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الحواج: دعم سمو الرئيس يجسد حافًزا إلى مزيد من العمل واالجتهاد
المملكة في  رائد  تعليمي  صرح  األهلية  الوزراء:   رئيس  سمو 

لرقي  السبيل  هو  العلم  “إن  سموه:  وقال 
تمتلكه  بما  ونعتز  نفتخر  وإننا  وتطورها،  المجتمعات 
بقيمة  آمنت  مبدعة  وطاقات  عقول  من  البحرين 
بشرية  ثروة  وتشكيل  والرقي  البناء  في  وأثره  التعليم 

واالنتاج”. العمل  مواقع  شتى  في  الوطن  عليها  يعتمد 
قد  الوزراء  رئيس  الملكي  السمو  صاحب  وكان 
األهلية  الجامعة  إدارة  مجلس  القضيبية  بقصر  استقبل 

برئاسة فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس االدارة 
الرئيس  الحواج  يوسف  عبداهلل  والبروفيسور 

األهلية  الجامعة  أمناء  مجلس  رئيس  المؤسس 
أقامته  الذي  التخرج  حفل  ولجنة  األمناء  ومجلس 
الملكي  السمو  لصاحب  الكريمة  الرعاية  تحت  الجامعة 
لسموه  الشكر  بخالص  توجهوا  حيث  الوزراء،  رئيس 
من  عشر  الثاني  الفوج  تخريج  حفل  برعاية  تفضله  على 

الجامعة. طلبة 
به  تقوم  الذي  بالدور  سموه  أشاد  اللقاء،  وخالل 
صرح  أسس  ترسيخ  في  ونجاحها  األهلية  الجامعة 
التعليمية  للمنشآت  إضافة  شكل  رائد  تعليمي 
على  للقائمين  سموه  متمنًيا  المملكة،  في  والجامعية 

والتقدم. النجاح  استمرار  منتسبيها  وجميع  الجامعة 
وهنأ سموه الخريجين على ما أبدوه من تميز وإرادة 
تمنياته  عن  سموه  معربا  والتفوق،  النجاح  تحقيق  في 

العملية. حياتهم  في  والسداد  بالتوفيق  لهم 
يشكل  الخاص  التعليم  قطاع  أن  إلى  سموه  ونوه 
على  وخططها  الحكومة  لجهود  ومسانًدا  هاًما  عنصرا 
القطاع  بالتعليم في ظل ما يمتلكه هذا  االرتقاء  صعيد 
تعليمية  خدمات  تقديم  على  تساعده  إمكانيات  من 

والكفاءة. الجودة  من  عالية  مستويات  وذات  متميزة 
أفواج  تخريج  في  الجامعة  دور  على  سموه  وأثنى 

على  وتحرص  للوطن  اإلخالص  قيمة  تدرك  وأجيال 
اإلطار  باعتبارها  األصيلة  البحرينية  بالقيم  التمسك 

وتماسكه. وحدته  للمجتمع  يحمي  الذي 
من جانبه، تقدم البروفيسور عبداهلل الحواج بأسمى 
السمو  لصاحب  اإلمتنان  وعظيم  والتقدير  الشكر  آيات 
الملكي رئيس الوزراء الموقر على تفضل سموه برعاية 
الرعاية  أن  مؤكدا  سنويًا،  الجامعة  طلبة  تخرج  حفل 
على  واعتزاز  فخر  وسام  تعد  سموه  لدن  من  السامية 
وهي  ومنتسبيها،  الجامعة  على  القائمين  جميع  صدور 

والتعليم. العلم  راعي  سموه  على  بغريبة  ليست 
والجامعة  التعليمي  للقطاع  سموه  دعم  أن  وأضاف 
تقديم  في  واالجتهاد  العمل  من  مزيد  إلى  حافًزا  يجسد 
إليه  خدمات تعليمية متطورة وحديثة تواكب ما يتطلع 
المتسلح  البحريني  اإلنسان  شخصية  بناء  في  سموه 
علميا  مركزا  البحرين  وجعل  والمهارات  الخبرات  بأرقى 

المنطقة. في  مرموقا 
المناسبة  بهذه  شعرية  قصيدة  ألقيت  وقد 
في  الوزراء  رئيس  الملكي  السمو  صاحب  دور  تناولت 
المكانة  في  سموه  وجهود  التعليمي  القطاع  رعاية 
مختلف  في  البحرين  مملكة  إليها  وصلت  التي  الراقية 

المجاالت.

سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  أكد 
قطاع  في  االستثمار  أن  الموقر،  الوزراء  رئيس  خليفة  آل 

مملكة  أولويات  أهم  أحد  يشكل  وتطويره  التعليم 
البحرين في مسيرتها على طريق النهضة والتحديث، 
لما لهذا القطاع من أهمية في إثراء المجتمع وتأهيل 
المشاركة  من  يمكنهم  بما  وعلمًيا  فكرًيا  أفراده 

بفاعلية في مسيرة البناء والتنمية.

TTT
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الجامعة  معرض  واستحضر 
األهلية أعماًلا فنية شارك بها فنانون 
وخطاطون بحرينون ومقيمون وصل 
تعالج  حيث  فنانًا،   45 إلى  عددهم 
التي قدمها  المختلفة  الفنية  األعمال 
والتعلم”  “التعليم  موضوع  الفنانون 
بوصفه عنوان المعرض الرئيس لهذا 
مسبوقة  غير  تجارب  ويضم  العام، 
والتشكيل  العربي  الخط  كتابة  في 
ثقافية  الفني، متعددة وتنتمي لمنابع 

مختلفة.
وكشفت األعمال المشاركة عن 
تنوع ثري غلف أعمال عدد من خطاطي 
عباس  المعروفين:  المملكة  وفناني 
سلمان  العرب،  عبداإلله  الموسوي، 
غريب،  محسن  يوسف،  عباس  أكبر، 
خليل  ميالد،  حسين  المقابي،  جاسم 
وآخرين  النميشي،  محمد  المدهون، 
العلوي،  حورية  الفردان،  علي  هم: 
المشعل،  خديجة  الحايكي،  عبداهلل 
العلويات،  ضوية  الساري،  حسن  سيد 
زينب  شهاب،  علي  الجد،  علي 
محمد  إسماعيل،  أصغر  حسين، 
مزعل،  زهير  حيدر،  قاسم  بحرين، 
الخزاز،  موسى  العبو،  عبدالحسين 
السيد  السعيد،  عيسى  األمين،  لبنى 
حسن  الديهي،  ياسر  كاظم،  محمد 
يوسف كمال، عبداإلله الريس، محمد 
المدهون،  زكريا  خليل  مصطفى، 

محمد، وعالمة الموسوي وآخرون.

المعرض،  في  المشاركون  وطرح 
وأسلوبا،  مستوى  المختلف  المغاير 
العربية  الحرف  مع  التعاطي  وطرائق 
تباين  وسط  التشكلية.  والفنون 
قدم  من  فهناك  والتجارب.  األعمار 
عليها،  متعارف  كالسيكية  تجارب 
من  التجربة  على  طرأ  ما  جانب  إلى 
تخالطت  جديدة  ورؤى  مفاهيم 
وحينا  بالتشكيل  فيها  الحروف 
المفتوحة  اآلفاق  حيث  بالزخرفة. 
إخراج  في  المتبعة  األساليب  وتباين 

الفنية. األعمال 
محمد  البحريني  الخطاط  صرح 
بادئ  بقوله:  المجال  هذا  في  النشمي 
والفنانون  الخطاطون  يشكر  بدء  ذي 
ممثلة  وقيادتها  األهلية  الجامعة 
البروفيسور  المؤسس  الرئيس  في 
الجامعة  ورئيس  الحواج  عبداهلل 
على  العالي  منصور  البروفيسور 
والفنانيين  للخطاطين  احتضانهم 
للعام الثاني على التوالي وكل الجهود 
وطالبا  أساتذة  الجامعة  تبذلها  التي 
والطاقات  المواهب  إبراز  أجل  من 

وصقلها. البحرينية  الفنية 
الخطاطين  أن  النشمي على  وأكد 
وغير  متميزة  أعمال  إنجاز  في  نجحوا 
والتعلم”  “التعليم  تتناول  مسبوقة 
لهذا  األهلي  الجامعة  معرض  شعار 
تنتمي  اللوحات  بعض  فكانت  العام، 
الثلث  خط  الى  وأخرى  النسخ  خط  إلى 

تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية 
معرض  انطلق  التشكيلية،  للفنون  البحرين  لجمعية  الفخري  الرئيس  واإلقامة  والجوازات 
األربعاء  يوم  الثقافي،  عيسى  مركز  في  التشكيلي  والفن  العربي  للخط  الثاني  األهلية  الجامعة 
الموافق 21 مارس/ آذار 2018، والذي استمر حتى يوم االثنين الموافق 26 مارس/آذار 2018  وذلك 

في مركز عيسى الثقافي.

TTT

البحرينية المواهب  باحتضان  وإشادة  العربي..  للحرف  جديدة  رؤى 
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الكوفي  والخط  الديواني  للخط  وكذلك 
والخط الفارسي وخط االجازة.

أن  على  النشمي  الفنان  وشدد 
للخطاطين  أن  تؤكد  المعرض  أعمال 
فواحد  الحروف.  فهم  في  مذاهبهم 
يربط  وآخر  للحلم،  مّتسعا  فيها  يجد 
وتقلباتها،  نفسه  وبين  ألوانها  بين 
من  كعنوان  الحرف  تناول  وثالث 
أننا  على  االنسانية.  القدرة  عناوين 
حاولوا  الخطاطين  أن  مالحظة  يمكننا 
الحروف،  خالل  من  ذواتهم  استيعاب 
تمنح  الالمتناهي؛  باتساعها  فهي 
آفاق  إلى  لالنطالق  للنفس  فرصة 
في  ضوء  بصيص  عن  باحثة  أرحب، 

اليوم. عالم 

أن  أثبتوا  الخطاطين  أن  على  وأكد 
مخاطبة  على  كبيرة  قدرة  لديهم 
الحرف، وتحويله باأللوان إلى فن متميز، 
عن  للتعبير  بحدسهم،  مدفوعين 
الستيعاب  محاولة  في  مكنوناتهم، 

ذواتهم ووجودهم.

مساحة  التشكيلي  للفن  وكان 
وجمهور  زوار  على  وتأثيره  طغيانه 
من  الكثير  استوقف  حيث  المعرض، 

الفنان  لوحات  والمتخصصين  النقاد 
قدم  الذي  طه،  محمد  التشكيلي 
بين  المزج  في  مسبوقة  غير  تجربة 
ذات  واالتجاهات  التجريدية  المدرسة 
 6 وذاك  هذا  من  ليبتكر  الثالثية،  االبعاد 
والتعبير  اإللهام  غاية  في  فنية  لوحات 
عن مكنونات الواقع، بما تتسم به من 

منظور هندسي متميز.

أكد  طه  محمد  التشكيلي  الفنان 
المعرض  لهذا  البالغة  األهمية  على 
في  اإلثراء والتالقح والتمازج والتكامل 
والخط  التشكيلي  الفن  بين  وجده  الذي 
العربي، ونوه إلى أن اللوحات التشكيلية 
للفنانين تنوعت بين المدرسة الواقعية 
والمدرسة  التجريدية  والمدرسة 

االنطباعية. الحديثة وكذلك 

الفنانة  لوحتي  أن  إلى  طه  وأشار 
أبز  إحدى  كانت  حسين  زينب  الصاعدة 
الثانية،  نسخته  في  المعرض  مفاجآت 
فقد استوقفت لوحتيها راعي المعرض 
آل  خليفة  بن  راشد  الشيخ  سعادة 
عن  تعبران  لوحتان  قدمت  التي  خليفة 
دور العلم والتعلم في النهوض بالمرأة 
وبأفكار  الروعة  غاية  في  واقعي  بفن 
إبداعية مبتكرة، وخصوصا حين اختارت 
المرأة األفريقية الباهتة في بيئة الجوع 
الكتاب  ليأتي  والمعاناة،  والحرب  والفقر 
بعد  حياتها  ويلون  والمعرفة  والعلم 
ينقلها  آخر  وبمعنى  وجودها،  يصبغ  أن 

من  مقبرة الموت إلى جنة الحياة.

للجامعة السنوي  المعرض  افتتاح  يرعى  خليفة  بن  راشد  الشيخ 
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»شؤون الطلبة«  تنظم فعاليات التهيئة للطلبة المستجدين
الطلبة  شؤون  عمادة  اختتمت   
للطلبة  التهيئة  فعاليات  مؤخرا 
حفل  تضمنت  والتي   ، المستجدين 
الطلبة  لجميع  رئيسي  استقبال 
برامج  إلى  باإلضافة  المستجدين، 
كلية  كل  لطلبة  خاصة  تهيئة 
الكلية  بخصائص  الطلبة  لتعريف 

فيها. الدراسة  متطلبات  وطبيعة 
حفل  برنامج  اشتمل  وقد 
حضرته  الذي  الرئيسي  االستقبال 
الكليات  وعمداء  الجامعة  قيادات 
األكاديمية  الهيئتين  وأعضاء 
واإلدارية على السالم الوطني وتالوة 

عطرة من آيات الذكر الحكيم وعدد 
بالطلبة  الترحيبية  الكلمات  من 

الجدد.
رحبت  المناسبة،  وبهذه 
للتسويق  الجامعة  رئيس  مساعدة 

والعالقات العامة واإلعالم بالجامعة 
الشيراوي بالطلبة  الدكتورة  ثائرة 
تهانيها  لهم  وقدمت  الجدد 
الجامعة  في  قبولهم  بمناسبة 

األهلية، 

طلبة الجامعة يبتهجون في فعاليــــات مهــرجان »اليـوم الفـرنســي«
األهلية  بالجامعة  الدولية  العالقات  إدارة  أقامت 
عددا  متضمنا  السنوي،  مهرجان اليوم الفرنسي 
الثقافية واالجتماعية  الفعاليات واألنشطة  واسعا من 
التبادل  تجربة  استعراض  إلى  باإلضافة  والترفيهية، 
الجامعات الفرنسية  من  عدد  بين  الدولي  الطالبي 
الجامعة  تستضيف  بموجبه  والذي  األهلية،  والجامعة 
الفرنسيين. الطلبة  من  أعدادا  سنوي  بشكل  األهلية 

األستاذ  الدولية  العالقات  إدارة  مدير  أوضح  وقد 

كاظم يشارك في مؤتمر تكنولوجيا وتطبيقات المعرفة في بريطانيا
اإلنجازات  من  سلسلة  ضمن 
البحثية والعلمية ألكاديميي الجامعة 
بكلية  المساعد  األستاذ  فاز  األهلية، 
الدكتور  المعلومات  تكنولوجيا 
بالمركز األول ألفضل  كاظم  حسن 
الدراسات  بين  بحثية  دراسة 
مؤتمر  في  المشاركة  العلمية 
الذي  المعرفة  وتطبيقات  تكنولوجيا 
المملكة  نظمته جامعة امبريال في 

المتحدة  مؤخرا.
األهلية  الجامعة  رئيس  وأعرب 

البروفيسور منصور العالي عن اعتزازه بهذا الفوز معبرا عن 
الجامعة  أساتذة  وجميع  كاظم  حسن  للدكتور  تبريكاته 
مجاالت  في  مشهودة  إنجازات  من  حققوه  لما  األهلية 

تكشف  والتأليف،  والكتابة  البحث 
وتوجه  األهلية  الجامعة  تفوق  بوضوح 
أكبر  نحو  وطلبتها  أساتذتها  بوصلة 
قدر من االهتمام باألنشطة العلمية 

والبحثية.
حسن  الدكتور  أوضح  وقد 
تناولت  العلمية  دراسته  أن  كاظم 
العمليات  الذكية في  توظيف األجهزة 
توظيف  أثر  عن  باحثة  التعليمية، 
تكنولوجيا المعلومات على التحصيل 
التجربة  أثبتت  حيث  للطلبة،  العلمي 
بوسائل  المدعم  الالحق  االتصال  أن  على  العملية 
لدى  العلمي  التحصيل  على  إيجابيا  أثرا  أوجد  التكنولوجيا 

عينة الدراسة.
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طلبة الجامعة يبتهجون في فعاليــــات مهــرجان »اليـوم الفـرنســي«
تضمن  مهرجان اليوم الفرنسي  بأن  الحواج  عمار 
وعروض  المحاضرات،  من  عدد  وتقديم  افتتاحيا  حفال 
من  لعدد  قدامى  خريجين  ومشاركة  الفيديو، 
وورش  دروس  إلى  باإلضافة  الجامعات الفرنسية، 
الطهي الفرنسي،  وفنون  اللغة الفرنسية  تعليم  في 
على  التذكارية  الهديا  بتوزيع  المهرجان  ليختتم 
الغداء الفرنسي التي  ومأدبة  والمشاركين،  الفائزين 

المهرجان. بمناسبة  أقيمت 

تناولت حوكمة الجامعات والتحديات التي تواجه التعليم في الخليج
مجلة  “فل�سفة التعليم” المرموقة تن�سر درا�سة لفريق بحثي من الجامعة

تمكن فريق بحثي من الجامعة األهلية من نشر مقالة 
علمية في إحدى أفضل المجالت العالمية في مجال التعليم 
aEduc  ( العلمية والنظرية  التعليم   وهي مجلة فلسفة 

والتابعة للجمعية   )  tional PhilosoPhy and thEory
االسترالية لفلسفة التعليم، وتصدر عن دار النشر العالمية 
البريطانية  taylor & Francis، وتصنف هذه المجلة على 
أنها مجلة الفئة األولى )a+( والتي تضم فقط أفضل 5٪ من 
المجالت العالمية في حقل التعليم حسب التصنيف الدولي 
 )thomson Journal list )isi Era. كما إنها مدرجة في 

.scoPus وقاعدة
تشكل  قد  الدراسة  أنجز  الذي  البحثي  الفريق  وكان 
أستاذة  اهلل(  )رحمها  قسطندي  سامية  الدكتورة  من 
فلسفة التعليم، والدكتور عالم حمدان أستاذ المحاسبة 
والحوكمة المشارك ورئيس قسم المحاسبة بالجامعة 
أستاذ  العريني  الدين  بهاء  والدكتور  البحثي،  للفريق  كقائد 
مساعدة  حسان  أحالم  والدكتورة  المساعد،  المحاسبة 

الرئيس لشؤون الجودة والتخطيط.
قرابة  العلمية  الورقة  هذه  ونشر  إعداد  استغرق  وقد 
العامين، وناقشت قضايا حوكمة التعليم العالي والتحديات 
التي تواجهها الجامعات الخليجية، واستطلعت خاللها آراء 

346 من األكاديميين في جميع الدول الخليجية.
الجامعات  في  التعليم  حوكمة  إلى  الدراسة  وتطرقت 
الخليجية؛ والحاجة إليها في مسيرتها للنهوض بالمجتمع 
ممارسات  أفضل  العلمية  الورقة  ناقشت  وقد  الخليجي، 
الجامعات  لنمـوذج  مقتــرح  نموذج  وضع  مع  الحوكمة 
واالجتماعيـة  الثقافية  البيئة  من   نابعاً  الخليجيـة 

واالقتصـادية  المتميزة.
كما تطرقت الدراسة لجودة التعليم العالي، واإلجراءات 
التي تتخذها الجامعات الخليجية، ومدى مواكبتها للمعايير 

بالرؤية  ربطها  وضرورة  الصدد،  هذا  في  الدولية  والتجارب 
أهم  الدراسة  ناقشت  كما  خليجية.  دولة  لكل  الوطنية 
التحديات التي تواجهها الجامعات الخليجية، ومنها تحديات 
التمويل، وقد ناقشت العديد من التجارب الدولية في تمويل 
لتمويل  بنموذج  توصيات  إلى  الدراسة  وخلصت  الجامعات 
المجتمعية  المشاركة  على  يستند  الخليجية  الجامعات 
في التمويل، وعلى ربط قطاع األعمال بالجامعات، وتفعيل 
التمويل الوقفي للجامعات الخاصة للحد من اعتمادها على 

الرسوم الطالبية كمصدر أساسي للتمويل.
وقد استقبل رئيس الجامعة البروفيسور منصور العالي 
أن  على  ويؤكد  الرائع،  اإلنجاز  بهذا  ليهنئهم  البحثي  الفريق 
مملكة البحرين جديرة فعاًل بأن تكون مركزاً علميًا وبحثيًا 
بشكل  األوسط  والشرق  المنطقة  مستوى  على  متقدما 
عام، منوها في الوقت نفسه إلى أن الجامعة األهلية ليست 
مجرد مؤسسة تعليمية وأكاديمية، وإنما هي في منظور 
يعنى   وأكاديمي  علمي  صرح  وطلبتها  وأساتذتها  إدارتها 
العمل  اإلبداع واإلبتكار ورفد سوق  أجيال قادرة على  بخلق 
ومن  المطلوبة،  التنمية  احداث  على  قادرة  مؤهلة  بكوادر 
جهة أخرى فإن الجامعة االهلية تمثل مركزاً علميًا وبحثيًا 
رائداً يالحق مختلف التحديات التي تواجهها مسيرة التنمية 
الحلول  عن  ويبحث  والخليجي  البحريني  المجتمع  في 

واالبتكارات المناسبة لها.
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العالي:  مشاريع طلبة األهلية من وحي احتياجات سوق العمل
خوذة ذكية و�سيدلية تفاعلية واأحوا�ض مبتكرة �سمن م�ساريع طلبة الهند�سة

بالجامعة  الهندسة  كلية  أقامت 
الهندسية  المشاريع  معرض  األهلية 
الدوري، حيث قدم عدد من طلبة الكلية 
دراساتهم  نتائج  تخرجهم  المتوقع 
ومشاريعهم المتعلقة بالموضوعات 
من  نفذوها  التي  المختلفة  الهندسية 
وحي احتياجات السوق الهندسية، وذلك 
بحضور جمهور  من الطالب  واألساتذة 
الموظفين وممثلي عدد من المجاالت 

الهندسية في المملكة.
عدد  على  المعرض  اشتمل  وقد 
والفريدة،  المتميزة  المشاريع  من  رائع 
مشكلة  حل  على  معظمها  يركز 
معينة تواجهها صناعة بعينها  أو ابتكار 
المشاريع  هذه  تنفيذ  تم  وقد  جديد. 
من  كجزء  دراسي  فصل  مدى  على 
المناهج الدراسية المقررة لطلبة كلية 

الهندسة بالجامعة األهلية.
المتوقع  من  عدد  واستعرض 
تخرجهم من  طلبة الكلية  في برنامجي 
واالتصاالت  اآللي  الحاسب  هندسة 
والشبكات  الجوال  الهاتف  وهندسة 
حيث  بهم،  الخاصة  التخرج  مشاريع 
تعالج مشاريعهم  البحثية مجموعة 
لمشكالت  المقترحة  الحلول  من 

صناعية وهندسية متعددة.
في  البارزة  المشاريع  أحد  وكان 
الذكية  الخوذة  مشروع  المعرض، 
والتي  ثابت،  عبدالنبي  أحمد  للطالب 
التفاعل  النارية  الدراجات  لسواق  تتيح 

الذكية  واألجهزة  النقال  الهاتف  مع 
أن  ودون  البلوتوث،  تقنية  باستخدام 

يشكل ذلك عائقا لقيادة  الدراجة.
أما الطالبان أحمد محمد الحرز وعلي 
مشروع  صمما  فقد  عبدعلي  عبداله 
الذكي،  أو  التفاعلي  المتحرك  الكرسي 
والذي يستجيب ألوامر مستخدمه عن 
خالل  من  أو  الرقمي  التطبيق  طريق  

األوامر الشفهية.
حسن  محمد  الطالبان  أما 
فكان  ربيع  محمد  وحسين  الشاعر 
مشروعهما عبارة  عن جهاز  إلكتروني 
تفاعلي يوضع في المركبات  والسيارات 
القدرة  لديه  وتكون  أنواعها،  بمختلف 
وخدمة  النجدة  بشرطة  االتصال  على 
الحوادث،  وقوع  حال  في  اإلسعاف 
أن  يمكن  ما  السرعة،  فائق  وبشكل 
إسعاف  في  إيجابية  نتائج  عليه  تترتب 
السير  مشكلة  ومعالجة  المصابين 

الناجمة عن وقوع الحادث.
البنعلي  أحمد  يوسف  الزميلين  أما 
تمثل  فلقد  التميمي  أحمد  وسالم 

صندوق  إيجاد  في  مشروعهما 
المرضى  لخدمة  الشخصية  الصيدلية 
متعددة  كميات  يتعاطون  الذي 
تذكرهم  حيث  األدوية،  من  ومختلفة 
تناول  بمواعيد  التفاعلية  الصيدلية 
الدواء وتحدد لهم الجرعات  المطلوبة، 
حول  مفصلة  تقارير  لألطباء  وتقدم 
مدى التزام  المريض بالجرعات الدوائية 
من  لألدوية  تناوله  في  الخطأ  ونسبة 

ناحية الكمية  أو  المواعيد.
أما الطالب حمزة عبدالمجيد أسد 
فلقد تمثل مشروعه في تزويد اإلشارات 
ترصد  ذكية  تفاعلية  بأجهزة  الضوئية 
وسيارات  والنجدة  اإلسعاف  سيارات 
إيجابيا  لتتفاعل  المهمة  الشخصيات 
المطلوبة  األولوية   لها  وتتيح  معها 

للسير.
الذكية  األحواض  كانت  فيما 
حسين  طالب  علي  الطالبين  مشروع 
والتي تضم  أبو زهيرة،  ومحمد جاسم 
مجسات تحدد نسب الحموضة ودرجة 
الحرارة ووفرة األكسجين وما شابه في 

أحواض  األسماك. 

12 من موظفي الجامعة يحصلون على مؤهالت احترافية جديدة
منصور  البروفيسور  األهلية  الجامعة  رئيس  كرم   
إنهائهم  بعد  الجامعة  وموظفي  أساتذة  من   12 العالي 
االحترافية  الشهادة  على  الحصول  متطلبات  جميع 
أنجزوا  أن  بعد  اإلنتاجية،  تحسين  مجال  في  البريطانية 
مشروعات متكاملة في مجال عملهم وفق المواصفات 

البحثية واألكاديمية المتلزمة بالمعايير الدولية.

وقال  العالي على هامش تكريم األساتذة والموظفين 
األهلية  الجامعة  بأن  االحترافي  المؤهل  على  الحائزين 
حريصة على تنمية مهارات وقدرات أساتذتها وموظفيها 
المؤهالت  أعلى  على  الحصول  من  وتمكينهم  البحثية، 
العلمي  تطورهم  على  المساعدة  واالحترافية  العلمية 

والمهني.
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باحثون ي�ستعر�سون درا�ساتهم بموؤتمر طلبة الدكتوراه

األهلية  للجامعة  المؤسس  الرئيس  أكد 
الهدف  أن  يوسف الحواج على  عبداهلل  البروفيسور 
األسمى للبحث العلمي االرتقاء باإلنسان والمشاركة 
في نهضة المجتمعات، مؤكدا على أن جميع البلدان 
المتقدمة والمتطورة راهنت في المقام األول على 
البحث العلمي من أجل الظفر بحلول وأفكار وسبل 
تعالج العديد من المشكالت والتحديات االقتصادية 

واإلدارية التي تواجهها.
جاء ذلك على هامش افتتاح فعاليـات مؤتمر  ط
لبـة  الدكتـوراه  العلمي السنوي التاسع صباح األحد 
الموافق 11 فبراير / شباط 2018، والذي نظمته الجامعة 
البريطانية،  برونيل  جامعة  مع  بالتعاون  األهلية 
بهدف إتاحة الفرصة للباحثين ومشرفيهم لتقديم 
ومناقشتها،  أبحاثهم  ونتائج  العلمية  أوراقهم 
بمشاركة أكاديميين وإداريين من الجامعة األهلية 
يومين  لمدة  وذلك  البريطانية،  برونيل  وجامعة 

متتايين بقاعة أوال في فندق الخليج.
البروفيســـور  الحــــواج  الباحــثين  وحــث 
تقدمه  لبرنامج الدكتوراه الذي  المنتسبين 
الجتياز  الجهد  من  مزيد  بذل  إلى  الجامعتين 
نشر  على  والعمل  للبرنامج،  الدقيقة  المتطلبات 
أن  على  مشددا  العالمية،  الدوريات  في  أبحاثهم 
جدوى البحث العلمي تكمن في مشاركة نتائجه مع 

الباحثين والعلماء اآلخرين، على اعتبار أن اإلنسانية 
بأجمعها شريكة في ما تحققه من تطور في مجاالت 

العلم والمعرفة. 

والعلوم  والفنون  األعمال  كلية  عميد  وأبدى 
االجتماعية، لجامعة برونيل في المملكة المتحدة 
البروفيسور توماس بيتريدج في الجلسة االفتتاحية 
للمؤتمر سعادته بقصة النجاح الرائعة التي حققتها 
تجربة برنامج الدكتوراه المشترك بين الجامعتين 

طوال 10 سنوات مضت منذ انطالقته.

وقال إن هذه التجربة أتاحت الفرص إلنتاج بحوث 
ودراسات على صلة وثيقة بقضايا وتحديات تواجهها 
للبحث  ويمكن  خاص،  نحو  على  الخليج  منطقة 
معالجتها  في  كبيرة  بفاعلية  يساهم  أن  العلمي 
وتذليلها، منوها في الوقت نفسه باهتمام الجامعة 
األهلية بالبحث العلمي وتحفيزها أساتذتها وطلبتها 

ومنتسبيها على خوض هذا المجال واإلبداع فيه.

 وتضمنت جلسات المؤتمر مناقشات ثرية، أثارت 
الجامعتين  برنامج الدكتوراه من  مشرفي  إعجاب 
والباحثين أنفسهم، حيث أتاح لهم المؤتمر فرصة 
األبحاث  مواضيع  من  عدد  ومناقشة  األفكار  توليد 

بشكل احترافي دقيق.

الشــريك   أوضـح   جهته   ومن 
االحترافية،  للشـهادة  المنفـذ 
جافكون  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
اإلنتاجية  وتحسين  لالستشارات 
الشهادة  بأن  جعفري  الدكتور أكبر 
االحترافية أتاحت للباحثين القدرة على 
كيفية  حول  الممارسات  أفضل  إيجاد 
الباحثون  يتعرف  حيث  اإلنتاجية،  تعزيز 
هذا  في  المثلى  الممارسات  على 

الجانب.
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المهن يوم  فعاليات  افتتاح  يرعى  العمل  وزير 

والتنمية  العمل  وزير  افتتح 
محمد  بن  جميل  السيد  االجتماعية 
الثامن«،  المهن  »يوم  حميدان   علي 
األهلية،  الجامعة  نظمته  الذي 
رئيس  و  المؤسس  الرئيس  بحضور 
البروفيسور  الجامعة  أمناء  مجلس 
من  وعدد  الحواج،  يوسف  عبداهلل 
اإلدارية  الهيئتين  في  المسؤولين 

والوزارة. بالجامعة  والتعليمية 
المناسبة،  بهذه  له  تصريح  وفي 
المهن  يوم  بإقامة  حميدان  أشاد 
في  األهلية،  للجامعة  السنوي 
التوظيف  معارض  إقامة  إطار 
الجامعات  تعريف  تستهدف  التي 
الحالية  الوظيفية  بالفرص  لطالبها 
العمل،  سوق  في  والمستقبلية 
من  العمل  أصحاب  إليه  يحتاج  وما 
الكفاءات والموارد البشرية الوطنية 
به  تسهم  ما  إلى  إضافة  المؤهلة، 

لعرض  فرص  من  المعارض  هذه 
في  والمتوافرة  الشاغرة  الوظائف 
في  والمنشآت  القطاعات  مختلف 
فرص  وكذلك  الخاص،  القطاع 
والباحثين  للطلبة  المتاحة  التدريب 
العمل  وزارة  أن  إلى  الفًتا  عمل،  عن 
مثل  تدعم  االجتماعية  والتنمية 
الشراكة  تجسد  التي  المبادرات  هذه 
الجهات  مختلف  بين  المجتمعية 
المواطنين  إدماج  جهود  إطار  في 
القطاع  الباحثين عن عمل بمنشآت 

وطنية  مسؤولية  باعتبارها  الخاص، 
الجهات  مختلف  تكاتف  تتطلب 
يدعم  وبما  واألهلية،  الرسمية 
تأهيل  في  وبرامجها  الوزارة  مشاريع 
سوق  في  الجدد  الخريجين  وتوظيف 

العمل.
البروفيسور  أشاد  جهته  من 
وزير  سعادة  برعاية  الحواج  عبداهلل 
ليوم  االجتماعية  والتنمية  العمل 
وزارة   55 ومشاركة  الثامن  المهن 
فعاليات  في  وشركة  ومؤسسة 
حرص  إن  على   مؤكدا  المهن،  يوم 
الفعالة  المشاركة  المؤسسات على 
التي  العالقة  وعمق  قوة  عن  يعبر 
وثقة  العمل،  بسوق  الجامعة  تربط 
بمخرجات  والشركات  المؤسسات 

األهلية. الجامعة 
وزارة  بجهود  الحواج  وأشاد 
في  االجتماعية  والتنمية  العمل 
الجامعات  بين  العالقة  أواصر  تعزيز 
جهة  من  التدريبية  والمؤسسات 
العمل  سوق  ومؤسسات  وشركات 
البحريني  والشباب  أخرى  جهة  من 
دورها  عن  فضال  ثالثة،  جهة  من 
الشباب  توظيف  في  المشهود 
مستوياتهم  بمختلف  البحريني 
الكفيلة  الخطط  وتنفيذ  العلمية 
أجورهم في  انتاجيتهم ورفع  بتعزيز 

والشركات. المؤسسات  مختلف 
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رئي�ض الموؤتمر: الأهلية موؤهلة للتناف�ض العالمي

موؤتمر التميز الجامعي يبحث التجربتين الإمارتية والماليزية
الثامن  المؤتمر  اختتم   
لتصنيف  المعتمدين  للناشرين 
إس   “كيو  العالمي  الجامعات 
مارس   6( الثالثاء  أعماله  ميبل”، 
ورقة  ثالثين  بمناقشة   )2018
إمارة  تجربتي  واستعراض  علمية، 
التعليم  تعزيز  في  وماليزيا  دبي 
المشاركون  وناقش  العالي، 
موضوعات ومحاور عدة من بينها: 
واإلعتراف  األكاديمي  اإلعتماد 
،وضمان  التعليم  وتدويل  العالمي، 
الجودة، والتخطيط االستراتيجي في 

التعليم، وريادة األعمال.

الدولية  اللجنة  رئيس  وأكد 
االستشارية لمؤتمر كيو أس الدولي 
الشرق  منطقة  في  التعليم  لرواد 
أس  )كيو  أفريقيا  وشمال  األوسط 
أن  داوننج  كيفن  الدكتور  ميبل( 
الوصول إلى التميز الجامعي يتطلب 
الجودة،  لتحقيق  معيارية  أطر  وضع 
هذا  في  مشدداً  العلمية،  والنزاهة 
السياق على تنشيط البحث العلمي 

الذي يعد أداة للتحسين، والمراجعة، 
وتطوير النظم واآلليات.

مالحقة  عملية  كانت  إذا  وعما 
تضعها  التي  والمعايير  النظم 
تضر  قد  التصنيف  مؤسسات 
تحتاج  التي  التعليمية  بالعملية 
لإلبداع  الحركة  من  مساحة  إلى 
واإلبتكار قال: “ قد تشعر مؤسسة 
تلك  بأن  البداية  في  العالي  التعليم 
حركتها  تقيد  والمعايير  األطر، 
ستجني  عليها  التعود  بمجرد  لكن 
إنجاز  على  وستساعدها  ثمارها، 
ألن  سلسة،  بطريقة  أهدافها 

ترتكز  التصنيف  مؤسسات  معايير 
على أسس علمية”.

التي  للنظم  تقييمه  وعن 
الجامعي  التعليم  منظومة  تحكم 
التي  األوراق  بحسب  البحرين  في 
قال:  المشاركون  استعرضها 
األهلية وجامعة  الجامعة  أن  “أعتقد 
في  للمنظمة  الشريكين  البحرين 
التنافس  بإمكانهما  المؤتمر  هذا 
عن  معربًا  عالمي”،  مستوى  على 
السنوي  المؤتمر  بتنظيم  سعادته 
اهتمامًا  تولي  التي  البحرين  في 

التعليم. متزايداً بجودة 

الحواج  البروفيسور  وتوجه 
رعايته  على  العمل  لوزير  بالشكر 
بمقر  الثامن  المهن  يوم  لفعالية 
التأمينات  مجمع  في  الجامعة 
والشركات  للمؤسسات  وتكريمه 
في  مثنيا  المعرض،  في  المشاركة 
المبذولة  الجهود  الوقت نفسه على 
الثامن  المهن  يوم  فعالية  إلنجاح 

واقع  على  تطل  “نافذة  بوصفه 
جهة،  من  العمل  سوق  متطلبات 
العلمية  الكفاءة  مستوى  وتعكس 
من  األهلية  طلبة  لدى  والتدريب 

أخرى”. جهة 

يعد  المهن  “يوم  إن  على  وأكد 
المزيد  تحقيق  نحو  ناجحة  خطوة 

يطمح  ما  بين  والتقارب  التالقي  من 
األهلية،  الجامعة  في  الطالب  إليه 
في  العمل  أرباب  يطلبه  ما  وبين 
داعيًا  والمؤسسات”،  الشركات 
القصوى  اإلستفادة  إلى  الطلبة 
باعتبارها  المهن  يوم  فعالية  من 
متطلبات  واقع  على  لالطالع  فرصة 

المهن.
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الوطني الريا�ضي  اليوم  في  العا�ضمة   �ضوارع  في  الم�ضي 

الرويحي: تاأجيل هدم مبنى الغرفة القديم لحين النتهاء من اإعادة هوية المنطقة

الحواج: جامعاتنا قادرة على الم�ساهمة بملياري دينار�سنويا في القت�ساد لو اأح�سنا ت�سويقا

التنفيذي  الرئيس  قال  فيما 
البحرينن  وصناعة  تجارة  لغرفة 
إدارة  مجلس  أن  الرويحي،  خالدد  د. 
القديم  المبنى  هدم  أجل  الغرفة 
الخارجي  الشكل  وتنفيذ  المنامة  في 
معلومات  ورود  بعد  للمبنى، 
هوية  إعادة  بصدد  الحكومة  أن 

. لمنطقة ا
المفتوح  اللقاء  في  ذلك  جاء 
القطاعين  بين  الشراكة  فرص  حول 
في  أقيمت  التي  والخاص،  العام 
الجامعة   بين  الثالثي   التعاون  إطار 
العالمية  والمنظمة  األهلية  

والغرفة. المستدامة  للتنمية 
عبداهلل  البروفيسور  وقال 
وهي  جدا  مهمة  الندوة  “إن  الحواج: 
القطاعين  مشاركة  لمناقشة 
التنمية  تحقيق  في  والخاص  العام 
مؤشرات  وخصوصا  المستدامة 
االهلية  الجامعه  بادرت  لذلك   ،2030
عن  للحديث  الغرفة  مع  بالتعاون 

جدا”. المهم  الموضوع  هذا 
كل  في  التنمية  “ان  وأضاف: 
لكل  تحتاج  عامة  بصفة  القطاعات 
على  االعتماد  يمكن  وال  المداخيل 
يشارك  ان  البد  بل  فقط  الحكومة 
لذلك  التنمية  عملية  في  الجميع 
والخاص  العام  القطاعين  مشاركة 

لها ميزات كبيرة في كل المؤشرات 
والقطاعات”.

قطاع   على  أركز  “أنا  وأوضح:   
بعض  في  وأسميه  العالي  التعليم 
حيث  المختلط  بالتعليم  األحيان 
إن  الموارد،  حيث  من  مختلط  أنه 
بعض  لتحقيق  يحتاج  العام  القطاع 
الدولة،  عن  مسؤول  انه  حيث  األمور 
والقطاع الخاص مسؤول عن تحقيق 
اشراكهم  من  البد  لذا  أخرى،  أمور 
اعتقد  ولذلك  القطاعين  ليتكامل 
يكون  ان  يجب  كله  المستقبل  ان 
ينظر  ان  يجب  ال  مشاركة  هناك 
بل  فقط  ربحي  انه  الخاص  للقطاع 
وأن  وطني،  نشاط  انه  للكل  ينظر 
بعض  وفي  الخاص  القطاع  يشعر 
مسؤولية  انها  بالذات  القطاعات 

تجاري”. لمشروع  باإلضافة  وطنية 
 من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
البحرين،  وصناعة  تجارة  لغرفة 
نوقشت  “لقد  الرويحي:  خالد  د. 
القطاعين  بين  الشراكة  فرص 
العقدين  مدى  على  والخاص  العام 
وعلى  الجوانب  جميع  من  الماضيين 
مستويات مختلفة، ويجب أن نعترف 
بأن هذه الشراكة ال تزال قيد البحث 
يتم  ولم  النامية  الدول  معظم  في 
أجل  من  األمثل  بالصورة  استغاللها 

المحلية”. بالمجتمعات  االرتقاء 

الرؤية  إطالق  “قبل  ولفت: 
الحكومة قرارها  اتخذت  االقتصادية، 
االستثمارات  مجال  بفتح  التاريخي 
الخاص  للقطاع  العالي  التعليم  في 
الصدفة    من  وليس    .2001 عام  في 
من  واحدة  األهلية  الجامعة  ترى  أن 
القطاع  أنشأها  التي  الجامعات  أولى 
أحد  وهي  البحرين،  في  الخاص 

هذا”. للقائنا  المنظمين  شركائنا 
المنظمة  رئيس  قال  جانبه،  من 
المستدامة،  للتنمية  العالمية 
للبحرين  اختيارنا  “إن  أحمد:  عالم 
زيارتها  قررنا  التي  الدول  ضمن  من 
ضمنها  من  الجوالت  لهذه  لقيامنا 
حيث  والسودان،  والمغرب  بريطانيا 
كبير  اهتمام  لديها  البحرين  إن 
المستدامة،  التنمية  أهداف  لتحقيق 
تهتم  دائما  األهلية  والجامعة 
وأكد  القضايا”.   هذه  مثل  وتدعم 
العام  القطاعين  بين  الشراكة  أن 
األمم  وأن  جدا،  مهمة  والخاص 
له  الخاص  القطاع  أن  ترى  المتحدة 
مساعدة  في  واستراتيجي  هام  دور 
 ،2030 في  األجندة  كل  لتحقيق  الدول 
العام  مع  يشارك  الخاص  والقطاع 
أن  نريد  ولكننا  طويلة  فترة  منذ 
وأن  أكبر،  بشكل  المشاركة  يفعلوا 
والطرق  اآلليات  على  الخاص  يتعرف 

المتحدة. األمم  تناقشها  التي 

ورئيس  المؤسس  الرئيس  كشف 
األهلية،  الجامعة  أمناء  مجلس 
من  أنه  الحواج:  عبداهلل  البروفيسور 
الجامعات  قطاع  يساهم  أن  الممكن 
الدخل  في  سنويًا   دينار  ملياري  بنحو 
دول  في  بعناية  تسويقه  تم  إذا  القومي 

مجلس التعاون الخليجي. 

TTT
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دورة نا�سر بن حمد الأولى تنعى الفقيد ح�سن الحريري

�ســكرًا لنا�ســـر بن حمــد.. و�ســـعداء بانجـــاز جامعتنــــا

الوطني الريا�ضي  اليوم  في  العا�ضمة   �ضوارع  في  الم�ضي 

نعت اللجنة المنظمة العليا 
حمد األولى  بن  لدورة ناصر 
الشاب  الفقيد  للجامعات 
الحريري مسؤول  حسن أنور 
الجامعة  في  الطالبية  االنشطة 
استذكرت  حيث  االهلية، 
الغالي  الفقيد  مناقب  اللجنة 
عرف  لما  الحميدة،  وصفاته 
وطيبة  الخير  حب  من  عنه 
كما  الخلق،  ودماثة  القلب، 
بدوري  مهم  دور  للفقيد  كان 

للجامعات. حمد  بن  ناصر 
المنظمة  اللجنة  وأعربت 
عائلة  الى  تعازيها  خالص  عن 
المولى  داعين  الشاب،  الفقيد 

الفقيد  يتغمد  أن  وجل  عز 
وأن  ورضوانه،  رحمته  بواسع 
ويلهم  جناته،  فسيح  يسكنه 

والسلوان. الصبر  وذويه  اهله 

أعرب الرئيس المؤسس و رئيس 
األهلية  الجامعة  أمناء  مجلس 
عن  الحواج  عبداهلل  البروفيسور 
المتميزة  بالنتيجة  الكبيرة  سعادته 
لكرة  الجامعة  فريق  حققها  التي 
المركز  الصاالت، بحصوله على  القدم 
الصاالت  القدم  كرة  بمسابقة  األول 
بدوري سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
لألعمال  الملك  جاللة  ممثل  خليفة 
رئيس  الشباب،  وشؤون  الخيرية 

والرياضة،  للشباب  األعلى  المجلس 
البحرينية،  األولمبية  اللجنة  رئيس 
اسدل  والذي  للجامعات  والمخصص 
مؤكدا  مؤخرا،  منافساته  على  الستار 
الجهود  ثمرة  هو  اإلنجاز  هذا  أن 
واإلداري  الفني  الجهازين  بذلها  التي 
والمستوى الرائع الذي قدمه الالعبون 
المسابقة،  هذه  منافسات  طيلة 
للمباراة  ذلك  خالل  من  وصلوا  والتي 
اللقب،  بهذا  الفوز  واستحقوا  النهائية 

الئحة  في  الفريق  اسم  مسجلين 
األولى،  نسخته  في  الدوري  هذا  أبطال 
جاهدة  ستسعى  الجامعة  أن  مضيفا 
تساهم  مستقبلية  خطة  لوضع 
أجل  من  للمواصلة  الفريق  دفع  في 
النسخة  لمنافسات  األمثل  التحضير 
والتقدير  الشكر  موجها  القادمة، 
بن  ناصر  الشيخ  لسمو  والعرفان 
الطيبة  بادرته  على  خليفة  آل  حمد 

إلقامة هذا الحدث.

الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
المشي  فعالية  األهلية  بالجامعة 
لحرم  المجاورة  والشوارع  الطرق  في 
تزامنا  التأمينات،  بمجمع  الجامعة 
الرياضي  الوطني  اليوم  فعاليات  مع 
إطار  في  وذلك  البحرين،  لمملكة 
السمو  صاحب  توجيهات  تنفيذ 
سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
الموقر  الوزراء  رئيس  خليفة  آل 
 13 يوم  عمل  يوم  نصف  بتخصيص 
اليوم  لفعاليات  الجاري  فبراير/شباط 

البحرين. لمملكة  الوطني  الرياضي 
رئيس  أكد  المناسبة  وبهذه 
الجامعة األهلية البروفيسور منصور 

حريصة  الجامعة  أن  على  العالي 
وطلبتها  أساتذتها  تحفيز  على 
ورفع  الرياضة،  على  ومنتسبيها 
في  الرياضة  بأهمية  الوعي  مستوى 
من  لها  لما  عام،  بشكل  المجتمع 

الجسدية  الصحة  على  كبيرة  آثار 
حرص  إلى  الفًتا  للفرد،  والنفسية 
مثل  في  المشاركة  على  الجامعة 
الجهات  مع  بالتنسيق  اليوم  هذا 

المملكة. في  المعنية 
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نا�سر بن حمد : ل يوجد خا�سر في هذا الدوري، بل الجميع كان فائزًا

»الأهلية« تظفر ببطولة

نا�سر بن حمد للجامعات

أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
لألعمال  الملك  جاللة  ممثل  خليفة 
رئيس  الشباب  وشؤون  الخيرية 
والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، أن 
للجامعات  ناصر بن حمد  نجاح دوري 
أربع  تضمن  والذي  األولى  نسخته  في 
للجهد  حقيقيًا  نتاجًا  كان  مسابقات 
المنظم  الجماعي  والعمل  المتميز 
النبيلة  الرسالة واألهداف  الذي أوصل 
والطالبات  الطالب  جميع  إلى  للدوري 
في  أساسيين  شركاء  كانوا  الذين 

الجامعي األول.  الدوري  نجاح 
بن  ناصر  الشيخ  سمو  وقال 

المباريات  بمناسبة  خليفة،  آل  حمد 
للجامعات:  سموه  لدوري  النهائية 
الدوري  إقامة  خالل  من  تمكنا  “لقد 
في  واضحة  نوعية  نقلة  تحقيق  من 
البرامج المقدمة إلى طالب وطالبات 
والخاصة،  الحكومية  الجامعات 
ورائعًا  كبيراً  نجاحًا  الدوري  وشهد 
من  الواسعة  المشاركة  خالل  من 
الذي  األمر  والطالبات،  الطالب  قبل 
السنوات  في  العمل  علينا  يحتم 
وتطويره  بالدوري  االرتقاء  المقبلة 
أعلى  لبلوغه  مستمرة  بصورة 
السمعة  بعد  خاصة  المستويات، 
في  الدوري  اكتسبها  التي  العطرة 

ناجحة  كانت  والتي  األولى  نسخته 
المقاييس”. بجميع 

تهانينا  عن  “نعرب  سموه:  وذكر 
من  تمكنت  التي  الجامعية  الفرق  إلى 
مختلف  في  األولى  بالمراكز  الظفر 
المسابقات بعد أن قدموا مستويات 
إلى  وصواًل  الدوري،  في  وبارزة  كبيرة 
القول  يبقى  ولكن  باأللقاب،  التتويج 
الدوري،  هذا  في  خاسر  يوجد  ال  إنه 
التجمع  بهذا  فائزاً  كان  الجميع  بل 
فيه  تكاتفت  الذي  الكبير  الشبابي 
الشباب  شأن  إعالء  أجل  من  الجهود 

البحريني”.

الشباب  شوؤن  وزير  الجودر  هشام  تّوج 
مسابقة  بلقب  األهلية  الجامعة  فريق  والرياضة 
كرة القدم الصاالت “للطالب”، بعد الفوز في المباراة 
ama بنتيجة  جامعة  فريق  حساب  على  النهائية 
جمعت  التي  المباراة  في  هدف،  مقابل  هدفين 
في  الرياضية،  خليفة  مدينة  صالة  على  الفريقين 
الجامعة  فريق  أهداف  سجل  المسابقة.  نهائي 
ومحمد   35 الدقيقة  في  خطاب  زكريا  األهلية 
األخيرة،  الثواني  في  وتحديداً   40 الدقيقة  في  أحمد 
رضا  سيد  ama الالعب  جامعة  هدف  سجل  فيما 
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