تلك المســؤوليات إلى هذه الدائرة ،وفي بداية الخمســينات انتقلت
مسؤولية اإلشراف على هذا المستشفى إلى حكومة البحرين بعدما كانت خاضعة للحكومة البريطانية في الهند ،ثم
ومع مرور الوقت بني على ارض البحرين مستشفى آخر وهو المستشفى األمريكي العام  ،1902الذي لعب دورً ا
كبيرً ا في عالج المرضى من البحرين وخارجها ،حيث كان يصله العديد من مرضى البلدان المجاورة ،باإلضافة
إلى قيام بعض أطبائه المشهورين بزيارات متكررة لتلك البلدان ،خصوصً ا المملكة العربية السعودية.

تضيــف مبــادرة رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر

والعلــم الحديــث وتعزيــز القــدرات الذاتيــة لــدى الفــرد للعنايــة

خليفة بن سلمان آل خليفة ،بتخصيص يوم الطبيب البحريني

بصحتــه وتغيير ســلوكياته غير الصحيحة ،إضافة إلى الســعي

وجائزة ســمو إضافة مميزة إلى مسيرة تطور الخدمات الصحية

نحــو الســيطرة علــى األمــراض بشــتى أنواعهــا والعمــل علــى

والعالجيــة فــي مملكــة البحريــن ،فقــد حرصــت الدولــة علــى

تحقيــق الجــودة فــي األداء الطبي عبــر وضع القوانيــن واللوائح

وضــع الخدمــات الطبية علــى قائمة مشــاريع التنميــة ،وتمثلت

التي تضمن جودة الخدمات الصحية وخدمات التمريض.

األهداف االســتراتيجية لتحســين الصحة في الحفاظ على صحة

ومــن األهميــة بمكان اإلشــارة إلــى أن مملكة البحرين اســتمرت

على المســتوى الحكومي ،أنشــئت أول عيادة في البحرين العام  ،1925وكانت عبارة عن دكان في ســوق المحرق طوله  25 - 12قد ًما،

السكان من خالل تعزيز الصحة والوقاية ،وتكامل الخدمات في

فــي اتخــاذ الخطــط االســتراتيجية الوطنيــة ،ومنهــا تدشــين

وكان يقوم بعالج المرضي فيه د .بندركار ،وهو أول طبيب حكومي يعين في تلك الســنة ،واســتمر بالعمل في تلك العيادة حتى اســتأجر

النظام الصحي ضمن وزارة الصحة ومع المؤسسات الحكومية

استنادا على مبادرات ومشاريع
االســتراتيجية في العام 2015
ً

بيتًا آخر في الســوق العام  ،1937ثم وبمرور الوقت واتســاع الخدمات الصحية في هذه العيادة بنيت عيادة جديدة في العام  ،1952وفي

والخاصــة األخــرى ،والجــودة أوالً ،وحصــول الجميــع علــى خدمات

وبرامــج تطويريــة تهدف إلى رفع وتحســين مســتوى الخدمات

العام  ،1947استعمل بيت حرم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة القديم في المحرق مستشفى للوالدة ليحل مكان بيت قديم كان يستعمل قبل

الرعايــة الصحيــة ،وتعزيز دور وزارة الصحة في وضع السياســات

الصح ّيــة المقدمــة ،ومجابهة أبرز التحديات التــي تواجه القطاع

هذا البيت لهذا الغرض ،وهُدم المستشــفى فيما بعد وبني مكانه مركز الشــيخ سلمان الصحي العام  ،1976بعدئذ نقل مستشفى الوالدة إلى

والحوكمة ،واستدامة الخدمات الصحية.

الصحــي ،مــع التركيــز علــى الخدمــات الوقائيــة وبرامــج تعزيــز

مركز المحرق الصحي القديم العام .1961

ووفقً ا لذلك ،تبنت مملكة البحرين استراتيجية صحية متكاملة

الصحة عن طريق تشــجيع الشراكة المجتمع ّية ومبادئ الرعاية
ّ

عموما وتوفير
تهدف إلى التركيز على تطوير الخدمات الصحية
ً

الذاتيــة وكذلك تقديــم رعاية مبنية على األدلة والبراهين ،ذات

احتياجــات المواطــن من العالج وفق أحدث ما توصل إليه الطب

جودة عالية وتتماشى مع أفضل المعايير الدولية.

عيادة د .بندر كار
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عيادة المنامة لعالج المرضى
وفــي العام  ،1930بنيــت عيادة فــي المنامة لعالج
المرضــى وهي فــي منطقــة النعيم ،وبنيــت واحدة
أخــرى في بــاد القديم العــام  .1936كمــا بدئ في
بناء مستشــفى صغير لشــرطة حكومة البحرين ،ثم
حول هــذا المستشــفى للمرضى العــزل .وفي العام
 ،1937اســتؤجر بيــت قديــم فــي المنامة خصص
مستشفى صغيرً ا للوالدة وبه  3أسرة فقط .وفي العام
 ،1937استؤجر بيت خصص عيادة لمنطقة الرفاع.
أمــا بالنســبة لمدينة الحد بنيت أول عيــادة فيها العام
 1945وكان يديرهــا المرحــوم محمــد بهزاد .وفي
العام  ،1937تم التخطيط لبناء أول مستشفى حكومي
فــي البحرين وهو مستشــفى النعيم الــذي افتتح على
مراحل بدءا من العام  1940وحتى العام  .1942أما
جناح الســيدات في هذا المستشــفى فافتتح رسميا من
الشيخة عائشــة حرم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
وكان ذلك بتاريخ  18مايو  .1940وفي هذا العام ،تم
تركيب أول جهاز لألشعة في المستشفى.

مستشفى السلمانية الطبي
ومع مرور الوقت ونظرً ا للنمو الســكاني وتطور المعيشــة واتســاع البالد المطرد ،أصبحت هناك حاجة ملحة لبناء مستشفى كبير مزود
بأحــدث األجهــزة الطبية ،وهكذا افتتح مستشــفى الســلمانية علــى مرحلتين األولى العــام  ،1957والثانية في أبريل العــام  ،1959ومن
المؤسسات الصحية التي حظيت باهتمام المسؤولين لها هي الخدمات الصحية للوالدة ،ففي أوائل الستينات بنيت  3مستشفيات للوالدة في
كل من ســترة ،المنطقة الغربية ،والرفاع الشــرقي ،كما حظيت خدمات الرعاية الصحية الوقائية هي األخرى باهتمام الحكومة بها ،فبعد
أن أنشئت إدارة الصحة العامة العام  1952أنشئت في الستينات أقسام للمالريا ورعاية الطفولة.
وشــهدت فترة الســبعينيات إنشاء العديد من المؤسسات الصحية ،كان أولها مولد أول مركز صحي نموذجي يسير على نظام ملف العائلة
وهو مركز ابن ســينا الصحي الذي افتتح العام  ،1977وفي العام  1979بدأ برنامج تدريب طبيب العائلة الذي تســتغرق الدراســة فيه 3
ســنوات ويعد المشــروع فريدا من نوعه في منطقة الشرق األوسط  ،وتوج العام  1978بافتتاح اكبر مؤسسة صحية تشهدها البالد ،إذ تم
في ديسمبر من العام ذاته افتتاح مركز السلمانية الطبي الذي يضم اليوم الكثير من األقسام التخصصية بجانب المرافق األخرى التعليمية
واإلدارية والفنية.
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توزيع عادل للرعاية
أدى تنفيــذ السياســة الصحيــة الوطنية إلى تحقيق توزيع عادل للرعاية للســكان على جميع المســتويات ،مع االهتمام بالفئات
المستهدفة بنظام الرعاية الصحية األولية خصوصًا ،ےويسهم كل من القطاع الخاص والمجتمع في توفير الخدمات الصحية،
وإن كان العبء الرئيس لتوفير هذه الخدمات يقع على عاتق الحكومة ،وبعد أن كان النظام الصحي وإدارة الخدمات الصحية
يتســمان فــي الغالــب بالكثير من المركزية ،غير أنه يوجد اتجاه قوي نحو اتباع أســلوب الالمركزية من أجل تحســين األداء
اإلداري واالقتصادي والتقني ،ويساهم المجتمع في تنفيذ اإلستراتيجية الصحية ،وتتخذ الدولة تدابير لتقوية مشاركة المجتمع
والمنظمات الالحكومية ،وهي جانب مهم من مشــاركة المجتمع على كل المســتويات ،ومنذ بداية الثمانينات والبحرين سبقت
شقيقاتها دول الخليج لتلحق بركب تقنية نظم المعلومات الصحية ،وتم إنشاء مركز المعلومات الصحية ليكون الجهة المسؤولة
عــن توظيــف تقنية التكنولوجيا في مجــاالت متعددة من الخدمات الصحية ،كما قام بدور الخبيــر في مجال التقنيات التي من
مهماته األساســية تقييم ودراســة احتياجات الوزارة من األجهزة واألنظمة الصحية ،منذ ذلك الحين فقد قطع شــوطا كبيرا في
مجال توطين وتطبيق تقنيات عالمية متقدمة ليتم استخدامها بالوزارة.

نظم المعلومات الصحية
تركــزت جهود جميع العاملين بالوزارة وبصورة أساســية على تقوية ودعم إدارة وظائــف المعلومات الصحية واالجتماعية
المتعلقــة بالمرضى ،التي يؤمل عبرها تحقيق قفزات واســعة من نوعية الخدمات المقدمــة ،وتتطلب ذلك بناء قاعدة للبيانات
لتنظيم وتخزين بيانات المرضى لتكون بمتناول يد العاملين في الحقل الصحي ويمكن الرجوع إليها كلما دعت الحاجة .واليوم،
ها نحن نعيش بدايات األلفية الثالثة ،إذ تتطلع وزارة الصحة ،وبرؤية جديدة ،إلى تركيز الجهود لتحســين وتطوير الخدمات
الصحية في البالد ،هذه الرؤية التي تســعى الوزارة لتحقيقها باســتراتيجية نظم المعلومات الصحية للســنوات األربع المقبلة،
التي أوشــكت أن تصبح حقيقة ،لتضع حدا لطوابير االنتظار للتســجيل للمواعيد ،والكتابة اليدوية لقوائم األدوية واالزدواجية
في الســجالت الصحية ،ولهذا تبنت حكومة البحرين والمتمثلة بوزارة الصحة سياسة "توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع
المواطنيــن والمقيميــن" .ويمكن تحقيق ذلك عن طريق برامجها الوقائية و العالجية من خالل شــبكة الخدمات الصحية على
جميــع مســتوياتها التي تضــم الرعاية الصحية األوليــة ،والرعاية الصحية الثانويــة والرعاية الســريرية ،وتحملت الوزارة
وبصورة أساســية مســؤولية تنفيذ هذه السياســة في كل المجاالت الفنية والمادية ،والتنسيق مع وزارات الدولة ،والتعاون مع
القطاع الخاص في المجال الصحي محليًا ودوليًا ،باإلضافة إلى أفراد المجتمع البحريني.
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مراجعة وتحديث البروتوكوالت
وتعــد الخدمــات الصحيــة بالبحرين متطــورة ومثالية ،وســجلت أفضل
المعــدالت الصحية مقارنة مــع أفضل الدول على مســتوى المنطقة ،مع
وجــود أدوات رقابية للصحة على المســتويين الداخلي والخارجي ،ولدى
الوزارة مشاريع لتحسين األداء أو التي تعد ضرورية للحفاظ على مستوى
التطوير ،ولعل أبرزها مشــروع  ،I– Sahaوهو من المشــاريع الرائدة
ونهــدف عبره إلى خلق ملف إلكتروني لكل مســتخدم للخدمات الصحية،
ومشــروع وضع ســجل لألخطاء الطبية وتحليل أسبابها الجذرية ومتابعة
تصحيحها ،وكذلك مراجعة وتحديث البروتكوالت المبينة على البراهين،
للتعامل مع األمراض الســارية وغير السارية ،وتطوير مختبرات الصحة
العامة ومن أهمها مختبر السل ومختبر الفيروسات ،وبناء قدرات الموارد
البشــرية للتعامل مع الطوارئ والكوارث ،وفي مجــال البحوث الصحية
واتخــاذ القرارات ،وبهدف تحســين جودة الخدمــات الصحية وإخضاعها
للمعايير الدولية وقعت وزارة الصحة اتفاقية االعتماد الكندية للمستشفيات

مع  Accreditation Canada Internationalوتأتي االتفاقية لتجديد
االعتماد لفترة  3سنوات مقبلة ،بعد انتهاء الدورة األولى لالعتماد ،ويأتي
توقيــع االتفاقية ليؤكــد مدى اهتمام وحــرص وزارة الصحة على تطوير
الخدمات الصحية والعالجية وتحسين جودتها وذلك في سبيل كسب رضا
كافة المســتفيدين من خدمات الــوزارة ،كما أن توقيع االتفاقية ســينعكس
بشــكل إيجابي على مستوى الخدمات الصحية المقدمة في الرعاية األولية
والرعاية الثانوية.
لقــد تحققت هــذه اإلنجازات بتوجيهــات ودعم القيادة الرشــيدة ومتابعتها
الحثيثــة للجانــب الصحي ،وجهــود أبناء الوطن المخلصيــن العاملين في
القطاع الصحي ،الذين يبذلون كل ما في طاقتهم لرفع المســتوى الصحي
للمواطن والمقيم على أرض الوطن.

سجل المعدالت الصحية
لقــي القطاع الصحي في مملكة البحرين إنجــازات كبيرة بفضل ما يتلقاه من دعم حكومي بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيســى آل خليفة ،ورئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،وولي العهد نائب
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ،الذين يضعون صحة
المجتمــع البحرينــي وراحته على رأس األولويات ،وبفضل ما كفله الدســتور البحريني ،تُقــدم وزارة الصحة إلى المواطنين
والمقيميــن أرقــى الخدمات الصحية في المنطقة ،وســجلت أفضــل المعدالت الصحية مقارنة مع أفضل الدول على مســتوى
المنطقة ،مع وجود أدوات رقابية للصحة على المستويين الداخلي والخارجي.
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دعوة سمو رئيس الوزراء
لمواجهة األخطار

مجموعة عمل دولية
مــن األهميــة بمــكان العودة إلى منتدى ":رؤى البحرين ..رؤى مشــتركة لمســتقبل عالمــي ناجح" ،الذي عقد
في  29ســبتمبر  2020تحت شــعار «أهداف التنمية المســتدامة في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد  »19عبر

استراتيجية عالمية لتعزيز
"حق األمن الصحي للشعوب"
يتصــدر اســم رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفــة ،قائمــة القادة
العالمييــن الــذي قدمــوا مبادرات وأعمال جليلة للبشــرية جمعاء ،لتصبح مصدر فخر لــكل أبناء البحرين
ومنطقــة الخليــج العربــي ودول العالــم العربي واإلســامي بوجود شــخصية عالمية تعطرت مســيرتها
باإلنجازات الخالقة في مختلف مجاالت التنمية.

تقنيــة االتصــال المرئــي عن بعد بتنظيم من ديوان ســموه وبالتعــاون مع منظمة الصحــة العالمية ،وذلك
بالتزامن مع الجزء الرفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة ،وكذلك احتفال الجمعية
العامة لألمم المتحدة بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين إلنشائها ،فهذا الحدث له أهمية بارزة ويضاف
إلــى سلســلة مبــادرات صاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء ،فقد قدم ســموه مبــادرة تهدف إلى إنشــاء
مجموعــة عمــل مــن الــدول األعضاء لمســاندة جهــود األمين العــام لألمم المتحــدة والمدير العــام لمنظمة
الصحة العالمية في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد  19وتأثيرها على أهداف التنمية المستدامة ،وتسمية
هذه المجموعة بـ "أصدقاء األمين العام لألمم المتحدة لتحســين ســبل مواجهة التأثيرات الســلبية لجائحة
فيروس كورونا على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
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دعوة الستراتيجية عالمية

خطط ما بعد "كورونا"
تمثــل دعــوة صاحــب الســمو الملكــي رئيس الوزراء لوضــع اســتراتيجية عالمية تعزز من حــق األمن الصحي
تأكيدا على أن أمن وأمان البشــرية
جزءا ال يتجزأ من األمن العالمي بمفهومه الشــامل،
ً
للشــعوب باعتباره ً
ال يمكــن أن يتحقــق إال بتكاتــف وتعــاون الجميع وإيمانهم بالقيم اإلنســانية المشــتركة التي تجمعهم مع
بعضا ،ذلك ألن مواجهة األخطار التي تجتاح العالم وتشكل خط ًرا على الحياة اإلنسانية وإنجازات
بعضهم
ً
الحضارة ،تستدعي التأكيد على أهمية العمل الجماعي الدولي وتنحية الخالفات وبناء الثقة.

ولكــن ،مــا هي المحاور الرئيســة التي تأسســت عليها فكــرة المبادرة؟ يمكن أن ندرك أهمية تعزيز أســس
التعــاون الدولــي المســتدام في مرحلــة ما بعد كورونا ،بمــا يضمن توجيه الموارد والطاقــات نحو وجهتها
الصحيحــة المتمثلــة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة  ،2030مــع ضــرورة مراجعة األهــداف وترتيب
األولويات بما يتناسب مع متطلبات هذه المرحلة االستثنائية وبما يعزز من مناعة دول العالم في مواجهة
مختلف التحديات في المستقبل .وفي هذا الصدد ،يؤكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ضمان صحة
وسالمة المجتمعات والشعوب التي تمثل أولوية متقدمة في العصر الراهن ،وتتطلب تعزيز االستثمار في
القطاعات الصحية ،وهو أمر تقوم األمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بجهد ملموس في تحقيقه عبر
تحركاتها وخططها االستراتيجية لمرحلة ما بعد كورونا.
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جهود مملكة البحرين

جديدا ،ووضعت
واقعا
إن جائحــة "كورونا" وتداعياتها االقتصادية واالجتماعية والسياســية أوجــدت
ً
ً
شــعوب وحكومــات العالــم أمــام تحديــات واســعة التأثيــر ،تمثلــت فــي تعطــل أوجــه الحيــاة العامة
ووقــف مختلــف األنشــطة االقتصادية ،مــا كان له األثر البالغ فــي انكماش االقتصــاد ،وتراجع معدالت
النمو ،وزيادة اإلنفاق الحكومي وارتفاع معدالت الدين العالمي بشــكل غير مســبوق ،وأثنى صاحب
الســمو الملكــي رئيس الوزراء علــى دور منظمة الصحة العالمية ومديرهــا العام تيدروس أدهانوم
غيبريســوس في قيادة الجهود الدولية لمواجهة هذه الحالة الطارئة ومســاندة جهود الدول ومن
بينها مملكة البحرين في وضع سياســات وبرامج التشــخيص والعالج والتدابير االحترازية والوقائية
وغيرهــا .مشــيدا ســموه كذلك بما أبداه من دعــم وترحيب بالتعاون في تنظيــم المنتدى في إطار
التنسيق والتعاون القائم بين مملكة البحرين ومنظمة الصحة العالمية من أجل معالجة التحديات
الناتجة عن الجائحة.

الخالصة 3 ...محاور

ومع تنبيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن جائحة كورونا وضعت العالم أمام خطر صحي عالمي ،وأحدثت دوامة
تطلعا إلى أن تكون تحديــات األزمة الراهنة فرصة من
مــن القلــق المجتمعــي واالضطــراب في كل مناحي الحيــاة ،إال أن هناك
ً

مبادرة مجموعة العمل الدولية الصادرة عن صاحب السمو الملكي رئيــــــس الوزراء وضـــــعت

أجــل تعزيــز آليــات التنســيق والتكامل بين الدول والشــعوب ،وبنــاء عالم أفضل ،يقــوم على مبادئ الضميــر الحي والواعي

 3مرتكزات للتعافي من تداعيات كورونا:

والقيــم النبيلــة والعمل المشــترك من أجل عالم تجمعه الوحدة واألخوة اإلنســانية التي تدعــو إلى األخذ بيد الضعيف حتى
ال نتــرك أحــدا وراءنــا ،وورد فــي كلمة ســموه أن مملكــة البحرين بقيادة عاهل البــاد جاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة،

أو ًلا

الدعم واالســناد للمواطن والمقيم بما يضمن ســامة المجتمع وصحة أفراده جميعا ،وبما يكفل األمان الصحي واالقتصادي

ثان ًيا

تعزيز االستثمارات الوطنية وفي الرعاية الصحية األولية وخدمات الصحة العامة.

ثال ًثا

إعادة البناء بشكل يســهم في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والمياه
مــع االتجاه نحو االســتثمارات الذكيــة في المياه والصــرف الصحي والطاقــة المتجددة

حرصــت فــي ظــل الظــروف االســتثنائية الراهنة التــي تتمثل في انتشــار جائحة فيروس كورونا المســتجد ،علــى تقديم كل
واالجتماعــي لهــم ،وذلــك من خالل الجهــود التي قادها الفريق الوطنــي للتصدي لفيروس كورونا بقيــادة ولي العهد نائب
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ،والتي أســهمت
فــي نجــاح البحريــن في التعامل مع الجائحــة بكل كفاءة واحترافية من خالل تقديمها كل التســهيالت الصحية واالجتماعية
واالقتصاديــة لمواطنــي المملكة والمقيمين فيها على حد ســواء ،والبد من اإلشــادة بعطاءات الكــوادر الطبية والتمريضية
البحرينية ودورهم الوطني المشهود في التصدي للجائحة ،وما قاموا به من جهد إنساني نبيل ال يزال يتواصل في خدمة
المجتمع ويستحق كل الشكر والتقدير.

مزيد من االستثمار والقيادة لتعزيز النظام الصحي واألمن الصحي.

وأنظمة الغذاء الصحي والمدن الصالحة للعيش.
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دالالت "يوم الطبيب البحريني":
التقدير واالمتنان ...الرسالة النبيلة ...استشراف المستقبل

مبادرة سمو رئيس الوزراء تجسد
معاني اهتمام الدولة بتحقيق مزيد
من المكتسبات
بالتأكيــد ،قرأنــا الكثيــر من األخبــار والتقارير والتصريحــات والمقابالت المكتوبة والمرئيــة منذ اإلعالن عن
مبادرة رئيس الوزراءصاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة ،بتخصيص يوم للطبيب
البحرينــي هــو أول أربعــاء مــن شــهر نوفمبــر مــن كل عام ،وكذلــك جائزة "خليفــة بن ســلمان آل خليفة

أبعاد المبادرة
تمثل الدور المهم
والحيوي واإلسهام
الفاعل والمتميز
للقطاع الصحي

للطبيب البحريني" ،وال يزال الحديث عن المبادرة لما تحمله من معان حضارية كبيرة ،وتجمع اآلراء بشأنها
لكونهــا تنبع من إيمان ســموه بتقدير الرســالة النبيلة والوطنية واإلنســانية التــي يحملها األطباء على
عاتقهم ،وما للقطاع الصحي من مكانة في دعم كل التوجهات التنموية ،ورفد التوجهات المستقبلية
ضمن نهج سموه في تحقيق مزيد من المكتسبات.
ومــن الجميــل أن يعبــر النــاس فــي الصحافة واإلعالم وغيرها من وســائل عــن العرفــان والتقدير لألطباء
الذيــن تعاملــوا مــع أزمــة “كورونــا” بــكل كفــــاءة واقتــــدار ،وكانوا فــي مقدمة الصفــوف في تلبيــة لنداء
الواجب والتزموا بأعلى مســتويات المهنية من خالل االضطالع بمهماتهم والقيام بعملهم على أكمل
وجــه فــى مواجهــة الفيروس والتصدي له والحد من انتشــاره ،فيما يأتي يــوم الطبيب البحريني بوصفه
عالمــة بــارزة تدعمــه الجائزة البحثية لتكريم األطباء البحرينيين المتميزيــن في البحث العالجي والطبي،
والتــى مــن شــأنها االرتقاء بالبحوث الطبية ،ما يســهم في تعزيز المنظومة الصحيــة للتعامل بكفاءة
عالية مع كل األزمات والظروف الطارئة ،ودعم مسيرة اإلنجازات التنموية والحضاريةفي ظل العهد الزاهر
لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

عمل
محطة وطنية لالحتفاء بكل ما يقدمه األطباء من
ٍ
وجهود في مختلف الظروف والتحديات
نقدر لألطباء صعوبة االبتعاد عن عائالتهم وذويهم لفترات طويلة
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الصالح:
سجل حافل
بالنجاح

الســجل الحافــل بالنجــاح هــو إشــارة مســتحقة للجهــود التــي

من أجل مملكة البحرين ،مشي ًرا إلى أن وقفتهم المشرفة في

تبذلها الدولة ،وفي هذا الصدد يؤكد رئيس مجلس الشــورى

الظــروف الصحية االســتثنائية التي تعيشــها مملكــة البحرين

علي الصالح أن مبادرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزرء هي

ودول العالــم بســبب جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد ،)19

الفخــر واالعتــزاز بعطاء األطباء اإلنســاني ،والتضحيات الوطنية

تعكــس أســمى معاني البــذل والتفاني والحرص على ســامة

المســتمرة لتوفيــر الرعايــة الصحيــة وعــاج المرضــى ،والحفاظ

الجميع ،إذ إنهم شكلوا خط الدفاع األول عن صحة المواطنين

على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين؛

والمقيميــن ،ويواصلــون الليــل بالنهار لخدمــة مملكة البحرين

وتفان
ألن مــا يقوم بــه األطباء البحرينيون من جهــود مخلصة،
ٍ
كبيــر فــي تطبيــق أعلى مســتويات الرعايــة الصحيــة بمختلف
ٍ

في هذه الظروف االستثنائية.

مســتوياتها ومراحلهــا ،وتطبيــق الخطــط واإلســتراتيجيات

ويعبر بالقول إن أطباء البحرين يستحقون التكريم واالحتفاء،

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة نايــف الحجرف تعبــر عن أصدق

الصحية التي تضعها الحكومة ،هو محل إشادة وثناء مستمر،

وتوثيــق مــا يقومون به من جهــود عالجية وبحثيــة ،وحرصهم

مشــاعر التهنئة والتبريــكات إلى رئيس الوزراء صاحب الســمو

ويرى الحجرف أن هذه المناســبة تجســد الــدور المهم والحيوي

يــوم للطبيــب البحرينــي يمثــل محطــة
لهــذا فــإن تخصيــص
ٍ

علــى مواصلة إجراء الدراســات واألبحــاث العلمية من أجل تعزيز

الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة ،بمناســبة اعتماد

واإلســهام الفاعــل والمتميز للقطاع الصحي ،ســائ ًلا اهلل العلي

عمل وجهود في
وطنيــة لالحتفاء بــكل ما يقدمه األطباء مــن
ٍ

وتطويــر النظــم الصحيــة والعالجيــة فــي مملكــة البحريــن،

يوما للطبيــب البحريني في
مجلــس الــوزراء بمملكة البحريــن ً

القدير أن يوفق جهود سموه المخلصة وأن يديم على مملكة

مختلف الظروف والتحديات.

دائمــا فــي تميــز وصــدارة ،وموضــع إشــادة وتقديــر
وجعلهــا
ً

أول أربعــاء مــن شــهر نوفمبــر من كل عــام ،وتخصيــص جائزة

البحرين وشــعبها العزيز كل الرخاء والنمــاء والتقدم واالزدهار

علــى المســتويين الوطني والدولــي ،مضيفً ا أن يــوم الطبيب

باســم ســموه لتكريــم األطبــاء البحرينييــن المتميزيــن فــي

فــي ظل القيــادة الحكيمة لعاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك

ويثنــي الصالــح علــى الــكادر الطبــي البحرينــي يمتلك ســج ًلا

البحرينــي مــن شــأنه خلــق مزيد مــن التحفيــز والدافــع لألطباء

البحــث العالجي والطبــي ،ما يعكس ســمات الحنكة والحكمة

حمد بن عيسى آل خليفة وحكومته الرشيدة.

حافــ ًلا مــن المنجــزات والنجاحــات علــى مــدى تاريــخ البحريــن

لبذل عطاء أكبر في خدمة المجال الصحي.

نموذجــا من نمــاذج الوفــاء والتضحية
الصحــي ،فهــم يمثلــون
ً

الحجرف:

مشاعر خليجية وإشادة

هــذه المبــادرة المتميــزة ،كان لهــا صداهــا منــذ انطالقتهــا،

واالقتــدار ،ومــا يبذله ســموه مــن عطاء مخلص وجهــود دؤوبة

لذلك ،كانت رســالة التهنئة التي أرسلها األمين العام لمجلس

ومتابعة ومستمرة لالرتقاء باألداء الصحي في مملكة البحرين.
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فخرو:
ركيزتان أساسيتان
في إشــادته بالمبادرة ،وصف النائــب األول لرئيس مجلس
الشــورى جمــال فخــرو ،بأنهــا ليســت مبــادرة بالغريبــة
فســموه دائــم التكريم للمهنييــن البحرينيين ،فســموه
ومنــذ بدايــة رئاســته للحكومة وهــو يضع الصحــة واألمن
ركيزتين أساســيتين لتحقيق التنمية والنماء فى مملكة
البحريــن ،والجميــع يعلــم ما بذله ســموه فى هــذا المجال
وأن كل مــن عمــل بقطــاع الصحــة وتولــى مســؤولياتها
يعلم أن ســموه كرس وقت وجهده لدعم القطاع الصحة
ودعم برامجه وميزانيته،

إدهانوم:

ترحيب الصحة العالمية

وقال فخرو إن المبادرة الكريمة لتكريم فئة األطباء الذين
بذلــوا الغالي والنفيس من أجــل الحفاظ على الوطن من
تداعيــات انتشــار جائحة كورونا ،مما يجعلهم يســتحقون

ويمكــن قراءة صــدى المبــادرة عالم ًيــا ،فالمدير العــام لمنظمة

الطبيب البحريني ســنويا في شــهر نوفمبــر ،ومنظمة الصحة

هــذا التكريم المشــرف من رجل دولــة بحجم وقيمة األمير

الصحــة العالميــة الدكتــور تيــدروس إدهانــوم عبر عــن تهانيه

العالميــة ترحب بتقدير البحريــن للعاملين الصحيين والجهود

خليفــة بــن ســلمان ،وأكــد أن القراريــن جــاءا فــي محلهما

وشــكره لســمو رئيــس الــوزراء بمناســبة اعتماد يــوم للطبيب

المبذولة لمحاربة كوفيد  ،19وأفخر بمشاركتكم في تقديرهم

تقدي ًرا لألطباء ،بما يدل على ما يتمتع به ســموه من بعد

البحرينــي فــي شــهر نوفمبــر مــن كل عــام ،مؤكــدا ترحيــب

العتمــاد مملكــة البحريــن أول أربعاء من شــهر نوفمبر من كل

نظر وإلمام باألمور القيادية.

المنظمــة الدوليــة بمــا تقوم بــه المملكــة من خطــوات لتقدير

عام "يومًا للطبيب"،

العاملين في المجال الصحي.

وقــرر مجلس الــوزراء البحرينى اعتماد يومــً للطبيب البحريني
في أول أربعاء من شهر نوفمبر من كل عام ،وتخصيص جائزة

وغــرد إدهانــوم عبــر حســابه الرســمي علــى موقــع التواصــل

باسم األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ،لتكريم

مقدما التهنئة على مبــادرة االحتفال بيوم
االجتماعــي (تويتــر)
ً

األطباء البحرينيين المتميزين في البحث العالجي والطبي.
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البناي:
اعتزاز محلي
وعالمي

تبرهن مبادرة رئيس الوزراء صاحب السو الملكي األمير خليفة

الطبــي علــى المســتوى العالمــي ،وهــو مــا جعل مــن الطبيب

بــن ســلمان آل خليفة الدعــم والرعاية المتميزة غيــر المحدودة

البحريني محل فخر واعتزاز محل ًيا وعالم ًيا ،وأكد أن الجائزة من

التــي يحظــى بها الــكادر الطبــي البحريني صاحــب التضحيات

شأنها أن تدفع بعجلة البحث العلمي إلى األمام.

واإلنجازات ،فالمبادرة والجائزة تمثالن العرفان والتقدير للكوادر

القطري:

نحو آفاق أرحب

واضحــا علــى مكانة هــذه الفئة فــي المجتمع ،
الطبيــة ،ودليــ ًلا
ً

إذن ،كمــا يــرى البنــاي ،فالجائــرة بمثابــة رد الجميــل للتضحيــات

تلفــت النائــب فاطمــة القطري إلــى أن تخصيص يــوم للطبيب

األطبــاء المتميزيــن فــي البحــث العالجــي والطبــي ،والــذي من

وهــو مــا برهنه صاحب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء باعتماد

الوطنيــة العظيمــة والعطــاء المســتمر الــذي تقدمــة الكــوادر

دائمــا مــا عــرف عنــه
البحرينــي يعــد مبــادرة حكيمــة مــن رجــل
ً

شــأنه أن يشــكل دافعًا نحو تحقيق مزيد من التقدم واالزدهار

يــوم للطبيــب البحرينــي وتخصيــص الجائــزة خاصــة بهــم في

الطبيــة مــن أجــل توفيــر الرعاية الصحيــة ،والحفــاظ على صحة

مبادراتــه الداعمة لجهود التنمية واالنطالق بها نحو آفاق أرحب

للقطاع الحيوي والمهم.

مجــال البحــث العالجــي والطبــي .إن اهتمــام ســموه فــي ظــل

تصد
وســامة المواطنيــن والمقيميــن ،وهــو ما شــاهدناه من
ٍ

وأوســع ،وهو رئيس الوزراء صاحب الســو الملكي األمير خليفة

العهــد الزاهــر لعاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن

واضح ومباشــر في وجه فيروس كورونا ،إذ استطاعت البحرين

بن ســلمان آل خليفة ،فمبادرة ســموه تأتي في وقت يبذل فيه

إن هــذه المبــادرة ،كمــا تقــول القطــري ،تأتــي لتؤكــد األهميــة

عيسى آل خليفة بالقطاع الصحي بمملكة البحرين عبر توفير

أن تلفــت أنظــار العالــم لهــا بآليــة تعاملهــا االخيــرة مــع جائحــة

جهودا استثنائية في مواجهة فيروس
جنود السترات البيضاء
ً

البالغة التي توليها مملكة البحرين للقطاع الصحي ،وحرصها

المرافــق والمعــدات الطبية المتطورة وتجهيــز الكوادر الطبية

كورونا ،وهو ما جعل البحرين محل إشادة دولية.

كورونــا وتخليص المملكة مــن الجائحة الي ألقت بظاللها على

على تقديم كل الحدمات الصحية األساســية منها والمساندة

جميــع مناحــي الحياة ،وذكرت أن ما يميز المبادرة هو تخصيص

وفق أحدث الممارسات وبأعلى المستويات العالمية.

علــى أعلــى مســتوى جعــل مملكة البحريــن رائدة فــي القطاع

جائــزة باســم صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء لتكريــم

 54أضواء البالد

الحايكي:
العصفور:
تشخيص دقيق
لرجل دولة

يشــير النائــب الســابق الشــيخ مجيــد العصفــور إلــى أن مبادرة

وبفضــل جهــوده المضنيــة اليــوم ،نشــعر جميعــا باالطمئنان

رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان

على أنفســنا وذوينا ،ومن دون شــك أن هذه المبادرة تســهم

آل خليفــة ،جــاءت فــي لحظتهــا التاريخيــة ،وهــي تكشــف عــن

في الدفع باألنشــطة العلمية بين صفوف األطباء والمختصين

تشــخيص دقيــق لرجــل دولــة مــن الطــراز األول ،يعــرف في كل

بالجانــب الصحــي فــي مملكتنــا الغاليــة ،ووضعــت المبــادرة

مــرة كيف يوظف اللحظة التاريخيــة لالرتقاء ببلده ،ودفعه نحو

التنافــس فــي األبحاث العلمية لتكشــف عن الطاقــات العلمية

أشــواط من التقدم بيــن البلدان المتحضرة ،وهــذا ليس غريبا

البحرينيــة وتســلط الضــوء غليهــا ،وشــخصيا ســعدت كثيــ ًرا

عن سموه ،وقال :شخصيا قد لمست عن قرب عمق نظرته عبر

وشــعرت باالفتخــار بهــؤالء العلمــاء الذين لهم حضــور ميداني

اللقاءات األســبوعية التى كان يلتقي فيها مع أعضاء السلطة

فــي مكافحــة الجائحــة العالميــة ،كالدكتــورة جميلة الســلمان

التشــريعية فــي الفصل التشــريعي الســابق ،ويتحدث معهم

التــي ســجلت الســبق فــي الفــوز بجائــزة ســموه ،ونحــن نقــدر

بأريحية تحكي عميق رؤية وكونه مدرسة لرجال الدولة.

عاليــا الجهد العلمي والميداني الذي تقوم به الســلمان ،وهي
شــخصية علميــة رفعــت مكانة مملكــة البحريــن ،وكذلك بقية

وأضــاف :جــاءت المبادرة في وقت يحتاج فيــه الكادر الطبي في

الفائزين ،والمتوقع أن تساهم المبادرة في إذكاء روح التنافس

مملكتنــا إلــى تقديــر عظيــم ،لتصديــه المميــز لجائحــة كورونا

العلمــي بيــن علمــاء الطــب فــي مملكتنــا الغاليــة ،وهــو مــا

ووضــع التجربــة البحرينية في مصاف أرقى الــدول ...هذا الكادر

ينعكس إيجا ًبا على الطور العلمي والميداني للعلوم الصحية

يستحق منا جميعا الدعم والمساندة والتقدير بأعظم درجاته،

في مملكة البحرين.

نقلة نوعية في
التنمية المستدامة
يعبــر الوكيــل المســاعد لشــؤون العمــل أحمــد الحايكــي عــن
االمتنــان للجهــود التــي تبذلهــا الدولــة فــي مســارات التطوير
منهجــا
والتقــدم المختلفــة ،فالقيــادة الرشــيدة وضعــت
ً
اســتراتيج ًيا الســتمرار متطلبــات التنميــة وتنفيذ المشــروعات
ومواصلة البرامج االجتماعية والصحية والمعيشية مهما كانت
الظــروف االقتصاديــة ،وهــذا مــا تبيــن فــي الفتــرة الماضيــة ،أي
منــذ فبرايــر  2020مع ظهور جائحة فيــروس كورونا كوفيد ،19
وتقدمــت مملكــة البحرين على الكثير من الدول بحزمة الدعم
التي كان محورها الرئيس هو الحفاظ على االســتقرار بالنســبة
لمختلــف فئــات المجتمــع ،مــن مواطنيــن ومقيميــن ،ونعلــم
أن الحزمــة الماليــة الكبيــرة ،وانطال ًقــا مــن حــرص عاهــل البالد
جاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة ،أســهمت بشكل كبير
فــي المحافظة على اســتقرار ســوق العمل وصون مكتســبات

والدراســات التــي يجريهــا األطبــاء والطبيبــات أبنــاء البحريــن،

العمالة الوطنية.

تتالقــى مــع جهــود اللجنــة التنســيقية برئاســة ولــي العهــد

يــوم الطبيــب البحرينــي وجائــزة "األميــر خليفــة بن ســلمان آل
خليفة للطبيب البحريني" ،التي فتحت المجال الواسع لألبحاث

نائــب القائد األعلــى النائب األول لرئيس مجلــس الوزراء صاحب
مــن جانــب آخر ،وحيــن نتحدث عن مبادرة رئيــس الوزراء صاحب

الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة  ،وتقــدم
تكامــ ًلا حضار ًيــا في كل جوانبها ،وكما يعلــم الجميع ،وهذا ما

يومــا للطبيــب
أول أربعــاء مــن شــهر نوفمبــر مــن كل عــام ً
البحرينــي ،ففــي ذلــك داللة علــى أن العمل المضنــي والمثابرة

شــاهدناه وعايشــناه ،فإن صاحب الســمو الملكي ولي العهد،
قائــد فريــق البحريــن ،كان فــي المواجهــة أو ًلا بــأول ويتابع كل

والتضحيــات التــي يقدمها األطباء وجميع العاملين في الحقل

الحيثيــات ،صغيرهــا وكبيرهــا على مدى  24ســاعة دون توقف

الصحــي هــي موضــع تقدير واعتــزاز وعرفــان من جانــب الدولة،

أو راحــة ،فهناك خطط مدروســة في فتــرة وجيزة ووقت صعب

وهــذا األمر ليس بالغريب على قيادتنا الرشــيدة فجاللة الملك،

وظروف جائحة عالمية ،وهناك خطوات ريادية تتميز بها مملكة

رســم درب التطــور فــي إطــار المشــروع اإلصالحــي وفــي إطــار

البحريــن علــى خريطة العالم ،فكل الشــكر والتقديــر لقيادتنا

متطلبات النهضة الشاملة.

الرشــيدة وشــعب البحريــن الكريــم ،وكل المحبــة واالعتــزاز

وأقــول ،إن مبــادرات صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء

باألطبــاء البحرينييــن وجميــع العامليــن الصحييــن فــي يــوم

تمثــل نقلــة نوعية في حقــل التنميــة المســتدامة ،وإن مبادرة

"الطبيــب البحريني" ،وأجمل األمنيات لألطباء الفائزين بالجائزة

الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة بتخصيص

بالتوفيق والنجاح.
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حبيب:

خلف:

سم الطبيب
َق َ
والفيلسوف

أبعاد غير
مسبوقة

يحدثنــا الباحــث التربــوي الدكتــور فاضــل حبيــب فيقــول إن
تخصيــص جائزة باســم رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة ،يؤكــد مــدى التشــجيع
عموما؛
واالهتمــام الذي يوليه ســموه لألطباء والكــوادر الطبية
ً
يعبــر األديب والكاتب خلف أحمد خلف ،بصبغة أدبية عن أبعاد

وتضحية بالنفس ،مشكلين بذلك خط الدفاع االول والمتقدم

هــذه المبــادرة فيقــول :إذا كانت صورة الطبيــب المنقذ للناس

فــي المواجهة ...لذلك يمثل يوم الطبيب البحريني ،عرفانًا من

فــي غــرف التشــخيص والمعالجــة واالستشــفاء ،علــى الــدوام

الدولــة ،قيــاد ًة وشــع ًبا ،وامتنانــا بهذا الــدور الحامي لســامتنا

تســتحق كل تقديــر وامتنــان مــن المجتمع ،فإن هــذه الصورة

جميعــا ،لذلــك ســيكون أصــدق تعبيــر عــن امتناننــا وشــكرنا

أبعادا غير مســبوقة ،عندما أصبح األطباء وكل
النبيلة اتخذت
ً

للطبيــب البحرينــي وللــكادر الطبــي ،هــو أن نكــون أوفيــاء له

الــكادر الطبــي المعــاون لهم يشــكلون خــط الدفــاع المتقدم

داعميــن ومؤازريــن لجهــوده وتضحياتــه ،بــأال نشــكل بتهاوننا

والمتصــدي النتشــار جائحــة كورونــا ،بالتعامــل المباشــر مــع

وتهورنــا وبعــدم االلتزام باالحترازات االزمــة ،الثغرة التي تخلخل

ضحاياها وتبعاتها ،ساعة بساعة ،للحد من انتشارها ،مسخرين

أو تضعــف مــن صالبــة جبهــة التصــدي للجائحــة ،التــي أرجو أن

كل قدراتهم ،وجهودهم ووقتهم ،معرضين ومن دون أدنى

تنزاح قري ًبا عن وطننا وعن سائر األوطان.

تردد ســامتهم وحياتهم لخطر اإلصابة والموت ،وباستبســال

لمضاعفــة جهودهــم فــي مجــال البحــث العلمــي والمعرفــي؛
مــن أجل تحقيــق أفضــل الممارســات واالرتقاء بجــودة الخدمات
المقدمة لكل المواطنين والمقيمين على هذه األرض
الصحية
ّ
الطيبة.
ويواصــل قولــه إننــا بوصفنــا باحثيــن تربوييــن ومهتميــن
بقضايا التربية على حقوق اإلنســان ننظر إلى الجائزة بوصفها
حافــزًا كبيــ ًرا للعامليــن في القطــاع الصحي ،وكذا لمنتســبي
مؤسســات التعليــم العالــي ،إذ ال يمكــن فصــل الصحــة عــن
التعليــم ،ذلــك أن الحق في الصحة والحق فــي التعليم يمثالن
ركيزتين أساســيتين من ركائز الحق في التنمية واستدامتها،

ويمكن القول إن قسم الطبيب والفيلسوف اليوناني أبوقراط
يعــد أول وثيقــة تاريخيــة تؤكــد المزاوجــة بيــن قداســة مهنــة
ُّ
الطبيــب ومهنــة المعلــم ،فأهم  3إضاءات يمكن اســتخالصها
فــي هــذا القســم األخالقــي لألطبــاء" :أقســم بــاهلل العظيم أن
أراقــب اهلل فــي مهنتي (النزاهــة واألمانة) وأن أو ّقــر من ع َّلمني
(حق المعلم) وأع ّلم من يصغرني (العطاء ونشر العلم)".
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تقدي ًرا للجيش األبيض

سمو رئيس الوزراء
يكرم األطباء
فــي يــوم الطبيــب البحرينــي ،نقــف وقفة شــكر وتقديــر للجيش األبيض مســتلهمين أســمى قيــم البذل
والعطاء من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،لنجعل من هذا اليوم
يومــا للطبيــب ،لمــا يبذله األطباء من جهد وتحمل للمســؤولية ،فكل العز والشــموخ ألبطال الخفاء الذين
ً
أظهــروا بســالتهم فــي جائحــة عمــت العالم ،لتظهــر الجيش األبيــض ببالغ النقــاء .نعم ،مــع أزمة فيروس
ربيعــا للوطن ،لكــي ينعم أبناؤه
كورونــا وشــجاعة األبطــال الذيــن حجموا الوبــاء ،كانت عيونهم الســاهرة
ً
ُ
يوما ،عن أبعاد مــرض خطير لم
ببالــغ الصحــة والعافيــة ،فالجنــدي األبيــض العين الســاهرة التي لم
تغــف ً
يحط بالمجتمع فقط بل أحاط بالعالم أســره ،وهو أشــرس مرض اجتاح العالم ،قدم هؤالء الجنود وقفات
تاريخية مشرفة .وفي يومهم ،كان البد من تكريمهم ،عبر وقفات وأصوات تعزز بطوالتهم في قمع الخطر
بعضا مــن الوفاء
وااللتفــاف علــى الوبــاء وفــي هــذا التقينــا عدد مــن وجهاء و رمــوز المجتمع لكــي يقدموا
ً
للوفاء كله.
كان ال بد من ســؤالين يغنوا هذا الحوار ،األول :ما المنطلقات واألهداف التي تمثلها مبادرة صاحب الســمو
الملكــي رئيــس الــوزرا ء ،باعتمــاد يوم للطبيــب البحريني ،وكيف هــي أبعادها في تطويــر الحقل الطبي؟
وإلــى أي مــدى تســهم المبادرة وكذلك جائزة ســموه في تشــجيع البحث العلمي بين األطبــاء البحرينيين
في مختلف التخصصات؟ فكانت اإلجابات متنوعة وغنية.

" أحالم جناحي

"

قالت العضو المؤســس بجمعية ســيدات األعمال البحرينية ورئيســة مجلس اإلدارة أحالم جناحي إن الدعم الكبير غير
المحــدود ،واهتمــام رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة ،أكبر دليل على شــعور
ســموه بمســؤولية األطبــاء والطبيبات تجاه عملهم ،وتشــجيعهم علــى تقديم أفضل ما لديهم ،فــي القطاع الطبي
عموما وبذل مزيد من الجهد والعطاء في خدمة المجتمع في مملكة البحرين.
ً
وأشارت جناحي إلى أن "البحث العلمي يسهم في التطور الكبير لجميع األطباء والطبيبات ويخلق روح المنافسة في
اإلبداع في المجال الطبي".
أما عن القطاع الطبي في مملكة البحرين ،فقالت" :إنه متقدم ويضاهي الدول المتقدمة في العالم وأكبر دليل على

ذلــك عمليــة التصــدي لجائحة كورونــا ،التي منحت مملكة البحرين الثقة األكبر عالم ًيا في ســرعة االســتعداد والتصدي
بفترة وجيزة قبل انتشار الوباء ،ونشكر جميع العاملين في الصفوف االولى والصفوف االخرى الذين يعملون ليل نهار
في خدمة المجتمع ،وكلنا فريق البحرين".
وذكــرت أن مشــااركة األطبــاء والطبيبــات وتقديــم البحــوث والدراســات العلميــة دليــل علــى أن لديهــم إدراكا ألهميــة
البحث العلمي ،وليس بجديد على صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء تقدير األطباء والطبيبات الذين يقومون في
المســاهمة فــي تقــدم ونهضــة البحرين ،مضيفــة :إننا نفتخر ونبارك الفــوز بالجائزة إلى كل من د .جميلة الســلمان د.
غفران جاسم د .نجاة أبو الفتح ود .مريم الهاجري.
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" صفاء عبدالخالق

"

"األطبــاء البحرينيــون يســتحقون التكريــم واالحتفــاء" ،بهــذه الكلمــات أثنــت المديــر اإلداري لصــادرات البحريــن ،صفــاء
عبدالخالف ،على المبادرة الكريمة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،باعتماد
يــوم الطبيــب البحرينــي فــي األربعاء األول من شــهر نوفمبر مــن كل عام ،وإطــاق "جائزة خليفة بن ســلمان آل خليفة
للطبيب البحريني" .وقالت إن المبادرة والجائزة تعكسان رؤى وتطلعات سموه في دعم الكوادر الوطنية ،وبما يتماشى
مع الجهود التي تبذلها الحكومة برئاســة ســموه بهدف تحقيق أهداف التنمية المســتدامة؛ إذ إن األطباء البحرينيين
يســتحقون التكريــم واالحتفــاء ،ال ســيما أننا في ظروف تســتحق منا التقديــر واالحترام لكوادرنا الطبيــة العاملة ضمن
الصفــوف األماميــة لمواجهــة فيــروس كورونا ،وعلى ما يقومــون به من جهود وحرصهم علــى مواصلة وتطوير النظم
الصحية والعالجية في مملكة البحرين.

الــكادر الطبــي البحرينــي نموذج من نماذج الوفاء والتضحية من أجل المملكة ،وإن اعتماد هذا اليوم وتخصيص جائزة
لهــذه المبــادرة ،ســيكون لهمــا أثر كبير يصب فــي صالح العاملين بالحقــل الطبي .إذ تعمالن على تشــجيع القطاعات
الصحيــة وتطويرهــا وبــث العزيمــة والتحفيــز للبحث واالبتــكار ،مما يســاهم في االرتقــاء بالمنظومات الطبيــة الصحية
وتعتبــران محفــزًا كبي ًرا للكوادر الطبية .صادرات البحرين ســتكون داعمًا ومســاندًا لجميــع القطاعات من خالل العديد
من الحلول والخدمات التي تواكب التطور التي تشهده القطاعات في مملكة البحرين.
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"

"

أكدت رئيس تطوير األعمال في شركة الخدمات المالية العربية

والمســتدام في القطاع الصحي ،وهــو ماينعكس بكل تأكيد

أميرة إســماعيل أن األهــداف التي تمثلها مبــادرة رئيس الوزراء

على مخرجات هذا القطاع ،وابتكار وســائل وآليات جديدة ترفد

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة،

القطــاع الطبــي البحرينــي بإمكانــات جديــدة ومبــادرات طبية،

الخاصــة باعتمــاد يــوم الطبيــب البحرينــي وجائــزة الطبيــب

وتســاهم فــي تعزيــز االبتــكار واإلبــداع بيــن منتســبي القطاع

البحرينــي ،تشــجع األطبــاء البحرينييــن علــى بــذل مزيــد مــن

الصحي.

الجهود من أجل االرتقاء بمهنة الطب ،وخلق حالة من التنافس

ويقــول" :بالتأكيد ،إن القطاع الطبي في مملكة البحرين حقق

والتعــاون فــي مختلف التخصصــات الصحية واالهتمــام ببرامج

علــى مدى ســنوات طويلــة العديد مــن اإلنجــازات والريادة على

البحث العلمي في مختلف المجاالت الصحية.

المســتوى الوطنــي واإلقليمــي والدولي ،وتأتي مبادرة ســموه

وأضافت أن جائزة "األمير خليفة بن سلمان للطبيب البحريني"

الكريمــة ،وكذلــك جائزة (خليفة بن ســلمان آل خليفة للطبيب

تأتــي تقديــ ًرا لــدور األطبــاء االســتثنائي فــي التعامــل مــع وباء

البحرينــي) ،كمعزز للمبادرات ومحفــز لعمليات االبتكار والبحث

فيــروس كورونــا المســتجد وتصدرهــم للصفــوف غيــر مبالين

العلمــي في القطاع الصحي ،والتي تســاهم فــي تعزيز مكانة

بالمخاطــر في ســبيل تحقيق حيــاة آمنة ألفــراد المجتمع ،وأنها

البحريــن العالميــة في هذا المجال .وألن البحــث العلمي القائم

انعكاس لرؤى وتطلعات صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء

على أســس وقواعد عالمية يستلزم دعم ومساعدة وتشجيع

فى النهوض بالكوادر الوطنية وتشــجيعها لمواصلة عطائها

سواء من القطاع العام أو الخاص ،فإن المبادرة ستكون المرتكز

فــى خدمــة البشــرية ،مشــيرة إلــى أن الجائــزة ســيكون لــه أثــر
إيجابــي كبيــر على الكادر الطبي؛ إذ ســتمنحهم حافــزًا إضاف ًيا
لمواصلة العطاء ومواجهة كل التحديات والتغلب عليها.
وذكــرت أن أطبــاء البحريــن اســتطاعوا أن يقدمــوا نقلــة نوعية
فــي القطــاع الطبــي بفضــل توجيهــات ورعايــة صاحب الســمو
الملكــي رئيــس الوزراء للقطاع وتشــجيع ســموه لهم بضرورة
االرتقاء بالقطاعات الصحية واالبتكار الطبي والعمل اإلنســاني،
مبينــة أن الجائــزة هي األولى من نوعها بهــدف تكريم األطباء،

أميرة إسماعيل

"

انســجاما مع
الذيــن لهم إســهامات بــارزة في المجــاالت الطبية
ً
رؤى صاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء الذي أرســى مبادئ
العطــاء فــي قلــوب أبناء مملكــة البحريــن بحبه ورعايتــه لهم،
مشــيرة إلى أن ســموه يحرص كل الحرص على االرتقاء بجودة
الخدمــات الصحية المقدمــة إلى المواطن والمقيــم عبر تطوير
البيئة الطبية بمختلف جوانبها.

" موسى عساف

األســاس لهــذا الدعــم  .وتأتــي كنــوع مــن التقديــر الــذي يكنــه
ســموه للقطــاع الصحــي في مملكــة البحرين ،وســموه المبادر

يقول اإلعالمي موســى عســاف :الشــك أن مبادرة رئيــس الوزراء

دائمــا والمتابــع لتطــور القطاع الصحــي في المملكــة ،إذ ارتبط

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة

هذا القطاع وعلى مدى سنوات طويلة بعناية واهتمام سموه،

باعتمــاد يــوم الرابــع مــن نوفمبــركل عــام لالحتفــال بالطبيــب

وبتوجيهاته المباشــرة لبذل مزيد من الجهد والتطوير ،خدمة

عموما ،لما
البحرينــي ،تمثــل نقلــة نوعية في القطــاع الصحــي
ً

للمواطــن والمقيــم ولتعزيــز مكانــة البحرين التي اكتســبتها

تعكسه من تقدير وعناية من سموه للقطاع الحيوي والمهم.

على مدى سنوات طويلة.

ويضيــف عســاف :تأتــي المبادرة في ظل الظــروف الحالية ،التي
يعيشــها العالم مع تفشي جائحة كورونا ،لتمثل تقدي ًرا كبي ًرا

أخيــرا ،الشــك أن مبادرات صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء

عمومــا واألطبــاء
للــدور الكبيــر الــذي يلعبــه القطــاع الصحــي
ً

الدائمة ستســاهم في تشــجيع العاملين فــي القطاع الصحي

خصوصــا فــي مواجهة هــذه الجائحة العالمية ،ومــا يقومون به
ً

عمومــا ،وتؤكــد أهميــة مايبذلونــه مــن جهــود ،والتــي رأيناهــا
ً

من دور أساسي ومحوري عبر التضحية الكبيرة التي يقدمونها

جميعــا فــي األشــهر االماضيــة ،حيث كانــوا دائما فــي الصفوف

ألجل اإلنســانية و الوطن .ودون شــك فإن المبادرة ستكون لها

األولــى حمايــة للوطــن والمقيــم ،ومحاربــة جائحــة كورونــا ،ومــا

انعكاســات كبيــرة علــى تطوير القطــاع الصحي فــي المملكة،

تحقــق مــن إنجــازات في هذا المجال ال شــك أنه ســيبقى موضع

وستســاهم فــي خلــق مزيــد مــن التحفيز لــدى األطباء؛ ســعيا

فخر واعتزاز الجميع ،مواطنين ومقيمين.

خصوصا من ناحيــة التطوير العملي
لبــذل مزيــد من الجهــود،
ً
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" يعقوب السليس
د .خلدية بنت محمد
آل خليفة
"

دافعــا أكبر لتقديم أداء مميز وحيوي وتؤســس لتأريخ مشــرق
ً
في هذا المجال بشكل مؤثر.

"

يعقوب سلمان السليس ،باحث دكتوراه ؤاكاديمي في جامعة البحرين ،يرى أ المبادرة
ليست بغريبة على صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ،وهو يحرص دأيمًا في توفير
ٔافضــل الخدمــات الصحيــة للمواطنيــن بٕانشــاء كادر طبــي بحرينــي متميز وبمســتوى
تكريما لجهود وتضحيات ٔاصحاب المعاطف البيضاء في الحفاظ
عالمي .وتٔاتي المبادرة
ً
على الصحة العامة الســيما في ظل جأيحة كورونا كوفيد  .19وهذه المناســبة ستكون
ودافعا لمزيد من العطاء.
غالية في نفوس أالطباء البحرينيين
ً
وال شــك ٔان جأيــزة ســموه للبحــث العلمــي تشــكل نقلــة نوعيــة فــي كميــة وجــودة
إالنتــاج العلمــي فــي المجــال الطبي ،ونٔامــل ٔان تســاهم الجأيزة في تحقيــق الريادة في
االكتشافات العلمية في مجال أالمراض الوراثية وسبل ٔافضل لمعالجة نوبات السكلر.

وتؤكد أنه سوف يكون للمبادرة الرائعة أثر إيجابي على مخرجات

"

الطبيــب البحرينــي وســمعته الطبيــة فــي األوســاط الوطنيــة

"

تعبر األســتاذ المســاعد في قســم االعــام والســياحة والفنون
بــكلية اآلداب في جامعة البحرين د .خلدية بنت محمد بن خليفة
آل خليفــة ،عــن كامــل اعتزازهــا بمبــادرة رئيــس الــوزراء صاحب
الســمو الملكــي األميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفــة ،باعتماد
يومــا للطبيب
أول يــوم أربعــاء مــن شــهر نوفمبر مــن كل عام ً
البحرينــي ،الذي يعــد بمثابة نقطة مضيئة في تاريخ المســيرة
الطبيــة والعالجية لمملكة البحرين؛ إذ يعد القطاع الطبي من
أوائــل القطاعــات التــي ســاهم فيهــا البحرينــي بشــكل فعال
فــي تاريــخ بالدنــا الحديــث وأبدع فيهــا .ويمكن اعتبــار التكريم
منطلقً ــا كبي ًرا لتحفيز األطباء البحرينيين لتقديم األفضل في
مجال البحوث العلمية والخدمات العالجية الطبية والمساهمة
المميزة في هذا القطاع اإلنســاني المهم .وال شــك أن المبادرة
ســتعود بالنفع علــى األطباء البحرينييــن والمجتمع البحريني،
ولــكل قاصــد للعــاج فــي مملكــة البحريــن؛ إذ إنهــا تعطيهم

عامــا ،من أول مستشــفى
حقيقــة التــي أنجــزت خــال أكثــر مــن  70الــى ً 80

واإلقليميــة والدوليــة ،بجانــب اســتفادة المجتمــع البحريني من

فــي المنامــة مستشــفى النعيم وحتــى اآلن ،وتقدم خدمــات طبية وصحية

مســاهمات الطبيــب نفســه فــي مجال البحــث العلمــي واألداء

لــكل المواطنين والمقيمين؛ ترســية لنظام طبــي يحافظ على الناس في

جــوا تنافســ ًيا بيــن األطبــاء
العالجــي ،كمــا ســتخلق المبــادرة ً

البحرين على مدى ســنوات وعلى مدى عقود .كل هذا جعل البحرين تتبوأ
خصوصا فــي مكافحة األمــراض ،وأيضًا في
مكانــة عالميــة في هــذا المجــال
ً

لتقديــم مزيــد مــن الجهــود البحثيــة والعالجية على مــدار كل

أساســيات الطب العام الذي جعل خدمة الطب متوافرة ،وقد تكون مجانية

عــام .وبال شــك ،فــإن مملكة البحريــن تحرص منــذ قديم الزمن

لكل المواطنين والمقيمين.

علــى تقديــم مبادرات متميــزة تجعــل بالدنا تتفــرد بمخرجاتها

ويضيف :بال شــك الجائزة ستســهم في جعل مجال البحث العلمي الطبي

ومبادراتها في مختلف القطاعات.

متاحــا لــكل األطبــاء وفتــح مجال المنافســة فــي هــذا المجال الــذي بالفعل
ً
تتســابق فيه الدول المتقدمة في اكتشافات عالجات االمراض المستعصية
اســما
واكتشــاف أدوية ،وهذا بالفعل مجال تحتاجه البحرين؛ لكي تضع لها
ً

فريدا عبر الســنوات الطويلة،
أداء
ً
لقد قدمت طواقمنا الطبية ً

بيــن الــدول المتقدمــة في مجال اكتشــاف األمــراض والقضــاء عليها ومجال

جعــل من مملكــة البحرين وجهة إقليميــة حقيقية للعالج في
كل التخصصــات الطبيــة ،ولدينــا من الكفاءات ما يعزز ســمعة
بالدنــا الغاليــة بكل جدارة .ولعل جائحــة (كوفيد  )19خير دليل
علــى تقديــم األطبــاء البحرينييــن ،وكل العاملين فــي القطاع
الطبــي ،تضحيــات كبــرى فــي التعاطي مــع أزمة طبيــة فرضت
عليهم التخلي عن حياتهم الطبيعية من أجل صحة وســامة

جدا مهمة،
اكتشــاف ً
جدا ً
ايضــا األدويــة الخاصة ،فالجائزة جاءت في مناســبة ً

" عدنان بومطيع
يؤكــد األســتاذ في اإلعالم المســاعد في جامعة البحريــن د .عدنان بومطيع،
جــدا المتمثلة في تكريم عنصر أســاس فــي مجتمعنا،
أنهــا خطــوة كبيــرة ً

المجتمــع البحرينــي .فشــك ًرا لصاحــب الســمو الملكــي رئيس

وهــو الطبيــب بإصــدار مشــروع بجائــزة للطبيــب البحرينــي التــي اعتمــدت

الــوزراء علــى المبــادرة الفريــدة ،وإلــى مزيد مــن التقــدم لبالدنا

هــذا العــام ،وهــو إدراك مــن ســيدي رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي

الغالية في المجاالت كافة.

األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة بأهميــة الــدور ،وأيضــً إعطــاء نــوع من
االهتمــام للقطــاع الطبــي والتمريضــي فــي البحريــن وجهــوده المتطــورة

في ظل الجهود العالمية في مكافحة وباء كورونا ،وكأنها اســتجابت لهذا
تكريما للطبيب البحريني.
التحدي أن جعلنا
ً
ويختتــم بومطيع :في النهاية ،الطبيب البحريني والطبيبة البحرينية لهم
جدا بدأت منذ ســنوات و عقود ،وهذا يجعل من البحرين في
جهــود كبيــرة ً
مصاف الدول التي تقدم خدمات طبية مميزة ،يجب أن تســتتبعها بتكريم
أيضا يوم وجائزة لتكريم الممرض
الطبيب البحريني ،ونأمل أن يكون هناك ً
أيضــا ســبق التقــدم فــي
والممرضــة البحرينيــة،
خصوصــا أن البحريــن لهــا ً
ً
افتتاح أول أول معهد للتمريض معتمد من وزارة الصحة ،لتأهيل الممرض
البحريني للعمل في كل قطاعات الصحة ،سواء كانت عامة أو خاصة.
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" د .حكيم العريبي

"

"

االستدامة في الحقل الطبي إلى أي دولة ،نرى مؤهالت الكوادر

يقــول د .حكيــم العريبــي إن "الجائــزة هي تجســيد حقيقي لــدور الربان

مزيدا من التميز على
وإنجــازات الكوادر ،وهذه المبادرة تعطي
ً

والقائد المعطاء واألب المربي الحنون .هي العنوان ومحتواها ومعناها

مســتوى الوطــن ،وهنــاك قاعــدة تقــول :إذا أردت أن تــرى ثقافة

هي الثمرة .اليوجد إبداع دون تنافس سواء تنافس شخص الطبيب مع
نفســه مــع مــا وصل إليــه ومايطمح له ،أو تنافســه مع غيره مــن األطباء،

مجتمــع فيجــب أن ترى مدى قوة الجانــب التعليمي ،ومدى قوة

والهدف هو استمرار التطور واإلبداع".

الجانــب الصحــي ،فلذلك هــذه المبــادرة ســتجعل البحرين في

جيــدا و تحــرص عليه،
وأضــاف العريبــي أن القيــادة الرشــيدة تعــي ذلــك
ً

مصــاف الدول المتقدمة في إنجازات الحقل الطبي ،وأشــير الى

حتــى نصــل ألفضــل المســتويات العلمية التــي تصب في صالــح الوطن

الطبيبات األربع الذين حققوا إنجازات مشرفة.

والمواطن ،فكانت الجائزة وإن قدمت لشخص فإن فوائدها تعم الوطن
والمواطنين ،وبالتالي فإن الجائزة للجميع .إذا ســوف تســاهم في زيادة

وأضــاف أن هنــاك الكثيــر مــن األطبــاء تمنــوا أن يحصلــوا علــى

همــة األطبااء في الدراســة والبحث وتقديــم أفضل ما يمكن في المجال

الجائزة ،وإن على من فاتته الفرصة أن يعمل بجد ،وهذا يعطي

الصحــي ،وســوف يجنــي ثمارهــا المواطن لينعــم بخدمات صحيــة عالية

مزيدا من العمل الدؤوب من األطباء في الحقل الطبي ،وأشــار
ً

جــدا ،نعــم هو تقديــر كبير من القيادة في اســمها للطبيــب المتميز إال
أنها في محتواها وفائدتها هدية من القيادة الرشيدة للوطن أجمع.

إلى الجائزة بقوله "هذه الجائزة تعتبر من أرقى الجوائز لالطباء
ليــس على مســتوى المنطقة وليس على المســتوى البحرين

" د .عارف خليفة
أمــا الباحــث االقتصــادي والصحافــي المصرفــي المتخصــص
فــي الســلوك والتمكيــن االســتهالكي وسياســات التقشــف
واالســثمار وتمويــل التجــارة د .عــارف عبــداهلل خليفــة ،فيقــول:
إن صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء هو الرجــل األول في
مشــروع إحالل الكادر البحريني بدل الــكادر األجنبي في الحقل
الطبي ،وكرؤية هناك تجســيد لالســتراتيجية منذ الســتينات،
فالحقائــق والوقائــع واضحــة فســابقا لم نكن نــرى الممرضين
واألطبــاء البحرينيين بهــذا العدد ،وبالفعــل تمكن من اإلحالل
جدا للكــوادر البحرينية ،وال أملك النســبة ،لكن
بنســبة كببــرة ً
مــن ضمــن األهداف هي تشــجيع الكادر في الحقــل الطبي إلى
اإلنجــاز واالبتــكار ومزيــد مــن الجهــد والعمــل ،وليــس أن يتميز
علــى مســتوى المنطقــة بــل علــى مســتوى العالــم ،واألبعــاد
مزيدا من التطوير في الحقل الطبي لما
االســتراتيجية تضفي
ً
للحقل الطبي من أهمية في رقي أي وطن ،وإذا أردنا أن نقيس

فقط ،فال نرى هذه المبادرات في العالم كله ،أو لنقل إن وجدت
فربمــا قليلــة ،لكن صدورها عن صاحب الســمو الملكي رئيس

"

اهتماما كبي ًرا من هرم الدولة بموضوع
الــوزراء تعنــي أن هناك
ً

يؤكــد استشــاري أمــراض وجراحة العظــام والعمود الفقري د .يوســف الشــرف أن مبادرة

البحث العلمي ،وسوف تلقي ثمارها على الجميع.

رئيس الوزراءصاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة ،بتخصيص يوم

لالحتفــال واالحتفــاء بالطبيــب البحريني ،وكذلك تخصيــص جائزة لألبحــاث العلمية ،كل

وقال :دائما ما نرى لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خطة

ذلك يجســد مرتبة التقدير والعرفان بجهود األطباء البحرينيين بل وكل األطباء وجميع

بعيدة المدى في التشجيع على البحث والتميز ،نعم إن هناك

العاملين في الحقل الصحي ،ســواء كنا نتحدث عن ظرف جائحة فيروس كورونا كوفيد

عم ًلا دؤو ًبا بين األطباء في مختلف التخصصات ،وأنا رأيت على

 19أم في الظروف االعتيادية ،فهذه المهنة اإلنسانية العظيمة مشهود للعاملين فيها
بالتفانــي واإلخــاص ،ومن الجميل أن نتطرق إلى اهتمام ســموه بكل المبادرات والبرامج

مســتوى الطلبــة الجامعييــن فــي كليــة العلــوم الصحيــة في

واألفــكار المبتكــرة التــي تســهم فــي تطويــر مناحــي الحيــاة المختلفــة ،ومنهــا القطاع

طلبة الســنة األولى أنهم يتكلمون عن الجائزة والمبادرة وعن

الصحي بالتأكيد ،باعتباره ركن رئيس من أركان التنمية.

أثرهمــا ،هــذا مــا يشــجعهم لبــذل مزيد مــن الجهــد والعطاء،

وفيمــا يتعلــق باألثــر الــذي تمثلــه جائــزة الطبيــب البحرينــي ،أوضــح الشــرف أن أهميتها

فلم ال نتكلم عن الطلبة الجامعيين المتخصصين في الحقل
الطبــي وأنهم يســعون إلى الحصــول على الجائــزة ،ويعرفون
أنــه مــن اجــل الحصــول عليهــا يجــب أن تتميــز لتفــوز بهــا ،وإن
المتطلبــات للجائــزة علــى مســتوى االســتدامة ،فتحصــل على
جائزة صاحب الســمو الملكي رئيس الــوزراء يعني أنك متقدم
جدا ويجب أن يحرز المتقدم هذه النقاط.

تكمــن فــي فتح مســاحة كبيرة لتشــجيع البحث العلمــي ،وكما هو معــروف عن األطباء
البحرينييــن فإنهــم يتميــزون بالتنافــس في االبتــكار ،وســواء كانوا أســاتذة في كليات

"

الطــب أم عاملــون فــي مستشــفيات وعيــادات ومراكــز طبيــة ،أو حتى طلبــة الطب في
الجامعــات المحليــة والعالميــة ،فإننــي أقــول بــكل اعتــزاز ،إن المبــادرة ســتفتح المجــال

يوسف الشرف

مستقب ًلا ألبحاث ودراسات سيكون لها مداها المؤثر على نشاط البحث العلمي ،وهو ما
ينعكس بشكل إيجابي على تطور الخدمات الطبية والعالجية.
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أشاد الرئيس التنفيذي للشركات وكبير المسؤولين الطبيين في مستشفى اإلرسالية األمريكية د .جورج شيريان ،بمبادرة يوم
الطبيــب البحرينــي وجائــزة "خليفــة بن ســلمان آل خليفة للطبيــب البحريني" ،اللتين تأتيــان والعالم يعيش أزمــة جائحة كورونا
(كوفيد  )19وتؤكدان الدور القيادي لسموه في هذا الوقيت ،وحرصه وإيمانه بأهمية الرسالة النبيلة لألطباء ،وعملهم المتواصل
بالقطاع الصحي وتضحياتهم للحد من انتشــار األوبئة والحفاظ على صحة وســامة المواطنين والمقيميين ،وجهودهم الحالية
منوها إلى أن اليد التي "تداوي وتعمل أفضل من اليد التي تدعو".
وهم في الصفوف األمامية في مواجهة الجائحة،
ً
واشار شيريان لـ " أضواء البالد" إلى أن مبادرة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة هي مبادرة
"عالميــة" غيــر مســبوقة محل ًيا وخليج ًيــا ودول ًيا ،وهي تعكس حجم تقديــر صاحب للكوادر الطبية العاملــة بالمنظومة الصحية
بمملكــة البحريــن ،مرد ًفــا أنــه ســيكون دور مهم للجائزة فــي االرتقاء بالبحوث الطبيــة وتعزيز عمل المنظومــة الصحية للتعامل
بكفاءة عالية مع كل األزمات والظروف الطارئة ،وليس فقط في أزمة جائحة كورونا التي شكلت فيها الكوادر الطبية خط الدفاع
األول في الحفاظ على صحة المجتمع.

الرئيس التنفيذي للشركات كبير المسؤولين الطبين في مستشفى اإلرسالية األمريكية

جورج شريان:
دور ريادي لسمو رئيس الوزراء في تطوير المنظومة الطبية

البحرين بخير
وقال إن البحرين بخير وســتتمكن من تجاوز أزمة جائحة كورونا ،ومن األرقام التي نتابعها كعاملين فاعلين في المنظومة الصحية ،تبين أن البحرين
تمكنت من التصدي للجائحة بفضل جهود فريق البحرين الطبي للتصدي لكوفيد  19برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل
خليفة ،الذي قدم الدعم الكامل للكوادر الوطنية لوضع الخطط الوطنية الالزمة لتتخطى البحرين المرحلة الحالية في ظل تعاون الجميع.
ورفــع الشــكر والتقدير إلى كل العاملين في الفريق الوطني الطبي وكل األطبــاء والعاملين في القطاع الصحي وفي الصفوف األمامية التي تعمل على
التصــدي للفيروس ،مشــددًا على أن أعضاء الفريق الوطني اســتطاعوا التعامل مع أزمة "كورونا" والتصدي للجائحــة بكفاءة واقتدار ،وأدوا واجبهم
الطبــي واإلنســاني علــى أكمل وجه ،وتمكنوا مواجهة الفيروس والتصدي له والحد من انتشــاره ،وفي تطبيق أعلى مســتويات الرعاية الصحية ،ولقد
كان لهم دور بوصول البحرين إلى معدالت األمان ،وهم دو ًما موضع تقدير وإعجاب محلي ودولي ،ونالوا إشادات من المنظمات اإلقليمية والدولية.
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 25مليون دينار
إلنشاء فرع جديد
لـ “اإلرسالية
األمريكية" في
عالي
مستشفى غير ربحي
وأوضح أن مستشــفى اإلرســالية األمريكية وهو أول مستشــفى أنشئ في
منطقة الخليج يعمل بفلسفة معروفة وثابتة منذ انطالق العمل فيه وافتتاحه
في يناير العام  1903بنحو  24سريرًا ،أي قبل أكثر من  120عا ًما ،وما
زالــت تطبق حتى يومنــا هذا ،بتقديم االستشــارة المجانية والعالج لجميع
األفــراد من ذوي الدخل المحدود ومن دون موعد مســبق؛ ألن مستشــفى
اإلرســالية هو مستشــفى خاص غير ربحــي بكل فروعــه ويقدم خدمات
طبيــة متخصصة على مدار الســاعة ،وضمــن عملية التطويــر افتتحت
فروع أخرى له في ســار وأمواج والرفاع ،مؤكدا أن المستشــفى ال يزال
ولحــد اآلن يقدم الرعاية الصحيــة المتطورة وفي كل التخصصات الطبية
التي يشــهد لها الجميع ،ويجري أيضا الطبي المســتمر لكل كوادره ،عبر
اتفاقيات عقدت بين المستشفى والكلية االيرلندية بالبحرين.
خطط توسعية
واشــار إلى أن مبنى المستشــفى الجديد في عالي يُشــيّد فــي إطار خطط
التوسع الذي يشهدها مستشفى اإلرسالية األمريكية في البحرين وسينطلق
العمــل فيه بداية العام  ،2022وبكلفة إجمالية تفدر بنحو  25مليون دينار،
وسيكون افتتاحه بتشريف من جاللة الملك ،ويضم  100سرير وسيقدم كل
الخدمــات ومنها طب العائلة وطب األطفــال وصحة المرأة وطب العيون
واألذن واألنــف والحنجرة والعظام والجراحات واألورام وطب األســنان
واألشــعة والصيدلة والمختبر وجراحة التجميل والعالج الطبيعي وعالج
األلــم والطــب الرياضــي .وذكر أن الفــرع الجديد يضم أحــدث األجهزة
الرقميــة الطبية المعروفة على مســتوى العالم وكل مــا يحتاجه المريض
وعائلته والمجتمع ،مشــيرًا إلى أن المستشفى يحتوي على قسمين أحدهما
مخصص ألمراض النســاء واألطفال ،واآلخر ســوف يقدم خدمات طبية
لمختلف التخصصات ،موضحًا أن مشروع المستشفى ،هو بالمناصفة بين
الواليات المتحدة االمريكية والبحرين ،إذ ستقوم الواليات المتحدة بتمويل
المشــروع بما نســبته  50%فيما يتحمل الجانب البحريني النسبة المتبقية
من تمويل المشروع.

 300مريض سنو ًيا
ولفت إلى أنه مع بدء العمل بالمستشــفى ســيصيح لدينا  1000كادر يعمل
في مستشــفيات وفروع مستشفى اإلرسالية األمريكية بالبحرين ،مردفًا أن
مستشــفى االرســالية والفروع يعمل فيها  600موظف من كل الجنسيات،
منهــم  120طبيبًــا مــن االستشــاريين والمختصيــن والمقيميــن ،و180
ممرضة ،وتشــكل البحرنة حاليَا  ،% 30وســيصبح عــدد العاملين أكثر
مــن  1000موظف ومن مختلــف الوظائف الطبية والفنيــة والتمريضية
واإلدارية والمساعدة ،والبحرنة مرشحة لترتفع إلى أكثر من  ،% 40بعد
انطالق العمل في مستشــفى عالي ،منوهًا إلى أن المستشفى سيكون تحفة
معمارية وصرحًــا طبيًا متمي ًزا بالبحرين والخليج ،وســيضم أكبر حديقة
غناء في المنطقة.
وكشف الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين الطبيين في مستشفى اإلرسالية
األمريكية أن المستشفى يستقبل  300ألف مريض سنويًا ،وقد يصل العدد
مــع افتتاح فرع الرفاع إلى  500الــف مريض ومتردد ،مؤكدا أن اإلقبال
على المستشــفى يأتي بســبب الثقة التي بناها وســط المجتمع وبين الناس
من كل الشــرائح ،بسبب الخدمات الطبية المتميزة والنتائج التي يشعر بها
المرضى والمترددون على المستشــفى وكل فروعه ،مؤكدًا أن المستشفى
يعمــل من ويركــز على البعد التطوعــي والخيري والشــراكة المجتمعية
التي تخدم اإلنســان ،مشــدداً على أن من سياسات المستشفى قبول الجميع
للعــاج ،وال يجوز وتحت أي ذريعة إغــاق الباب أمام أي مريض قصد
مستشــفى اإلرســالية األمريكيــة للعالج حتــى وإن كان اليملك ماالً وهي
ســنة متبعة ،كما أننا نجري ببرامــج للرعاية والتدريب والتعليم والتطوير
للكــوادر العاملة ،ونقوم بدور مهم بالتوعيــة المجتمعية ولكل األمراض،
ونعمل مع الفريق الوطني ووزارة الصحة بالتصدي لجائحة كورونا ومنع
أنتشــارها ،ونقدم الفحوص المطلوبة للفيروس من أجل التعاون جميعا في
خدمة المرضى وتطوير الرعاية الصحية للجميع.
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ويــرى العمري أن االحتفال هذا العام وفي نســخته األولى ،ولكونه تقدير

كل الجهات للتنســيق والمشورة والعمل والمشــترك ،فنحن نتواصل على

ومكافأة ،إال أننا نولي اهتما ًما كمســؤولين في القطاع الصحي إلى جوانب

ســبيل المثال مــع وزارة العمل والتنمية االجتماعية لتوفير الشــواغر من

أخرى منها التحفيز ،فالجائزة ومناســبة يــوم االحتفال بالطبيب البحريني
ً
مجال رحبًا لتطوير القدرات ،وتحفز األطباء للوصول إلى مراتب
تعطي

الوظائــف ،ال ســيما وأن لدينا  % 95مــن العاملين فــي المجموعة على
الكادر اإلداري هم من البحرينيين.

متقدمة للحصول على هذه المكافأة الغالية ،بمعنى أن المجتهدين والباحثين

الرئيس التنفيذي
لمجموعة الحقيل في البحرين

محمد
العمري:

جائزة الطبيب البحريني
"مفخرة" لكل األطباء
يحق لكل بحريني ،وليس األطباء أو العاملين في القطاع الصحي ،أن يفخروا بما تحققه مملكة البحرين
من إنجازات متتابعة منذ انطالق المشروع اإلصالحي لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليفــة ،والمســيرة تحقــق النجــاح تلو النجاح ،ومــا مبادرة يوم الطبيــب البحريني وجائــزة "خليفة بن
ســلمان آل خليفــة للطبيــب البحرينــي" إال عالمــة بارزة ونمــوذج رفيع المســتوى ،فالبحرين تقــدم تجربة
ومبادرة في ظل ظروف صعبة يعيشها العالم إثر جائحة كورونا.
مضينا خطوة بخطوة
ويحق لنا جميعًا أن نعتز بالدور الذي لعبه فريق البحرين ،فكلنا فريق البحرين كما يرى الرئيس التنفيذي لمجموعة الحقيل
الطبية محمد قاسم العمري ،حيث مضينا مع قيادتنا الرشيدة خطوة بخطوة من أجل أن نقف سدًا واحدًا أمام تداعيات جائحة
كورونا (كوفيد  ،)19كما أنه من األهمية بمكان أن نشــير إلى أبعاد جائزة صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء التي ما
هي إال إسهام واضح لرفع المستوى األطباء في التحصيل العلمي واألكاديمي والمهني.

من األطباء ســيعملون على أن يقدموا إسهاماتهم من األبحاث والدراسات

خدمات طبية في المقدمة

العلميــة ،فالحصول على جائزة صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء

وكل هــذا االهتمــام بالكــوادر؛ ألننا في المجموعة نســعى دائ ًمــا للحفاظ

هي مدعاة للتفاخر واالعتزاز ،بل حتى بالنســبة إلى أطباء المســتقبل ،أو

ى متقدم مــن الخدمات في مجال الجلديــة وجراحات التجميل
على مســتو ً

لنقل من هم اآلن في المرحلة الثانوية ويخططون لدراســة الطب أو الذين

واألسنان ،باإلضافة إلى جراحات المعدة والتكميم ،ويسعدني أن أشير هنا

يدرســون في كليات الطب ،كيف؟ أنا أوضح ذلك في قصة بســيطة ،وهي
أن لــي شــقيقًا يدرس الطب في ســنته األولى ،وأتحدث معــه عن الجائزة

إلى أن بالنسبة إلى فرعي الخبر والدمام بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية

ً
مســتقبل بعد تخرجه للمشــاركة ،أي أن الحديث عن الســنوات
لتشــجيعه

الســعودية ،لدينا مركز لعالج العقم واإلخصــاب مجهز بأحدث األجهزة،
كمــا أن لدينــا مرك ًزا ضخ ًما للعيــون بخبرات وتجهيــزات متقدمة ،وكما

المقبلــة للجائزة هو حديث عن اتســاع المشــاركة باألبحــاث الطبية التي

تعلمون فإن العاملين هم من الكفاءات من أســاتذة الجامعات لنضمن أعلى

ستخدم اإلنسانية في النواحي العالجية والدوائية والصحة العامة.

درجــات الجودة ،ونحــن أيضًا نهتم بكوادرنا مــن العاملين لننجز ونتقدم،
فالدكتــور أمجد الحقيل يوصينا دائ ًمــا بالقول" :عاملوهم كأنهم أوالدكم أو

إيصال أهداف المناسبة
ويضيف العمري :لهذا وجدنا المشــاركة كبيرة من جانب القطاع الصحي
الحكومــي والخــاص ،وأود اإلشــارة إلى أننــا في المجموعــة ،وبتوجيه
وحرص شــديد من رئيس مجلــس اإلدارة د .أمجد بن عبدالعزيز الحقيل،
ونائــب رئيس مجلــس اإلدارة د .عاطف عصمت حــاوة ،ندعم المبادرة
بكل الطرق واإلمكانات وعبر أي سبيل لتسهيل إيصال أهداف يوم الطبيب
البحريني والجائزة وتحفيز أطبائنا على المشــاركة ،ولذلك فاإلدارة العليا
في مجموعة الحقيل داعم رئيس لكل الخطوات التي تقوم بها الدولة ،ليس
في فترة أو مرحلة وباء كورونا فحســب ،بل في كل المبادرات والبرامج
على صعيد التنمية البشرية وخدمة المجتمع.
وبــودي الحديــث أيضًا عن جانب آخر ،أال وهــو أن الجائزة حفزت على
االستعداد المستقبلي والتخطيط للمشاركة في نسخ السنوات المقبلة ،وأتوقع
مشــاركات أكبر بالطبع في المقبل من الســنين وفــي جميع التخصصات
ومــن كل الدرجات العلمية ،ســواء من جانب االستشــاريين ذوي الخبرة
واألســاتذة في الطب أم من جانب المتخرجين حديثًا للمشــاركة وتقديم ما
يخــدم الطب والعلم واإلنســانية ،وال نغفل عــن أن كل األطقم العاملة في
المستشــفيات والمراكز البحثية تستحق الثناء والشكر ،فجميع األطباء في
بحوثهــم تدعمهم األطقم العاملة من تمريض وأشــعة ومختبرات ،فهؤالء
نوجه لهم كل الشــكر والتقدير ،وبدونهم ال يتمكن الطبيب من القيام بعمله
سواء مهنيًا أو أكاديميًا على صعيد األبحاث.
التنسيق والعمل المشترك
ويلفت العمري إلى أن مجموعة الحقيل من الداعمين لكل الخطط والبرامج
الرامية إلى تقــدم الخدمات الطبية في مملكة البحرين ،وهناك تواصل مع

إخوانكم" ،ولذلك نحن نعتز بكل كادر يعمل معنا.
تقييم الخدمات ومتابعتها
ووفــق منهج المجموعة ،فلدينا اهتمام بشــؤون المرضى وجودة خدماتنا،
وهناك مكتب يتابع وينســق مع األطبــاء والمرضى لمتابعة مرحلة ما بعد
إجراء العمليات الجراحية وما بعد العالج ،وهذا قسم بكادره الكامل وظفنا
فيه أصحاب الخبرات في مجال الخدمات الصحية في المستشفيات وحملة
المؤهــات العالية ،ووظيفتهم هي متابعة تحقيق مؤشــرات أعلى لرضاء
المرضى وتدويــن المالحظات وإعداد التقاريــر الدورية لكل خدمة حتى
لو كانت "حشــوة ســن" ،ونحــن كإدارة نتولى تقييم التقاريــر التي تصلنا
متكاملة بالمعلومات ونسجل فيها حرفيًا مالحظات المرضى وانطباعاتهم
واحتياجاتهــم .باإلضافــة إلــى أننا نركز على مســتوى التعقيــم في جميع
عياداتنا ونعمل المسحات بصورة دورية.
صورة مدهشة من التعاضد
ويســعدني في الختام أن أرفع أســمى آيات الشــكر واالمتنــان إلى مملكة
البحريــن ،ملــ ًكا وحكومةً وشــعبًا ،على ما تحقق من صورة مدهشــة من
التعاضــد والتكاتــف وااللتزام خالل فترة الجائحة ،ومــا قدمته الدولة من
حزمة مالية ودعم رواتب البحرينيين ،ويطيب لي كرئيس تنفيذي أن أشكر
كل موظف في المجموعة من االستقبال مرورًا بالخدمات الطبية المساندة
وعمــال النظافــة والصيانــة ،فلهم كل الشــكر والتقدير لعملهــم المخلص
وأدائهم طوال هذه الجائحة وظروفها الصعبة.
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استشاري أمراض وجراحة
العيون

د.مؤمن
الريفي:

مبادرة من القمة...
تكريما وتحفي ًزا
ً

برامج وخطط استراتيجية

نجاح األنظمة واإلجراءات

ويضيــف أن قيادتنا الرشــيدة ،وفي كل خطاباتهــا وتصريحاتها منذ بداية

وينظر إلى جوانب مهمة في ظرف الجائحة ،فيقول إن المواطنين أصبحوا

جائحــة كورونا كوفيد  ،19كانت تقدم اإلجــال والتقدير لمجهود األطباء

عائلة واحدة ،ويلتزم الجميع بتوجيهات القيادة وإرشــادات الفريق الوطني

والممرضين وجميــع العاملين في القطاع الصحي لموقهم العظيم والكبير

لمكافحة الفيروس ،وهناك تخطيط مســتمرة لكل الخطوات بقيادة صاحب

لتخفيــف آالم ومعانــاة هــذه الجائحة العالميــة ،والبحرين اليــوم بالتأكيد،

الســمو الملكي ولي العهد وهو قائد الفريق الذي نجح في وضع الكثير من

هــي مــن الدول القليلة فــي العالم التي تمكنت من الســيطرة على الجائحة

األنظمة واإلجراءات الوقائية التي أسهمت في حماية الوطن وأهله وقللت

وتداعياتها ببرامج وخطط استراتيجية ،ونحن ندعو لقيادتنا في كل صالة،

األضــرار ،وزد على ذلك ،فقد تعلمنا أســاليب جديدة كالعمل والتعليم عند

ونســأل هللا أن يعود صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء ســال ًما معافى

بعد ،وتطوير الكثير من األنظمة التي كانت تســتوجب جهدًا بشــريًا كبيرًا

ويكمل المسيرة مع جاللة الملك.

وكلها فوائد يتعلمها اإلنسان.

وعن األبعاد المعنوية للمبادرة ،يتطرق الريفي إلى أن كل البشر في حاجة
إلى التشــجيع والتكريم لمضاعفة العمل والجهــد ،ويوم الطبيب البحريني

ويأخذنــا الحديــث إلى محطة تعريفيــة بمركز الريفي للعيــون ،فيقول إنه

وجائزتــه ســتؤثر من ناحية مضاعفــة الجهد للقيام بالبحــث العلمي وبذل

مركز تخصصي متخصــص في جزء من العين وعالج ضعف اإلبصار

جهد أكبر للتخفيف عن معاناة مرضانا ،وهذا كله يسهم في إكساب العالج

الناتــج عن أمــراض القرنية ،والمركــز يعالج المياه البيضــاء التي تعتبر

الطبــي والجراحة ومجــال األدوية خطوة مســتقبلية أفضــل نحو العالج

السبب األول النخفاض الرؤية أو العمي ،وكانت الفكرة لدينا هي أنه كلما

المتقدم ،والمردود هو االســتفادة من الطرق العالجية واألبحاث للوصول

كانــت الخدمات تخصصيه ،تكون الرعاية فيها أكبــر ،ولو قدمنا خدمات

إلى عالجات أفضل ،ويضيف ":أنا كطبيب أشــعر بعزم أكبر وهمة أكثر

للعيــون واألنــف والحنجرة فالتركيز وفــق ذلك ســيقل ،وتضطر لتوفير

بوجود جائزة تعطى ألبحاث األطباء من قمة الهرم".

األجهــزة العامــة ،أمــا إذا كان متخصصًا كمركزنا ،فنعمــل في  5أدوار
وكوادر متخصصة فقط في عالج القرنية والمياه البيضاء ،ولهذا استوردنا

يتحدث استشاري أمراض وجراحة العيون د .مؤمن محمد الريفي باعتزاز باعتباره من المنتمين للكادر الطبي البحريني،
مفخر لكل بحريني

األجهزة الحديثة ،ونتشــرف بأن نقدم خدمات مركز وعالية الدقعة لعالج

ودرسا
نموذجا
كأطباء بهذه المبادرة التي تســجل ألول مرة ،وفي ظل ظروف اســتثنائية بســبب جائحة كورونا ،لتمثل
ً
ً

ويضيــف :هلل الحمد ،لدينا في مملكة البحرين مستشــفيات تعليمية كمجمع
الســلمانية الطبــي مرتبطًا بجامعــة الخليج العربي ومستشــفى الملك حمد

أمراض العيون الخاصة بالقرنية والمياه البيضاء.

ورئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة ،وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

الجامعي ،وهي مراكز علمية تقدم خدمات طبية ولها باع وجذر في مجال

وهنــاك أمراض أخرى نعالجهــا ثم نحولها على األطباء الزمالء حســب

ً
مستقبل إلى مستويات
األبحاث ،ولهذا فإن الجائزة تضاعف العمل البحثي

تخصصهــم في مجــاالت أخرى ،واليوم ،نجــري عمليات قصر وضعف

ويشــير الريفــي فــي حديثه إلى أنه عمل فــي المملكة العربية الســعودية وجمهورية العراق وانجلتــرا ،ولم يتعرف إلى

أعلى ،وترفع من شــأن الخدمات الطبية ،وفي ذلك مفخرة للبحرين ولكل

النظــر وعالج المياه البيضــاء بالتخدير الموضعي فقــط "بالقطرة" ،وال

مبــادرة مــن هــذا النوع تأتي من القمة ،مضيفً ا أن صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء قدم هذه المبــادرة تقدي ًرا لكل

طبيب بحريني.

يحتاج المريض ألكثر من ســاعة من الزمــن ويتخلص من الماء األبيض

ويؤمــن الريفي بمقولة" :إنما صحة األجســاد بالعلل" ،فمن يصاب بالداء

ونزرع له عدســات دقيقة ومتطور توفر الرؤية الســليمة للقراءة والنظر

السكري يبدأ في التحفظ وتغيير نمط حياته من ناحية األغذية والسلوكيات

دون استخدام نظارات.

عاما ،أي منذ العام  ،1990تشرف بخدمة مملكة البحرين وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم ،فالقيادة أكرمتنا
فمنذ ً 30
حضار ًيــا دأبــت عليه مملكة البحرين ،وهذا ما عهدناه من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة،
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

جهــدا ويضاعفه خدمــة لمملكة البحرين
طبيــب بحرينــي ،وبالتالي هي تحمــل عنوان العطاء والوفــاء لكل من يبذل
ً
وشعبها ،وكم نحن سعداء في التعبير عن االمتنان لرائد نهضتنا جاللة الملك وهو الذي رفع ،بمشروع جاللته اإلصالحي،
اســم البحريــن عالم ًيا لتصبح مــن الدول ذات المكانة بمشــاريعها الكبيرة في كل المحافل الدولية ،ولصاحب الســمو
الملكي رئيس الوزراء ،وصاحب السمو الملكي ولي العهد األمين دور كبير في تعزيز هذا النهج الحكيم ،وهذه المبادرة

الصحية كممارســة الرياضة ليحافظ على جسمه وليكافح ويعالج مرضه،
ونتيجــة لهذا األســلوب في الوقاية والعــاج ،تجد القلــب والكلى يعمالن

تحمــل معاني كبيــرة وعميقة ،فنحن نلمس كيف أن يوم الطبيب البحريني وجائزة األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة

بدرجــة أفضــل ،ومعنــى ذلك أنــه لربما الضــرر الذي أصابنــا هو نوع

للطبيب البحريني أصبحا عالمة بارزة ،وفي هذا تأكيد على خبرة وحنكة ومنظور صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء

مــن الوقاية والحماية ضــد األوبئة ،وندعو هللا أن يحمي الجميع من شــر

ألثر تقدير الجهود الوطنية الكبيرة.

األمراض واألوبئة.

تسهم في مضاعفة الجهد
ودعم األبحاث واالبتكار
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عدة محاور للنجاح

الدعم والمساندة من السلطات العليا في البلد ،ففي ذلك مدعاة للجميع لبذل

ويؤمــن الفيــاض بأن مبادرة يوم الطبيب البحرينــي تمثل ركنًا من أركان

جهد أكبر ،ولي الشــرف في أن أضرب ً
مثال بابنتي وهي طبيبة تطوعت

اهتمام القيادة الرشــيدة بالحقل الطبي عمو ًمــا ،والجهود المبذولة في فترة

منذ مايو  2020لتكون ضمن الكوادر المســاندة لألطباء ،واختارها عضو

جائحة كورونا ،والتي انتظمت فيها محاور عدة لتحقق النجاح في مواجهة

الفريــق الوطنــي لمكافحة فيــروس كورونا د .منــاف القحطاني ضمن 5

الفيروس والتصدي له بشكل لم تتمكن من تنفيذه دول أخرى ،والفضل في

إلجراء البحوث ،وهذا أمر يشــرفني كثيرًا ،وهم جميعًا يستحقون اإلشادة

ذلك كله هلل سبحانه وتعالى ولتوجيهات عاهل البالد صاحب الجاللة الملك

والثناء ،ونتمنى لهم التوفيق ونسأل هللا أن يُنجح مساعيهم.

حمد بن عيســى آل خليفة ،ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير
خليفة بن ســلمان آل خليفة ،وولي العهد نائــب القائد األعلى النائب األول

المسؤولية الوطنية والمجتمعية

رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل

ويتناول الفياض الحديث عن وعي المجتمع ،فهذا الوعي هو المعول عليه

خليفة ،فاللجنة التنســيقية برئاســة صاحب السمو الملكي ولي العهد قدمت

في األزمات والمحن ..صحيح أنه مســألة تتفاوت من شــخص إلى آخر،

نموذجًــا جليًــا وحضريًا لالقتدار فــي التخطيط والتنفيــذ ووضع البرامج

لكننــا وجدنا أن الشــريحة األكبر في المجتمع البحرينــي تلتزم بالتعليمات

المدروسة والناجحة ،فيما ال كان وال يزال ،لوزيرة الصحة فائقة الصالح

الصــادرة مــن الجهــات العليــا؛ كونهــا هــي األدري بمجريــات األمور

ورئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبدهللا آل

وتتواصــل مع منظمة الصحــة العالمية ،وتتابع التطورات والمســتجدات

خليفــة ،ولكل العاملين فــي الحقل الصحي مجهودهم الــذي تميز بالتفاني

ً
أول بأول ،حتى وإن بدت بعض ممارســات الجهل من جانب فئة ،إال أن

واإلخالص العمل ضمن فريق البحرين.

اســتمرار التوعية والتشــجيع والنصائح بااللتزام تؤتي ثمارها بال ريب،
ونحن في الختام ،أريد التأكيد أننا جميعًا مطالبون باالستمرار في االلتزام

د .حيدر الفياض:

األطباء "أعمدة" التقدم ...ومستقبل األبحاث واعد

ابنتي ضمن الكادر
ويذهب الفياض إلى منطقة مهمة في الحديث ،وهي أن العالم اليوم يســير
معتمدًا على التطور العلمي والتقني في كل المجاالت وبالتأكيد يأتي المجال
الطبي في مقدمتها ،فصحة وســامة البشرية هي الركيزة األولى للتنمية،
وهنــا تبــرز أهمية مبادرة صاحب الســمو الملكي رئيس الــوزراء؛ ألنها
بمثابة تشجيع على البحث العلمي من أعلى مستوى ،ونكرر أننا في خضم

يشــيد اختصاصــي تجميــل وزراعــة األســنان د .حيــدر الفيــاض بالــدور الــذي يلعبــه األطبــاء فــي مســيرة تقــدم األوطان

هذه الجائحة ،فإن الكوادر في كل المجاالت تسعد بالتقدير ،وها نحن نرى

والمجتمعــات ،فيشــير إلــى أن األطباء من الشــرائح المهمة للغايــة ،وهم "أعمدة" التقدم ،ويصف مبــادرة رئيس الوزراء

كيــف أن هناك من يعمل خلف الكواليــس ليل نهار لمحاربة الفيروس من

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتخصيص يوم للطبيب البحريني وجائزة لألبحاث تحمل اسم

أطباء وممرضين وأطقم إدارية وإشرافية ومتطوعين ،وال شك حين يأتي

سموه بأنها تقدير لهذا الدور ولهذه المكانة ،والدليل على ذلك ،األسماء المشرفة من الزميالت اللواتي حظين بشرف
الفوز بالجائزة ،ولهن كل التهاني والتبريكات والدعوات بالتوفيق والنجاح.

ودرء الضرر عن الجميع بمسؤولية وطنية ومجتمعية.

مبادرة يوم الطبيب البحريني
ركن من أركان اهتمام القيادة
بالحقل الطبي
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د .حمدي الشيناوي
أستاذ الجراحة العامة والمناظير ،كلية الطب جامعة
الخليج العربي
استشاري الجراحة العامة بالمركز الطبي الجامعي
زمالة كلية الجراحين األميركية
زمالة كلية الجراحين الملكية اإليرلندية
د .سهير آل سعد
استشارية الجراحة العامة وأورام الثدي .مستشفى
السالم التخصصي
زمالة كلية الجراحين الملكية االيرلنديه
زمالة كلية الجراحين األميركية

أستاذ الجراحة

د .حمدي الشيناوي:
نحو انطالقة علمية رائدة

يقرأ أســتاذ الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة الخليج العربي استشــاري الجراحة العامة بالمركز
الطبي الجامعي زميل كلية الجراحين األميركية زميل كلية الجراحين الملكية اإليرلندية د .حمدي الشيناوي
أفــق انطالقــة علمية رائدة مســتقب ًلا ،وســيكون الفضل فيها لرئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير
خليفة بن ســلمان آل خليفة ،بمبادرة تخصيص يوم للطبيب البحريني وجائزة ســموه ،فهي من جهة تفتح
األبــواب للجهــود البحثيــة ،ومن جهة أخرى ،تضع أمــام األطباء ،ال ســيما المهتمين بالبحــث العلمي وكتابة
البحوث والدراسات من أبناء البحرين فرصة ذهبية للتقدم بأبحاثهم.

كل الشرائح تعاضدت

خطوة مبكرة في التصدي

ويثنــي الشــيناوي على جهود المملكة فيقــول" :يطيب لنا أن

ويجيب الشيناوي في الحديث ردًا على سؤال يتعلق بأهم

نرفع أســمى آيات الشكر واالمتنان إلى عاهل البالد صاحب

هاجس شــغله في هــذه الجائحة بالقــول" :صحة الناس

الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة ،ورئيس الوزراء

دون شــك ...هي الهاجس األكبر ،وتشعر بالخوف على

صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة،

الناس ،وتفكر في األســر والعوائــل ...صغارً ا وكبارً ا،

وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس الوزراء

وتسعى ألن يكونوا في أمان من خطر الفيروس ،لكنني

صاحب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة،

شعرت باالرتياح فالجميع

وإلــى كل العالمين في الحقل الطبي والمتطوعين وكل الفئات
والشــرائح التي تعاضدت وتكاتفت في فتــرة جائحة كورونا

يــد واحد ،والبحرين من البلدان المتميزة في هذا األمر،

(كوفيــد  ،)19ثم البد من أن نثني على المبادر؛ ألن عنوانها

وبدأت خطوات مبكرة في التصدي للفيروس سبقت فيها

العميق هو تقدير القيادة الرشيدة لألطباء".

العديد من الدول األوروبية ،وهذا ما أثبتته إشادة منظمة
الصحة العالمية بجهود مملكة البحرين.

مسؤولية كبرى وجسيمة

ومــن هنــا ،تعتبــر مملكة البحريــن من الــدول الرائدة

ويضيف "لقد أفاضت مبادرة يوم الطبيب البحريني

والمميــزة ،وفــي الحقيقة ،ولو نظرنــا إلى كل الصور

من صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء الغبطة

من جانبها الســلبي واإليجابي ،لوجدنا الجانب اإليجابي

والســعادة فــي النفــوس لــدى جميــع العاملين في

من تعاون والتزام بين الناس هو السائد ،ومن األساس،

الحقل الطبي ،وتعطــي دفعة إلى األمام لبذل مزيد

نحن نتحدث عن مجتمع متعلم ومثقف ،وســاهم الجميع

مــن الجهود من قيــادة البالد ،وتعودنا مــن قيادتنا

فــي إدراك حجــم الخطــر وشــعور الشــريحة األكبر

الوقوف مع األطباء ومساندتهم وتشجيعهم يدًا بيد،

بمسؤوليتها في درء الخطر عن المجتمع".

وال ريــب في ذلك ،فالخط األمامي عليه مســؤولية
كبرى جســيمة في ظرف وباء صعــب ،لكن حين

ويختتم الشــيناوي بالتعبير عن األمنيات لجميع األطباء

يشــعر الجميع بأن القيادة والشعب واإلعالم معهم،

بالتوفيــق والنجــاح ،ال ســيما أننا أمــام انطالقة للعمل

فذلك مما يقــوي العزيمة في المعركة ضد فيروس

البحث بهدف خدمة اإلنســانية ،وتطوير خدمات العالج

كورونا ،وأكــرر أن تقدير القيادة له أثره البالغ في

للمرضــى وفئات المجتمــع ،وهذه الجائــزة تمثل دافعًا

النفوس ،والبحريــن متقدمة في هذا الصعيد ،وكلنا

ســواء لألطبــاء أو لطلبــة الطب أو للخريجيــن الجدد،

نعلم أن تكريم المجتهدين والمجدين ،هو من ســمة

وســتحثهم على بذل مزيد من الجهد مما ســيكون له أثر

بحرينية أصيلة".

جوهري في تقدم البحوث.
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يوم الطبيب البحريني ...تتويج لقصة رائعة
مــن فضــل اهلل ســبحانه وتعالى ،أن الناس فــي المجتمع ،أصبحوا ينظــرون إلى الوباء مــن منظور مختلف
أساســه الوعي والمســؤولية في آن واحد ،ولهذا نرى اليوم مكانة الطبيب وأهميته والتي توجتها بوســام
وغال ،مبادرة رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة بتخصيص يوم
كبير
ٍ
للطبيب البحريني وجائزة تحمل اســم ســموه .وفي الحديث مع استشــارية أمراض النســاء والوالدة د .فرح
النعيمي واستشــاري األنف واألذن والحنجرة د .محســن ســلمان ،حديث عن وسام على صدر كل األطباء من
البحرينيين وغير البحرينيين مكافأة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المعروف بمبادراته ومواقفه،
وليس ذلك باألمر الغريب.

د .فرح
النعيمي:

د .محسن
سلمان:

اهتمام القيادة يفتح
أبواب اإلبداع لألطباء
البحرينيين

الجائزة مهمة ...فالتقدم
العلمي للبلدان يقدر
بقيمة األبحاث

توازي الدول المتقدمة
ً
وتقــول د .فرح النعيمي إن الطبيب ،بصفته إنســانا ،وبحكم وظيفته ،يقف
مع أبناء وطنه ،وفي جائحة كورونا ،وجدنا تآلف كل الشــرائح والطبقات
للوقــوف في وجه الجائحة ،والقيادة الرشــيدة في البحرين كانت وال تزال
حريصــة على وضع الخطط وتنفيذ اإلجراءات التي توازي ً
دول متقدمة،
وهذا العمل الكبير من جانب الدولة ســاند األطباء؛ ألنهم حين رأوا القيادة
تواكــب أفضــل ما يمكــن أن يحدث في العالــم لمقاومة فيــروس كورونا
والتصدي له ،فذلك أكد لهم ضرورة بذل أقصى الجهود ،وكم نحن سعداء
كأطباء بما تشهده البحرين من إنجازات في إطار تقديم الخدمات العالجية
المجانيــة ،وحــرص فريق العمل على أن تســتمر هــذه الخدمات في كل
الظــروف مهما كانت صعبــة ،وجاء اهتمام الدولة ليضمن اســتقرار كل
الشــرائح وحصولهم على خدماتهم ،وحين نــرى بعض الدول التي تعاني
من عدم وجود المرافــق العالجية واألدوية بل ويفتقرون حتى للمعقمات،
فإننــا نحمد هللا ســبحانه وتعالى أننــا في البحرين ،ووجــود رؤية وخطط
واستعدادات ،وكل ذلك يمثل قصة رائعة نفخر بها.
تجهيزات بوقت قياسي
وتواصل حديثها بالقول" :منذ ظهور الجائحة ،وفرت الدولة كل متطلبات
التصدي واتخذت تجهيزات في وقت قياســي ،ووفق اإلمكانات المتوافرة
فقــد تفوقــت البحرين على الكثيــر من الدول المتقدمــة بفضل من هللا جل
وعــا وحرص القيــادة الحكيمــة والمجتمع الواعي ،وفي هــذه األجواء،
تجــد الطبيب يبدع في عمله ،وجاءت مبادرة يوم الطبيب وجائزة صاحب

الســمو الملكــي رئيس الوزراء تتويجًا للجهود لتقــول لكل األطباء( :نحن
نقدر جهدكم وندفعكم إلى األمام)".
التقدم العلمي بقيمة األبحاث
وينوه د .محســن ســلمان بتعزيز مكانــة البحرين كدولــة متقدمة ،ونرى
مبادرة يــوم الطبيب والجائزة خطوة على الطريــق الصحيح ،فكل الدول
المتقدمــة تقاس بقيمة األبحاث العلمية فيهــا ،ومن األهمية بمكان االهتمام
بالخبــرات العلميــة واألبحــاث وتوفــر المعلومات والدراســات حتى في
الظروف الصعبة ،وصاحب الســمو الملكي رئيــس الوزراء له منهج في
ترسيخ كل برامج التنمية والتقدم وترجمتها على أرض الواقع.
ويشــير إلى أن المبادرة بوصفها تقديرًا وتشجيعًا لألطباء لها أثرها الكريم
بال ريــب ،ونحن نعلم كيف أن األطباء والعامليــن في الحقل الطبي بذلوا
وال يزالــون يبذلون جهدًا مضاعفًا ...بال إجــازات أو أوقات راحة كافية،
وهــذا في منتهى رضاهم وســعادتهم حين يجدون أن تعبهم يثمر بســامة
الوطن وأهله.
وينظر إلى أن المســتقبل البحثي الطبي سيكون واعدًا بإذن هللا ،فالبحرين
لديها قدرات مهمة ،فهناك كليتان للطب ومؤسسة بحثية كبيرة ومؤسسات
لهــا مكانتها ،ثم الدعــم الذي قدمه صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء
ســيحفز على أن تدخــل نتائج البحوث حيز التنفيذ ،ويشــجع المؤسســات
الحكوميــة والخاصة على البحث واإلنجاز ،وســنراها على أرض الواقع
لخدمة المجتمع واإلنســانية عمو ًما ،وفي تقديري ،ســتكون المشاركة في
السنوات المقبلة مبشرة في ظل قيادة رشيدة تدعم هذه الخطوات.
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د .فيصل المحروس
مساهمة بحثية عالمية لألطباء البحرينيين على مدى
عاما
ً 30

تطلع لنقلة علمية مهمة على صعيد
نوعية الدراسات واألبحاث الحديثة

استشاري طب العائلة
وأمراض السكري

المشاركة شرف للجميع
يــرى استشــاري طب العائلــة وأمراض الســكري د .فيصل

شــهدت حركة البحــث العلمي في مجال الطب فترة ذهبية منذ التســعينيات مــن القرن الماضي ،وهو

المحــروس أن جائــزة "خليفــة بــن ســلمان للطبيــب

األمــر الــذي كان له األثر في تحقيق مســاهمة بحثية عالمية مــن جانب أطباء وطبيبــات مملكة البحرين

البحرينــي" تبعــث بالتأكيــد علــى تشــجيع كل األطبــاء

في العقود الثالثة الماضية ،ولعل واحدة من أهم ركائز هذه الحركة هي المســابقة الســنوية التي كانت

بحرينيا تسعدني المشــاركة بأبحاثي ،ونهنئ الطبيبات
ً
جميعا.
الفائزات ،فالفوز لنا
ً

والطبيبــات علــى تقديــم أبحاثهــم ،وكذلــك التخطيــط حصيلة علمية جبارة

احتفاء باألبحــاث الفائزة .ولهذا ،تأتي مبادرة
تنظمهــا جمعيــة األطباء البحرينية ،وتعلنها في حفل كبير
ً

للعناويــن والموضوعــات البحثية المهمة ،وكلنا نتشــرف

ويقــول المحروس :هناك بالتأكيد حماس للمشــاركة في

رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة ليوم الطبيب البحريني وجائزة

بالمشــاركة فالفــوز بجائــزة تحمــل اســم األميــر خليفة بن

الســنوات المقبلــة ،وعــن نفســي فإننــي مهتــم بالبحث

جديدا يمثل نقلة علمية مهمة على صعيد نوعية الدراســات واألبحاث الحديثة،
األبحاث لترســمان مســا ًرا
ً

ســلمان هــي وســام فخــر ،ونســأل اهلل أن يمنــح ســموه

العلمــي لخدمــة وطنــي وخدمــة اإلنســانية ،والجائــزة

بوجود هذا الدعم الكبير من جانب الدولة.

الصحة والعافية ليواصل مسيرة البناء والنهضة ،وأقول

تمنحهــا هــذا الحمــاس المتجــدد ،وال يســعنا إال أن نتوجه

إن المشــاركة الفاعلــة تؤكــد أهميــة الحــدث وتشــرفت

بالشــكر إلــى قيادتنــا الرشــيدة وإلــى كل القائمين على

ولو عدنا إلى فترة التسعينيات ،فقد مثلت المسابقة السنوية لمركز البحرين للدراسات والبحوث (مركز

بالمشاركة ببحث قدمته في العديد من المحافل الدولية

الجائــزة ،وأود اإلشــارة إلى نقطــة جوهرية وهي أن األبحاث

الدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة حال ًيا) منطلقً ا كبي ًرا للباحثين في مختلف التخصصات ،وكذلك

الكبيرة ومؤتمرات منها المؤتمر الطبي األوروبي الدولي

ً
بحثا هي تمثل حصيلة علمية جبارة البد
التي تجاوزت 80

المسابقات التي تنظمها جامعتا الخليج العربي والبحرين وكلية العلوم الصحية ،وكذلك جائزة يوسف

لمــرض الســكر وجمعيــة الســكر األميركيــة ،وكذلك في

من االستفادة منها سواء عن طريق النشر في الصحافة

بن أحمد كانو للبحث العلمي ،ومسابقة مجلة البحرين الطبية ،كلها نماذج مميزة أثبتت جدارة الباحثين

طبيبا
مستشفيات أميركية كثيرة ،ولهذا فأنا بصفتي
ً

أو التعريف بها واالستفادة من نتائجها وتوصياتها.

والباحثات من أبناء البحرين والمقيمين في تقديم دراسات نوعية متقدمة.
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مبادرة لها مكانة
وتتطــرق خبيــرة تعزيــز الصحــة د .أمــل الجودر إلى معانــي التكريم والتشــجيع في مبادرة صاحب الســمو الملكي رئيــس الوزراء
جميعا ،ونحن نتابع على مدى السنوات الماضية كيف تنوعت المبادرات التي تحمل
اسما له مكانة عالية في قلوبنا
والتي تحمل
ً
ً
اســم ســموه في مختلف المناســبات ،وأرى أنه من الضرورة بمكان أن ندرك مدى التحفيز الكبير والمجال الواســع لألطباء لتقديم
أبحاثهم الحديثة ،وكان لجمعية األطباء البحرينية دور بارز في الترويج والتشجيع على المشاركة التي فاقت  80بح ًثا وفي ظروف

أمل الجودر:

استثنائية ،وهذه األبحاث تعتبر مؤش ًرا على أن السنوات المقبلة ستشهد مشاركة أكبر ،ونسأل اهلل التوفيق للجميع.

خبيرة تعزيز الصحة

وتؤكد الجودر أن التركيز مستقب ًلا ال يجب أن يقتصر على األبحاث اإلكلينيكية بل من المهم أن يتسع العمل في الجانب البحثي
قطعا ،فمــن خالله نتمكن من التقليل من اإلصابة باألمراض ،فنحن ال نســتطيع القضــاء عليها ولكن نقلل
الوقائــي وهــو األهــم
ً
من معدالت اإلصابة بها إلى أقل مستوى ممكن ،مما يوجب وضع االعتبار لجانب تعزيز الصحة والتثقيف الصحي والوقاية وكذلك
الوقايــة وليــس فقــط فــي مجــال األمــرض المعدية ،بل لــكل األمراض التي تشــكل العــبء االقتصــادي الناتج عــن اإلصابة ببعض
األمراض وانعكاساتها االجتماعية فض ًلا عن االقتصادية وتأثيرها على عجلة التنمية.

تميز اسم البحرين
وألنه من أبرز أســاتذة الطب والباحثين ممن حصلوا على جوائز دولية
وأسهموا في اإلشراف على الدراسات واألبحاث محل ًيا وإقليم ًيا وعالم ًيا
باعتبــاره أســتاذ طــب العائلــة ،يــرى البروفيســور فيصــل عبداللطيف
السليمان الناصر أننا أمام مبادرة ذات أبعاد كبيرة هي مبادرة صاحب
السمو الملكي رئيس الوزراء ،ويطيب لنا أن نهنئ كل أطباء البحرين
بهــذا اليــوم ،كما نعبــر عن االمتنــان والتقدير لقيادتنا الرشــيدة على
موضحا أن
كل مــا تبذلــه من أجل اســتمرار مشــاريع التنمية الشــاملة،
ً
الجائــزة ســتميز اســم مملكــة البحرين ،وهــذا ما عهدناه من مســيرة
ســنوات فــي ظــل المشــروع اإلصالحــي لعاهــل البــاد صاحــب الجاللــة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وبخبرته الطويلة في المجال الطبي وحصوله على العديد من الجوائز
كان آخرهــا جائــزة المؤسســة العالمية للصحــة والعافيــة ومقرها في
جمهوريــة الهنــد العام  ،2017يفاخر الناصر بكل جهد علمي يســعى
لتقديم ما ينفع البشرية جمعاء ،ونحن أمام مبادرة فتحت المجال في
متنوعــا وهذا بحد ذاتــه عالمة نجاح
دورتهــا األولــى ألكثــر مــن  80بح ًثا
ً
بــارزة ،وســتمهد الطريــق مســتقب ًلا لمزيد مــن األبحاث التي ســتجعل
مــن أســماء أبنــاء البحريــن أطبــاء وباحثين وأســاتذة ،لهــم مكانتهم
المرموقــة والــدور البــارز في االرتقــاء بالحقــل الطبي والمهــن الطبية،
ألنك كما تعلم ،فإن البيئة التي وفرتها الدولة وعززتها مبادرة صاحب
السمو الملكي رئيس الوزراء هي في خالصتها دعم البحث العلمي.

فيصل الناصر:
أستاذ طب العائلة

رحلة البحث العلمي
وتتوقــع استشــارية الجراحــة العامــة د .كميلــة الماجــد أن هذه
الخطــوة المباركــة مــن رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة ،ســيكون لها أثــر إيجابي
فــي رفــع اهتمــام األطبــاء باألبحــاث العلميــة ،وأقــول إن العمــل
فــي األبحاث البد وأن تعترضــه العديد من العراقيل طوال رحلة
البحث العلمي ،وفي الخطوات المختلفة ومراحل العمل ،إال أننا
نلحــظ بوجــود دعم وتســجيع في مملكــة البحريــن ،من جانب
القيــادة ومــن جانــب الجهات المعنيــة ،بدعم الباحثيــن للقيام
بدورهم وإحداث تقدم في الحقل الطبي.
إن العمــل فــي األبحــاث كمــا تــرى الماجد ،لــه جوانــب كثيرة من
الفائــدة ،فحتــى العراقيــل أو العقبــات تســهم فــي التوجيــه
والتعلــم؛ ألن البحــوث تمــر بمراحل وفي كل مــرة تتطلب جمع
المعلومــات والتخطيــط والعصــف الذهبــي وليــس كل بحــث
علمــي يقــاس بمراحــل العمــل بــل بما توصــل إليــه الباحث من
معلومــات جديــدة ومبتكــرة ،ومن الجميــل أن نقرأ استشــراف
المســتقبل كأطبــاء ونحــن نحتفــل بالنســخة األولــى مــن يوم
الطبيــب البحرينــي وجائــزة "خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة
للطبيــب البحرينــي" ،ونهنــئ الطبيبــات الفائــزات ،وأمامنا في
الســنوات المقبلــة بعــون اهلل مزيــد مــن اإلنجازات علــى صعيد
البحث العلمي.

كميلة الماجد
استشارية الجراحة العامة
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نشاطات "بابكو" الصحية
اليـــوم العالمــي لغســـل اليديـــــن

يـــوم القلب العالمــي

يصــادف يــوم  15اكتوبــر اليــوم
العالمي لغســل اليدين ،إذ يهدف
إلــى زيــادة التوعية بأهمية غســل
اليدين بالمــاء والصابون بوصفها
أكثــر الطــرق توفيــرا وأهمهــا
للحفــاظ على صحة جيــدة وتفادي
اإلصابة باألمراض.
فقــد زار فريــق تعزيــز الصحــة
عــددا مــن األقســام
فــي "بابكــو"
ً
والدوائــر للتذكيــر بأهميــة غســل
خصوصــا فــي
اليديــدن باســتمرار
ً
ظــل الظــروف الحاليــة للوقاية من
فايروس كورونا.

شــارك الطاقــم الطبي بمستشــفى العوالي ووحدة تعزيز الصحة بيــوم القلب العالمي
الذي يصادف تاريخ  29سبتمبر  2020وحمل هذا العام شعار "استخدم القلب لينبض".
وفي اليوم تم التدريب على كيفية اســتخدام جهاز صعق القلب ،وزيارة بعض األقســام
للتوعية بأمراض القلب إضافة إلى عقد محاضرة مرئية عن صحة القلب ألقاها استشاري
القلب بمستشفى العوالي د .سيدرضا شكيل.
ويهدف اليوم العالمي للقلب إلى التشجيع على اتباع نمط حياة صحي ،وعادات غذائية
جيــدة ،ووضع خطة تســاهم فــي الحد من التدخين لتقليل خطــر اإلصابة بمرض القلب،
وخفــض معــدل انتشــار ارتفــاع ضغــط الدم علــى المســتوى العالمــي ،التوعيــة بأهمية
ممارسة الرياضة لمدة التقل عن  30دقيقة يوم ًيا.
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