
نجحـــت شـــركة مطـــار البحريـــن وشـــركة 
فـــي  الطائـــرات  وقـــود  لتزويـــد  البحريـــن 
إتمـــام تمريـــن للتعامـــل في حالـــة الحريق 
فـــي مشـــروع مجمـــع مســـتودعات وقـــود 
الدولـــي،  البحريـــن  فـــي مطـــار  الطائـــرات 
إذ أظهـــر التمريـــن مـــدى فاعليـــة خدمـــات 
اإلنقاذ واإلطفـــاء بالمطار وجهوزية وزارة 

الداخلية وجميع الجهات المعنية. 
وتشـــكل هذه التجربة مرحلة مهمة للغاية 
فـــي برنامـــج تشـــغيل مجمع مســـتودعات 
حالًيـــا  يخضـــع  والـــذي  الطائـــرات،  وقـــود 
الختبـــارات األمـــن والســـامة النهائية قبل 
تدشينه. وتضمن سيناريو التمرين أزمتين 
وهميتين بشأن اندالع حرائق في المنشأة 

الجديـــدة. ومـــن ثم تـــم على الفـــور تفعيل 
شـــركة  فـــرق  وســـارعت  الطـــوارئ  إنـــذار 
مطـــار البحريـــن وشـــركة البحريـــن لتزويد 
وقـــود الطائـــرات ووزارة الداخليـــة ممثلة 
فـــي شـــرطة المطـــار واإلســـعاف الوطنـــي 
والدفـــاع المدني إلى جانب قوات الحرس 
الوطنـــي باتخـــاذ إجراءات ُمنســـقة بعناية 
للخـــروج بنتائـــج ناجحة تتفق مـــع معايير 
أفضـــل الممارســـات الدوليـــة. كمـــا قامـــت 
شـــؤون الطيران المدنـــي، الجهة المختصة 
بتنظيم جميع الجوانب المتعلقة بالطيران 
واإلشـــراف عليهـــا فـــي مملكـــة البحريـــن، 
باإلشراف على التمرين وتدقيق إجراءاته، 
فـــي حيـــن وقفـــت شـــركة خدمـــات مطـــار 
البحرين على أهبة االســـتعداد للتدخل إذا 
لزم األمر. وبهذه المناســـبة، أعرب الرئيس 

التنفيـــذي لشـــركة مطار البحريـــن ورئيس 
مجلس إدارة شـــركة مطار البحرين لوقود 
خالـــص  عـــن  البنفـــاح  محمـــد  الطائـــرات 
شـــكره لجميـــع المشـــاركين فـــي التمريـــن 
علـــى تعاملهـــم مـــع الموقف بـــروح الفريق 
وتغلبهـــم على جميع التحديات المصطنعة 
ملتزميـــن  والفاعليـــة  الكفـــاءة  بمنتهـــى 
بأســـمى المعاييـــر المهنية، مؤكـــًدا أن هذه 
التجربة قد شـــكلت فرصة ممتازة الختبار 
ومكافحـــة  اإلطفـــاء  وُنظـــم  إجـــراءات 
الحرائـــق فـــي المطـــار قبـــل بـــدء تشـــغيل 
مجمع مســـتودعات وقـــود الطائـــرات، كما 
أن إجراء مثل هذه التمرينات واالستفادة 
من نتائجها يمثل ركيزة ضرورية لتحسين 
جميـــع اإلعـــدادات والتجهيـــزات لمواجهة 
حـــاالت الطوارئ بالمطـــار. وأضاف أنه من 

خـــال التعـــاون الوثيـــق مـــع الشـــركاء في 
مطـــار البحريـــن الدولـــي، تضمـــن الشـــركة 
التعامـــل مـــع أي حوادث محتملـــة بمنتهى 
الســـرعة والهدوء والفاعليـــة، وفي الوقت 
ذاتـــه تخفيف التأثير علـــى عمليات المطار 
إلى أدنى حد ممكن. يذكر أن تدشـــين هذا 
المجمـــع الجديـــد سيســـاعد علـــى ترســـيخ 
مكانة مملكة البحرين كمركز بارز ومتطور 
فـــي  الطائـــرات  وقـــود  إمـــداد  لخدمـــات 
المنطقة، كما سيساهم في دفع عجلة النمو 
المستدام لقطاع النقل الجوي بما يتفق مع 

أهداف رؤية البحرين االقتصادية 2030.
ويمثل مجمع مستودعات وقود الطائرات 
جـــزًءا أساســـا مـــن برنامج تحديـــث مطار 
البحرين الدولي، إذ ســـيضيف قيمة كبيرة 
إلى أعمال مشـــغلي الخطـــوط الجوية من 

خـــال تيســـير عمليـــات اإلمـــداد بالوقـــود 
والصيانـــة داخـــل المطـــار. كمـــا سيســـاهم 
أيًضا فـــي تعزيز قدرات قطاعـــي الطيران 

والخدمات اللوجستية في الباد.
ويضم المجمع عدًدا من مستودعات وقود 
الطائرات بسعة إجمالية تصل إلى 30 ألف 
متـــر مكعـــب، ويمتد على مســـاحة 77 ألف 
متـــر مربع، بما في ذلك المباني المخصصة 
للتشغيل والخدمات. كما أنه مجهز بأفضل 
مزايا األمن والســـامة المتطـــورة وأحدث 

تقنيات خدمة الطائرات.

لوقـــود  البحريـــن  مطـــار  شـــركة  وتقـــوم 
مجمـــع  مشـــروع  بتطويـــر  الطائـــرات 
وتمثـــل  الطائـــرات،  وقـــود  مســـتودعات 
الشـــركة مشروًعا مشترًكا بين شركة مطار 
البحرين والشركة القابضة للنفط والغاز، إذ 
تأسســـت في العام 2016 وفًقا لتوجيهات 
القيـــادة العليا في مملكـــة البحرين؛ بهدف 
إعـــادة هيكلـــة قطـــاع وقود الطائـــرات في 
الباد، إضافة إلى تولي مســـؤولية إنشـــاء 
المجمـــع وإدارتـــه داخـــل مطـــار البحريـــن 

الدولي.

دشـــن وزير شـــؤون الكهربـــاء والماء وائل 
المبارك، والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء 
والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، 
محطة ســـوق المحرق لنقل الكهرباء جهد 
66 كيلوفولـــت. وبهـــذه المناســـبة صـــرح 
المبـــارك بـــأن هذا المشـــروع الحيوي يأتي 
وضعتهـــا  التـــي  الرئيســـة  الخطـــة  ضمـــن 
هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء لتطوير وتوســـعة 
شـــبكات نقل الكهرباء في مملكتنا العزيزة 
علـــى ضـــوء توجيهـــات واهتمامـــات مـــن 

القيادة وعلى رأســـها عاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  بقيـــادة  والحكومـــة 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، لتوفير 
خدمتـــي الكهربـــاء والماء وتلبيـــة الطلب 
المتنامـــي علـــى اســـتخداماتها لألغـــراض 
التنمويـــة والتوســـع العمرانـــي والصناعي 
خدمـــة  لتوفيـــر  واإلســـكاني  والتجـــاري 
أفضل للمواطنيـــن والمقيمين في المملكة 
والعمل على جذب االستثمارات األجنبية 
للمملكـــة والتـــي تتوافـــق مع رؤيـــة مملكة 

البحرين االقتصادية 2030.
وقال الوزير إن الدعم والمساندة من قبل 
التنمويـــة  اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــروعات 
نائـــب رئيـــس  والبنيـــة التحتيـــة برئاســـة 
مجلـــس الـــوزراء رئيـــس اللجنـــة الوزارية 
للمشـــروعات التنمويـــة والبنيـــة التحتيـــة 
الشـــيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة، أسهم 
كثيًرا في انجاز مشروعات هيئة الكهرباء 

والماء وفقا للخطط الزمنية المعتمدة.
الهيئـــة مســـتمرة فـــي  وأردف الوزيـــر أن 
تنفيـــذ المشـــروعات التنمويـــة التي تدعم 
البنيـــة التحتيـــة بمـــا يســـهم فـــي التطوير 

الخدمـــات  لنوعيـــة ومســـتوى  المســـتدام 
التـــي تقدمهـــا للمواطنيـــن والمقيمين، كما 
أشار إلى أن هيئة الكهرباء والماء تحرص 
والمـــاء  الكهربـــاء  توفيـــر خدمتـــي  علـــى 
بأعلـــى درجة من الموثوقية والجودة؛ من 
أجل تنمية مستدامة في مملكة البحرين.
بدوره، قال الشـــيخ نواف بـــن ابراهيم آل 
خليفـــة إنـــه بعد 54 عاًما من تدشـــين أول 
محطـــة لنقـــل الكهربـــاء بمدينـــة المحـــرق 
والتي تسمى بمحطة “محرق C” لجهد 33 
كيلوفولت وبســـعة قدرها 36 ميجافولت 
أمبير والتي تم تدشـــينها في ســـنة 1967 

وكانت حينها تغذي جميع مناطق المحرق 
بالكهرباء، تم تدشـــين محطة بديلة أخرى 
جديـــدة لنقل الكهرباء جهد 66 كيلوفولت 
الطاقـــة  احتياجـــات  جميـــع  ســـتغطي 

الكهربائية بسوق المحرق.
وبيـــن الرئيس التنفيـــذي أن هذه المحطة 
الجديـــدة تعتبـــر واحـــدة مـــن 7 محطـــات 

لنقل الكهربـــاء جهد 66 كيلوفولت إضافة 
إلى 3 محطات أخـــرى لنقل الكهرباء جهد 
220 كيلوفولـــت تنـــدرج تحـــت مشـــروع 
تطوير شبكات نقل الكهرباء الممولة ضمن 
برنامـــج الدعـــم الخليجـــي والتـــي تمولهـــا 
دولة الكويت الشـــقيقة ممثلـــة بالصندوق 

الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.
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الخدمات الطبية والعالجية وواجب الشكر والتقدير
Û  انقطعــت عن الكتابة ألربعة أســابيع بســبب عارض

صحــي مقلــق ألــم بــي فجــأة، ال عاقــة لــه بجائحة 
كورونــا، اضطرنــي إلى اللجوء إلى مستشــفى قوة 
دفــاع البحريــن، وبالتحديد مركــز محمد بن خليفة 
آل خليفــة التخصصــي ألمــراض القلــب؛ ظًنــا منــي 
بأننــي كنت أعاني مشــكلة فــي القلب. وقد ُأجريت 
والتــي  الازمــة  الفحوصــات  كل  الفــور  علــى  لــي 
تــم علــى إثرهــا تشــخيص الــداء، وتلقيــت العــاج 
الصحيــح وعــدت والحمــد لله إلى حالتــي الصحية 

الطبيعية.
Û  وفــي الحقيقــة هــذه هــي المــرة األولــى التــي ألجــأ

فيها لمستشــفى حكومي إلجراء فحوصات وتلقي 
العــاج، وأحببــت أن أشــارك القّراء األعــزاء بإيجاز 
شــديد تجربتي، وأن أدلي بشــهادتي، امتثااًل لقول 
الحــق ســبحانه وتعالــى )وال تكتمــوا الشــهادة ومن 
ا علــى األصوات  يكتمهــا فإنــه آثــم قلبــه(؛ وذلــك ردًّ
التــي ترتفــع بيــن الحيــن واآلخر منتقدة ومشــككة 
فــي مســتوى الخدمــات والرعايــة الصحيــة التــي 

توفرها الدولة بسخاء.
Û  إن بعضــا مــن هــذه األصــوات ترتفــع ضمــن أجنــدة

تســّيس كل شــيء، واألخــرى ترتفــع كعادتهــا لُتنكر 
وتتنكر لإليجابيات وتفتش عن األخطاء والسلبيات 
أو تختلقها، أصوات تلتفت عن المساحات المضيئة 
يخلــو  ال  أصــوات  المظلمــة،  الزوايــا  عــن  وتبحــث 
منهــا أي مجتمــع، وهــي ليســت بالضرورة ســيئة أو 
مضــرة، وقد تكون مفيدة ونافعة لكشــف الثغرات، 
ولضمان بقاء حالة االنضباط واليقظة، والســتمرار 
جهــود االرتقاء بــاألداء، والرصد والمتابعة من قبل 

المسؤولين المعنيين.
Û  لقــد بهرني المســتوى الرفيع للخدمات اللوجســتية

والطبية التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين 
المعطــاء، فقــد كانــت كل  الطيــب  البلــد  فــي هــذا 
أنــواع  لجميــع  المطلوبــة  واألجهــزة  المعــدات 
الفحوصــات والعاجــات متوافــرة وبــأدق وأحدث 
المبتكــرات والطــرز، إلــى جانــب توافــر الكفــاءات 
والوافــدة  الوطنيــة  الطبيــة  واألطقــم  البشــرية 
كفــاءة  بــكل  والعــاج  التشــخيص  علــى  القــادرة 
واقتــدار، وبأســلوب راق فــي التعامل مــع المرضى 
مفعــم بالحنــان واللطــف واالحتــرام عاكًســا ثقافــة 
المؤسســة ومســتوى التدريب والتوجيه. شــاهدت 
الطواقــم  فيــه  كانــت  الــذي  الوقــت  فــي  ذلــك  كل 

الطبيــة والمنظومــة الصحيــة برمتهــا واقعــة تحت 
وطــأة الضغــوط والتحديات التــي فرضتها جائحة 
المختلفــة،  وتحوراتهــا  موجاتهــا  وتدفــق  كورونــا 
حيــث أثبتــت هــذه المنظومــة كفاءتهــا ومقدرتهــا 

على الصمود والتصدي والنجاح.
Û  ،صحيــح أننــي كنــت مبهــوًرا وفخــوًرا بما شــاهدت

لكــن ذلك لم يكــن مفاجئا، فأنا، مثل كل المواطنين 
كانــت  الدولــة  بــأن  تــام  إدراك  علــى  والمقيميــن، 
“العنايــة والرعايــة الصحيــة” فــي  ومازالــت تضــع 
أعلــى أولويــات برامجهــا التنمويــة، وأن المســتوى 
العالــي الــذي بلغته هذه الخدمــات إنما جاء نتيجة 
طبيعية ومتوقعة للبذور وللجهود التي بذلها اآلباء 
واألجــداد مــن قادتنــا مــن آل خليفة الكــرام ابتداء 
مــن مبــادرات المغفــور لــه الشــيخ عيســى بــن علي 
آِل خليفــة الــذي حكم الباد مــن 1869 إلى 1932م 
والــذي عرفــت البحريــن في عهده، قبــل غيرها من 
دول المنطقــة، الخدمــات الطبيــة الحديثــة عندمــا 
افتتــح أول مركــز طبــي فــي العام 1892، كما أنشــأ 
في عهده مستشــفى اإلرسالية األميركية في العام 
البريطانــي،  فيكتوريــا  مستشــفى  وبعــده   ،1903
مدشــًنا بذلــك مســيرة زاخــرة بالعطــاء واإلنجازات 
التــي  الطبيــة  الخدمــات  صعيــد  علــى  الحكوميــة 
تقدمهــا الدولــة مجاًنا لــكل المواطنيــن والمقيمين، 
والتــي ظلــت مســتمرة منــذ ذلــك الوقــت وتوجت، 
قبــل عشــر ســنوات، ببنــاء مجمــع مستشــفى الملك 
الكليــة  بــه  والملحــق  بالمحــرق،  الجامعــي  حمــد 
الملكيــة للجراحين األيرلندية، وهي من بين أشــهر 
وأعــرق الجامعــات الطبية في العالــم، كما أن مركز 
محمد بن خليفة سينتقل قريًبا إلى المبنى الضخم 
الجديــد المخصــص له في منطقــة عوالي والمجهز 
والمرافــق  والمعــدات  واألجهــزة  األنظمــة  بأفضــل 
والــذي ســيكون مــن أحــدث المراكــز المتخصصــة 

ألمراض القلب في المنطقة.
Û  التعليــم مرافــق  بتوفيــر  الدولــة  اهتمــت  وقــد 

األطبــاء  مــن  جيــل  لخلــق  الطبــي  والتدريــب 
البحرينييــن المؤهلين، وابتعثت المئات من الطلبة 
لدراســة الطب أو للتخصص إلــى أفضل الجامعات 
والكليــات الطبيــة فــي العالــم، كمــا حرصــت علــى 
اجتــذاب أفضــل الخبــرات والكفاءات مــن مختلف 

دول العالم من األطباء واالستشاريين.
Û  ،وعندمــا زرت مركــز محمــد بــن خليفة، كمــا ذكرت

التقيــت بأخصائــي أمــراض القلــب الدكتــور القدير 
بدران ريســان، مدير المركز، والذي أعرفه لســنوات 
الفحوصــات  بترتيــب  مشــكوًرا  فقــام  طويلــة، 
ومتابعــة  المختصيــن  األطبــاء  ولقــاء  المطلوبــة 

حالتي باهتمامه المعهود والمعروف للجميع. 
Û  والدكتــور بــدران بحرينــي مــن أصــل عراقــي تــم

اجتذابه للبحرين قبل أكثر من 40 سنة كواحد من 
أفضــل المرشــحين وقتهــا، وهــو من خريجــي كلية 
الطب بجامعة غاسكو بأسكتلندا التي تعتبر أيًضا 
مــن بين أعرق الجامعات فــي العالم، وحاصل على 
أعلــى الشــهادات والدرجــات فــي تخصصــه، وعمل 
ألكثــر مــن 15 عاًما فــي أكبر مستشــفيات بريطانيا 

قبل قدومه للبحرين.
Û  والء بــكل  البحريــن  بــدران  الدكتــور  خــدم  لقــد 

وإخــاص طيلــة هــذه الفتــرة ومــا يــزال، وســاهم 
في االرتقاء بمســتوى الخدمــات الطبية في الباد، 
الكــوادر  الكثيــر مــن  وعمــل علــى تأهيــل وإعــداد 
الطبيــة المتخصصــة خصوًصــا فــي مجــال أمراض 

القلب من البحرينيين.
Û  ،ويحــق لنــا أن نفخــر ونعتــز ونزهــو بهــذه الكوكبــة

البحرينييــن  األطبــاء  مــن  الكبيــر  العــدد  وهــذا 
المرموقيــن واألكفــاء الذيــن أنفقت الدولة بســخاء 
علــى تعليمهــم وتأهيلهــم وتوفيــر فــرص التطــور 
والتخصــص لهــم، والذيــن أصبحــوا اآلن يعملــون 
ويــؤدون واجبهم المقدس بكل تفان وإخاص في 
مختلــف المهــام والمواقــع في جميع المستشــفيات 
وكانــوا  البــاد،  أرجــاء  فــي  المنتشــرة  والعيــادات 
ومازالــوا يقفــون فــي الصفــوف األماميــة لحمايــة 

الباد والتصدي لجائحة كورونا الفتاكة.
Û  األخيــرة األيــام  فــي  منهــم  الكثيــر  التقيــت  لقــد 

أثنــاء تــرددي اليومــي على مستشــفى قــوة الدفاع 
ومركــز محمــد بــن خليفــة، ولــوال ضيــق المســاحة 
لذكــرت أســماءهم جميًعــا، والتــي هــي فــي الواقــع 
محفــورة فــي الضميــر والوجــدان الوطنــي، لكننــي 
ال أســتطيع أن أتجــاوز هــذا المحــور دون أن أذكــر 
فــي  والمعيــن  متخصصيــن  فقــط  منهــم  نجميــن 
مجال أمراض وجراحة القلب وهما الدكتور حبيب 
طريــف والدكتــور حســام نــور؛ طبيبــان بحرينيــان 
متخصصــان يتمتعــان بمهــارات وقــدرات عاليــة ال 
تقل عن مهارات وقدرات أكبر وأشهر وألمع األطباء 
في العالم المتخصصين في المجال نفســه، كما أن 

لهمــا مكانــة مرموقــة وســمعة طيبــة في األوســاط 
الطبيــة وفي قلوب وأفئــدة البحرينيين وتمتد إلى 

أبعد من ذلك.
Û  ذكــرت فــي البداية أن هــذه هي المــرة األولى التي

ألجــأ فيهــا لمستشــفى حكومــي إلجــراء فحوصات 
أو لتلقــي العــاج، وأنــا اآلن أعبــر العقــد الســابع من 
عمــري، فقــد اعتــدت عندمــا أكــون فــي حاجــة إلى 
إجــراء فحوصــات أو تلقــي عــاج أن أتجــه، علــى 
إلــى المستشــفيات أو العيــادات الخاصــة  نفقتــي، 
فــي البحريــن أو خارجها؛ تعودت ذلــك منذ البداية 
بمــا فــي ذلــك فتــرة عضويتــي بمجلــس الشــورى 
وفتــرة تقلــدي للمنصــب الــوزاري وما قبــل وما بعد 
الفترتيــن، وهــو أمــر يمكــن التدقيــق فيــه والتأكــد 
منــه بالرجــوع إلــى ســجات وزارة الصحــة، وهــي 
حقيقة قد ال يصدقها الذين يتهمون الوزراء وكبار 
المســؤولين ومن يســمونهم بالمتنفذين باســتغال 
مراكزهــم ومناصبهــم للحصــول على أكبــر قدر من 
المنافع والمزايا على حساب اآلخرين، وإنني لست 
المســؤول الوحيــد الــذي يتصــرف بهــذا األســلوب، 
أو  العشــرات  أســماء  بســرد  لقمــت  لــي  جــاز  ولــو 
المئــات منهــم علــى ســبيل المثــال، وكلهــم يدركون 
وعلــى قناعــة وثقة تامــة بجودة الخدمــات الطبية 
والعاجيــة التي تقدمها الدولة وبقدرات وكفاءات 
األطبــاء واألطقــم الطبيــة كافة وبإخــاص وتفاني 
كل المســؤولين والقائميــن علــى القطــاع، إال أنهــم 
ربمــا يفضلــون إعطــاء الفرصــة لغيرهم لاســتفادة 

من هذه الخدمات.
Û  الحمــد والشــكر للــه أواًل وأخيًرا، وقد قال الرســول

األعظم محمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلم: 
“من ال يشــكر الناس ال يشــكر هللا”، فشــكًرا للدكتور 
بدران ولكل األطباء والعاملين في مستشــفى قوة 
الدفــاع علــى ما لقيتــه من عناية ورعايــة واهتمام، 
وشــكًرا لــكل أطبــاء البحريــن وطواقمهــا الطبيــة، 
وفــوق وقبل ذلك، فــإن التقدير والشــكر واالمتنان 
أرفعهــا إلــى مقــام صاحــب الجالــة الملــك المفــدى 
وصاحــب الســمو الملكي ولي العهــد رئيس الوزراء 
متابعتهمــا  علــى  ورعاهمــا،  هللا  حفظهمــا  الموقــر، 
وعلــى مــا يبذالنــه مــن اهتمــام وجهــد للمحافظــة 
علــى المســتوى الرفيــع للخدمــات الطبيــة وتوجيه 
المســؤولين المعنييــن لارتقــاء بهــا، و”لئن شــكرتم 

ألزيدنكم”، صدق هللا العظيم.
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