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“األهلية” تحقق المركز األول في مؤشر جودة التعليم
الحـــواج: القيـــادة جعلـــت مـــن البحريـــن محـــل أنظـــار واهتمـــام المؤسســـات العالميـــة

حققــت الجامعــة األهليــة تقدمــا باهــرا فــي التصنيــف الدولي لمؤسســة 
التايمــز للتعليــم العالي لســنة 2020، بعد أن أحــرزت المركز األول محليا 
والثانــي خليجيــا والثالــث عربيا و105 عالميا في مؤشــر جودة التعليم، 
أحد أبرز المؤشرات المهمة في هذا التنصيف الدولي. وُيعنى التصنيف 
محيطهــا”  علــى  المؤثــرة  للجامعــات  العالــي  للتعليــم  “التايمــز  الدولــي 
بقيــاس مؤشــرات أداء الجامعــات فيمــا يتعلق بتحقيق أهــداف التنمية 

المستدامة.

وأهـــدى الرئيـــس المؤســـس رئيـــس 
األهليـــة  الجامعـــة  أمنـــاء  مجلـــس 
وباســـم  باســـمه  الحـــواج  عبـــدهللا 
جميـــع أســـاتذة وطلبـــة وخريجـــي 
الجامعـــة هذا االنجـــاز إلـــى القيادة 
التعليـــم  أولـــت  التـــي  الحكيمـــة 
والمســـاندة  الدعـــم  كل  الجامعـــي 
والمؤازرة مما جعل مملكة البحرين 
وجامعاتهـــا محـــل انظـــار واهتمـــام 
والمؤسســـات  المنظمـــات  مختلـــف 

الجامعية العالمية.
وأكـــد الحـــواج أهميـــة الـــدور الـــذي 
اضطلـــع به مجلـــس التعليـــم العالي 
بقيادة وزير التربية والتعليم ماجد 
التعليـــم  جـــودة  وهيئـــة  النعيمـــي 
والتدريـــب في تحقيق هذه النتائج 
الجامعـــة  تنظـــر  حيـــث  المتميـــزة، 
المؤسســـتين  إلـــى هاتيـــن  األهليـــة 
شـــركاء  بوصفهمـــا  الوطنيتيـــن 
إنجازاتهـــا  جميـــع  فـــي  أساســـيين 
اهتمـــام  أن  مؤكـــدا  ونجاحاتهـــا، 
مملكة البحريـــن وقيادتها الحكيمة 
بجودة التعليم قد أثمر هذه التقدم 
الجامعـــة  حققتـــه  الـــذي  واإلنجـــاز 
األهلية وشـــريكاتها مـــن الجامعات 

البحرينية األخرى.
ووجـــه الرئيس المؤســـس للجامعة 
وتقديـــر  شـــكر  تحيـــة  األهليـــة 
لجميـــع أســـاتذة الجامعـــة وطلبتها 
وخريجيهـــا الذين ســـاهموا بجدهم 
واجتهادهـــم ومثابرتهم في تحقيق 
هـــذا اإلنجـــاز العظيـــم، مؤكـــدا على 
ثقته من أن كل خريج من خريجي 
قصـــة  ســـيصنع  األهليـــة  الجامعـــة 
نجاحه وتميـــزه على غرار جامعته، 
وأن كل طالب وخريج من منتسبي 

هذه الجامعة يبـــذل قصارى جهده؛ 
من أجل رفع اســـم مملكـــة البحرين 

عاليا بين األمم.
واســـتضاف إعالن مؤسسة التايمز 
 )Times Higher Education( للتعليم العالـــي
المختصـــة دوليـــا بمجـــال تصنيـــف 
الجامعـــات المعهد الكـــوري المتقدم 
للعلـــوم والتكنولوجيـــا، والـــذي ُيعّد 
من أرقى جامعات كوريا الجنوبية، 
حيـــث كانـــت الجامعـــة األهليـــة من 
علـــى  جامعـــة   )500( أعلـــى  بيـــن 
مســـتوى العالـــم فـــي مجـــال مـــدى 
تأثير الجامعات وتحقيقها ألهداف 
وحصـــدت  المســـتدامة،  التنميـــة 
فـــي  الجامعـــات  بيـــن   105 المركـــز 
مؤشر جودة التعليم، كما وحصدت 
الحـــد  مؤشـــر  فـــي  نفســـه  المركـــز 
مـــن عـــدم المســـاواة فـــي التعليـــم، 
توجهـــات  مـــع  يســـنجم  مـــا  وهـــو 
القيـــادة الحكيمة نحو قيم الســـالم 

والتسامح وتكافؤ الفرص.
وكانت الجامعـــة األهلية قد توجت 
إنجازاتهـــا باالعتماد المؤسســـي من 
مجلـــس التعليم العالـــي الذي يتيح 
ويحفزهـــم  الخليجييـــن  للطلبـــة 
إلـــى جانـــب غيرهـــم مـــن مختلـــف 
بالدراســـة  لاللتحـــاق  العالـــم  دول 
األكاديميـــة فـــي الجامعـــة األهليـــة، 
ســـواء في برامـــج البكالوريوس أو 

الماجستير أو الدكتوراه.
وليـــس ببعيـــد عـــن ذاكـــرة الجامعة 
بالعاصمـــة  برونيـــل  جامعـــة  منـــح 
البريطانية لندن الدكتوراه الفخرية 
المؤســـس  للرئيـــس  العلـــوم  فـــي 
للجامعـــة األهليـــة ورئيـــس مجلس 
األمنـــاء عبـــدهللا يوســـف الحـــواج، 

حيث يعد هذا الوســـام أعلى تقدير 
علمـــي تمنحه الجامعات البريطانية 
للعلمـــاء والمفكريـــن واألكاديمييـــن 

االستثنائيين.
الجامعـــة  إنجـــازات  ألن  وذلـــك 
الحـــواج  وإســـهامات  مشـــهودة 
الرائدة وتاريخه الحافل والمســـتمر 
واإلنســـانية  العلـــم  خدمـــة  فـــي 
وعالمـــي  محلـــي  بتقديـــر  يحظـــى 
كبيـــر، وخصوصا تأســـيس الجامعة 
األكثـــر تقدمـــا مـــن بيـــن أكثـــر مـــن 
بحســـب  عربيـــة  جامعـــة   1000
تصنيـــف منظمـــة كيـــو إس العالمية 
للجامعـــات فـــي العـــام 2018، حيث 
تقدم الجامعة األهلية تعليما محليا 
بمواصفـــات عالمية وبأعلى درجات 

الجودة واالحترافية.
منصـــور  الجامعـــة  رئيـــس  ويؤكـــد 
الجامعـــة  انجـــازات  أن  العالـــي 
األهليـــة هـــي مـــن وحـــي انجـــازات 
الحكومـــة الرشـــيدة ووزارة التربية 
والتعليـــم، فالقيادة هـــي من وفرت 
المناخـــات والبيئـــة الخصبـــة التـــي 
اعتـــالء  مـــن  المجتهديـــن  تمكـــن 
منصـــات التفـــوق والتميـــز، وهـــو ما 
مكن الجامعة من تخريج 13 فوجا 
مـــن الطلبـــة الذيـــن تبوأ عـــدد منهم 
أرقـــى المواقع القيادية في مختلف 
الـــوزارات والمؤسســـات الحكومية 

والخاصة.
منصـــور  الجامعـــة  رئيـــس  ويؤكـــد 
العالـــي عزم الجامعة في الســـنوات 
المقبلـــة على طـــرح برامـــج جديدة 

مـــع  التوافـــق  وشـــديدة  متميـــزة 
متطلبـــات ســـوق العمـــل، ومواصلة 
االرتقـــاء  إلـــى  الراميـــة  الجهـــود 
األســـاتذة  بيـــن  العلمـــي  بالبحـــث 
والطلبـــة والتركيـــز علـــى األبحـــاث 
التـــي تخدم البحرين، باإلضافة إلى 
اســـتخدام أرقى الطرق في التعليم 
طلبـــة  الجامعـــة  لتخـــرج  والتعلـــم 
متميزيـــن، مبدعيـــن، ورواد أعمـــال 

منتجين.
ومنـــذ  األهليـــة  الجامعـــة  أن  يذكـــر 
نشـــأتها فـــي 25 مـــن مـــارس 2001، 
حققـــت إنجـــازات عديـــدة وتميـــزت 
في برامجها الدراسية لتصبح اليوم 
واحـــدة من أهم الجامعات المعتمدة 
أن  اســـتطاعت  كمـــا  المنطقـــة،  فـــي 
فـــي  المحليـــة  الجامعـــات  تتصـــدر 
قوائـــم الجـــودة ومعاييـــر االمتيـــاز، 
حيـــث تســـابق الجامعـــة الزمـــن؛ من 
أجل تجهيز مشـــروع حرمها الجديد 
بمينة ســـلمان على مساحة 100 ألف 
متـــر مربـــع، وليتســـع لنحـــو 10 آالف 
طالـــب وطالبـــة بعد انتهـــاء مرحلته 
الثانية، حيث سيضم مبان وفصول 
ومختبـــرات  ومعامـــل  أكاديميـــة 
وحمـــام  بحثيـــة  ومراكـــز  ومالعـــب 
ســـباحة أولمبي ومختبـــرات علمية، 
إضافة إلى قاعة للمؤتمرات ومسرح 
عالمـــي ومكتبـــة متنوعـــة عصريـــة، 
ومسجد ومساحات خضراء واسعة، 
تمثل 70 % من المســـاحة االجمالية 
للحرم، إلى جانب استراحات للطلبة 

في أماكن متعددة.

منصور العالي عبدالله الحواج

المنامة - الجامعة األهلية

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أوضـــح مديـــر إدارة وســـائل اإلعالم 
بـــوزارة اإلعـــالم يوســـف محمـــد رًدا 
علـــى مـــا يتـــم تداولـــه فـــي وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي عـــن تجســـيد 
مسلســـل  فـــي  جـــان”  “أم  شـــخصية 
علـــى  ُيعـــرض  الـــذي  هـــارون”  “أم 
الشـــخصية  فكـــرة  أن   ،MBC قنـــاة 
التـــي تجســـدها الفنانـــة حيـــاة الفهد 
مســـتلهمة مـــن هيئة “أم جـــان” فقط، 
وال عالقة لها بالشـــخصية الحقيقية، 
مؤكًدا أن أحداث المسلسل ال تعكس 
ســـيرة “أم جـــان” وحياتهـــا ودورهـــا 
وإســـهاماتها الوطنيـــة فـــي المجتمع 
البحريني. وأشار مدير إدارة وسائل 
مؤلفـــي  أن  إلـــى  بالـــوزارة  اإلعـــالم 
المسلســـل أكدوا أن أحداث مسلســـل 
“أم هـــارون” مختلفـــة تماًما عن قصة 
وســـيرة “أم جـــان”، وال تمـــت لها بأي 
صلة ســـوى اســـتلهام الشـــخصية من 

هيئتها فقط.
وأكـــد محمد أن “أم جان” هي ســـيدة 
فاضلة تعد من الشخصيات الوطنية 
التي عاشـــت بين أهـــل البحرين بكل 
حب وســـالم، وقدمت الكثيـــر ألبناء 
الوطن من خالل عملها كقابلة ترعى 
وتولد نســـاء البحرين، فمنذ وصولها 
1937م،  العـــام  فـــي  البحريـــن  إلـــى 
فـــي  للعمـــل  بذلـــك زوجهـــا  وســـبقها 
شـــركة نفـــط البحرين )بابكـــو(، وهي 

مـــن  واالحتـــرام  بالتقديـــر  تحظـــى 
أهـــل البحريـــن، كما هـــي عادتهم في 

التسامح والتعايش وقبول اآلخر.
وأضـــاف أن “أم جـــان” عاشـــت فـــي 
البحرين بكل أمان ومارســـت حياتها 
بـــكل حريـــة، كمـــا وقدمـــت خدمـــات 
جليلـــة مازالت راســـخة فـــي الذاكرة 
أهـــل  بيـــن  واشـــتهرت  الوطنيـــة، 
البحرين باســـم “ام جـــان”، ما يعكس 
المجتمـــع  فـــي  تعايشـــها وانغماســـها 
البحرينـــي، وتبنيهـــا ثقافـــة وعـــادات 
األصيـــل،  البحريـــن  شـــعب  وتقاليـــد 
مؤكًدا أن أهل البحرين عبر تاريخهم 
العريق مشهود لهم بالتعايش وتعزيز 
ثقافة السالم والتآخي وقبول اآلخر 
مع جميع من عاش على هذه األرض 

الطيبة.

مدرســـة  وطلبـــة  معلمـــو  يشـــارك 
الجابريـــة الثانويـــة الصناعيـــة للبنين 
فـــي تفعيـــل أدوات التعليـــم الرقمـــي 
عـــن بعـــد بتميـــز وكفاءة فـــي مختلف 
المـــواد الدراســـية، شـــأنهم فـــي ذلـــك 
شـــأن العديد من المدارس الحكومية 
التي أظهرت تميزا وإبداعا في توفير 
فتـــرة  خـــالل  التعليميـــة  الخدمـــات 
تعليق الدراســـة.  ومن ضمن المعلمين 
الفاعليـــن في هذا المجال بالمدرســـة، 
يقوم معلم اللغة االنجليزية عابد عبد 
الحســـين البقالي بالتواصل المســـتمر 
مـــع طلبته مـــن المنـــزل، ويشـــرح لهم 

مختلف الـــدروس المعززة باألنشـــطة 
واإلثـــراءات، ومن ضمنهـــا ما يختص 
بالتدريب علـــى المهـــارات األكاديمية 

لتلخيص النصوص.

“اإلعالم”: ال صلة لمسلسل “أم هارون” بـ “أم جان” الحقيقية

“الجابرية الصناعية” تتميز في تفعيل التعليم الرقمي

مسلسل “محمد علي رود”... وكفاح اآلباء واألجداد )1-2(
Û  تًبــا لفيــروس كورونا الــذي َحَرمنا في هذا الشــهر الفضيل

مــن متعــة زيارة المجالس والخيــم الرمضانية واالجتماع 
باألصدقــاء والمشــاركة في الغبقات، وشــكًرا لــه ألنه أتاح 
لنــا في المقابل الفرصة للتمتع بمزيد من الدفء األســري، 
ومالزمــة بيوتنــا، واالســتمتاع طوًعــا أو قســًرا بمشــاهدة 
الرمضانيــة  والمسلســالت  واألفــالم  البرامــج  ومتابعــة 

بانتظام.
Û  بالــذات حلقــات البرامــج فقــد شــدتني  هــذه  بيــن  ومــن 

مسلســل كويتــي متميــز يتم في هــذا الموســم الرمضاني 
بثه من خالل شــبكة إم بي ســي التلفزيونية، وصرت وما 
أزال أحرص على مشــاهدته ومتابعته مســاء كل يوم بعد 
اإلفطــار؛ وهــو المسلســل الكويتــي “محمــد علــي رود” أو 

“شارع محمد علي”.
Û  وال أدري كيــف وإلــى مــاذا ســتنتهي هذه الحلقــات، إال أن

رســالة هذا العمل الفنــي الدرامي األضخم خليجًيا  تتجه 
إلــى تأكيد االنتصار الحتمي لإلرادة في مواجهة الصعاب 
والتحديــات، وللحب عنــد تغلبه على الكراهية والبغضاء، 

وللخير والحق في صراعهما الدائم مع الشر والباطل.
Û  وتقع أحداث المسلسل  في مرحلة زمنية زاخرة بالتقلبات

والتحوالت والتي شهدت اندالع وانتهاء الحرب العالمية 
ومدينــة  الكويــت  مدينــة  بيــن  أحداثــه  وتــدور  الثانيــة، 

بومباي التي أصبح اسمها اآلن مومباي.
Û  وفــي قالــب تشــويقي وحبكــة أو معالجــة فنيــة متميــزة

ُتســلط قصة المسلســل الضوء على حركة التجارة وتنقل 
التجار الكويتيين بين الكويت والهند في أربعينات القرن 
الماضــي، وعلــى التقاطــع والتداخــل فــي عالقــة التجــار 
الكويتييــن ببعضهــم بعًضا والمنافســة والصراع الذي كان 

يــدور بينهــم، وتتطرق بجرأة إلــى عمليات تهريب الذهب 
إلــى الهنــد التــي كانــت رائجة في تلــك الفتــرة والتي كان 
تجــار الخليــج ونظراؤهم أو شــركاؤهم الهنــود يعتبرونها 
نوًعــا متقدًمــا مــن الشــطارة والمغامرة التجارية وليســت 
جريمــة، كمــا يالمــس هــذا العمــل الفنــي مختلــف أوجــه 
وعاداتهــا  وقيمهــا  ومضامينهــا  تالوينهــا  بتنــوع  الحيــاة 
وتقاليدها، ويناقش العديد من مواقف وقضايا العالقات 
االجتماعيــة واإلنســانية، مثــل الحــب والغيــرة واالنتقــام 
والخــوف والعنــف األســري واإليثار والطمع والجشــع وما 
شابه، والتي كانت سائدة  في ذلك الوقت، كما هي سائدة 
اليوم، في المجتمعات الخليجية كغيرها من المجتمعات.

Û  وقــد َقرعــت هــذه الحلقات نواقيــس الذاكــرة لتعيدنا إلى
أحضــان تــراث اآلبــاء واألجــداد وأيــام تعبهــم وكفاحهــم 
المريــر مــن أجل كســب لقمة العيش، ورباطة جأشــهم في 
وجــه األخطار والتحديــات والصعاب واألزمات، وتمكنهم 
مــن اقتحــام األســواق الهنديــة فــي ذلــك الوقــت، والتــي 
تصــارع علــى اقتحامها من قبل أشــرس القــوى األوروبية 
واالســتعمارية، كما نجحوا في التعاون والتعامل الســلس 
مــع نظرائهــم من التجار الهنود المتمرســين أو منافســتهم 

في عقر دارهم.
Û  عموًمــا والخليجييــن  الكويتييــن  التجــار  ارتبــاط  إن 

وعالقتهم بالهند؛ وبالتحديد بمدينة بومباي وشارع محمد 
علي، اكتسبت أبعاًدا وجدانية عميقة في عقد الثالثينات 
مــن القــرن الماضــي بعــد أن انهــارت فــي الخليــج تجــارة 
اللؤلــؤ الطبيعــي علــى أثر غــزو اللؤلــؤ الياباني المســتزرع 
ألســواق العالــم؛ مــا أدى إلــى تصــدع دعائــم االقتصاد في 
الكويــت وفي الدول العربية األخــرى في الخليج العربي، 

فلــم  الســفن،  حركــة  وتعطــل  التجــاري  النشــاط  وتعثــر 
يستســلم التجــار الخليجيــون لليــأس، وخصوًصــا التجــار 
الكويتييــن، بل وجهوا نشــاطهم واهتمامهم نحو التجارة 
والنقــل البحــري، وســاهموا فــي إعــادة تشــكيل وهندســة 
االقتصــاد الخليجــي بمبــادرات ذاتيــة اثبتــوا مــن خاللهــا 
كفاءتهــم وجدارتهــم، وانخرطــوا فــي تجارة التمــر ونقله 
من اإلحساء والبصرة إلى الهند، والعودة بسفنهم محملة 
بالمنتجــات الهنديــة مــن مــواد غذائيــة وبهارات وأقمشــة 

وأخشاب وغيرها من السلع والبضائع.
Û  وأهميتــه قيمتــه  رود”  علــي  “محمــد  مسلســل  ويســتمد 

مــن تمكنــه مــن إيقــاظ الذاكــرة الخليجيــة علــى الروابــط 
والعالقات الوجدانية التي تشــدنا بالهنــد، وَهِزِه لضمائرنا 
لتذكرنــا بطروفنــا الصعبــة إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة 
وكارثــة اللؤلــؤ وبأيــام الجــوع والمعانــاة، وبوقــوف الهنــد 
معنــا وفتحهــا ألبوابهــا لنــا للعمل فيهــا، وإكرامهــم لوفادة 
تجارنــا وتعاونهــا معهم ومعاملتهم بتقديــر واحترام؛ فلم 
يقــل أحــد منهــم قــط إننا بــدو متخلفون، كما قــال ويقول 

عنا بعض األشقاء أحياًنا.
Û  نعــم، عندمــا كنــا أو صرنــا فــي الخليــج نعانــي مــن ضنــك

العيش وشح الموارد وضيق ذات اليد، وعندما كنا نطرق 
أبــواب الســماء طلًبا للغوث وللرحمة والــرزق، وعندما كنا 
نبحــث عــن أبــواب علــى األرض لنطرقهــا لكســب الــرزق 
بابهــا علــى مصراعيــه؛  الهنــد  لنــا  الرمــق؛ فتحــت  ولســد 
وفتحــت  لنــا أبــواب قــالع التجــارة واالقتصاد فــي لؤلؤة 
التــاج البريطانــي آنذاك مثــل بومباي وكوجــرات وغيرها، 
ولــم يفعــل الشــيء ذاته أشــقاؤنا العــرب؛ ولــم يفتحوا لنا 
أبــواب مدنهــم العتيدة مثــل القاهرة الســاحرة التي كانت 

وقتهــا مدينــة مزدهــرة تضاهــي مــدن أوروبــا فــي قوتهــا 
ومكانتهــا االقتصاديــة، وكانــت تســمى “باريــس الشــرق” 
يــوم  التــي كانــت تغســل صبــاح كل  الفارهــة  بشــوارعها 
بالماء والصابون، وكانت أبواب الرزق وســوق العمل فيها 
مفتوحــة لليونانييــن واإليطالييــن والفرنســيين وغيرهم، 
وكذلــك كان حــال قلعــة األســود بغــداد ودمشــق الفيحاء 

وبيروت العطرة.
Û  ولذلــك فــإن أهل الكويت ما يزالــون يتذكرون المثل الذي

شــاع فــي ذلــك الوقــت وتداولــوه للداللــة علــى مــا تعنيــه 
الهنــد بالنســبة لهم. ويقــول المثل: “الهند هنــدك إذا قل ما 
عندك” أي أن الهند يجب أن تكون مقصدك إذا ما ســاءت 

أحوالك، فعن طريقها ستتمكن من إصالح أحوالك.
Û  ومنــذ بدايــة الثالثينــات مــن القــرن الماض أصبــح محمد

علي رود أو شارع محمد علي الميدان الذي شهد صوالت 
وانطالقهــم  والخليجييــن  الكويتييــن  التجــار  وجــوالت 
فيــه ومنــه إلــى باقــي المــدن والمراكــز الهنديــة والموانئ 
الخليجيــة وبعــض الموانــئ األفريقيــة، وظــل وجودهــم 
وحضورهم فيه قوًيا بارًزا نافًذا إلى أن أخذ في االنحسار 
تدريجًيــا مــع نهايــة الخمســينات أو بداية الســتينات، بعد 
أن بدأت ثمرات النفط الكويتي تتســاقط بشــكل ملموس 
علــى المجتمــع الكويتــي فــي بدايــة الخمســينات؛ حيــث 
كانــت أول شــحنة منــه قد تــم تصديرها فــي العام 1946، 
كما أن الكويت قد نالت استقاللها في العام 1961 فبدأت 
الطيــور تعــود إلــى أوكارهــا للمســاهمة فــي بنــاء الدولــة 
المســتقلة الفتية ودعم اقتصادها مســلحين بالخبرة التي 

اكتسبوها في الهند وفي شارع محمد علي بالتحديد.
Û ..وللحديث بقية
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