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الباخرة »كوستا« تصل البحرين وعلى متنها 3200 سائح
§ ميناء خليفة بن سلمان - محرر الشئون المحلية 

عند  ــة(  ــع ــم ــج )ال أمــــس  صــبــاح  رســــت   [
كوستا  ــرة  ــاخ ــب ال صــبــاحــًا  الــثــامــنــة  الــســاعــة 
سلمان،  بن  خليفة  ميناء  على   Deliziosa
معظمهم  ــح  ــائ س  3200 متنها  عــلــى  كـــان  إذ 

يحملون الجنسية اإليطالية.
األجــانــب  السائحين  استقبال  ــي  ف ـــان  وك
الثقافة  بـــــوزارة  الــســيــاحــة  ــاع  ــط ق مــســئــولــو 
المساعد  الوكيل  بأعمال  القائم  رأسهم  وعلى 
أعضاء  وكذلك  ياسين،  أحمد  ندى  للسياحة  
ــة تـــجـــارة وصــنــاعــة  ــرف ــغ ــة ب ــاح ــي ــس لــجــنــة ال
السياحة  قطاع  مــن  حــرصــًا  ــك  وذل البحرين، 
على  وإطالعها  المختلفة  الجهات  إشراك  على 
الخدمات  لتطوير  اتخاذها  تم  التي  اإلجراءات 
مرئياتها  وتلمس  البواخر  بسياحة  المعنية 

في إمكانات التطوير.

بحسن  يليق  مميز  استقبال  تنظيم  ــم  وت
مملكة  عن  المعروف  الضيافة  وكــرم  الوفادة 
كوستا  ــرة  ــاخ ب لــســيــاح  وشعبها  الــبــحــريــن 
هذا  في  األولى  للمرة  ترسو  التي   Deliziosa

الموسم.
ــال الــوكــيــل  ــم ــأع ــم ب ــائ ــق ـــك ذكــــرت ال ـــى ذل إل
أن  يــاســيــن،  أحــمــد  نــدى  للسياحة  المساعد 
ارتفع  الموسم  لــهــذا  اإلجــمــالــي  السياح  ــدد  ع
مقارنة باألعوام السابقة  ليبلغ 27 ألفًا و491 
القطاع  أن  إلى  مشيرة  أمس،  يوم  حتى  سائحًا 
من  ممكن  عائد  أقصى  لتحقيق  ويخطط  يرنو 
االقتصاد  على  السياحية  الــزيــارات  هذه  مثل 

الوطني. 
كل  مع  اتخذت  ترتيبات  هناك  أن  ــرت  وذك
الجهات المعنية في المملكة التي أبدت تعاونا 
النجاح،  تحقيق  فــي  أسهم  وملموسا  كبيرا 
حيث  السياحية  الباصات  شركات  وباألخص 

السياح  سالمة  تضمن  اشتراطات  وضــع  تم 
تدريبية  دورات  تنظيم  على  العمل  ويــجــري 
السياح  ــع  م الــتــعــامــل  كيفية  ــي  ف للسائقين 
لضمان  وذلك  الطارئة  المواقف  في  والتصرف 
أفضل مستويات األداء والتعامل اآلمن والالئق 

مع ضيوف المملكة.
وأضافت »من خالل استطالعات للرأي تمت 
طريق  عن  البحرين  إلى  القادمين  السياح  مع 
الماضية  الفترة  ــالل  خ السياحية  الــبــواخــر 
من  المملكة  فــي  ـــدوه  وج لما  دهشتهم  ـــدوا  أك
وحضارية  وأثرية  وتاريخية  سياحية  معالم 
األصيلة  البحرينية  بالروح  أشادوا  كما  غنية، 
وحسن  الطيبة  المعاملة  مــن  لمسوها  التي 
ــال بــيــن الــمــرافــق  ــق ــت ــة االن ــول ــه الــضــيــافــة وس
مدة  تكون  أن  في  رغبتهم  مؤكدين  المختلفة، 
كل  على  االطالع  لهم  يتسنى  كي  أطول  الزيارة 

المعالم التراثية والسياحية في المملكة«.

السياح أثناء نزولهم من الباخرة اإليطالية »كوستا« في ميناء خليفة بن سلمان

مسئولو السياحة يرحبون بالسياح

»التربية« تنظم مسيرة
 »غلوب الخضراء« في محمية العرين

§ مدينة عيسى - وزارة التربية 

إفادة  أجل  من  والمالحظة  التعلم  برنامج  يقيم   [
مسيرة  والتعليم  التربية  ــوزارة  ب  GLOBE البيئة 
السادسة  نسختها  في  السنوية  الخضراء  جلوب 
العرين  بمحمية   »GLOBE GREEN WALK«
البحرين،  في  الطبيعية  المحميات  من  تعتبر  التي 
ديسمبر/   30 القادم  الخميس  يوم  صباح  في  وذلك 

كانون األول 2010.
ــة( إن  ــع ــم ــج ـــس )ال ــان أم ــي ــي ب ـــــوزارة ف ــت ال ــال وق
وتشتمل  البرنامج  أنشطة  ضمن  تــأتــي  الفعالية 
 250 بمشاركة  وترفيهية  تعليمية  مسابقات  على 
الدراسية  المراحل  جميع  من  والمعلمين  الطالب  من 
في  ومتخصصين  الجامعات  طــالب  مع  بالتعاون 
محترفين  ومصورين  والتصنيف  والبيئة  الطبيعة 
في مسابقة حصر وتصنيف أكبر عدد ممكن من أنواع 
ونباتات  مفصليات،  حشرات،  من  الحية  الكائنات 
ــة، وطــيــور  ــري ــح ــة وب ــري ــات ب ــوان ــي ــة، وح ــراوي ــح ص
االتـــزان  فــي  وأهميتها  خصائصها  على  والــتــعــرف 

البيولوجي وسيتم ذلك خالل 6 ساعات.
بمملكة  للبرنامج  الوطني  المنسق  وأوضــحــت 
إلى  تــهــدف  المسيرة  أن  ــة،  ــن دي ــن  ب ـــاء  وف البحرين 
العرين  محمية  في  البيولوجي  التنوع  على  التعرف 
البحرين،  مملكة  لبيئة  مصغرا  نموذجا  باعتباره 
عن  بعيدة  مبتكرة  بطرق  التعليمية  المناهج  إلثراء 

والمنافسة  التعاون  روح  وتعزيز  والحفظ،  التلقين 
العلمية،  والمهارات  الهوايات  وتنمية  الطالب،  بين 
ونشر  وإبداعاته،  وهواياته  اهتماماته  بحسب  كل 
وغير  مشوقة  بطريقة  الــطــالب  بين  البيئي  الــوعــي 
تقليدية، وتوفير بيئة مشوقة ومحفزة للتعلم وبيئة 
المواهب،  وصقل  واالبتكار  للتميز  داعمة  تعليمية 
بين  الخبرات  ونقل  التعليمي  التبادل  عملية  وتفعيل 
وتنمية  المجال،  هــذا  في  واالختصاصيين  الطالب 
بالمعلومات  والمشاركة  التفاعلي  األسلوب  مهارة 

واآلراء والتجارب.

وفاء بن دينة

»الملحقية الثقافية« تقدم عرضًا 
عن البحرين بمكتبة الكونغرس

§ المنامة - وزارة الخارجية 

الثقافية  الملحقية  نظمت   [
في  ــن  ــري ــح ــب ال مــمــلــكــة  بــســفــارة 
ـــات الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة  ـــوالي ال
مكتبة  جمهور  مــع  مفتوحا  لقاء 
مملكة  عن  األميركي  الكونغرس 
ـــك  الــبــحــريــن ومــنــجــزاتــهــا وذل
العربي  العالم  مركز  من  بدعوة 

في المكتبة.
وقــــــد قــــدمــــت الـــمـــســـتـــشـــارة 
محاضرة  ــراد  م عائشة  الثقافية 
وعرضت  البحرين،  مملكة  ــن  ع
ــــورا تــوضــح  ــور ص ــه ــم ــج ــى ال ــل ع
والحاضر  الماضي  في  معالمها 

ــي  ــت ـــارات ال ـــض ـــح ـــل ـــت ل ـــرق ـــط وت
ــا مــثــل دلــمــون  ــه ــي ــل ــت ع ــب ــاق ــع ت
ــن  ــــا م ــــم ــــره ــــي ـــــوس وغ ـــــل ـــــاي وت

الحضارات. 
الحياة  أســالــيــب  ـــراد  م ــن  ــي وب
ــن  ــه ــم ــة وال ــي ــب ــع ــش ــــرف ال ــــح وال
ـــت ســــائــــدة فــــي تــلــك  ـــان ـــي ك ـــت ال
تحدثت  كما  التاريخية،  الحقب 
مبتدئة  ــن  ــري ــح ــب ال ــر  ــاض ح عـــن 
ــث واســتــقــالل  ــدي ــح ــخ ال ــاري ــت ــال ب
ــاء  ــن ـــــى ب ــــــوال إل الـــبـــحـــريـــن وص
الــنــهــضــة الــحــديــثــة واســتــكــمــال 
ــورات  ــط ــت ــاء الــمــؤســســات وال ــن ب
المشهودة  والتغيرات  الجديدة 

اإلصالحي  العهد  ظل  في  للمملكة 
حمد  الملك  جاللة  الــبــالد  لعاهل 
مجاالت  في  خليفة  آل  عيسى  بن 
الحديثة  المعالم  مبينة  التعليم، 
التي ترخز بها البحرين والنهضة 
تشهدها  التي  الكبيرة  العمرانية 
الثقافية  والمؤسسات  المملكة، 

واإلعالمية في المملكة.
ــم  ــي ــل ــع ــت ــــت إلـــــــى ال ــــرق ــــط وت
باعتباره الرافد األساس لتشكيل 
والمشروعات  البحرين  مستقبل 
التطويرية التي يشهدها من أجل 
االرتقاء بالمخرجات التي تصنع 

مستقبل المملكة.

المشاركون في اللقاء المفتوح الذي نظمته الملحقية الثقافية البحرينية في مكتبة الكونغرس

أكاديميون ينتقدون آلية تنفيذ 
استراتيجية جامعة البحرين لألعوام 2009 - 2014

§ الوسط - محرر الشئون المحلية

األكاديميين  من  عــدد  انتقد   [
التي  اآللية  البحرين،  جامعة  في 
الجامعة  إدارة  خاللها  من  تعمل 
ــا  ــه ــت ــي ــج ــي ــرات ــت ــذ اس ــي ــف ــن عـــلـــى ت
 ،2014  -  2009 الــــجــــديــــدة 
بالطريقة  تسير  ال  أنها  معتبرين 

الصحيحة. 
الجامعة  إدارة  أن  إلى  وأشاروا 
إلدارة  ــداً  ــدي ج قسمًا  استحدثت 
الصالحيات  ويمتلك  المشاريع، 
االستراتيجية،  تنفيذ  على  للعمل 
إال أنه ال يضم خبراء في مجال إدارة 
المبتكرة،  التعليمية  المشاريع 
قبل  من  يراقب  المكتب  أن  مبينين 
مجلس التنمية االقتصادية، على 
مملكة  رؤية  ضمن  جاء  أنه  اعتبار 
 ،2030 ــة  ــادي ــص ــت االق الــبــحــريــن 
لالرتقاء بالمستوى التعليمي في 

البحرين.
الزمنية  »الــمــدة  أن  واعــتــبــروا 
طويلة  االســتــراتــيــجــيــة  لتنفيذ 
في  نعيش  أننا  حين  في  المدى، 
إن  ويقال  اآللــي،  الحاسب  عصر 
تتضاعف  اإلنــســانــيــة  المعرفة 
تــنــفــيــذ  ـــس  ـــي ول ــــــــوام،  أع  5 كــــل 
فأين  جــامــعــيــة،  اســتــراتــيــجــيــة 

أعوام؟«.  5 بعد  سنكون 
األفــكــار  بين  ــن  »م أن  وذكـــروا 
إنشاء  ــو  ه الــقــســم،  نفذها  الــتــي 
وهي  التطبيقي،  التعليم  كلية 
من  العديد  حولها  يدور  األخــرى 
النخفاض  االستفهام،  عــالمــات 
الكلية،  في  المقدم  التعليم  جودة 
ــــن عــمــر  ــــوات م ــــن وتـــضـــيـــيـــع س
قوانين  بين  ويتيهون  الطلبة، 
بانتقالهم  المتعلقة  الجامعة 
البكالوريوس،  دراسة  إكمال  إلى 
الدبلوم  لمرحلة  اجتيازهم  بعد 

الكلية«. في 
أسموه  ما  وجود  إلى  وأشاروا 
هيكل  فــي  اإلداري  »التضخم  بـــ 
»تم  أن  موضحين  الــجــامــعــة«، 
ــب  ــاص ــن ــم ـــن ال خــلــق الـــعـــديـــد م
مسئولين  وتــعــيــيــن  ــــــة،  اإلداري
ـــذي  ـــت ال ـــوق ـــي ال ـــن، ف ـــري ـــدي وم
ــس الــتــنــمــيــة  ــل ــج ــه م ــي ــى ف ــع ــس ي
ــل  ــي ــل ــق ـــــــى ت االقـــــتـــــصـــــاديـــــة إل
ــالل  ـــن خ الـــمـــواقـــع اإلداريــــــــة، م
ــة  ــاري ــش ــت ــات االس ــرك ــش ــب ال ــل ج

الكبرى«.
استغربوا  ــر،  آخ سياق  ــي  وف
ـــــاء  ــن رؤس ــي ــي ــع ــــي ت ـــر ف ـــأخ ـــت ال
فترة  انتهاء  بعد  الجدد،  األقسام 
منذ  السابقين  الــرؤســاء  تعيين 
 ,2010 نــيــســان  أبـــريـــل/  شــهــر 

أن  إلى  ذاتــه  الوقت  في  منّوهين 
»من المفترض أن العمداء ونواب 
إلى  يــعــودون  الجامعة،  رئيس 

ــس فــي الــجــامــعــة  ــدري ــت مــهــنــة ال
أن  إال  تعيينهم،  فترة  انتهاء  بعد 
الجامعة،  فــي  حــالــيــًا  الــحــاصــل 
في  لمراكز  كرؤساء  تعيينهم  يتم 
الجامعة،  في  مختلفة  مجاالت 
بــتــدريــس  ـــون  ـــوم ـــق ي ـــم  ـــه أن أو 
ــذي  ـــر ال ــط، األم ــق ـــادة واحــــدة ف م
االرتــيــاح،  ــدم  ع مــن  حالة  يخلق 
اإلداري،  الــتــســيــب  إلـــى  ــو  ــدع وي
الجامعة  قــوانــيــن  أن  ــم  رغ على 
إلــى  اإلداري  عـــودة  عــلــى  تــنــص 
الــتــدريــس  ــي  ف ــي  ــم ــادي األك دوره 

والبحث«.
أســمــوه  ــا  م هــنــاك  أن  ــــروا  وذك
إلى  الجامعة،  من  »التسرب  بـــ  
ـــوزارات  الــمــواقــع اإلداريـــة فــي ال
األخــرى«،  الحكومية  والهيئات 
مبينين أن »تبعث الجامعة عدداً 
دراساتهم  إلكمال  األســاتــذة  من 
الخارج،  من  عليا  شهادات  وأخذ 
إلــى  عـــودتـــهـــم  ـــد  ـــع وب ـــم  ـــه أن إال 
العمل  ــى  إل ينتقلون  البحرين، 
حكومية  ومؤسسات  وزارات  في 
مسمى  ــت  ــح ت ــة،  ــع ــام ــج ال ــر  ــي غ
ما  تثبيتهم،  يتم  وبعدها  إعارة، 
ــوال  األم عــن  التساؤل  يستدعي 
لتدريس  الجامعة  أنفقتها  التي 

ذاك؟«. أو  األستاذ  هذا 
ــال  ــج ـــــي حــديــثــهــم عــــن م وف
الجامعة،  ــي  ف العلمي  الــبــحــث 
وضــع  أن  ــون  ــي ــم ــادي األك وصـــف 
ـــك  ــــذا الـــمـــجـــال »حــــــرج«، وذل ه
ــــام  أم ــــدة  ــــوص م األبـــــــــواب  ألن 
على  ــن  ــي ــل ــاص ــح وال الــبــاحــثــيــن 
الحصول  في  الدكتوراه،  دراجة 
الـــدول  ــن  م علمية  بــعــثــات  عــلــى 
أن  إلـــــى  الفـــتـــيـــن  ـــة«،  ـــي ـــب ـــن األج
العلمي  البحث  عمادة  »أصبحت 
الذين  األساتذة  فيه  ينتقل  مكانًا 
بعد  ــة  ــي ــرب ــت ال كــلــيــة  فـــي  كـــانـــوا 

إغالقها«.
ـــــر، تــســاءل  ـــاق آخ ـــي ــــي س وف
ــب عــدم  ــب ــون عــن »س ــي ــم ــادي األك
في  لألكاديميين  نــقــابــة  ـــود  وج
مجلس  لديهم  فالطلبة  الجامعة، 
أمام  يمثلهم  ثم  ومن  ينتخبونه، 
حين  في  الجامعة،  إدارة  مجلس 
ــن  ــي ــي ــم ــادي واألك ــن  ــي ــف ــوظ ــم ال أن 
داخـــل  ــم  ــه ــل ــث ــم ت جــهــة  ـــد  ـــوج ت ال 
عرقلة  في  يتسبب  ما  الجامعة، 
إدارة  وبـــيـــن  بــيــنــهــم  الـــتـــواصـــل 

الجامعة«.
الجامعة  تــحــظــى  أن  وأمـــلـــوا 
العمل  ويتم  االهتمام،  من  بمزيد 
ـــل نـــقـــاط الــخــلــل  ــى إصـــــالح ك ــل ع
والضعف، حتى تحافظ الجامعة 
على مستواها كمؤسسة تعليمية 
مستوى  ــى  ــل ع ـــــدة  رائ حــكــومــيــة 
دول  ــي  ف الحكومية  الــجــامــعــات 

الخليج.

جامعة البحرين


