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»ال�س�ؤون الإ�سالمية« حتتفي 

الأحد بذكرى الإ�سراء واملعراج 

�سمو  رعاية  حتت 

ال�����س��ي��خ ع��ب��داهلل بن 

رئي�س  خليفة  اآل  خالد 

املجل�س الأعلى لل�سوؤون 

تنظم  الإ���س��ام��ي��ة، 

الدينية  ال�سوؤون  اإدارة 

بوزارة العدل وال�سوؤون 

والأوق��اف  الإ�سامية 

احلفل ال�سنوي مبنا�سبة 

ذكرى الإ�سراء واملعراج، 

القادم  الأحد  يوم  م�ساء  من  الع�ساء  �ساة  بعد  وذلك 

بجامع مركز اأحمد الفاحت الإ�سامي.

البوليتكنك تطبق نظام االختبار 

االإلكرتوين يف االإجنليزي والريا�ضيات

�سرحت عميد كلية العلوم الإن�سانية بكلية البحرين 

التقنية »بوليتكنك البحرين« الدكتورة �ساجدة طبارة باأنه 

الدرا�سي  للعام  البوليتكنك  يف  القبول  اإجراءات  و�سمن 

با�سورد  نظام  تطبيق  �سيتم  2015م،   – القادم 2014 

العاملي يف اختبارات القبول يف مادة الريا�سيات، وذلك 

اختبارات  العاملي يف  اأك�سفورد  نظام  تطبيق  مت  اأن  بعد 

اختبارات  اأن جميع  اأي  املا�سي،  العام  الإجنليزية  اللغة 

القبول املقرر اأن تبداأ يوم ال�سبت املقبل املوافق 24 مايو 

واأو�سحت  الإنرتنت.   عرب  اإلكرتونًيا  �ستكون  اجلاري 

نظام  وفق  الريا�سيات  اختبار  اأن  طبارة  الدكتورة 

با�سورد العاملي هو اختبار لتحديد م�ستوى املتقدمني يف 

والن�سب  احل�سابية  املعرفة  ي�سمل  مبا  الريا�سيات  مادة 

والهند�سة،  املعادلت،  ترتيب  واإعادة  واجلرب،  املئوية، 

والإح�ساءات، وح�ساب التفا�سل والتكامل، حيث �ستق�سم 

تنفيذ  عليها  الإجابة  تتطلب  اأق�سام  اأربعة  اإىل  الأ�سئلة 

خال  وذلك  متكاملة،  اإجابات  وتقدمي  ح�سابية  عمليات 

اختباًرا  الذي يعد  الختبار،  مدة  �ساعة واحدة فقط هي 

تكيفًيا، اأي اأنه يتقدم يف طرح الأ�سئلة وحتديد م�ستواها 

اإجابة الطالب على ال�سوؤال ال�سابق، مما ميكن  بناء على 

مهاراتهم  تبيان  من  املتقدمة  امل�ستويات  ذوي  الطلبة 

مت  اأنه  موؤكدة  اأكرب.  بدقة  م�ستوياتهم  حتديد  وبالتايل 

اختيار هذا الختبار بعد بحث وجتربة مكثفني من قبل 

كلية العلوم الإن�سانية بالبوليتكنك.

ال�شيخ عبداهلل بن خالد

وزير ال�شحة يف جنيف

البحرين ت�سيد بجهود ال�سعودية يف مكافحة »كورونا«

ال�ضهابي يدعو اإىل تكثيف االإجراءات الوقائية يف مو�ضم احلج

»االأ�ضغال«: 8 ماليني دينار �ضنويًا لت�ضغيل �ضبكة مياه االأمطار

ال�سهابي  عبدالكرمي  بن  �سادق  ال�سحة  وزير  اأ�ساد 

فريو�س  مكافحة  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  بجهود 

ال�سرت�ساد  اإىل  ال�سحة  وزي��ر  دع��ا  وفيما  الكورونا. 

الذي  الدور  ثمن  املر�س،  ال�سعودية يف مكافحة  بالتجربة 

عادل  املهند�س  لل�سحة  ال�سعودي  املكلف  الوزير  به  قام 

الفقي وبجهوده يف حما�سرة الفريو�س يف اململكة العربية 

الدكتور  ال�سابق  الوزير  جهود  على  وكذلك  ال�سعودية، 

عبداهلل الربيعة يف تطوير اخلدمات ال�سحية بدول جمل�س 

التعاون اخلليجي.

وقال ال�سهابي علينا الرتكيز على اأهمية تعزيز التعاون 

وجه  وعلى  ال�سقيقني  البلدين  بني  القادمة  املرحلة  يف 

اخل�سو�س يف فرتة احلج«، لفتاً اإىل اأهمية رفع التو�سيات 

الواجب اتباعها للحجاج وال�سلطات ال�سحية.

اجتماع  يف  كلمة  ال�سعودي،  ال�سحة  وزير  األقى  وقد 

اجتماع  هام�س  على  يعقد  الذي  املتو�سط  �سرق  اقليم 

هناأ  حيث  العاملية،  ال�سحة  ملنظمة  العمومية  اجلمعية 

الوزير ال�سعودي وزير ال�سحة البحريني يف بداية كلمته 

على انتخابه نائباً لرئي�س جمعية ال�سحة العاملية ال�سابعة 

وال�ستني، واأ�سار معايل الدكتور الفقي اإىل الإجراءات التي 

اتخذتها وزارة ال�سحة ال�سعودية و�سملت تعزيز ومراقبة 

اخلرباء  مع  والتعاون  بامل�ست�سفيات  العدوى  مكافحة 

الدوليني ومنظمة ال�سحة العاملية يف جمال الرت�سد الوبائي 

من  الوقاية  كيفية  حول  والإر�ساد  للتوعية  خطة  وو�سع 

الفريو�س، كما �سّدد على التعامل مع الو�سع بكل �سفافية.

اأو�سحت وزارة الأ�سغال - يف بيان لها 

رداً على تقرير اللجنة الربملانية ب�ساأن م�سكلة 

جتمع مياه الأمطار - باأنها �سديدة احلر�س 

على املال العام خال تنفيذ كافة م�ساريعها، 

م�سرية اإىل اأن تكاليف ت�سغيل و�سيانة �سبكة 

دينار  مايني   8 حوايل  تكلف  الأمطار  مياه 

�سنوياً، بينما تكاليف احللول املو�سمية املوؤقتة 

)ال�سهاريج( ل تتعدى ال�� 10%، وهو اأمر ل 

ي�سكل هدراًللمال العام. 

تركز على خدمات  باأنها  الوزارة  واأكدت 

ال�سرف ال�سحي مبنظوماتها الثاث )منظومة 

�سبكة مياه ال�سرف ال�سحي واملياه املعاجلة 

و�سبكة مياه الأمطار( بح�سب هذه الأولويات، 

ال�سحي  ال�سرف  خدمة  باإي�سال  قامت  اإذ 

حلوايل 95% من ال�سكان باململكة وهي ن�سبة 

عالية جداً. 

القريبة  الطرق  باأن  ال�سغال  وبينت 

يف  اأما  البحر،  يف  �سبكاتها  ت�سب  لل�سواحل 

املناطق الداخلية يتم جتميع مياه المطار يف 

نقاط التجمع وهي تكون اإما غرف امت�سا�سية 

عمق  ي�سل  كبرية  خر�سانية  خزانات  اأو 

البع�س  وطول  اأمتار   3 من  لأكرث  بع�سها 

منها اإىل 10 اأمتار. وقد قامت الوزارة بتكييف 

ت�ساميمها لتتنا�سب مع التغريات املناخية، فقد 

كانت ال�سبكة م�سممة لت�ستوعب معدل اأمطار 

ي�سل اإىل 10 ملم / �ساعة ثم قامت الوزارة 

وفق  �ساعة   / ملم   38 اإىل  ال�سعة  بزيادة 

ال�سرف  خلدمات  الوطنية  اخلطة  تو�سيات 

الت�ساميم  املراجعات لأ�س�س  ال�سحي، وهذه 

حتدث يف كل قطاعات الهند�سة فعلم الهند�سة 

علم ديناميكي وتعديل الت�ساميم يقوم على 

التجارب والظروف ال�سائدة.

اللجنة  ا�ستنتاجات  به  وحول ما جاءت 

الربملانية ب�ساأن عدم ا�ستيعاب ال�سبكة لكمية 

املياه املتدفقة لأكرث من 24 �ساعة، توؤكد وزارة 

تقا�س  ل  ال�ستيعابية  ال�سعة  باأن  ال�سغال 

بالوقت، بل بالكمية و�سدة هطول الأمطار، ففي 

نوفمرب املا�سي و�سل معدل مياه المطار يف 

16 دقيقة ما يعادل ن�سف معدل مياه المطار 

التي هطلت يف عام واحد، ويف غ�سون 36 

معظم  كانت  املطرية  العا�سفة  بعد  �ساعة 

ال�سوارع الرئي�سية خالية من جتمعات مياه 

الأمطار التي تعيق احلركة املرورية.

اأما ب�ساأن ما اأ�سارت اإليه اللجنة الربملانية 

ال�سرف  انابيب  اقطار  تنا�سب  عدم  حول 

ال�سبكة  لتعطل  اأدى  والذي  الهطول  ومعدل 

املحدودة عن العمل، وكذلك عدم اتباع جدول 

فرتات  على  دورياً  ال�سيانة  لإجراء  زمني 

بوقت  المطار  هطول  فرتات  قبيل  متقاربة 

كاٍف واأي�ساً اأثناء هطولها، فاإن الوزارة تو�سح 

باأن الت�سميم هو ما يحدد �سعة الأنابيب وهو 

اأعمال  واأن  �سنوات طويلة،  منذ  متبع  اإجراء 

مياه  ت�سريف  لنظام  والتنظيف  ال�سيانة 

الأمطار م�ستمرة على مدار العام.

اللجنة  وفيما يتعلق مبا جاء يف تقرير 

الربملانية حول اإهمال موظفي وزارتي الأ�سغال 

يف  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�سوؤون 

عملية الرقابة، تّود وزارة ال�سغال اأن تو�سح 

الوزارة،  موظفي  كافة  تقدرجهود  باأنها 

العمل  ميادين  يف  املوظفون  رابط  حيث 

ايام  ثاثة  طوال  منازلهم  اإىل  يعودوا  ومل 

متوا�سلة لن�سغالهم مبعاجلة الو�سع الذي 

ت�سببت يف مياه الأمطار، ومل ياألوا جهداً يف 

ال�ستجابة لطلبات املجال�س البلدية وطلبات 

املواطنني على حد �سواء. وحول ما ورد يف 

معني  جهاز  وجود  عدم  ب�ساأن  تقريراللجنة 

والكوارث،  الطوارئ  مع  للتعامل  الدولة  يف 

فاإن وزارة ال�سغال تو�سح باأنه هناك جلنة 

رئي�س  برئا�سة  والكوارث  للطوارئ  وطنية 

الأمن العام بوزارة الداخلية وع�سوية كل من 

وزارة املالية، وزارة ال�سغال، وزارة الرتبية 

والتعليم، �سوؤون الطريان املدين، الهيئة العامة 

حلماية البيئة البحرية وهيئة الكهرباء واملاء.

من  للجنة  اأوردتها  ما  يخ�س  وفيما 

حكومي  جهاز  وجود  ب�سرورة  تو�سيات 

واملوؤ�س�سات  الفراد  باغات  بح�سر  يخت�س 

عن اخل�سائر وال�سرار التي حلقت بالأماك 

الازمة  البيانات  واإعداد  والعامة  اخلا�سة 

التعوي�سات  حلجم  اإجمالية  لإح�سائية 

فاإن  ال�سيانة،  انفاقها على  التي مت  والموال 

باأن  علما  التو�سية  هذه  مع  تتفق  الوزارة 

عن  التعوي�س  على  يقت�سر  اخت�سا�سها 

في�سانات ال�سرف ال�سحي والأ�سرار الناجتة 

عن في�سانات مياه الأمطار يف املناطق التي 

الأمطار،  مياه  لت�سريف  �سبكات  بها  توجد 

واأو�سحت باأن هناك خطاً �ساخناً لكل الباغات 

كما  المطار،  املتعلقة مبياه  الباغات  ومنها 

من  مكونة  لاأ�سرار  جلنة  الوزارة  لدى  اأن 

حال  ويف  التخ�س�سات،  كافة  من  مهند�سني 

وجود خلل يتعلق بخدمات الوزارة فاإن هذه 

اللجنة تقوم مبتابعة ما ي�سل اإليها من �سكاوى 

واأ�سرار ومعاينة املوقع واتخاذ الازم حيالها.


