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“درا�سات” ي�شارك يف
مترين �إدارة الأزمات
املنامة  -بنا� :ش���ارك مركز البحرين للدرا�سات اال�سرتاتيجية
والدولية والطاق���ة يف مترين عقدته كلية الدف���اع بحلف “الناتو”
بروم���ا و�ضم جمموعة من كبار القادة الع�سكريني والدبلوما�سيني
م���ن دول احللف وال���دول ال�رشيك���ة للحلف �ضم���ن مبادرتي احلوار
املتو�سطي  1994ومبادرة ا�سطنبول .2004
ومثل املركز يف التمرين مدير برنامج الدرا�سات اال�سرتاتيجية
�أ��ش�رف ك�شك كموج���ه �أكادمي���ي يف فعاليات الربنام���ج ،حيث �أكد
خ�ل�ال م�شاركت���ه �أن البيئة الإقليمي���ة والدولية الت���ي يعمل فيها
احلل���ف الآن �شهدت تغرياً جذري���ا ً عن تلك التي �أطلق فيها احللف
مبادرات���ه ال�سابقة ،م���ن حيث طبيعة التحدي���ات الأمنية والالعبني
م���ن دون الدول وهو م���ا يتعني �أن ي�ؤخذ بع�ي�ن االعتبار من جانب
م�س�ؤويل احللف �سواء عند تقييم عمل احللف �أو التفكري يف �صياغة
�سيا�سات جديدة .و�أ�شار ك�شك �إلى �أنه على الرغم من �أن “الناتو”
لدي���ه القدرة على اال�ستجابة للمتغ�ي�رات الدولية من خالل �إ�صدار
م���ا ي�سم���ى باملفهوم اال�سرتاتيج���ي اجلديد الذي ي�ص���در كل ع�رش
�سن���وات “� ”1999-2010إال �أن التط���ورات التي ت�شهدها اجلبهة
ال�رشقي���ة للحل���ف “�أوكراني���ا” واجلبهة اجلنوبية للحل���ف “�سوريا”
ق���د وحدتا املخاطر على اجلبهت�ي�ن الأمر الذي ميثل حتديا ً للحلف
ويث�ي�ر ت�س���ا�ؤالت ل���دى ال�رشكاء ح���ول دور احللف للت�ص���دي لتلك
املخاطر و�أهمية �أن يت�ضمن املفهوم اال�سرتاتيجي اجلديد للحلف
تلك التهديدات و�آلي���ات مواجهتها .و�شدد على فكرة خ�صو�صية
الأزم���ات ،حيث �أن لكل �أزمة خ�صو�صيته���ا ومن ثم ال يجب �إ�صدار
�أحكام عامة ت�صلح للتعميم على كل الأزمات ،مع الت�أكيد على دور
العوامل اخلارجية يف الأزمات والتي تعد حمركا ً �أ�سا�سيا ً للأزمات.

اعتماد ت�شكيلة جمل�س
طلبة البوليتكنك اجلديدة

مدين���ة عي�س���ى  -بوليتكن���ك البحرين :اعتمد القائ���م ب�أعمال
الرئي�س التنفي���ذي لكلية البحرين التقني���ة (بوليتكنك البحرين)
حممد الع�سريي ،ت�شكيلة جمل�س طلبة البوليتكنك للعام الأكادميي
 ،2017 - 2016وذلك بعد فوز  12طالبًا باالنتخابات التي جرت
م�ؤخرًا يف حرم البوليتكنك مبدينة عي�سى.
ج���اء توزي���ع املنا�ص���ب الإداري���ة للمجل����س الطالب���ي اجلديد
كالتايل :الطالب ح�سن عل���ي �آل طوق (رئي�سً ا للمجل�س) ،والطالبة
زين���ب ح�سني غلوم (نائبًا للرئي����س) ،والطالب في�صل عبدالواحد
الأحم���د (�سكرت�ي�ر املجل����س) ،والطالب���ة فاطمة �سي���د عبدالر�ضا
جهرم���ي (�أمينً���ا لل�صندوق) .ويف ه���ذا ال�سياق ،اجتم���ع الع�سريي
بالطلبة الفائزين بع�ضوية املجل����س الطالبي اجلديد ،حيث تقدم
�إليه���م بخال�ص تهاني���ه ،م�ؤكدًا ا�ستع���داد الإدارة التنفيذية التام
لتوف�ي�ر الدعمني املادي واملعنوي لأع�ضائ���ه ،للقيام بدورهم يف
تقدمي �أن�شط���ة وفعاليات ذات جودة عالية ،تخدم الطلبة وترتقي
مب�ستواه���م العلم���ي والثق���ايف ،وم���ن ثم مت���ت مناق�ش���ة الأع�ضاء
يف خططه���م امل�ستقبلية ،كم���ا مت انتخاب رئا�س���ة اللجان فكانت
كالتايل( :اللجنة االجتماعية) :فاطمة زينل (رئي�سً ا) وفاطمة حبيب
(نائبً���ا) ،و(اللجنة الفني���ة والثقافية) :علي ح�س���ن خليل (رئي�سً ا)
و�سارة عبدالرحمن (نائبًا) ،و(اللجنة الريا�ضية) :م�صطفى مرهون
(رئي�سً ا) وعب���داهلل عبدالعزيز (نائبًا) ،و(جلنة اخلدمات الطالبية):
رزان حمزة (رئي�سً ا) ورا�ضية ملك (نائبًا).

“الأ�شغال” :غلق م�سارين ل�صيانة
�شارع ال�شيخ جابر ال�صباح
املنام���ة  -وزارة الأ�شغ���ال و�ش����ؤون البلدي���ات والتخطي���ط
العم���راين� :أعلن���ت وزارة الأ�شغ���ال و�ش�ؤون البلدي���ات والتخطيط
العم���راين ،وبالتن�سيق م���ع الإدارة العامة للمرور ب���وزارة الداخلية،
�أن �أعمال �صيانة �ش���ارع ال�شيخ جابر الأحمد ال�صباح ت�ستدعي غلق
م�سار وم�سارين عل���ى مراحل للمرور املتجه جنوبا ً .املرحلة الأولى:
غل���ق م�سارين وتوفري م�سار منذ ي���وم �أم�س (اخلمي�س) ال�ساعة 11
م�س���ا ًء �إلى يوم غد (ال�سب���ت) ال�ساعة � 5صباح���ا ً .املرحلة الثانية:
غلق م�سار وتوفري م�سارين منذ يوم غد (ال�سبت) ال�ساعة � 5صباحا ً
�إلى يوم (الأحد) املقبل ال�ساعة � 5صباحا ً.
ودعت الوزارة املواطنني واملقيمني الكرام االلتزام بالقواعد
املرورية حفاظا ً على �سالمة اجلميع.

 318398م�سافرًا دخلوا
اململكة الأ�سبوع املا�ضي
املنام���ة  -بن���ا�� :ص�رح الوكي���ل امل�ساع���د ل�ش����ؤون اجلن�سي���ة
واجل���وازات والإقام���ة �أن جمم���وع امل�سافرين الذي���ن دخلوا مملكة
البحري���ن م���ن جميع املنافذ يف الفرتة م���ن � 28أبريل وحتى  4مايو
اجلاري ،بل���غ  318398م�سافرا .و�أو�ضح �أن الإح�صائية الأ�سبوعية
التي ت�صدرها �ش�ؤون اجلن�سي���ة واجلوازات والإقامة ،ت�شري �إلى �أن
منفذ ج�رس امللك فه���د� ،شهد دخول  258072م�سافرا من اململكة
العربي���ة ال�سعودي���ة ودول جمل����س التعاون اخلليج���ي ،فيما �شهد
منف���ذ مطار البحرين الدويل دخول  59769م�سافرا� ،أما يف املوانئ
فقد بلغ عدد القادمني  557م�سافرا.

بالدنا

بدء العمل يف  3عيادات �أ�سنان وقريبًا بق�سم الأ�شعة ...بوعنق:

�إنهاء تو�سعة “الزالق ال�صحي” بكلفة � 400ألف دينار
$

بدور املالكي

ك�شف���ت وكي���ل وزارة ال�صحة عائ�شة مبارك بوعنق ع���ن �أنه مت االنتهاء من
التو�سعة اجلديدة يف مركز الزالق ال�صحي ،مردفة �أن كافة مراحل م�رشوع
التو�سع���ة اجلديدة والتي ت�شمل ق�سم الأ�سن���ان وق�سم الأ�شعة ،بد�أت يف
تقدمي اخلدمات ال�صحي���ة للمر�ضى واملرتددين على املركز ،م�شرية �إلى
�أن ق�س���م الأ�سن���ان �أ�صبح ي�شم���ل  3عيادات �أ�سنان قد ب���د�أ العمل به منذ
�ألأ�سب���وع املا�ض���ي ،وي�رشف على العم���ل بالعي���ادات كادر بحريني ي�ضم
طبيبي �أ�سنان متخ�ص�صني بطب وجراحة الأ�سنان بالإ�ضافة �إلى فني �أ�سنان،
بينما يقدم ق�س���م الأ�شعة خدماته للمرتددين مع بداية الأ�سبوع املقبل،
وبع���د �أن مت تزويد الق�سم ب�أحدث الأجه���زة املتخ�ص�صة يف هذا اجلانب،
مو�ضحة �أن التد�شني الر�سمي للتو�سعة �سيكون قبل نهاية �شهر مايو.

و�أو�ضح����ت ب����و عن����ق يف ت�رصيح����ات ل����ـ
“الب��ل�اد” عل����ى هام�ش م�شاركته����ا بافتتاح
م�ؤمت����ر طب وجراح����ة العيون ،ال����ذي انطلق
�أم�����س حتت الرعاية الكرمية ل�صاحب ال�سمو

امللك����ي رئي�س ال����وزراء ال�شي����خ خليفة بن
�سلمان �آل خليفة� ،أن كلفة امل�رشوع الإجمالية
كانت بح����دود � 400ألف دينار ،توزعت بني
الت�أثي����ث وقيم����ة �أجه����زة الأ�شع����ة اجلديدة

•عاي�شه بو عنق

والتوظي����ف ،مبين����ة �أن م���ش�روع التو�سع����ة
امت���� ّد عل����ى م�ساحة  450م��ت�رًا ،م�ؤك����دة �أن
املرك����ز يخ����دم � 7آالف ن�سم����ة ويغط����ي 17
جممعًا �سكن ًّي����ا ،و�أن انطالق العمل بعيادات
الأ�سن����ان والأ�شعة� ،ستجع����ل من املواطنني

واملقيم��ي�ن اال�ستغناء ع����ن الذهاب ملراكز
�أخرى للح�صول على هذه اخلدمات
و�أكدت وكي����ل وزارة ال�صحة الدكتورة
عاي�ش����ه بوعن����ق �أن وزارة ال�صح����ة وكل
القائم��ي�ن عل����ى العم����ل فيه����ا وبدع����م من
وزيرة ال�صحة فايقة �صالح ال�صالح يعملون
لتطوي����ر اخلدمات وتق����دمي �أف�ضل خدمات
�صحي����ة وعالجي����ة للجمي����ع ،م�ش��ي�رة �إلى �أن
ال����وزارة لديها خطة �صيان����ة وتطوير لكافة
املراك����ز ال�صحي����ة الـ  28املنت���ش�رة يف كافة
حمافظات البحرين.
واجلدي���ر بالذك���ر �أن مرك���ز الزالق
ال�صحي مت افتتاح���ه يف العام 2007م،
ويق���دم اخلدم���ات الوقائي���ة والعالجية
والتمري�ضي���ة وخدم���ات ال�صيدلي���ة
وخدمات املخترب وخدم���ة رعاية الطفل
والأمومة والبحث االجتماعي.

برعاية رئي�س “الأعلى لل�صحة” ...الهاجري لـ “:”$

امللتقى الأول لأطفال ال�سكري و�أولياء �أمورهم ينطلق غدًا
$

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

�أعلن���ت نائب رئي�س جمعي���ة ال�سكري البحرينية ،ا�ست�شارية طب العائلة م���رمي الهاجري� ،أن اجلمعية
�ستنظ���م حت���ت رعاية رئي�س املجل�س الأعل���ى لل�صحة ،رئي�س جمعية ال�سك���ري البحرينية ال�شيخ حممد
ب���ن عب���داهلل �آل خليفة امللتق���ى الأول للأطفال امل�صاب�ي�ن بال�سكري و�أولياء �أموره���م ،وذلك بفندق
الريجن�سي انرتكونتننتال وذلك يوم غد ال�سبت املوافق  7مايو اجلاري ،ومب�شاركة جمموعة من الأطباء
اال�ست�شاريني واملخت�صني بال�سكري من ال�سلمانية وعدد من املراكز املتخ�ص�صة يف هذا اجلانب.

و�أ�ش���ارت الهاجري يف ت�رصيحات لـ “الب�ل�اد” �إلى �أن
امللتقى �سيت�ضمن برام���ج ترفيهية وتثقيفية للأطفال
و�أولي���اء �أمورهم م���ن �أهمها كيفية التعام���ل مع ال�سكري
ب�أم���ان ،وكيفي���ة ح�س���اب الكربوهي���درات و�أماكن حقن
الأن�سول�ي�ن ،بينم���ا �سيقدم ع���دد من الطه���اة يف فندق

الريجن�س���ي ور�ش���ة حي���ة �أمام �أطف���ال ال�سك���ري و�أ�رسهم
لكيفية �إعداد الوجبات ال�صحية ،و�ضمن امللتقى �ستكون
هن���اك ور�ش عمل “�سابك���و دراما” لكيفي���ة التعامل مع
احل���االت االنفعالية ،و�سيقدم عدد من �أطباء الأ�سنان من
وزارة ال�صحة واملراكز ال�صحية ور�شة خا�صة ب�صحة الفم

والأ�سن���ان ،وكيفية احلفاظ عليهما للم�صابني بال�سكري
من النوع الأول والثاين.
ي�ش���ار �إل���ى �أن ه���ذا امللتقى هو الأول ال���ذي تنظمه
اجلمعي���ة للأطف���ال و�أولي���اء �أموره���م ،واله���دف منه هو
تعزيز الثقة عند الأطف���ال و�أهاليهم بكيفية التعامل مع
ال�سكري ب�أمان ،وتعزيز العالقات بني الأطفال امل�صابني
بال�سكري والأهايل ،وتبادل اخلربات فيما بينهم.
وتب���د�أ الفعالي���ة يف مت���ام ال�ساع���ة الثامن���ة �صباحا،
وينتهي عند ال�ساعة اخلام�سة م�ساء.
و�سي�ش���ارك يف امللتق���ى �أع�ض���اء اجلمعي���ة ،وع���دد
م���ن اجلمعيات الأخ���رى ،و�سيت�ضمن الربنام���ج عددا من
الفعالي���ات وامل�سابق���ات الت���ي ي�شارك فيه���ا الأطفال
و�أ�رسهم.

حتت �شعار “ال توجد طريقة �صحيحة للقيام ب�سلوك خاطئ”

م�ست�شفى حمد اجلامعي ينظّ م ندوة حول �أخالقيات املهنة
املنام����ة  -بن����ا :نظّ ����م م�ست�شف����ى
امللك حم����د اجلامعي ،حتت رعاية رئي�س
املجل�����س الأعلى لل�صح����ة الفريق طبيب
ال�شيخ حممد بن عبداهلل �آل خليفة ،لل�سنة
الرابع����ة عل����ى الت����وايل ن����دوة �أخالقيات
املهن����ة حت����ت �شع����ار “ال توج����د طريقة
�صحيحة للقيام ب�سلوك خاطئ” يف قاعة
املحا���ض�رات الرئي�سي����ة بامل�ست�شف����ى،
حا�رض فيها جمموعة من املخت�صني.
وركزت الن����دوة على ت�سليط ال�ضوء
عل����ى التوجي����ه الأخالقي لإج����راء البحوث
الطبي����ة والرتكيز عل����ى املوا�ضيع التي

تت�ضم����ن االحتياج����ات واملعلوم����ات
والبيان����ات املتعلقة باجلوانب الإن�سانية
لدى املر�ضى.
وت�ضمنت الندوة  5جل�سات تتخللها
طرح عدد م����ن �أوراق العمل املتخ�ص�صة
يف الق�ضاي����ا الأخالقي����ة اخلا�ص����ة ببحوث
اخلالي����ا اجلذعية ودور جمل�����س املراجعة
امل�ؤ�س�سي����ة ( ،)IRBو�أخالقي����ات الطب
والبحوث العلمية واملع�ضالت الأخالقية
يف التعام����ل م����ع �سلوكي����ات املتدربني
من طلبة الط����ب ،والتحدي����ات الأخالقية
يف الت�ص����دي لإ�س����اءة معامل����ة الأطف����ال

و�إهمالهم وط����رق حمايته����م ،والق�ضايا
الأخالقي����ة املتعلق����ة بتعقي����م الإن����اث،
التط����رق للق�ضاي����ا الأخالقي����ة املتعلقة
ب�س����وء املمار�س����ة الطبي����ة والأخط����اء
الطبي����ة والإ�شكالي����ات الأخالقي����ة يف
ق�ضايا الأطف����ال امل�صاب��ي�ن بالأمرا�ض
والأخالقي����ات املتعلقة مبهن����ة التحاليل
الطبية و�آداب مزاولتها.
كم����ا ناق�ش����ت اجلل�س����ات القل����ق
الأخالق����ي يف اخلالي����ا اجلذعية يف �أمرا�ض
الكلى والأخالقي����ات يف الع�رص اجلينومي
والأخ��ل�اق يف انتهاكات الأبح����اث الطبية

ودور جمل�س املراجعة امل�ؤ�س�سية ،تعليم
�أخالقيات مهنة الطب للأطباء املبتدئني
تفادي الأخطاء الطبية ومناق�شة الق�ضايا
املتعلقة ب�أخالقيات علم الأحياء وق�ضايا
�أخالقية �أخرى تتعلق مبهنة الطب.
اجلدير بالذك����ر �أن م�ست�شفى امللك
حم����د اجلامعي يويل اهتما ًم����ا ب�أخالقيات
العم����ل وتطوير كوادره حت����ى يظل على
م�ست����وى متقدم من الكف����اءة واملعرفة،
وذل����ك ل�ضم����ان تق����دمي رعاي����ة �صحية
ذات ج����ودة عالي����ة تتما�ش����ى وتواك����ب
امل�ستجدات الطبية العاملية.

اقرتاح احللول لت�سهيل الزيارات امليدانية ملواقع املرتفعات
اجلنبي���ة  -املجل����س البل���دي للمنطق���ة
ال�شمالي���ة :التقى م�ؤخ���را ق�سم التن�سيق
واملتابع���ة بلجن���ة اخلدم���ات واملراف���ق
العام���ة باملجل����س البل���دي للمنطق���ة
ال�شمالية رئي����س فرع الهند�سة املرورية
يف الإدارة العام���ة للم���رور ه�ل�ا اجلودر
ملناق�شة واقرتاح احلل���ول لت�سهيل �آلية
الزي���ارات امليدانية ملواق���ع مرتفعات
تخفي���ف ال�رسعة املطل���وب �إن�شا�ؤها يف
خمتلف مناطق املحافظة.

و�أو�ضح رئي�س جلنة اخلدمات واملرافق العامة
الع�ض����و البلدي عبداهلل الدو���س�ري �أن “الهدف من
االجتم����اع التن�سيقي هو و�ضع �آلي����ة متفق عليها
لاللت����زام مبواعيد الزي����ارات امليداني����ة لطلبات
مرتفع����ات تخفي����ف ال�رسع����ة من خ��ل�ال و�ضع عدة
بدائل يتم اللجوء �إليها يف حال اعتذار �أحد �أع�ضاء
جلن����ة املرتفع����ات من �أج����ل ت�رسيع وت��ي�رة العمل
مل����ا فيه م����ن م�صلحة عام����ة لطلب����ات املواطنني
واملقيمني”.
وقال “�أو�صى املجتمعون بتوجيه املخت�صني
ب�����إدارة ال�سالم����ة املروري����ة يف وزارة الأ�شغ����ال
لدرا�س����ة املواق����ع املرفوع����ة م����ن قب����ل املجل�س
البل����دي من ناحي����ة ال�سالمة املروري����ة قبل زيارة
جلن����ة املرتفع����ات امليداني����ة للت�أكد م����ن توافق
ا�شرتاطات املرتفعات مع الطلبات”.

و�أ�ض����اف الدو���س�ري “كما �ش����ددوا على و�ضع
بدائل يتم اللجوء �إليها يف حال اعتذار �أحد �أع�ضاء
جلن����ة املرتفع����ات وذلك م����ن �أجل ت�رسي����ع وترية
العم����ل مل����ا فيه م����ن م�صلحة عام����ة� ،إ�ضاف����ة �إلى
�رضورة الت�أك����د من عدم تكرار طلب����ات مرتفعات
تخفي����ف ال�رسعة من قبل املجل�س البلدي للمنطقة
ال�شمالية”.
ووا�ص����ل “كم����ا �أك����د احل�ض����ور عل����ى �أهمي����ة
�سع����ي الإدارة العامة للم����رور لزيادة عدد زيارات
مرتفعات تخفيف ال�رسع����ة حيث �أن عدد الزيارات

احلالية غري كاف مقارنة ب�أعداد الطلبات املرفوعة
من قبل املجل�س البلدي ال�شمايل” .و�أكد الدو�رسي
يف اخلت����ام �أن “اجلهات املعنية لن تدخر جهدا يف
متابعة احتياج����ات املواطنني واملقيمني بتوفري
كاف����ة اخلدم����ات له����م ،وانطالقا م����ن امل�س�ؤولية
امللقاة على عاتقها ودورها البارز للدفع بتنفيذ
ما هو �ضمن امل�صلحة العامة” ،متمنيا �أن “ي�ستمر
هذا التوا�صل الإيجابي بني خمتلف اجلهات خدمة
للوطن واملواطنني”.

