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محمد بن عبداهلل يؤكد ضرورة اإلسراع
في تطبيق نظام الضمان الصحي الوطني
§ المنامة  -بنا
المشاركون في ورشة عمل لمراجعة مستويات الجاهزية الوطنية

«األعلى للبيئة» يراجع استعدادات
البحرين لمواجهة االنسكابات النفطية
§ الوسط  -محرر الشئون المحلية
[ نظم المجلس األعلى للبيئة مؤخرا ً
ورشة عمل لمراجعة مستويات الجاهزية
الوطنية لألطراف ذات العالقة بمكافحة
االنسكابات النفطية والمواد الخطرة في
المياه اإلقليمية ومياه الخليج العربي،
وذلك بمقر «المركز الوطني لقيادة عمليات
االستجابة لحوادث التلوث» التابع للمجلس
والواقع بمرفأ سترة للصيادين.
وفي كلمته االفتتاحية ،أوضح الرئيس
التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة محمد مبارك
بن دينة أن مياه الخليج العربي تشهد حركة
سنوية بمقدار عشرات اآلالف من ناقالت
النفط والمواد الكيميائية ،وهو ما يرفع
احتماالت وقوع الحوادث المؤدية للتسربات
واالنسكابات.
وأضاف «يتوجب علينا حيال هذا الوضع
أن نقوم بمراجعة مستويات الجاهزية لخطة
الطوارئ الوطنية لالستجابة لالنسكابات
النفطية والمواد الخطرة ،وهو ما يحتم
التدخل البشري إلزالة أسباب التلوث».
وذكـــر وتــبــرز الــحــاجــة لمثل هذه
االستعدادات في ظل ازدهار صناعة النفط
ومشتقاته والمواد الكيميائية في المنطقة،
وهو ما يجعلها إحدى أكثر المناطق في
العالم عرضة للتسربات واالنسكابات
النفطية التي تتهدد مياهها وسواحلها ،كما إن
حرب الخليج األولى والثانية التي شهدتها
المنطقة عبر ثالثة عقود تسببت في أكثر من
حادثة انسكاب نفطي من مختلف المستويات
ونسب األضرار.
وأشــار إلى أنه في العام  2003حدث
انسكاب مجهول المصدر أحدث أضــرارا ً
جسيمة في البيئة البحرية والساحلية
للبحرين وخسائر في عدد من الممتلكات.

كما أن حادثة الناقلة الليبيرية «ستولت
فالور» في عام  2012كانت بمثابة جرس
إنذار لمملكة البحرين ودول المنطقة ،فقد
الفعال بين
أدى التنسيق السريع والتعاون ّ
دول المنطقة إلى تجنب الخسائر واألضرار
الفادحة.
وأكد المجلس األعلى للبيئة أنه يعمل
مع مجموعة شاملة ومتعددة الخبرات
واإلمكانيات من المؤسسات العامة والخاصة
محلياً وإقليمياً بهدف رفع كفاءة االستعداد
لالستجابة لهذه االنسكابات النفطية
والكيميائية والتعامل الفني واللوجستي
الصحيح معها والسيطرة عليها ،حماية
للبيئة البحرية واألمــن البيئي لمملكة
البحرين والمنطقة.
وب َّين وتتمثل الجهود المشتركة في
تحديث الخطة الوطنية لمكافحة االنسكابات
النفطية وانسكابات الكيماويات الخطرة،
ومراجعة الخطط الخاصة بسالمة المنشآت
والمرافئ البحرية وجاهزيتها ألي طارئ،
وتفعيل التدرب على هذه الخطط وتحديثها
باستمرار ،والتنسيق الدائم بين الجهات
الوطنية المعنية بتطبيق هذه الخطط،
وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية المسئولة
عنها وتوفير اإلمكانيات الالزمة لذلك.
شارك في ورشة العمل  22ممث ً
ال من 16
جهة وطنية من مختلف القطاعات ،إلى جانب
 18خبيرا ً من المجلس األعلى للبيئة ،حيث
تأتي هذه الورشة لتقييم أحدث مستويات
األداء وفق المسئوليات واألدوار المتبعة -
في ظل ازدياد حركة ناقالت النفط والمواد
الكيميائية في مياه الخليج  -للحيلولة
دون تسبب حوادثها المحتملة في تدمير
البيئة البحرية وتعطيل المصالح الحيوية
واألنشطة البشرية والتنموية.

«الديه» تطلق حملة األمل للتبرُّ ع بالدم السبت المقبل
§ الوسط  -محرر الشئون المحلية
[ تستعد مؤسسات
قرية الديه ،إلطالق حملة
األمل الرابعة للتبرع بالدم
بمركز جدحفص الصحي،
وذلك يوم السبت المقبل
( 24مايو /أيار  )2014من
الساعة  8صباحاً حتى 12
ظهرا ً.
وأهــاب منسق اللجنة
الصحية لمؤسسات قرية
الديه محمد الموالني ،بجميع
المواطنين للمساهمة الفعالة
في نجاح الحملة وإنقاذ
اآلالف من المحتاجين لقطرة

محمد الموالني
دم ،مشيرا ً إلى أن الحملة
تأتي استمرارا ً لحمالت
الدم التي نظمتها اللجنة
الصحية لمؤسسات قرية

ال من
الديه ،والتي تشمل ك ً
مركز شباب الديه ،جمعية
الديه الخيرية ،مأتم أهالي
الديه ومجلس طلبة العلوم
الدينية.
وأضاف «عالو ًة على ذلك،
تأتي الحملة لتؤكد على
إقامة البرامج اإلنسانية بما
يساهم في توفير كمية الدم
المطلوبة للمحتاجين على
اختالف مذاهبهم وأديانهم،
آملين أن يساهم نجاح
هذه الفعالية في إنقاذ من
يحتاجون إلى قطرة دم قد
تنقذ حياتهم».

[ أكد وزير الدولة لشئون
الــدفــاع رئيس المجلس
األعلى للصحة الفريق طبيب
الشيخ محمد بن عبداهلل آل
خليفة ،أهمية اإلســراع في
البدء في تطبيق المرحلة
األولــى من برنامج نظام
الضمان الصحي الوطني،
وذلــك بحسب توجيهات
عاهل البالد حضرة صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة.
جاء ذلك خالل استقباله
بمكتبه بالقيادة العامة
أمس األربعاء ( 21مايو/
أيــار  )2014ممثل البنك
الدولي فراس رعد وبحضور
وكيل وزارة الصحة عائشة
مبارك بوعنق ،حيث ناقش
المجتمعون دراسة االتفاق
على المحاور الرئيسية
للمرحلة األولــى لتطبيق
برنامج نظام الضمان
الصحي الوطني والتي
تتضمن قيام البنك الدولي
بــدور االستشاري لعمل

ال ممثل البنك الدولي
وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس األعلى للصحة مستقب ً
الكثير من الدراسات والتي
سيقوم على أساسها هذا
البرنامج.
ومن المتوقع البدء في
هــذه المرحلة في بداية
شهر يوليو /تموز المقبل،
وستشكل فرق عمل متعددة
مــن الجهات الحكومية
والقطاع الصحي ،إضافة
الحكومية
للمؤسسات
والخاصة للعمل جنباً إلى
جنب مع فريق البنك الدولي
إلتمام هــذه المرحلة من

البحرين تدعو لالسترشاد بالتجربة السعودية
التصدي لفيروس «كورونا»
ِّ
في
[ أشاد وزير الصحة صادق
الشهابي بجهود المملكة العربية
السعودية في مكافحة فيروس
«كورونا» ،داعياً إلى االسترشاد
بتجربة الــريــاض فــي مكافحة
المرض ،كما أشاد الشهابي بوزير
الصحة السعودي المكلف عادل
الفقي ،وبجهوده للسيطرة على
انتشار الفيروس في المملكة
العربية السعودية ،مثنياً على
جهود الــوزيــر السابق عبداهلل
الربيعة في تطوير الخدمات
الصحية بــدول مجلس التعاون
الخليجي.
وقال الشهابي الذي انتخب نائباً
لرئيس جمعية الصحة العالمية
السابعة والستين التي تجري
أعمالها حالياً في جنيف إنه:
«علينا التركيز على أهمية تعزيز
التعاون في المرحلة المقبلة بين
البلدين الشقيقين وخصوصاً في
فترة الحج» ،الفتاً إلى أهمية رفع
التوصيات الواجب اتباعها للحجاج
والسلطات الصحية.
مــن جانب آخــر ،شــارك وفد
البحرين في اجتماع الدورة الثانية
واألربعين لمجلس وزراء الصحة
العرب والــذي ُيعقد على هامش
اجتماع الجمعية السابعة والستين
لمنظمة الصحة العالمية ،وتم خالل

وزير الصحة مشارك ًا في اجتماع جنيف
االجتماع اعتماد عدد من القرارات
المهمة يأتي في مقدمتها مشروع
القرار بشأن األحوال الصحية في
األراضي الفلسطينية المحتلة بما
في ذلك القدس الشرقية والجوالن
الــســوري المحتل ،حيث طالب
القرار منظمة الصحة العالمية
بتقديم تقرير عن الوضع الصحي
في األراضي الفلسطينية المحتلة
والتدخل الفوري لوقف الممارسات

«التعليم العالي» يقرّ أول استراتيجية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي
§الوسط  -محرر الشئون المحلية
[ أقــ ّر مجلس التعليم
العالي خالل اجتماعه أمس
(األربــعــاء) االستراتيجية
الوطنية األولــى للتعليم
واالستراتيجية
العالي
الوطنية األولـــى للبحث
العلمي ،واللتين أعدتهما
األمــانــة العامة لمجلس
التعليم العالي بالتعاون مع
بيوت الخبرة العالمية ،وق ّرر
تكليف األمانة العامة بإعداد
خطة تفصيلية وجــدول
زمني للتنفيذ وعرضهما
على المجلس في اجتماعاته
المقبلة.
وكـــان وزيـــر التربية
والتعليم ،رئيس مجلس
التعليم العالي ماجد النعيمي
ترأس اجتماع المجلس الرابع
والثالثين ،وذلك في قاعة
االجتماعات بديوان الوزارة
بمدينة عيسى.
وأقر مجلس التعليم العالي
خالل اجتماعه االستراتيجية
الوطنية األولــى للتعليم

وزير التربية والتعليم يترأس االجتماع الرابع والثالثين لمجلس التعليم العالي
واالستراتيجية
العالي
الوطنية األولـــى للبحث
العلمي ،واللتين ساهم
فــي إعــدادهــا العديد من
الجهات الحكومية والخاصة
وممثلي القطاع االقتصادي
ومؤسسات
والصناعي
المجتمع المدني ،إلى جانب
مؤسسات التعليم العالي
في البحرين ،بهدف تطوير
البرامج األكاديمية والبحثية
للطلبة وتعزيز المشاريع
لضمان االرتقاء بمخرجات
التعليم العالي وتطوير
البحث العلمي وربط البحوث
العلمية بالواقع المحلي
وباحتياجات التنمية في

البحرين ،وضرورة تنظيم
البحوث بالشكل الذي يخدم
األهداف العلمية والتنموية،
ســـواء فــي المؤسسات
الحكومية أو الخاصة.
ومـــن أهـــم مــرتــكــزات
استراتيجية التعليم العالي
هو االرتقاء بجودة التعليم
العالي في البحرين لتخريج
طــاب مهيئين أكاديمياً
ومهنياً وشخصياً لتمكينهم
من المساهمة في المجتمع،
كما تؤكد على خلق بيئة
ريادة األعمال في البحرين،
ومواءمة التعليم العالي
ليحقق األولويات المحلية
واإلقليمية ،وتعزيز العالقة

البرنامج .
وأعـــرب وزيــر الدولة
لشئون الــدفــاع رئيس
المجلس األعلى للصحة،
عن شكره لمسئولي البنك
الــدولــي على مساندتهم
للمجلس األعلى للصحة
بمملكة البحرين ،بتخصيص
عــدد مــن االستشاريين
المتخصصين في مجال
التأمين الصحي ومجاالت
عدة ذات العالقة بنطاق
البرنامج ،لتقديم المشورة

في تطبيق هذا النظام والذي
سيشكل الحجر األساسي
في تطوير وتمويل النظام
الصحي في البحرين ،بحسب
رؤية الحكومة.
وفي تصريح لها ،أكدت
وكيل وزارة الصحة تضافر
الجهود من قبل الــوزارة
والقطاعات الصحية األخرى
للعمل على تطبيق النظام
تحت مظلة المجلس األعلى
للصحة ،موضحة أن هذا
االتفاق تم بعد مفاوضات مع

البنك الدولي لتحديد نطاق
العمل بالبرنامج والخبرات
المطلوبة لتطبيق هذه
المرحلة ،وارتأى المجلس
األعلى للصحة التعاون
مع البنك الدولي لما له من
خبرة سابقة في هذا المجال
عوضاً عن االتجاه لتعيين
شركة استشارية خاصة،
ما قد يتعين عليه الحاجة
لتخصيص موازنة أكبر
لتطبيق هذه المرحلة من
البرنامج.

بين التعليم العالي والفني
والمستمر ،وتوظيف أحدث
توجهات تكنولوجيا التعليم
في قطاع التعليم العالي،
لجعل البحرين مركزا ً إقليمياً
في هذا القطاع.
أما استراتيجية البحث
العلمي فتركز على تعزيز
ثقافة البحث في الجامعات
والتي يجريها أعضاء هيئة
التدريس والطلبة وتحسين
نوعيتها ،وزيــادة الفوائد
التي تعود على البحرين
من االستثمار في البحوث
الجامعية ،وتعزيز التعاون
الواسع مع الشركاء المحليين
واإلقليميين والدوليين ،كما

تهدف إلى تعزيز دور البحث
العلمي في تنمية االقتصاد
الوطني ،ووضع البحرين
على الخارطة العالمية
لألبحاث كمركز معترف
به دولياً ،وتشجيع التميز
البحثي من خالل مؤسسات
تعليم عا ٍل قائمة على البحث
العلمي.
كما اطلع المجلس على
تقرير األمانة العامة بشأن
إنشاء جامعة وطنية شبه
حكومية تُعنى بالتعليم
الفني والتطبيقي ،حيث كلف
المجلس األمانة العامة بإعداد
دراسة جدوى حول إنشاء مثل
هذه المؤسسة والتخصصات
التي تقدمها ومدى الحاجة
إليها ،مع مراعاة اإلسقاطات
اإلحصائية المتعلقة بالطلبة
وبسوق العمل والبرامج التي
تقدمها مؤسسات التعليم
العالي في البحرين ،ورفع
هذه الدراسة إلى المجلس في
اجتماعاته المقبلة التخاذ ما
يراه مناسباً بشأنها.

غير اإلنسانية والمنافية لالتفاقيات
الدولية التي تعتدي على الطواقم
الطبية وسيارات اإلسعاف وتمنع
الفرق الصحية من القيام بواجباتها.
وتم اعتماد الكلمة الموحدة
لمجلس وزراء الصحة العرب أمام
الجمعية العامة لمنظمة الصحة
العالمية والتي ألقتها العراق نيابة
عن الــدول األعضاء بالمجلس،
والتحضير للقمة العربية التنموية

االقتصادية واالجتماعية /تونس
 2015وإعــان ليما الصادر عن
االجتماع األول لــوزراء الصحة
بالدول العربية ودول أميركا
الجنوبية ،ودعم جمهورية القمر
المتحدة ،وتشكيل المكتب التنفيذي
لمجلس وزراء الصحة العرب.
كما شارك الوفد البحريني في
اجتماع دول عدم االنحياز ،حيث
تم اعتماد مشروع القرار الشامل،
وشهد اجتماعات الجلسات العامة
واللجان التقنية والصحية والمالية
والفنية ،حيث تمت مناقشة العديد
من الموضوعات المهمة المدرجة
على جدول أعمال الجمعية ،منها
دور القطاع الخاص في مكافحة
األمراض غير السارية ،والتغطية
والبكتيريا
الشاملة
الصحية
المقاومة للمضادات ،والتهاب الكبد
الفيروسي والتصدي لتحديات
القرن الحادي والعشرين ،والعنف
الموجه ضد المرأة واألطفال.
ويضم وفد البحرين الجتماع
السادسة
العمومية
الجمعية
والستين لمنظمة الصحة العالمية
بجنيف ،وزيــر الصحة صادق
وبمشاركة
رئيساً،
الشهابي
المندوب الدائم لمملكة البحرين
لدى األمم المتحدة بجنيف يوسف
بوجيري ووفد من وزارة الصحة.

«الصحة» تنفي ما يُ تداول عن التحقيق
مع مسئوليّ الوزارة بخصوص اختالس
§ الوسط  -محرر الشئون المحلية
[ قالت وزارة الصحة ،عبر حسابها في موقع التواصل االجتماعي (تويتر) أمس األربعاء
( 21مايو /أيار  ،)2014إنه «باإلشارة إلى ما تناقلته وسائل التواصل االجتماعي عن التحقيق
مع مسئولين بوزارة الصحة في أية واقعة اختالس بالوزارة فإن إدارة العالقات العامة
والدولية بوزارة الصحة تؤكد أن جميع المعلومات المتداولة غير صحيحة ،وهي عارية عن
الصحة» .وأهابت «إدارة العالقات العامة والدولية بالجميع تحري الدقة والمصداقية ،وذلك
لتجنب نشر أي معلومات مغلوطة ال تمت إلى الواقع بصلة».

«البوليتكنك» :اختبارات القبول
«إلكترونياً » السبت المقبل
[ قالت عميد كلية العلوم اإلنسانية
بكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)
ساجدة طبارة :إن جميع اختبارات القبول
في الكلية للعام الدراسي المقبل - 2014
 ،2015ستبدأ يوم السبت المقبل ( 24مايو/
أيار  ،)2014وستنفذ إلكترونياً عبر شبكة
اإلنترنت.
ولفتت إلى أنه وضمن إجراءات القبول،
سيتم تطبيق نظام باسورد العالمي في

اختبارات القبول في مادة الرياضيات ،وذلك
بعد أن تم تطبيق نظام أكسفورد العالمي في
اختبارات اللغة اإلنجليزية العام الماضي،
موضحة أن اختبار الرياضيات وفق
نظام باسورد العالمي ،هو اختبار لتحديد
مستوى المتقدمين في مادة الرياضيات
ويشمل المعرفة الحسابية والنسب المئوية،
الجبر ،إعادة ترتيب المعادالت ،الهندسة،
اإلحصاءات ،وحساب التفاضل والتكامل.

