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( بنا ) المحرق  محافظة الملكية للجراحين بإيرلندا في للكلية المبنى األكاديمي الجديد افتتاح خالل ايرلندا ورئيسة الوزراء رئيس

اإلنسان صحة تعزيز بل الربح تسعى إلى ال الكلية رئيسة إيرلندا:

المتطورة ويشيد بخدماتها اإليرلندية» «الجراحين يفتتح الوزراء رئيس
بنا - المنامة §

سلمان بن خليفة الشيخ سمو الوزراء رئيس افتتح ]
أليس، ــاك م ــاري م إيرلندا رئيسة بحضور خليفة، آل 
للجراحين الملكية للكلية الجديد األكاديمي المبنى

المحرق. محافظة في بإيرلندا
بالخدمات الــــوزراء رئيس أشــاد المناسبة وبــهــذه 
الملكية الــكــلــيــة تــقــدمــهــا  ــي ــت ال الــمــتــطــورة  التعليمية 
على وبــقــدرتــهــا افــتــتــاحــهــا  مــنــذ بــإيــرلــنــدا  لــلــجــراحــيــن 
سمعتها يؤكد  ما الدارسين من كبيرة أعــداد استقطاب

التعليمية. األوساط في ومكانتها
دعم على والتـــزال حرصت الحكومة أن إلــى وأشــار
جميع تذليل على عملت وأنها كافة، باإلمكانيات الكلية
األكاديمي المبنى من االنتهاء أجل أن يتم الصعوبات من
وبتصميم الئقة بــصــورة  المحرق  فــي للكلية  الجديد
التي والحداثة األصــالــة قيم يجسد عصري معماري

البحرين. مملكة بها تتميز
ذاته بحد التعليمي المجال في االستثمار أن وذكــر 
فإن الطبي  التعليم في االستثمار هذا  كان وإذا  مكسب
مهمين؛ مــحــوريــن يستهدف ألنــه مــضــاعــف المكسب 
المقدمة الصحية بالخدمات ــاء ــق واالرت التعليم هما:
النوع بــهــذا تــرحــب البحرين أن مبينًا  الــمــواطــن، ــى  إل
االستفادة أبــنــاءهــا يكسب ــه أن وخــاصــة الــتــعــاون  مــن 
ــاه ــج ات فـــي ــب ــص ي ــا ــم ب مـــن خـــبـــرات الـــــدول الــمــتــقــدمــة
وتقديم الصحي القطاع تطوير ــى إل الحكومة توجه
منها يستفيد متميزة وطبية صحية ــة ــاي ورع خــدمــة 

المواطنون.
للجراحين بإيرلندا الملكية الكلية أن سموه الى ولفت
وتعد االيرلندية البحرينية  العالقات ثمار من ثمرة هي

في ومؤسساته صروح التعليم العالي إلى قيمة إضافة
أفضل توفير إلى الحكومة  تطلعات تلبي أنها  كما البالد
جعل نحو التوجه وتدعم  وأرقــاهــا العلمية الخدمات
في والمعرفة العلم ولطالب مستقطًبا مركًزا البحرين

التخصصات. جميع
بجولة ــوزراء ال رئيس قام االفتتاح حفل بداية وفي
األقــســام على اطــلــع  حيث الكلية، ــق  ــراف م ــي  ف تفقدية 
العلمية المختبرات بينها ــن وم الكلية تضمها التي
ــواء وأج ببيئة االحتكاك للطلبة توفر والتي والطبية
المختبر على اطلع كما مباشرة، بصورة المستشفيات
دراسة عملّيًا الطالب فيه يمارس  الذي األغراض  متعدد

التشريع. واألحياء وعلم والفيزياء الكيمياء علوم
للرئيس ترحيبية  بكلمة الحفل فقرات بدأت ذلك  بعد
مايكل ايرلندا في للجراحين الملكية للكلية التنفيذي
في للجراحين الملكية الكلية رئيس ألقى ثم هورغان
والخدمات الكلية فيها عراقة كلمة أكد كين فرانك ايرلندا
الطبية، المجاالت الدارسين في تقدمها إلى المميزة التي

الوزراء. من رئيس حظيت به الكلية بالدعم الذي منوًها
كلمة الحمر يعقوب فيصل الصحة وزيــر ألــقــى  ثــم 
الموقر الوزراء رئيس السمو صاحب برعاية فيها أشاد
من كغيره ليس الطبي التعليم أن فيها أكد الحفل، لهذا
لكثير شامًال بكونه يتسم إنه  إذ  والمعرفة العلم روافد 
واالستعداد واألعـــراف والمسئوليات التحديات مــن
الملكية الكلية  أن إلى الفتًا والعطاء، للبذل  اإلنساني
للطالب ستهيئ عــريــق ــرح ص للجراحين اإليــرلــنــديــة
الطبية ــارات ــه ــم ال لتعلم السبل أفــضــل البحرينيين 
للجامعات غنية إضافة تعد كما والمميزة، الحديثة

البحرين. مملكة بها تزخر التي

للجراحين الملكية الكلية رئيس أشــاد ناحيته، من 
رئيس ودعم باهتمام له كلمة في أومالي كيفن بإيرلندا
ما وهــو البحرين، في الكلية  بفرع  المتواصل الـــوزراء
من المرحلة هــذه إلــى الــمــشــروع ـــول  وص على  ســاعــد 

التطور.
اإليرلنديين للجراحين الملكية الكلية فرع أن وأوضح
سيعمل وإنما المرحلة، هذه على يقتصر لن البحرين في
البحرين لطالب الكفاءة عالي تعليًما ينجز أن أجل من
والطالب العربية الخليج لدول  التعاون مجلس ودول

العالم. أرجاء مختلف من القادمين
الحديث بشكلها التعليمية  البعثات دور  أهمية وأكد
ومواجهة المختلفة العلمية بالمستويات النهوض في
قــدرات تــطــويــر  ــي ف يسهم بــمــا األكــاديــمــيــة الــتــحــديــات 
الكفاءة عالية بالبيئة مــشــيــًدا ــن، ــي ــدارس وال الــطــالب 

البحرين. مملكة في التعليم إلى بالنسبة
والجامعات الحكومة تعمل أن في أمله عن وأعــرب
لالرتقاء شاملة إستراتيجية تطوير على البحرينية
منها واالســـتـــفـــادة المختلفة الــبــحــثــيــة بـــالـــدراســـات 
استعداد مؤكًدا البحرين، مملكة  إليه تحتاج ما بحسب
هذه نتائج لتطبيق بإيرلندا للجراحين الملكية الكلية

الدراسات والبحوث.
كلمة أليس ماك ماري إيرلندا  رئيسة  ألقت ذلك، بعد
البحرين مملكة بين التعاون  بعالقات  فيها أشـــادت
والسيما التعاون المجاالت كافة على إيرلندا وجمهورية
بكونها تتسم العالقات هذه أن مؤكدة والصحي، الطبي
الكلية فرع بمشروع توجت ومتميزة تاريخية عالقات
العام في بدايته منذ  اإليرلنديين للجراحين الملكية

(أمس). اليوم الجديد مقره افتتاح إلى وصوًال 2004

بإيرلندا للجراحين الملكية الكلية أن إلى ــارت وأش
الـــربـــح، وإنــمــا ـــى إل لــيــســت مــؤســســة عــالــمــيــة تــســعــى
تــدريــب ــي ــج ــي ــرات ــت مــؤســســة هــدفــهــا األســـاســـي واالس
عن اإلنسان صحة تعزيز أجل من والعمل الجراحين،
مجاالت في والتعاون الصحة وتحسين حماية طريق

والخدمات الصحية. التعليم والبحث
خدماتها تقدم الكلية أن  إيرلندا  رئيسة وأوضحت
أن مبينة الــعــالــم، دول مــن وعــدد البحرين مملكة  فــي 
بالتعليم صلة وجراحية ذات خدمات طبية تقدم الكلية
فوق ــا وم الجامعي قبل مــا المستوى  على  والــتــدريــب 
حلقة الكلية تكون أن  في أملها  عن  معربة الجامعي،
ونقل والتعلم المعرفة مصادر تنمية في تسهم وصل

البحرين. مملكة المهارات اإليرلندية إلى
هي إيرلندا في للجراحين  الملكية الكلية  أن يذكر
إنشائها تاريخ يعود ودولية مستقلة طبية مؤسسة
العاصمة في الرئيسي مقرها ويقع 1784م العام إلى
ماليزيا ــي ف فــروعــًا لــهــا أن كــمــا (دبـــلـــن)، ــة  ــدي ــن ــرل اإلي
جهدها تسخير إلــى ــدف ــه وت والــبــحــريــن، ـــــارات  واإلم
والبحث التعليم طريق عن اإلنــســان صحة  لتحسين
وفق مؤهلين طالب تخريج  خالل من الطبية والخدمات
بها معترف  وبمؤهالت العالمية المستويات ــدث أح

دوليا.
كليات مـــن  لــلــجــراحــيــن الــمــلــكــيــة الــكــلــيــة  ــون  ــك ــت وت
الطبيعي والــعــالج العام  الطب  مجال في متخصصة
وساهمت الحارة، المناطق وطب والتمريض والصيدلة
والوعي الطبي نشر التعليم فعال في بشكل إنشائها منذ
في الطبية التدريبية البرامج وتنظيم الصحية والثقافة
من  جنسية  60 من أكثر طالبها قاعدة وتضم الخارج، 

من  المئة  في   20 من أكثر أن كما العالم، أنحاء جميع
الخليج لــدول الــتــعــاون  مجلس دول مــن الكلية طلبة 

العربية.
إيرلندا في للجراحين الملكية الكلية وجود ويرجع
دعت حينما 2003م، الــعــام ــى إل البحرين  مملكة فــي 
الطبي والتعليم للطب مركز إنشاء إلى الكلية الحكومة
الوزراء رئيس من بدعم  البحرين في والتدريب  المتقدم
السيف بمنطقة  للكلية  المؤقت المقر افتتاح  تم  حيث
طالبًا   540 طــالبــهــا عـــدد  ويــبــلــغ  2004م،  ــام ــع ال ــي  ف
علم  في طالبًا  و150  الطب يدرسون طالبًا 390 بينهم

مختلفة. دولة 30 التمريض يمثلون

البالد تغادر ايرلندا رئيسة
عصر البالد أليس ماك مــاري  ايرلندا رئيسة ــادرت  غ
مع مباحثات  خاللها أجــرت  ــارة زي بعد (الثلثاء) أمس 
خليفة، آل عيسى بــن حمد الملك جــاللــة  الــبــالد عــاهــل 
دعمها وآليات  البلدين بين الثنائية العالقات تناولت
الشيخ سمو الــوزراء رئيس مع حضرت كما وتطويرها،
الملكية الكلية  افتتاح حفل خليفة آل سلمان بن  خليفة
سمو ــع م اســتــعــرضــت ــك ــذل ــدا. وك ــن ــرل ــاي لــلــجــراحــيــن ب
االيــرلــنــدي البحريني الــتــعــاون مــســار ــــوزراء  ال رئــيــس 
وشعبيهما البلدين مصلحة يحقق لما تعزيزه وسبل

الصديقين.
رئيسة مودعي مقدمة في ــوزراء  ال رئيس سمو  وكــان
رئيس نــواب إلى إضافة البالد، مغادرتها لدى  ايرلندا
ايرلندا وسفير الوزراء أصحاب من وعدد الوزراء مجلس
ومحافظ بالمملكة المسئولين  من وعــدد  المملكة لدى

المحرق.

التعليم جودة في يصب ايرلندا مع التعاون الوزراء: رئيس
بنا - المنامة §

خليفة الشيخ سمو الــوزراء رئيس أكد  ]
التعاون في المجاالت أن سلمان آل خليفة بن
ايرلندا مع  الطبي التعليم وخاصة التعليمة 
صعيد على  الواضحة إسهاماته  له ستكون 
وسيصب المملكة في التعليمية المخرجات
استهداف نحو  الحكومة توجهات اتجاه  في
مجال في ايرلندا لعراقة نظراً التعليم جودة

. لطب ا
الـــوزراء رئــيــس  سمو  لــقــاء ــدى  ل ــك  ذل ــاء  ج
ايرلندا رئيسة أمس صباح  القضيبية بقصر

أليس. ماك ماري
الملكية للكلية فرع وجود إن سموه وقال
البحرين مملكة  ــي ف بــايــرلــنــدا للجراحين 
ــاءات ــف ك الــكــلــيــة مــن فــي ظــل مــا تــحــظــى بــه

الطبي، والتعليم الطب قطاعي في وخبرات
تجويد نحو طريقنا  في مهمة إضافة  يمثل
ــق ــري ط ـــن ع ــة ــي ــح ــص ــا ال ــن ــات ــدم ــوى خ ــت ــس م
والكليات الجامعات  بكبريات االستعانة 
أمامها الــظــروف كــل وتهيئة المتخصصة،

طالبنا. وتدريب تعليم في للمساهمة
زيــارة بأبعاد  الـــوزراء رئيس سمو ــوه  ون
ــات ــالق ــع ال ــد ــي ــع ص ــى ــل ــة ايـــرلـــنـــدا ع ــس ــي رئ
جديدة آفــاق وفــتــح البلدين بين  الثنائية
رغبة سموه مبديًا بينهما، الثنائي للتعاون
التعاون مجاالت تفعيل في البحرين مملكة
مما االســتــفــادة ــر ــب ع ــدا ــن ــرل اي مــع  ــي  ــائ ــن ــث ال
األبواب لفتح البلدين بين العالقات تتيحه
االيــرلــنــدي البحريني الــتــعــاون ــن  م لمزيد 
والــتــعــلــيــمــيــة ــة ــادي ــص ــت فـــي الــمــجــاالت االق
الـــذي أن  ـــى إل ــوه ــم س ــراً  ــي ــش م ــة.  ــي ــح ــص وال

الثنائية االتفاقيات هو  التعاون ذلك  يؤطر
ســمــوه ــًا ــوه ــن م ــن، ــي ــب ــان ــج ــن ال ــي ــة ب ــع ــوق ــم ال
المسئولين بين المتبادلة الزيارات بأهمية
ـــر أواص تــعــمــيــق فـــي ـــــا ــن ودوره ــدي ــل ــب فـــي ال
التطور من  المزيد باتجاه ودفعه التعاون 
ــات ــرك ــش ال بــــدور ــوه ــم س ــداً ــي ــش والـــنـــمـــاء، م
وخصوصًا المملكة في العاملة االيرلندية

الكهربائية. الطاقة مجاالت في
ورئــيــســة ــــــوزراء ال ــس ــي ــو رئ ــم وأبـــــدى س
بين الــتــعــاون بــتــنــمــيــة ــًا  ــام ــم ــت اه ايــرلــنــدا 
وخاصة االقتصادية المجاالت في البلدين
المعرفة. على القائم باالقتصاد  يتعلق فيما
جماعي بشكل العمل ضرورة الجانبان وأكد
التي االقتصادية التطورات مواجهة أجل من
أجل ــن م العالمية المالية ـــة األزم أفــرزتــهــا

األزمة. هذه  تداعيات امتصاص 

يدعو الشركات اإليرلندية فخرو
المنطقة  لها في قاعدة اتخاذ البحرين  إلى

والتجارة الصناعة وزارة - المنامة §

الـــصـــنـــاعـــة وزيــــــــر  ــــــا  دع  ]
فخرو، عبداهللا حسن  والتجارة
برئيسة الترحيبية كلمته فــي
ــاك م ــــاري ــدا م ــن ــرل ــة إي ــوري ــه ــم ج
مــنــطــقــة ـــا ـــه ـــارت ـــس لـــــدى زي ـــي آل
لالستثمار، العالمية البحرين
ـــى الــــشــــركــــات اإليــــرلــــنــــديــــة إل
ــدة ــاع ــق ال ــن ــري ــح ــب ال ــل  ــع ــج ت أن 
الشرق منطقة في لها اإلقليمية

األوسط.
تعتبر الــبــحــريــن «إن وقـــال: 
لـــالســـتـــقـــرار واحـــــــة إقــلــيــمــيــة
بصورة العتمادها االقتصادي،
الــطــلــب ـــر عــلــى ســـيـــاســـات ـــث أك
أن ـــك ـــذل ب ــا ــه ــن ــك ــم وي الـــفـــّعـــال، 
للمزيد اإلقليمية القاعدة تمثل
ــات ــس ــؤس ــم وال ـــات ـــرك ـــش ـــن ال م
مع بالتواصل المهتمة االيرلندية

بكامله». األوسط الشرق إقليم
التبادل حجم أن الوزير وذكر
الصديقين البلدين بين التجاري
وبنسبة كبيرة بصورة تزايد قد
الفترة  في المئة في  85 حوالي
ليصل ،2006 و   2005 ــن ــي ب

دينار  مليون   15.2 حوالي ــى ال
دوالر  مــلــيــون  40.2) بحريني
.2006 ـــام ـــع ال ـــي ف ـــي)  ـــرك ـــي أم
 2007 ـــام ـــع ال شــهــد ــــــاف  وأض

في   4 بنسبة ضئيًال انخفاضًا
 14,6 ـــي ـــوال ح ــق ــق ــح ــت ل ــة  ــئ ــم ال
 38.6) بحريني ــار ــن دي مــلــيــون 
مبينًا ــي)، ــرك ــي أم دوالر مــلــيــون 
تمثل البحرينية ـــــواردات ال أن 
حجم  ــن م المئة  ــي ف حــوالــي70 

البلدين. بين التجاري التبادل
الــشــركــات  ـــدد ع أن  ــــح  وأوض  
السجل في المسجلة التجارية
ــي الــبــحــريــن والــتــي ــاري ف ــج ــت ال
يبلغ إيرلندا من مساهمون بها
ــدد  ع ــل  ــص ي بــيــنــمــا ـــة،  ـــرك ش  24
اإليرلندية التجارية ــاالت ــوك ال
ــذه  ه وتــعــتــبــر ـــة،  ـــال وك  40 ـــى إل
إلى بالنسبة متواضعة ــام األرق
ــة ــادي ــص ــت االق ــم الــعــالقــات ــج ح
حيث ــة، ــدي ــن ــرل االي البحرينية

ــرة ــت ف مـــنـــذ ــد الـــبـــحـــريـــن ــم ــت ــع ت
والكفاءات الخبرات على طويلة
مثل عدة، قطاعات في االيرلندية
المياه وتكرير الكهرباء  توليد
الكلية ـــى  ال ــًا  ــوه ــن م ــة،  ــح ــص وال
للجراحين االيرلندية الملكية
ــات ــالق ــع ال ــق ــم ــد ع ــس ــج الـــتـــي ت

المشتركة بين البلدين.
ـــة ـــاع ـــن ـــص ـــــــــر ال ـــــــــال وزي وق
التنمية لــشــركــة  إن ــارة ــج ــت وال
من المعينة االيرلندية الدولية
والتجارة الصناعة  وزارة  قبل
لمنطقة ــًا ــّي ــق ــوي ــس ت ــاراً  ــش ــت ــس م
لالستثمار، العالمية البحرين
تسويق ــي ف كــبــيــراً دوراً لعبت 
(منطقة المنطقة ــذه ه وتطوير
لالستثمار) العالمية البحرين

الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف اســتــقــطــاب
الخدمية الصناعية المشروعات
تحقيق يمكنها والــتــي  الــدولــيــة

مضافة. اقتصادية قيمة
منطقة أن ـــر ـــوزي ال وأضـــــاف 
لالستثمار العالمية البحرين
ـــع وض ــــي ف ـــت بـــــدورهـــــا ـــم ـــه أس
ـــي مـــركـــز تــنــافــســي ــن ف ــري ــح ــب ال
االستثمارات جــذب صعيد على
موقعها أســهــم ــا ــم ك الـــدولـــيـــة، 
الشيخ لميناء المجاور المتميز
 5 بــعــد عــلــى يــقــع ـــذي  ال خليفة، 
البحرين مــطــار مــن  فقط دقــائــق 
مــركــزهــا الــــدولــــي، فـــي تــعــظــيــم
ــــدة ــــع األص ـــى ـــل ـــي ع ـــس ـــاف ـــن ـــت ال

والدولية. واإلقليمية الوطنية
حجم أن إلـــى الــوزيــر وأشــــار 
الــــ(79) الــشــركــات استثمارات
المنطقة فــي تأسيسها تــم التي 
 320 حوالي بلغ تاريخه  حتى
(حوالي بحريني دينار مليون
فيما  أميركي)، دوالر مليون 850
المصاحب التوظيف حجم بلغ
8631 وظيفة،بينما  لذلكحوالي
البحرينية الــشــركــات ــدد ع بلغ 
حتى المنطقة  في تأسست التي 
الــشــركــات  أمـــا ــة،  ــرك ش  84 اآلن
حوالي عددها بلغ  فقد  األجنبية
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