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

الع�شريي: ندعم اأن�شطة جمل�س الطلبة كافة
البحرين  كلية  طلبة  رئي�س جمل�س  �صرح 

حممد  الطالب  البحرين«  »بوليتكنك  التقنية 

العبا�صي اأن املجل�س قد اأعد م�صودة خطة عمله 

ا�صتعرا�س  مت  وقد  املقبل،  الأكادميي  للعام 

اخلطوط العري�صة من اخلطة مع القائم باأعمال 

حممد  الدكتور  للبوليتكنك  التنفيذي  الرئي�س 

رئي�س  نائب  قدمت  حيث  الع�صريي،  اإبراهيم 

ا تف�صيليًّا  املجل�س الطالبة فاطمة احلمادي عر�صً

من  لعدد  تفا�صيل  مت�صمنة  العمل،  خطة  عن 

الفعاليات التي من املزمع تنفيذها خالل الف�صل 

الدرا�صي الأول 2016/2015. 

عرو�س  من  عدد  تقدمي  مت  اللقاء،  وخالل 

الدعم التي ح�صل عليها جمل�س الطلبة من قبل 

البحرين، والتي  املوؤ�ص�صات يف مملكة  عدد من 

امل�صتقة  الطلبة  جمل�س  واأهداف  ر�صالة  تخدم 

بوليتكنك  واأهــداف  ور�صالة  روؤيــة  من  اأ�صاًل 

جمل�س  م�صاهمة  مناق�صة  متت  كما  البحرين. 

حيث  اجلدد،  للطلبة  التهيئة  يوم  يف  الطلبة 

اأكد الدكتور الع�صريي على اأهمية دور املجل�س 

الطلبة اجلدد باحلياة  لربط  الأجواء  تهيئة  يف 

يف  التعليمية  بالبيئة  وتعريفهم  اجلامعية، 

متنوعة  خدمات  من  توفره  وما  البوليتكنك 

يف  النتائج  اأف�صل  بلوغ  من  متكنهم  ومتميزة، 

حال اأح�صنوا ا�صتغاللها.

ومن جهتهما، اأكد كل من العبا�صي واحلمادي 

اأن عمل املجل�س مل يتوقف خالل فرتة الإجازة 

الأكادميية، بل على العك�س اأتاحت هذه الإجازة 

املتطوعني  ولكتيبة  املجل�س  لأع�صاء  الفر�صة 

لعقد العديد من اللقاءات التعريفية والجتماعات 

الربامج واخلطط  اأف�صل  ت�صهم يف و�صع  التي 

التنفيذية، وت�صكيل فرق العمل وتوزيع الأدوار 

فيما بينها، كما اأتاحت الفر�صة لبلوغ م�صتويات 

بني  والتكامل  والن�صجام  التفاهم  من  عالية 

الوعي  م�صتويات  ورفع  العمل،  فرق  خمتلف 

ب�صكل  �صاهم  مما  التطوعي،  العمل  باأهمية 

اإيجابي يف زيادة اأعداد املتطوعني.

قائلة:  احلمادي  فاطمة  �صرحت  بدورها، 

»يعقد املجل�س اجتماعاته ب�صورة دورية وفًقا 

الأمناء  جمل�س  قبل  من  املقرة  اإن�صائه  لالئحة 

والتي تتابع بحر�س من قبل الإدارة التنفيذية، 

من  بحزمة  اجتماع  كل  يف  املجل�س  ويخرج 

التو�صيات التي تكون يف غالبها مرتبطة ارتباًطا 

املجل�س  ميثله  والذي  الطالبي،  بال�صاأن  وثيًقا 

التي عودتنا على ح�صن  التنفيذية  الإدارة  اأمام 

وترجمة  التوا�صل،  على  واحلر�س  ال�صتماع، 

ما هو ممكن من تو�صياتنا اإىل حقائق ملمو�صة 

اجتماعاتنا  متتاز  كما  للعيان.  وا�صحة  باتت 

مع الإدارة التنفيذية بكونها فر�صة لتعلم فنون 

وفهم  النظام،  تطبيق  على  واحلر�س  القيادة، 

والتفكري  وا�صح،  ب�صكل  الأكادميية  الأعــراف 

املتميز ذي الروؤية الأبوية احلانية والثاقبة يف 

الوقت ذاته.

واحلمادي  العبا�صي  من  كل  تقدم  وختاًما، 

على  التنفيذي  الرئي�س  باأعمال  للقائم  بال�صكر 

مع  املفتوح  الباب  �صيا�صة  باتباع  التزامه 

ب�صكل  والطلبة  الطلبة  جمل�س  اأع�صاء  جميع 

املجال�س،  لأعمال  وامل�صتمر  الدائم  ودعمه  عام، 

اأن�صطتهم،  لإجناح  ممكن  هو  ما  لكل  وتوفريه 

وحر�صه على التواجد معهم يف الفعاليات كافة، 

وتكرمي املتميزين منهم.

الرئي�س  نائب  اللقاء  من  جانبا  ح�صر 

بن  علي  ال�صيخ  واملعلومات  للموارد  التنفيذي 

عبدالرحمن اآل خليفة.

رئي�س جمل�س وزراء قطر ي�شتقبل �شفرينا يف الدوحة
ا�صتقبل ال�صيخ عبداهلل بن نا�صر اآل ثاين، رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية بدولة 

قطر ال�صقيقة ام�س يف مكتبه بوزارة الداخلية، وحيد مبارك �صيار، �صفري مملكة البحرين 

لدى دولة قطر، وذلك مبنا�صبة انتهاء فرتة عمله ك�صفري للمملكة بدولة قطر ال�صقيقة.

�صاهم يف  به طوال فرتة عمله، مما  قام  ما  لل�صفري على  �صكره وتقديره  واأعرب عن 

تعزيز العالقات القائمة بني البلدين ال�صقيقني، وزيادة وتطوير التعاون امل�صرتك يف كافة 

والنجاح يف  التوفيق  لل�صفري  الداخلية  ووزير  الوزراء  رئي�س جمل�س  املجالت. ومتنى 

مهامه امل�صتقبلية.

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

البدء يف تطبيق نظام متكامل للمخترب مبجمع ال�شلمانية الطبي
مبارك  عائ�صة  الدكتورة  ال�صحة  وزارة  وكيل  وجهت 

م�صروع  �صمن  املخترب  نظام  تطبيق  يف  البدء  اإىل  بوعنق 

جممع  مبخترب  ال�صحية  للمعلومات  الوطني  النظام 

يقارب  ما  بربط  العمل  قام فريق  الطبي، حيث  ال�صلمانية 

 )Analyzers( الــ60 جهازاً من اأجهزة التحليل املختربية

مبختربات جممع ال�صلمانية الطبي بنظام املخترب بالنظام 

الوطني للمعلومات ال�صحية، حيث �صت�صمح هذه اخلا�صية 

بنقل النتائج تلقائيا )اتوماتيكاً( من هذه الأجهزة اإىل نظام 

ما  وهو  ال�صحية  للمعلومات  الوطني  بالنظام  املخترب 

�صي�صهم يف دقة العمل و�صرعة احل�صول على هذه النتائج.

واأكدت الدكتورة بوعنق اأنه وبعد جناح جتربة تطبيق 

للمعلومات  الوطني  النظام  م�صروع  �صمن  املخترب  نظام 

مبخترب  اإلكرتونياً  وربطه  ال�صحية،  باملراكز  ال�صحية 

النعيم ال�صحي وتلقيه للطلبات املختربية الإلكرتونية من 

غرف الأطباء باملراكز ال�صحية، والذي اأ�صهم وب�صكل كبري 

الطواقم  نتائجهم ومتكن  املر�صى على  يف �صرعة ح�صول 

مبا�صر،  وب�صكل  النتائج  هذه  على  الطالع  من  الطبية 

�صهل  مما  للمري�س،  اللكرتوين  الطبي  بامللف  وارتباطها 

عملية احل�صول عليها مبا�صرة مبلف املري�س اللكرتوين، 

وهو ما يعني متكن الطواقم الطبية من �صرعة الت�صخي�س 

حالتهم  تدوين  اأثناء  ملر�صاهم  املنا�صب  العالج  واتخاذ 

املر�صية بامللف الطبي اللكرتوين، حيث اأ�صهم تطبيق نظام 

املخترب باملراكز اإىل �صرعة تقدمي اخلدمة املختربية الكرتونياً 

للمر�صى داخل املراكز ال�صحية، كما واأ�صهم وب�صكل كبري 

نتائج  على  للح�صول  للمر�صى  النتظار  فرتة  تقليل  يف 

املناط مبوظفي وفنيي  العمل  قلل من حجم  فيما  املخترب، 

للطلبات  ا�صتالمهم  خالل  من  ال�صحية  باملراكز  املخترب 

خا�صية  ووجود  الورقية،  املعامالت  وتفادي  الكرتونيا، 

كان  والذي   )Verifications( الكرتونيا  النتائج  اعتماد 

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.

يف  البدء  اىل  ال�صحة  وزارة  وكيل  وجهت  وعليه 

العمل  بداأ  الطبي، حيث  ال�صلمانية  تطبيقه مبخترب جممع 

بتطبيق هذا النظام بق�صمني من خمتربات جممع ال�صلمانية 

احليوية  الكيمياء  خمترب  ق�صم  �صمل  والذي  الطبي، 

الدم  اأمرا�س  خمترب  وق�صم   )Biochemistry Lab(

)Hematology Lab(، وهما ق�صمان �صي�صهمان وبال �صك 

 )Core Lab( يف �صرعة تطبيق م�صروع املخترب الرئي�صي

والذي يجري العمل على تد�صينه مبخترب جممع ال�صلمانية 

املخترب  عينات  جميع  متابعة  �صي�صهل  والذي  الطبي 

النتائج وانتقالها �صعيا نحو تطبيق  ونتائجها ودقة هذه 

اخلدمات  قطاع  تطوير  يف  ت�صهم  متطورة  �صحية  اأنظمة 

ال�صحية احلكومية.

مبجمع  املخترب  نظام  تطبيق  يف  البدء  اأ�صهم  وقد 

اللكرتونية  الطلبات  تدفق  �صهولة  يف  الطبي  ال�صلمانية 

جممع  خمترب  اإىل  ال�صحية  املراكز  من  باملخترب  املتعلقة 

ال�صلمانية الطبي وتفادي تاأخريها وال�صتغناء عن الكثري 

كبري يف  وب�صكل  �صي�صهم  ما  الورقية، وهو  املعامالت  من 

نتائجهم  على  املر�صى  وح�صول  الطلبات  هذه  تنظيم 

ال�صحية  باملراكز  �صواء  الأطباء  ومتكن  و�صهولة،  بي�صر 

هذه  على  الطالع  �صرعة  من  الطبي  ال�صلمانية  جممع  اأو 

متكن  يف  اأي�صاً  �صي�صهم  كما  للمر�صى،  املختربية  النتائج 

جميع الأطباء من الطالع على جميع النتائج بكل العيادات 

فيها  مبا  والأجنحة  الطبي  ال�صلمانية  مبجمع  اخلارجية 

املري�س من  تلقاه  وال�صتفادة مما  املركزة،  العناية  اأق�صام 

مبلف  جميعها  مرتبطة  وهي  ال�صحية،  باملراكز  حتاليل 

والطالع  متابعتها  �صهولة  يعني  ما  اللكرتوين،  املري�س 

عليها واتخاذ العالج املنا�صب.

 Lab( املختربية  التحايل  قائمة  توحيد  مت  كما 

Catalog( جلميع اأق�صام  املخترب �صواء باملراكز ال�صحية  
واملعايري  املوا�صفات  وفق  الطبي  ال�صلمانية  جممع  اأو 

املخترب  لنظام  اأمثل  تطبيق  يف  �صي�صهم  ما  وهو  العاملية 

�صواء بهذه املراكز ال�صحية اأو جممع ال�صلمانية الطبي.

على  الكبري  حر�صها  ال�صحة  وزارة  وكيل  اأكدت  فيما 

جممع  خمتربات  اأق�صام  بجميع  املخترب  نظام  تطبيق 

تطبيقه  اأجل  من  جاهدة  �صتعمل  حيث  الطبي،  ال�صلمانية 

بال�صرعة املمكنة بناء على توجيهات معايل رئي�س املجل�س 

الأعلى لل�صحة، �صعياً نحو تطبيق نظام متكامل للمختربات 

باملراكز ال�صحية وجممع ال�صلمانية الطبي، والذي �صي�صمل 

تقدمي جميع اخلدمات ال�صحية املتعلقة باملخترب الكرتونياً 

وهو ما �صعينا نحو حتقيقه خالل الأ�صهر املا�صية كخطة 

و�صعت مبوافقة املجل�س الأعلى لل�صحة ليتم تطبيق هذا 

ال�صحية  باملراكز  ال�صحية  اأنظمته  بكامل  الوطني  النظام 

وجممع ال�صلمانية الطبي.

رعاية العا�شمة للأن�شطة املوجهة للن�سء 

وال�شباب حتقق اأهداف ال�شراكة املجتمعية
حمافظ  نائب  املدين  عبداهلل  ح�صن  اأكد 

حري�صة  املحافظة  اأن  العا�صمة  حمافظة 

لل�صباب  تقدمها  التي  الأن�صطة  رعاية  على 

بالعا�صمة  ال�صبابية  املراكز  مع  بالتعاون 

التي  املجتمعية  ال�صراكة  لأهداف  حتقيقاً 

متكني  جمال  يف  خ�صو�صاً  اليها  ت�صعى 

الن�سء وال�صباب و�صقل قدراتهم ومهاراتهم، 

عرب اأن�صطة ريا�صية واجتماعية وتعليمية 

الفئة  هذه  لأوقات  اأف�صل  ا�صتثمار  ل�صمان 

حاجاتهم  تراعي  بربامج  ينفعها  فيما 

نفو�صهم  يف  وتغر�س  والعقلية  اجل�صمية 

القيم الوطنية والإن�صانية واخللقية.

مبنا�صبة  القاها  كلمة  خالل  ذلك  جاء 

اختتام مركز �صباب النعيم لربنامج الن�صاط 

ال�صيفي حتت �صعار »زهرات واعدة« الذي 

حيث  العا�صمة،  حمافظة  برعاية  اأقيم 

ا�صتفاد من الربنامج اثنتان وع�صرون فتاة 

من الفئة العمرية ما بني 7 وحتى 15 �صنة 

مت�صمناً اأن�صطة متنوعة �صملت: الإ�صعافات 

اليدوية،  والأ�صغال  والطبخ،  الأولــيــة، 

وم�صابقات ثقافية وريا�صية، بالإ�صافة اإىل 

رحالت تعليمية وترفيهية.

وقال يف كلمته »ما يثري الإعجاب حقا 

يف برنامج هذا الن�صاط احلر�س على غر�س 

قيم واجتاهات العمل بروح الفريق الواحد 

ومعطاء  واع  جيل  تن�صئة  يف  للم�صاهمة 

لوطنه، واإنني على ثقة اأن الفائدة املرجوة 

والأهداف املر�صومة لهذا الن�صاط قد حتققت 

بالفعل«.

واأ�صاف »تاأتي رعاية حمافظة العا�صمة 

املجتمعية  لل�صراكة  حتقيقا  الربنامج  لهذا 

احل�س  تعميق  كثريا يف  عليها  نعول  التي 

وهي  الوطنية،  الوحدة  وتر�صيخ  الوطني 

م�صاهمة لبلورة روؤية املحافظة يف اأن تكون 

رائدة ومميزة يف خدمة املواطن واملقيم من 

اآملني  م�صتدامة،  وتنمية  ف�صلى  حياة  اأجل 

اأن تعك�س دورنا يف خدمة املجتمع«.

بجزيل  املدين  توجه  كلمته  ختام  ويف 

لإجنــاح  عمل  من  لكل  والتقدير  ال�صكر 

اأمور  اأولياء  بالذكر  وخ�ّس  الربنامج  هذا 

الطالبات امل�صاركات وفريق العمل لدورهم 

الكبري يف اإجناح هذا الربنامج.

اأثار ا�صتغراب مواطنني 

هاتف اإدارة توزيع الكهرباء »مل يعد باخلدمة«!
عادل حم�صن:

يعد  مل  الرقم  هذا  اإن  »ناأ�صف 

باخلدمة« هي الإجابة التي يح�صل 

ات�صاله  عند  مواطن  اأي  عليها 

باإدارة توزيع الكهرباء لال�صتف�صار 

عن �صبب نية هيئة الكهرباء واملاء 

مناطقهم يف حال  التيار عن  قطع 

الر�صمية  القطع  اإ�صعارات  توزيع 

بالقطع  امل�صمولة  البيوت  على 

يف  التطوير  اأو  الت�صليح  بغر�س 

�صبكة الكهرباء.

نف�صه  املواطنني  اأحد  وكّذب 

الرقم املوجود على  اأن  عندما علم 

اأثناء  وذلك  مقطوع  الإ�صعارات 

على  والتعرف  الت�صال  حماولته 

اأ�صا�س القطع وطول املدة، مما حدا 

به توزيع الرقم على جريانه واأتى 

بنف�س النتيجة، مبدين ا�صتغرابهم 

على  يعمل  ل  رقم  و�صع  من 

الكهربائي  التيار  قطع  اإ�صعارات 

التي مت توزيعها على املنازل.

توزيع  اإدارة  وتدون 

ب�صكل  اإ�صعارتها  يف  الكهرباء 

بقطع  �صتقوم  »الإدارة  اأن  دائم 

حمالتكم  عن  الكهربائي  التيار 

بع�س  باإجراء  القيام  لها  ليت�صنى 

على  ال�صرورية  الت�صليحات 

هاتف  وت�صع  الكهرباء«،  خطوط 

الإدارة 17363636 مع عدد من 

الإن�صاءات  لق�صم  الأخرى  الأرقام 

وهاتف الطوارئ.

باأن  مواطنون  وي�صكو 

يتم  ل  الكهربائية  املولدات 

يكون  التي  احلالت  يف  توفريها 

ت�صغيل  اإىل  يحتاج  املري�س  فيها 

للر�صع  مراعاة  اأو  طبي  جهاز 

الأوقات  يف  وكذلك  ال�صن،  وكبار 

والمتحانات  بالأعياد  احلرجة 

وغريها، يف حني ل ميكن اأن يقدم 

لتوفري  خدمة  اأي  البدالة  موظف 

يف  عمله  ويرتكز  الكهرباء  مولد 

هاتف  بينما  فقط  البالغات  تلقي 

الإدارة وهم اأ�صحاب القرار خطهم 

اأن  اإىل  لفتاً  لالأ�صف،  مقطوع 

مقرات طوارئ الكهرباء بال جدوى 

املولدات  توفري  يتم  مل  ان  منها 

نية  وجود  حالت  يف  الكهربائية 

للتطوير اأو الإ�صالح يف التمديدات 

الكهربائية.


