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حملـيـات09

�أثار ا�ستغراب مواطنني

هاتف �إدارة توزيع الكهرباء «مل يعد باخلدمة»!
عادل حم�سن:
«ن�أ�سف �إن هذا الرقم مل يعد
باخلدمة» هي الإجابة التي يح�صل
عليها �أي مواطن عند ات�صاله
ب�إدارة توزيع الكهرباء لال�ستف�سار
عن �سبب نية هيئة الكهرباء واملاء
قطع التيار عن مناطقهم يف حال
توزيع �إ�شعارات القطع الر�سمية
على البيوت امل�شمولة بالقطع
بغر�ض الت�صليح �أو التطوير يف
�شبكة الكهرباء.
وك ّذب �أحد املواطنني نف�سه
عندما علم �أن الرقم املوجود على
الإ�شعارات مقطوع وذلك �أثناء
حماولته االت�صال والتعرف على
�أ�سا�س القطع وطول املدة ،مما حدا
به توزيع الرقم على جريانه و�أتى

بنف�س النتيجة ،مبدين ا�ستغرابهم
من و�ضع رقم ال يعمل على
�إ�شعارات قطع التيار الكهربائي
التي مت توزيعها على املنازل.
توزيع
�إدارة
وتدون
الكهرباء يف �إ�شعارتها ب�شكل
دائم �أن «الإدارة �ستقوم بقطع

التيار الكهربائي عن حمالتكم
ليت�سنى لها القيام ب�إجراء بع�ض
الت�صليحات ال�ضرورية على
خطوط الكهرباء» ،وت�ضع هاتف
الإدارة  17363636مع عدد من
الأرقام الأخرى لق�سم الإن�شاءات
وهاتف الطوارئ.

ب�أن
مواطنون
وي�شكو
املولدات الكهربائية ال يتم
توفريها يف احلاالت التي يكون
فيها املري�ض يحتاج �إىل ت�شغيل
جهاز طبي �أو مراعاة للر�ضع
وكبار ال�سن ،وكذلك يف الأوقات
احلرجة بالأعياد واالمتحانات
وغريها ،يف حني ال ميكن �أن يقدم
موظف البدالة �أي خدمة لتوفري
مولد الكهرباء ويرتكز عمله يف
تلقي البالغات فقط بينما هاتف
الإدارة وهم �أ�صحاب القرار خطهم
مقطوع للأ�سف ،الفتا ً �إىل �أن
مقرات طوارئ الكهرباء بال جدوى
منها ان مل يتم توفري املولدات
الكهربائية يف حاالت وجود نية
للتطوير �أو الإ�صالح يف التمديدات
الكهربائية.

رئي�س جمل�س وزراء قطر ي�ستقبل �سفرينا يف الدوحة
ا�ستقبل ال�شيخ عبداهلل بن نا�صر �آل ثاين ،رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية بدولة
قطر ال�شقيقة ام�س يف مكتبه بوزارة الداخلية ،وحيد مبارك �سيار� ،سفري مملكة البحرين
لدى دولة قطر ،وذلك مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله ك�سفري للمملكة بدولة قطر ال�شقيقة.
و�أعرب عن �شكره وتقديره لل�سفري على ما قام به طوال فرتة عمله ،مما �ساهم يف
تعزيز العالقات القائمة بني البلدين ال�شقيقني ،وزيادة وتطوير التعاون امل�شرتك يف كافة
املجاالت .ومتنى رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية لل�سفري التوفيق والنجاح يف
مهامه امل�ستقبلية.

بعد جناح تطبيقه باملراكز ال�صحية ..وكيل وزارة ال�صحة:

البدء يف تطبيق نظام متكامل للمخترب مبجمع ال�سلمانية الطبي
وجهت وكيل وزارة ال�صحة الدكتورة عائ�شة مبارك
بوعنق �إىل البدء يف تطبيق نظام املخترب �ضمن م�شروع
النظام الوطني للمعلومات ال�صحية مبخترب جممع
ال�سلمانية الطبي ،حيث قام فريق العمل بربط ما يقارب
الــ 60جهازا ً من �أجهزة التحليل املختربية ()Analyzers
مبختربات جممع ال�سلمانية الطبي بنظام املخترب بالنظام
الوطني للمعلومات ال�صحية ،حيث �ست�سمح هذه اخلا�صية
بنقل النتائج تلقائيا (اتوماتيكاً) من هذه الأجهزة �إىل نظام
املخترب بالنظام الوطني للمعلومات ال�صحية وهو ما
�سي�سهم يف دقة العمل و�سرعة احل�صول على هذه النتائج.
و�أكدت الدكتورة بوعنق �أنه وبعد جناح جتربة تطبيق
نظام املخترب �ضمن م�شروع النظام الوطني للمعلومات
ال�صحية باملراكز ال�صحية ،وربطه �إلكرتونيا ً مبخترب
النعيم ال�صحي وتلقيه للطلبات املختربية الإلكرتونية من
غرف الأطباء باملراكز ال�صحية ،والذي �أ�سهم وب�شكل كبري
يف �سرعة ح�صول املر�ضى على نتائجهم ومتكن الطواقم
الطبية من االطالع على هذه النتائج وب�شكل مبا�شر،
وارتباطها بامللف الطبي االلكرتوين للمري�ض ،مما �سهل
عملية احل�صول عليها مبا�شرة مبلف املري�ض االلكرتوين،
وهو ما يعني متكن الطواقم الطبية من �سرعة الت�شخي�ص
واتخاذ العالج املنا�سب ملر�ضاهم �أثناء تدوين حالتهم
املر�ضية بامللف الطبي االلكرتوين ،حيث �أ�سهم تطبيق نظام
املخترب باملراكز �إىل �سرعة تقدمي اخلدمة املختربية الكرتونيا ً
للمر�ضى داخل املراكز ال�صحية ،كما و�أ�سهم وب�شكل كبري
يف تقليل فرتة االنتظار للمر�ضى للح�صول على نتائج
املخترب ،فيما قلل من حجم العمل املناط مبوظفي وفنيي
املخترب باملراكز ال�صحية من خالل ا�ستالمهم للطلبات
الكرتونيا ،وتفادي املعامالت الورقية ،ووجود خا�صية

اعتماد النتائج الكرتونيا ( )Verificationsوالذي كان
يتطلب جهدا كبريا من موظفي املخترب ،حيث باتت العملية
تتم الكرتونيا وفق املوا�صفات واملعايري العاملية املعتمدة
يف طريقة اعتماد النتائج من خالل نظام املخترب بالنظام
الوطني للمعلومات ال�صحية.
وعليه وجهت وكيل وزارة ال�صحة اىل البدء يف
تطبيقه مبخترب جممع ال�سلمانية الطبي ،حيث بد�أ العمل
بتطبيق هذا النظام بق�سمني من خمتربات جممع ال�سلمانية
الطبي ،والذي �شمل ق�سم خمترب الكيمياء احليوية
( )Biochemistry Labوق�سم خمترب �أمرا�ض الدم

( ،)Hematology Labوهما ق�سمان �سي�سهمان وبال �شك
يف �سرعة تطبيق م�شروع املخترب الرئي�سي ()Core Lab
والذي يجري العمل على تد�شينه مبخترب جممع ال�سلمانية
الطبي والذي �سي�سهل متابعة جميع عينات املخترب
ونتائجها ودقة هذه النتائج وانتقالها �سعيا نحو تطبيق
�أنظمة �صحية متطورة ت�سهم يف تطوير قطاع اخلدمات
ال�صحية احلكومية.
وقد �أ�سهم البدء يف تطبيق نظام املخترب مبجمع
ال�سلمانية الطبي يف �سهولة تدفق الطلبات االلكرتونية
املتعلقة باملخترب من املراكز ال�صحية �إىل خمترب جممع

ال�سلمانية الطبي وتفادي ت�أخريها واال�ستغناء عن الكثري
من املعامالت الورقية ،وهو ما �سي�سهم وب�شكل كبري يف
تنظيم هذه الطلبات وح�صول املر�ضى على نتائجهم
بي�سر و�سهولة ،ومتكن الأطباء �سواء باملراكز ال�صحية
�أو جممع ال�سلمانية الطبي من �سرعة االطالع على هذه
النتائج املختربية للمر�ضى ،كما �سي�سهم �أي�ضا ً يف متكن
جميع الأطباء من االطالع على جميع النتائج بكل العيادات
اخلارجية مبجمع ال�سلمانية الطبي والأجنحة مبا فيها
�أق�سام العناية املركزة ،واال�ستفادة مما تلقاه املري�ض من
حتاليل باملراكز ال�صحية ،وهي مرتبطة جميعها مبلف
املري�ض االلكرتوين ،ما يعني �سهولة متابعتها واالطالع
عليها واتخاذ العالج املنا�سب.
كما مت توحيد قائمة التحايل املختربية (Lab
 )Catalogجلميع �أق�سام املخترب �سواء باملراكز ال�صحية
�أو جممع ال�سلمانية الطبي وفق املوا�صفات واملعايري
العاملية وهو ما �سي�سهم يف تطبيق �أمثل لنظام املخترب
�سواء بهذه املراكز ال�صحية �أو جممع ال�سلمانية الطبي.
فيما �أكدت وكيل وزارة ال�صحة حر�صها الكبري على
تطبيق نظام املخترب بجميع �أق�سام خمتربات جممع
ال�سلمانية الطبي ،حيث �ستعمل جاهدة من �أجل تطبيقه
بال�سرعة املمكنة بناء على توجيهات معايل رئي�س املجل�س
الأعلى لل�صحة� ،سعيا ً نحو تطبيق نظام متكامل للمختربات
باملراكز ال�صحية وجممع ال�سلمانية الطبي ،والذي �سي�شمل
تقدمي جميع اخلدمات ال�صحية املتعلقة باملخترب الكرتونيا ً
وهو ما �سعينا نحو حتقيقه خالل الأ�شهر املا�ضية كخطة
و�ضعت مبوافقة املجل�س الأعلى لل�صحة ليتم تطبيق هذا
النظام الوطني بكامل �أنظمته ال�صحية باملراكز ال�صحية
وجممع ال�سلمانية الطبي.

جمل�س طلبة البوليتكنك يناق�ش خطة عمله للعام الأكادميي املقبل مع الإدارة التنفيذية

الع�سريي :ندعم �أن�شطة جمل�س الطلبة كافة
رعاية العا�صمة للأن�شطة املوجهة للن�شء
وال�شباب حتقق �أهداف ال�شراكة املجتمعية
�أكد ح�سن عبداهلل املدين نائب حمافظ
حمافظة العا�صمة �أن املحافظة حري�صة
على رعاية الأن�شطة التي تقدمها لل�شباب
بالتعاون مع املراكز ال�شبابية بالعا�صمة
حتقيقا ً لأهداف ال�شراكة املجتمعية التي
ت�سعى اليها خ�صو�صا ً يف جمال متكني
الن�شء وال�شباب و�صقل قدراتهم ومهاراتهم،
عرب �أن�شطة ريا�ضية واجتماعية وتعليمية
ل�ضمان ا�ستثمار �أف�ضل لأوقات هذه الفئة
فيما ينفعها بربامج تراعي حاجاتهم
اجل�سمية والعقلية وتغر�س يف نفو�سهم
القيم الوطنية والإن�سانية واخللقية.
جاء ذلك خالل كلمة القاها مبنا�سبة
اختتام مركز �شباب النعيم لربنامج الن�شاط
ال�صيفي حتت �شعار «زهرات واعدة» الذي
�أقيم برعاية حمافظة العا�صمة ،حيث
ا�ستفاد من الربنامج اثنتان وع�شرون فتاة
من الفئة العمرية ما بني  7وحتى � 15سنة
مت�ضمنا ً �أن�شطة متنوعة �شملت :الإ�سعافات
الأول��ي��ة ،والطبخ ،والأ�شغال اليدوية،
وم�سابقات ثقافية وريا�ضية ،بالإ�ضافة �إىل

رحالت تعليمية وترفيهية.
وقال يف كلمته «ما يثري الإعجاب حقا
يف برنامج هذا الن�شاط احلر�ص على غر�س
قيم واجتاهات العمل بروح الفريق الواحد
للم�ساهمة يف تن�شئة جيل واع ومعطاء
لوطنه ،و�إنني على ثقة �أن الفائدة املرجوة
والأهداف املر�سومة لهذا الن�شاط قد حتققت
بالفعل».
و�أ�ضاف «ت�أتي رعاية حمافظة العا�صمة
لهذا الربنامج حتقيقا لل�شراكة املجتمعية
التي نعول عليها كثريا يف تعميق احل�س
الوطني وتر�سيخ الوحدة الوطنية ،وهي
م�ساهمة لبلورة ر�ؤية املحافظة يف �أن تكون
رائدة ومميزة يف خدمة املواطن واملقيم من
�أجل حياة ف�ضلى وتنمية م�ستدامة� ،آملني
�أن تعك�س دورنا يف خدمة املجتمع».
ويف ختام كلمته توجه املدين بجزيل
ال�شكر والتقدير لكل من عمل لإجن��اح
وخ�ص بالذكر �أولياء �أمور
هذا الربنامج
ّ
الطالبات امل�شاركات وفريق العمل لدورهم
الكبري يف �إجناح هذا الربنامج.

�صرح رئي�س جمل�س طلبة كلية البحرين
التقنية «بوليتكنك البحرين» الطالب حممد
العبا�سي �أن املجل�س قد �أعد م�سودة خطة عمله
للعام الأكادميي املقبل ،وقد مت ا�ستعرا�ض
اخلطوط العري�ضة من اخلطة مع القائم ب�أعمال
الرئي�س التنفيذي للبوليتكنك الدكتور حممد
�إبراهيم الع�سريي ،حيث قدمت نائب رئي�س
ً
عر�ضا تف�صيل ًّيا
املجل�س الطالبة فاطمة احلمادي
عن خطة العمل ،مت�ضمنة تفا�صيل لعدد من
الفعاليات التي من املزمع تنفيذها خالل الف�صل
الدرا�سي الأول .2016/2015
وخالل اللقاء ،مت تقدمي عدد من عرو�ض
الدعم التي ح�صل عليها جمل�س الطلبة من قبل
عدد من امل�ؤ�س�سات يف مملكة البحرين ،والتي
تخدم ر�سالة و�أهداف جمل�س الطلبة امل�شتقة
�أ�صلاً من ر�ؤي��ة ور�سالة و�أه��داف بوليتكنك
البحرين .كما متت مناق�شة م�ساهمة جمل�س
الطلبة يف يوم التهيئة للطلبة اجلدد ،حيث
�أكد الدكتور الع�سريي على �أهمية دور املجل�س
يف تهيئة الأجواء لربط الطلبة اجلدد باحلياة
اجلامعية ،وتعريفهم بالبيئة التعليمية يف
البوليتكنك وما توفره من خدمات متنوعة
ومتميزة ،متكنهم من بلوغ �أف�ضل النتائج يف
حال �أح�سنوا ا�ستغاللها.
ومن جهتهما� ،أكد كل من العبا�سي واحلمادي
�أن عمل املجل�س مل يتوقف خالل فرتة الإجازة
الأكادميية ،بل على العك�س �أتاحت هذه الإجازة
الفر�صة لأع�ضاء املجل�س ولكتيبة املتطوعني
لعقد العديد من اللقاءات التعريفية واالجتماعات

التي ت�سهم يف و�ضع �أف�ضل الربامج واخلطط
التنفيذية ،وت�شكيل فرق العمل وتوزيع الأدوار
فيما بينها ،كما �أتاحت الفر�صة لبلوغ م�ستويات
عالية من التفاهم واالن�سجام والتكامل بني
خمتلف فرق العمل ،ورفع م�ستويات الوعي
ب�أهمية العمل التطوعي ،مما �ساهم ب�شكل
�إيجابي يف زيادة �أعداد املتطوعني.
بدورها� ،صرحت فاطمة احلمادي قائلة:
«يعقد املجل�س اجتماعاته ب�صورة دورية وف ًقا
لالئحة �إن�شائه املقرة من قبل جمل�س الأمناء
والتي تتابع بحر�ص من قبل الإدارة التنفيذية،
ويخرج املجل�س يف كل اجتماع بحزمة من
ً
التو�صيات التي تكون يف غالبها مرتبطة
ارتباطا
وثي ًقا بال�ش�أن الطالبي ،والذي ميثله املجل�س
�أمام الإدارة التنفيذية التي عودتنا على ح�سن
اال�ستماع ،واحلر�ص على التوا�صل ،وترجمة
ما هو ممكن من تو�صياتنا �إىل حقائق ملمو�سة

باتت وا�ضحة للعيان .كما متتاز اجتماعاتنا
مع الإدارة التنفيذية بكونها فر�صة لتعلم فنون
القيادة ،واحلر�ص على تطبيق النظام ،وفهم
الأع��راف الأكادميية ب�شكل وا�ضح ،والتفكري
املتميز ذي الر�ؤية الأبوية احلانية والثاقبة يف
الوقت ذاته.
وختا ًما ،تقدم كل من العبا�سي واحلمادي
بال�شكر للقائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي على
التزامه باتباع �سيا�سة الباب املفتوح مع
جميع �أع�ضاء جمل�س الطلبة والطلبة ب�شكل
عام ،ودعمه الدائم وامل�ستمر لأعمال املجال�س،
وتوفريه لكل ما هو ممكن لإجناح �أن�شطتهم،
وحر�صه على التواجد معهم يف الفعاليات كافة،
وتكرمي املتميزين منهم.
ح�ضر جانبا من اللقاء نائب الرئي�س
التنفيذي للموارد واملعلومات ال�شيخ علي بن
عبدالرحمن �آل خليفة.

