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الجالهمة لـ “^”: 731 زيارة تفتيشية لـ “نهرا” على الصيدليات
أعلنـــت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهن 
والخدمـــات الصحيـــة عن تطبيـــق نظام 
إلكترونـــي شـــامل لتتبـــع توريـــد الـــدواء 
مـــن إنتاجـــه فـــي المصنع حتـــى وصوله 
للمريـــض بمـــا يضمن عدم دخـــول أدوية 
مـــزورة لمملكة البحريـــن، وكذلك لضمان 
اإلجـــراءات  بحســـب  الـــدواء  صـــرف 
المطلوبـــة، بمـــا فيهـــا األدويـــة الخاضعة 
 ”MVC“ شـــركة  أن  موضحـــة  للرقابـــة، 
األعلـــى  المجلـــس  قبـــل  مـــن  اختيـــرت 
ســـتنفذ  إذ  المشـــروع،  لتنفيـــذ  للصحـــة 
الشـــركة وتشـــغل منصـــة تتبـــع سلســـلة 
التوريـــد الدوائيـــة لضمـــان تلبيـــة جميع 
متطلبـــات االمتثـــال التنظيميـــة حســـب 
المعاييـــر الصيدالنيـــة العالميـــة وتزويـــد 
الجهـــة الرقابيـــة بالتتبـــع الفعلـــي لجميع 
المنتجـــات فـــي كل مرحلـــة مـــن مراحل 
سلسلة التوريد من التصنيع األصلي إلى 

نقطة البيع داخل مملكة البحرين.
وكشـــفت الرئيس التنفيذي للهيئة مريم 

الصيدليـــات  عـــدد  أن  عـــن  الجالهمـــة 
المرخصـــة بمملكة البحريـــن حتى يوليو 
2020 وصل إلى 323 صيدلية منها 249 
صيدليـــة مســـتقلة، و74 صيدليـــة تابعة 
لمرافق طبية خاصة تابعة لمستشـــفيات 

أو مراكز طبية.
وذكـــرت أن قســـم التفتيش أجـــرى 731 
زيـــارة تفتيشـــة ليرتفـــع عـــدد الحمـــالت 
نتيجـــة   %  22 بنســـبة  التفتيشـــية 
التوظيـــف الجديـــد لعـــدد مـــن مفتشـــي 
الصيدلة اإلضافيين في الهيئة، ما ساهم 
بالكشـــف عن 962 مخالفـــة وتصحيحها، 
وكان مـــن بينهـــا 38 % مخالفـــة متنوعة 
لألدويـــة، و16 % مخالفـــة كانت بســـبب 

درجة الحرارة والرطوبة.
وأوضحت الجالهمة في تصريح خاص 
لــــ “البـــالد” أن قســـم تنظيـــم المنتجـــات 
الصيدالنيـــة جـــدد 518 ترخيصـــا لمنتج 
284 طلبـــا لتجديـــد  صيدالنـــي، وباشـــر 
تســـجيل منتجات جديدة، ومرر القســـم 

النظـــام  باســـتخدام  فاتـــورة،   9053
اإللكترونـــي لتتبـــع األدويـــة “دور”، كمـــا 
مـــرر القســـم 1550 فاتورة يدويـــة، وتم 
تصنيف 328 من المنتجات الصيدالنية، 
وتجهيـــز 3163 معاملة اســـتيراد مؤقت 
لمنتجات غير مســـجلة، بينما تم تســـعير 
2608 دواء، مشيرة إلى أن عدد األدوية 
التـــي تم تســـجيلها في العـــام 2019، بلغ 

3491 منتجا دوائيا.
وعلى صعيد متصل، أوضحت الجالهمة 
أن الهيئة رصدت زيادة بنسبة 13 % في 
الشـــكاوى المقدمة إلى وحدة الشـــكاوى 

الطبية في الهيئة.

وقالـــت الجالهمـــة إن المملكـــة، بموجب 
هـــذا النظام، رائـــدة على مســـتوى العالم 
فـــي وقف بيـــع األدوية المزيفـــة ويجعل 
سلســـلة التوريد الدوائيـــة للبحرين أكثر 
أمانـــا، مضيفـــة “لقد صممنـــا نظامنا وفًقا 
للنظـــام األوروبـــي للتحقق مـــن األدوية، 
إذ تمول شـــركات تصنيع األدوية بشـــكل 
جماعـــي النظـــام بنـــاًء علـــى المبيعـــات، 
الهيئـــة،  كلفـــة ماليـــة تتحملهـــا  أي  دون 
ولن تضطـــر المستشـــفيات والصيدليات 

ووكالء االســـتيراد إلـــى دفـــع أي رســـوم 
إضافية”.

المجلـــس  بقـــرار  الجالهمـــة  وأشـــادت 
األعلـــى للصحـــة بتنفيـــذ مثل هـــذا الحل 
 ”MVC“ بالتعـــاون مـــع شـــركة  المتطـــور 
وهـــي شـــركة بحرينية، مشـــيرة إلـــى أّن 
المنظميـــن لهـــذا النظام يمكنهـــم التحقق 

من صحة المنتجات لمنع التزوير. 
كمـــا يمكـــن لصيدليـــات البيـــع بالتجزئـــة 
والمستشـــفيات مســـح المنتجات ضوئيا 

قبل صرفهـــا للتحقق من قاعدة البيانات 
ســـالمة  تحســـين  علـــى  ســـتعمل  التـــي 
األخطـــاء  تقليـــل  خـــالل  مـــن  المرضـــى 
الطبية وتحسين دقة عمليات الصيدلة.

وتعليًقـــا على الشـــراكة الجديـــدة، قالت 
 ”MVC“ شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيســـة 
الشـــيخة ضياء بنت إبراهيـــم آل خليفة 
“قمنـــا ببنـــاء فريـــق احترافي المســـتوى 
فـــي البحريـــن لوضع المملكة فـــي مكانة 
رائـــدة عالمًيـــا فـــي أنظمـــة تتبـــع وتعقب 
سلســـلة التوريـــد. ويشـــرفني أن الفريق 
لدينا سيقوم بتنفيذ هذا المشروع المهم 
لمملكة البحرين. واآلن في ظل استمرار 
توافـــر سالســـل  أصبـــح  كورونـــا،  وبـــاء 
ومصداقيتهـــا  الصيدالنيـــة  التوريـــد 
وســـالمتها أولويـــة أكثـــر إلحاًحـــا من أي 

وقت مضى”.
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الشيخان وبذور الحداثة
Û  مدينــة فــي  فيــه،  توفــى  الــذي  1848م  العــام  فــي 

اإلســكندرية، “مؤســس مصــر الحديثــة” محمــد علــي 
باشــا، ولد في مدينة الرفاع بالبحرين الشــيخ عيسى 
بــن علــي آل خليفــة، الــذي دامــت مــدة حكمــه ونجله 
الشيخ حمد للبحرين 72 سنة من 1869 حتى 1942؛ 
فقد ظل الشــيخ عيســى حاكما منــذ العام 1869حتى 
وفاتــه فــي 1932 إال أن الســلطة الفعليــة انتقلــت إلى 
يد نجله الشيخ حمد طيلة التسع سنوات األخيرة من 
حكمه بصفته نائب الحاكم، وحكم الشيخ حمد البالد 

بصفته حاكما حتى وفاته في العام 1942.
Û  وقــد عاصــرا خــالل فتــرة حكمهما تطــورات وأحداًثا 

مفصليــة كبــارا كانــت قــد شــهدتها المنطقــة والعالــم 
بأســره، منهــا افتتــاح قنــاة الســويس، وقيــام الثــورة 
العربيــة الكبــرى ضد الحكم العثماني بقيادة الشــريف 
حســين بن علي، ونشــوب الحربين العالميتين األولى 
والثانيــة، وانهيــار األمبراطوريــة العثمانية في تركيا، 
وســقوط الدولــة القاجاريــة فــي إيــران، وتولــي كمال 
أتاتورك ورضا شــاه الســلطة بمشــروعيهما التحديثي 
لبلديهما، والثورة العرابية في مصر، وتوحيد المملكة 
العربية الســعودية بقيادة الملك عبدالعزيز آل ســعود، 
وارتفــاع صــوت غانــدي منادًيــا بالحرية واالســتقالل 
فــي الهنــد، وتولــي الملك فيصــل األول حكــم العراق، 

وغيرها من التطورات واألحداث المصيرية.
Û  كمــا أن عهــد الشــيخ عيســى بــن علــي ونجلــه الشــيخ

حمــد شــهد بــزوغ أفــكار رواد وأئمــة ودعــاة التجديد 
العربيــة  النهضــة  عصــر  فــي  والتنويــر  واإلصــالح 
واإلســالمية؛ الــذي بــدأ فــي مصــر فــي أواخــر القــرن 
التاســع عشــر وبداية القرن العشــرين، والذي كان من 
أبرزهــم اإلمــام محمد عبــده، وجمال الديــن األفغاني، 
الكواكبــي،  الطهطــاوي، وعبدالرحمــن  رافــع  ورفاعــة 
ورشــيد رضا، وقاســم أمين، وعز الدين القســام، وطه 

حسين، وحافظ إبراهيم، وغيرهم،
Û  الذيــن نــادوا بإحــداث تغييــرات فــي المجتمــع، ونقــل

األمــة مــن حالة الجهــل والتخلف والتقوقــع إلى حالة 
تمكنهــا مــن تحقيــق تقدم حضــاري عن طريــق إعالء 

شأن العقل واالرتقاء بمنزلته والسعي لطلب المعرفة 
واتباع المناهج واألساليب العلمية، ولقد كان الدكتور 
طــه حســين صريًحــا واضًحــا عندما قــال: “إّن ســبيل 
النهضة واضحة مستقيمة ليس فيها ِعَوج وال التواء، 
وهــي أن نســير ســيرَة األوروّبّييــن ونســلك طريقهــم 
لنكون لهم أندادًا، ولنكوَن لهم شركاء في الحضارة”.

Û  إال أن جهــود هــؤالء الــرواد كانــت فرديــة تفتقــد إلــى
غطــاء تنظيمــي وإلــى قاعــدة فلســفية جديــدة، ولــم 
تتبلــور فــي شــكل تيار فكــري، واتســمت، فــي أغلبها، 
بالتردد وبالتهيب من الدعوة إلى االنتقال واالنقطاع 
عن الموروث، بل إن بعضهم ظل يحرص على التمسك 
واالتصــال بذلــك المــوروث واالرتبــاط بــه لكونــه، كما 
قالــوا؛ المنبــع واألصل للنهضة والتنوير لقرون ســابقة 
قبل أن تفوق أوروبا من سباتها وتستفيد منه، وبهذا 
االنطباع  تجنب معظم أوالئك الرواد مالمسة الواقع 
فظــل مشــروعهم النهضــوي فــي أغلبــه مشــدوًدا إلــى 

الجذور إلى أن تم إجهاضه في صيف العام 1952.
Û  اللذيــن ونجلــه  علــي  بــن  عيســى  للشــيخين  ونعــود 

أرســيا نظــام حكمهمــا على األســس الصحيحــة للدين 
اإلســالمي، وعلــى احتــرام مبادئــه ورجالــه، وقبــول 
إلــى  يحتاجــا  لــم  لكنهمــا  مدارســه،  بيــن  االختــالف 
استخدام الدين لتأكيد شرعية سلطتهما، ولم يحاوال 
امتطــاءه لتحقيــق أغــراض سياســية أو دنيويــة، ولم 
يشــجعا على إقحام الدين في الشــؤون السياســية أو 
األمــور العامــة للدولــة، ولــم يجــدا في أي تحــرك نحو 

النهوض والتطور مناقًضا للدين وتعاليمه.
Û  ومــن منطلق قبــول واحترام اآلخر فقــد تضاعف في

عهدهما عدد الحســينيات وعدد المســاجد للطائفتين 
الســنية والشــيعية وذلك ترســيًخا لمبدأ حرية العبادة 
وممارسة الحقوق والطقوس الدينية، وعندما تم في 
عهدهمــا فــي البحريــن افتتــاح أول كنيــس مســيحي 
المنطقــة  فــي  معبــد هندوســي  يهــودي وأول  وآخــر 
لــم يجــدا فــي ذلــك غضاضــة أو أي تهديــد لإلســالم 
أو تعاليمــه أو قيــم المجتمــع، بــل وجــدا فيــه تأكيــًدا 
علــى الثقــة بالنفــس والعقيــدة، وعلــى روح التســامح 

والتعايــش واالنفتــاح،  التــي يحــض عليهــا اإلســالم، 
والتي هي من أهم متطلبات الحداثة.

Û  ،وحرًصــا منهمــا علــى صون ســيادة الدولة وســالمتها
ولالســتفادة مــن الخبــرات والتجــارب األوروبية فقد 
أبرمــا إتفاقيــات للحمايــة والتعاون مــع بريطانيا التي 
كانــت وقتهــا أكبر قــوة، وكانــت اإلمبراطورية التي ال 
تغيب عنها الشمس، وقد اعتبرت تلك االتفاقيات من 
أفضــل االتفاقيــات المماثلة في ذلك الوقت وفي تلك 
الظــروف، واســتكمااًل وتفعيــاًل لتلــك االتفاقيــات فقد 
اســتعانا بالخبــرات األوروبيــة للشــروع فــي االنتقــال 
من النظام التقليدي للحكم إلى نظام الدولة الحديثة 
بتطويــر بنــى وهيــاكل اإلدارة الحديثة للبــالد بما في 
ذلــك توظيــف البريطانــي شــارلز بلغريــف كمستشــار 
مقيــم ومتفــرغ  لتنفيــذ المشــروع والمســاعدة علــى 

وضع اللبنات األولى للتحديث.
Û  ومــن هــذه القناعات، ومع تواضــع اإلمكانيات المادية

أو عدمهــا، فقــد انطلقا في تهيئــة األرضية وبذر بذور 
خدمــات  توفيــر  نحــو  اهتمامهمــا  بتوجيــه  الحداثــة 
الرعايــة الصحيــة والطبيــة الحديثة، وإرســاء قواعد 
والبنــات،  للبنيــن  المــدارس  بفتــح  الحديــث  التعليــم 
وتــم كذلــك إصــدار الصحــف وافتتــاح دور الســينما، 
كأدوات  الثقافيــة  واألنديــة  الجمعيــات  جانــب  إلــى 
لنشــر الثقافــة والمعرفة وقنوات الســتقطاب مختلف 
المنتجــات الثقافيــة واألدبيــة والفنيــة. وفــي الوقــت 
نفسه فقد شكلت تلك األندية والجمعيات النواة لنمو 
وتطــور مؤسســات المجتمــع المدنــي؛ وهــي مــن أهــم 
ركائز التنمية االجتماعية والسياسية وتسلق العتبات 

األساسية للحداثة.
Û  وعمل الشــيخ عيســى ونجله الشــيخ حمد على تعزيز

موقــع البحريــن االقتصادي كمركــز لصناعة اللؤلؤ في 
المنطقة، وكانا أيًضا سباقين في استشعار التحديات 
والفــرص االقتصادية، وإدراك الحاجة لتوفير الموارد 
الماليــة الالزمــة لعمليــة التحديــث والتطويــر والبناء، 
فكانت المباحثات مع الشــركات النفطية التي أفضت 
إلى اكتشــاف النفط واســتخراجه ضمــن اتفاقيات لم 

يتمكن اآلخرون من التوصل إلى أفضل منها في ذلك 
الوقــت، وقــد تزامــن اكتشــاف واســتخراج النفط في 
البحريــن فــي العــام 1932 مــع انهيــار الســوق العالمي 

للؤلؤ.
Û  وحــرص خلفهمــا الشــيخ ســلمان بن حمد الذي تســلم

الحكــم فــي العام 1942 حتى العــام 1961 على تعزيز 
البنــى  وترســيخ  وتثبيــت  ســلفيه،  وجهــود  خطــى 
والقواعــد التنمويــة والتحديثيــة التي شــيدت والتي 
مــن شــأنها إذا اســتمرت أن تــؤدي بالبــالد إلــى طريق 
الحداثــة، إال أنــه وبعــد 9 ســنوات مــن توليــه الحكــم، 
وبالتحديد في منتصف العام 1952 تعرضت التجربة 
أو المحاولــة في البحريــن وغيرها من الدول العربية، 
بمــا فــي ذلــك مصر، إلــى انحراف أو انتكاســة قاســية 
نتيجة لسلسلة من االنقالبات العسكرية التي شهدتها 
بعــض الــدول العربيــة، والتــي تــم فيها اســتباحة قيم 
الحداثــة وأسســها وإلــى تغــول المــد والفكــر القومــي 
المناهــض لالســتعمار األوروبــي بحيــث تحولــت تلك 
المناهضــة إلــى حالــة عــداء تطــال أفــكار ومنجــزات 
األوروبيــة  الــدول  وصــارت  األوروبيــة،  الحداثــة 
واألنظمــة الغربيــة وكل أفكارهــا أعــداء لنــا يهــددون 
األولويــات،  فاختلــت  وعقائدنــا؛  وقيمنــا  أصالتنــا 
وتحولــت األفــكار والمفاهيــم التنويريــة البراغماتيــة 
لمشــروع النهضــة واإلصــالح العربــي إلــى الشــعارات 
والمواجهــات اآليديولوجية والمنازعات والســجاالت 
والرأســمالية  واالشــتراكية  الشــيوعية  األفــكار  بيــن 
فــي  األمــة  وانشــغلت  وغيرهــا،  والبعثيــة  والقوميــة 
معــارك طاحنــة فيمــا بينهــا، مــا أدى إلى انهزامهم شــر 
هزيمــة على يد دولة وليــدة صغيرة في حرب 1967, 
وهــو مــا أدى بدوره إلى انبعاث واســتحضار اإلســالم 
السياسي وارتفاع شعار “اإلسالم هو الحل” واستثمار 

الرأسمال الديني في المنازعات على السلطة.
Û  رحــم هللا الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة ونجلــه

الشيخ حمد وأسكنهما فسيح جناته.
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بحث ترتيبات االحتفال بـ “مئوية القطاع المصرفي”
ــر واعـــــــتـــــــزاز ــ ــخـ ــ ــو رئــــــيــــــس الــــــــــــــــــوزراء مــــــصــــــدر فـ ــ ــمـ ــ يـــــــوســـــــف: رعـــــــايـــــــة سـ

بفعاليـــة  الخاصـــة  الترتيبـــات  إطـــار  فـــي 
االحتفال بـ )مئوية القطاع المصرفي( التي 
ســـتقام برعاية كريمة من رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، اجتمـــع  وزير شـــؤون 
مجلس الوزراء محمد  المطوع  وبحضور 
الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة بديوان 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء 
مع  رئيس مجلـــس إدارة جمعية مصارف 
لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  البحريـــن 
البركـــة المصرفيـــة عدنـــان يوســـف، حيث 
جرى بحث آخر االستعدادت والمقترحات 

الخاصة باالحتفال.
وخـــالل االجتمـــاع أكد المطـــوع أن رعاية 

صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء 
المصرفـــي(  القطـــاع  )مئويـــة  الحتفـــال 
يأتـــي تعبيـــًرا عن مدى تقدير ســـموه لدور 
هـــذا القطاع الحيـــوي في دعـــم االقتصاد 
الوطني، والذي كان لسموه االسهام البارز 
فـــي توفيـــر كل المقومات التـــي وفرت له 

ُسبل التطور والنجاح.
القطـــاع  )مئويـــة  بــــ  االحتفـــال  إن  وقـــال 
المصرفـــي( تمثـــل مناســـبة مهمـــة لتوثيق 
نجاحـــات القطاع المصرفي فـــي البحرين 
وحـــرص  واالســـالمي،  التقليـــدي  بشـــقيه 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء 
علـــى تكريـــم ُرواد العمـــل المصرفي الذين 
أســـهموا بعطاءاتهـــم وجهدهـــم فـــي تبوء 

البحريـــن لصـــدارة التقاريـــر االقتصاديـــة 
والماليـــة لســـنوات عديـــدة، ومـــا وصلـــت 
إليه من موقـــع مالي ومصرفي متميز في 
المنطقـــة في ظل القيـــادة الحكيمة لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 

عيسى آل خليفة.
وأشـــار إلـــى أن الحكومة برئاســـة صاحب 
تولـــي  الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
اهتماًما كبيًرا بالقطـــاع المصرفي، وتعمل 
يواكـــب  لكـــي  تطويـــره  علـــى  باســـتمرار 
وعملـــت  العالميـــة،  الماليـــة  المســـتجدات 
على توفير البنيـــة التحتية والتقنية التي 
االقتصـــادي،  دوره  تعزيـــز  فـــي  أســـهمت 
السيما في ظل ما يشهده العالم من طفرة 

تقنيـــة وتكنولوجيـــة وتقـــدم ملحوظ في 
الخدمـــات المصرفية االلكترونية. وأشـــاد 
المطـــوع بالجهـــود التي تقوم بهـــا جمعية 
مصـــارف البحريـــن فـــي إعـــداد الترتيبات 
القطـــاع  بمئويـــة  باالحتفـــال  الخاصـــة 
المصرفـــي حتـــى يكون بالمســـتوى الالئق 
الذي يعبر عن تاريخ هذا القطاع ومكانته 

ودوره في مســـيرة النماء الوطني، متمنيا 
للجمعية والقائمين عليها استمرار النجاح 
والتوفيـــق. من جانبه أكد عدنان يوســـف 
أن رعايـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس 
الـــوزراء لمئوية القطاع المصرفى تشـــكل 
مصـــدر اعتـــزاز وفخـــر لجميع المنتســـبين 
للقطـــاع المصرفـــي والمالـــي فـــي المملكة، 

وأن ذلك االهتمام ليس بغريب على سموه 
الذي أرســـى بجهده وعمله اللبنات األولى 
لهذا القطاع إيمانا من ســـموه بأهميته في 
خدمـــة االقتصـــاد الوطني وتعزيـــز برامج 
البحرين في مجال تنويع مصادر الدخل.

ونـــوه إلـــى أن جمعيـــة مصـــارف البحرين 
تعمـــل مـــن أجـــل نجـــاح االحتفـــال، وذلك 
من خالل العديد من األنشـــطة والفعاليات 
التي ترصد مســـيرة العمـــل المصرفي في 
البالد، وتجســـد مـــا وصلت إليـــه الصناعة 
المصرفيـــة من تقـــدم ونمـــاء، ودورها في 
كل مـــا حققتـــه مملكة البحريـــن من نهضة 

حضارية وتنموية في كافة المجاالت.

المنامة - بنا


