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«الثقافة» :مؤتمر حول إعالن تالل
مدافن دلمون بقائمة التراث اليوم
تعق��د هيئ��ة البحري��ن للثقاف��ة واآلث��ار
الخمي��س مؤتم��راً صحفي��اً ح��ول إعالن
لجنة الت��راث العالم��ي التابع��ة لمنظمة
اليونيس��كو لموقع تالل مداف��ن دلمون
كموقع تراث عالمي ،ف��ي متحف البحرين
الوطني بقاعة المدافن عند الثانية عشرة
ظهراً.
ويهدف هذا الح��دث الحصري ،إلى عرض
تفاصي��ل تس��جيل الموق��ع عل��ى قائمة
التراث العالمي خالل اجتماع اللجنة الثالث
واألربعي��ن ف��ي العاصم��ة األذربيجاني��ة
باك��و مطلع الش��هر الج��اري ،إضافة إلى
استعراض أهمية هذا اإلنجاز على الصعيد
الثقافي والحضاري لمملكة البحرين.
وس��تقدّم هيئ��ة الثقافة خ�لال المؤتمر
معلوم��ات تفصيلي��ة تعك��س العراق��ة
التاريخي��ة والثقافية لموق��ع تالل مدافن
دلمون على المستوى المحلي والعالمي.
وكانت لجنة الت��راث العالمي ،أعلنت تالل
مدافن دلمون على قائمة التراث العالمي
لمنظم��ة اليونيس��كو ،ليصب��ح بذل��ك 3
مواقع البحري��ن على القائم��ة بعد موقع
قلع��ة البحري��ن ال��ذي أُدرج ع��ام 2005

«الجامعة» :دور ملحوظ
لسفير المملكة المتحدة بتعزيز
التعاون مع الجامعات البريطانية

وموقع طري��ق الؤلؤ في المح��رّق والذي
أُدرج على القائمة عام .2012
وشاركت البحرين في اجتماع لجنة التراث
العالمي كعض��و في اللجن��ة التي تتكون
م��ن  21دولة ،حي��ث كان��ت البحرين قد
ف��ازت بعضويتها خالل االجتم��اع الواحد
والعش��رين للجمعي��ة العام��ة لل��دول
المشاركة في اتفاقية التراث العالمي لعام

 1972والذي عقد نهاية عام .2017
وبناء عل��ى هذه العضوية ،ف��إن البحرين
ساهمت بفعالية في تقييم ملفات ترشيح
المواق��ع لدخول لجن��ة الت��راث العالمي،
والت��ي وصلت إل��ى  37ملف��اً ،إضافة إلى
تقديم اآلراء الفنية والتقنية حول الملفات
والتأك��د م��ن مطابقته��ا لالش��تراطات
الدولية الضرورية لدخول القائمة.

«تكنولوجيا األهلية» :سد
الشواغر المتزايدة في تقنية المعلومات
دع��ت عمي��دة كلي��ة تكنولوجي��ا المعلومات
بالجامع��ة األهلي��ة د.وس��ن ع��واد ،خريجي
المرحل��ة الثانوية وخصوص��اً المتميزين إلى
التوجه نح��و التخصصات والبرام��ج الجامعية
الت��ي تتزايد الحاج��ة إليها في س��وق العمل
وأهمه��ا تكنولوجي��ا المعلوم��ات واألنظم��ة
الموزعة والوس��ائط المتعددة «الملتميديا»،
فيم��ا تطمح كلية تكنولوجي��ا المعلومات إلى
سد الشواغر المتزايدة في تقنية المعلومات.
ونوه��ت إل��ى أن دراس��ات صن��دوق العم��ل
«تمكي��ن» وغيره م��ن الجه��ات ذات العالقة
تثبت تزايد حاجة سوق العمل البحرينية لهذه
التخصص��ات مع األخذ باالعتبار البنية التحتية
المتقدم��ة لتقني��ة المعلوم��ات ف��ي مملكة
البحرين والتي تؤهلها للعب دور كبير في هذا
القطاع في الوقت الحاضر والمستقبل.
وقالت عواد في تصري��ح صحافي ،إن خريجي
الثانوي��ة العامة درجوا عل��ى تفضيل مجاالت
معينة مثل الطب والهندس��ة وهي مجاالت ال
نقلل من أهميته��ا وحيويتها ،ولكن يمكنهم
إنج��از الكثي��ر أيضاً ف��ي مج��االت تكنولوجيا
المعلومات التي يتنامى دورها وأهميتها يوماً
بعد يوم وبشكل سريع.
وعن اس��تعداد كلي��ة تكنولوجي��ا المعلومات
للعام الدراس��ي المقبل  ،2020/2019أكدت
عميدة الكلية بالجامعة األهلية إلى اس��تعداد
الكلي��ة الت��ام الس��تقبال ف��وج م��ن الطلب��ة
المس��تجدين ف��ي برام��ج البكالوري��وس في
تكنولوجي��ا المعلوم��ات والبكالوري��وس في
الملتميديا وكذلك الماجس��تير في تكنولوجيا
المعلوم��ات حي��ث إن باب القب��ول في برامج
الكلية ال يزال مفتوحاً.

د.وسن عواد

وش��ددت على انحي��از برامج الكلي��ة لتقديم
دراس��ات نظري��ة وعملي��ة تق��دم حل��ول
للمشكالت والتحديات التكنولوجية المتوقعة
في س��وق العم��ل ،حيث حرص��ت الكلية على
اس��تيعاب برامجها لطيف واسع من المهارات
التي تمتد م��ن البرمجة إلى إدارة المش��اريع
إلى تصميم وهندس��ة البرام��ج المعلوماتية
وأمن المعلومات والتشبيك.
ونوهت عواد إلى أن جميع برامج الكلية حائزة
على تقدير «جدي��ر بالثقة» في نتائج التقييم
الصادرة عن هيئة ج��ودة التعليم والمعتمدة
من مجلس الوزراء ،في الوقت الذي تضم فيه
الكلي��ة مجموعة من العلم��اء والمتخصصين
ف��ي أم��ن المعلوم��ات وال��ذكاء االصطناعي
وأتمتة التعليم والتطبيقات الهاتفية وأنظمة
المواق��ع والبيانات الضخمة ،وهو ما يس��اعد
الطلبة على التمكن من العديد من المهارات

التقنية الحديثة والمستجدة.
وأش��ارت إلى أن كلية تكنولوجي��ا المعلومات
تطم��ح إل��ى إع��داد جي��ل م��ن الخريجي��ن
البحرينيي��ن المحترفي��ن ف��ي تكنولوجي��ا
المعلومات ،القادرين عل��ى الخروج بالبحرين
والمنطقة م��ن دائرة اس��تهالك التكنولوجيا
واس��تقبالها فق��ط إل��ى الدائ��رة األوس��ع
المشتملة على المس��اهمة الفاعلة في تطور
التكنولوجي��ا ومهاراتها ،بما يعود بالنفع على
البحرين واقتصادها ونهضتها العلمية بشكل
عام.
وأك��دت تصاع��د أهمي��ة دراس��ة تكنولوجيا
المعلومات واالحتياج إليها ،خاصة وأن العالم
ص��ار يواجه في الس��نوات األخي��رة تهديدات
رقمي��ة متط��ورة وغي��ر مس��بوقة وحروب��ا
إلكترونية لم نشهد لها مثي ً
ال ،لها تداعياتها
التنموي��ة االقتصادي��ة مما جعل أم��ن تقنية
المعلومات يتطلب استراتيجيات متطورة جداً
ويشكل جزءاً مهماً من البنية التحتية للبلدان.
وتعم��ل كلي��ة تكنولوجي��ا المعلوم��ات ف��ي
الجامع��ة األهلي��ة برؤية واضح��ة تتمثل في
إعداد خريجي��ن من ذوي المهارات االحترافية
والمؤهلين تأهي� ً
لا عالياً في مجال تكنولوجيا
المعلوم��ات مم��ن يتمتعون بمه��ارات عالية
في كافة أوجه ومج��االت المعلوماتية بما في
ذل��ك البرمجيات والبرمج��ة والتصميم ،حيث
تركز الكلي��ة جهودها عل��ى التدريب العملي
وعلى تطبيقات الكبيوتر بما يجمع بين التميز
األكاديم��ي والبحث العلم��ي بطريقة إبداعية
على نح��و يمكن الطالب م��ن التعامل بقدرة
عالي��ة م��ع متطلب��ات وتطبيق��ات تكنولوجيا
المعلومات.

دراسة 3 :حبات من التمر ال تؤثر
على مرضى «السكري من النوع الثاني»
أوصت دراسة  -أجريت في جامعة البحرين -
مرضى داء السكري من النوع الثاني بإمكانية
تناول التمور بشكل معتدل لعدم تأثيره على
مستوى الس��كر في الدم ،مؤكدة أن  3حبات
من التم��ر ال تؤثر على مرضى الس��كري من
النوع الثاني.
وأثبتت الدراسة عدم وجود عالقة بين تناول
التمور ومعدل ارتفاع نس��بة السكر التراكمي
في الدم ،وارتفاع نسبة الدهون ومؤشر كتلة
الجسم.
وكانت الباحثة الطبيبة آالء عبدالهادي أحمد،
أعدت الدراس��ة كجزء من متطلبات الحصول
عل��ى درجة الماجس��تير ف��ي عل��وم التغذية
والنظ��م الغذائي��ة بكلي��ة العل��وم بجامع��ة
البحرين ،وعُنونت بــ« :آثار تناول التمور لدى
مرضى السكري من النوع الثاني».
وطبق��ت الدراس��ة عل��ى  100مري��ض م��ن
مختلف المراك��ز الصحية ف��ي البحرين ،وتم
تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين ،األولى
تناول��ت التم��ور ،والثانية ل��م تتناولها ،وتم

قي��اس كل م��ن مس��توى الس��كر التراكمي،
والدهون في الدم ،ومؤش��ر كتلة الجسم قبل
وبعد تناول التمور .وأوضحت الدراس��ة عدم
وجود عالقة بين تناول ثالث حبات من التمر،
وارتفاع مس��توى الس��كر التراكمي في الدم،
وارتفاع معدل الدهون (الكوليسترول الكلي،
والده��ون الثالثية ،والكوليس��ترول الدهني
المرتفع والكوليس��ترول الدهني المنخفض)،
أو ارتفاع مؤشر كتلة الجسم.
وبين��ت الدراس��ة أن اإلن��اث يفضل��ن تناول

التمور أكثر من الذكور ألسباب دينية متعلقة
بالسنة النبوية ،كما يفضلن أكل الرطب على
التمور ،بمعدل  3-1حبات يومياً خصوصاً في
فترة ما بعد الظهيرة.
وتبين أن غالبية عينة الدراس��ة لديهم إلمام
بأهمية التمور وفوائدها ،وإن لم يكن لديهم
إلم��ام تام بالعناص��ر الغذائية لها .كما تبين
أنه��م ال يجدون أي عالقة بي��ن تناول التمور
وارتفاع مستوى السكر والدهون في الدم ،أو
ارتفاع مؤشر كتلة الجسم.

أش��اد رئيس جامع��ة البحري��ن د.رياض حمزة ،بدور س��فير
المملك��ة المتحدة لدى مملكة البحرين س��ايمون مارتن في
تعزيز العالقة بين جامعة البحرين والجامعات البريطانية.
جاء ذلك أثناء استقباله السفير البريطاني في مملكة البحرين
بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً في المملكة.
وكان��ت جامع��ة البحرين أبرم��ت اتفاقات تع��اون ومذكرات
تفاهم مع العديد من الجامعات بريطانية المهمة مثل جامعة
أوكسفورد ،وجامعة أستون ،وجامعة الفبرا ،وجامعة ليفربول
جون موريس ،وغيرها من الجامعات إلقامة المشاريع البحثية
المش��تركة ،كم��ا أثم��رت هذه االتفاق��ات عن افتت��اح أربعة
مختبرات للطاقة المتجددة في الجامعة في وقت س��ابق من
هذا العام.
وق��دم الس��فير مارتن ،ش��كره إل��ى رئيس الجامع��ة وجميع
منتس��بيها على العمل بروح الفريق الواح��د ،والتعاون الذي
أبدوه من أجل إنشاء وإنجاح المشاريع المشتركة.

«البوليتكنك» تعلن
أسماء المقبولين للعام
 2020-2019الخميس

يعتمد الرئيس التنفيذي لكلي��ة البحرين التقنية «بوليتكنك
البحري��ن» د.جيف زابودس��كي الخميس أس��ماء المقبولين
للعام األكاديمي المقبل  ،2020-2019حيث بإمكان الطلبة
المتقدمي��ن االط�لاع على نتيج��ة القبول عبر زي��ارة الموقع
اإللكتروني للبوليتكنك.
وأشار مدير إدارة القبول والتسجيل أحمد مال اهلل إلى أنه تم
إرس��ال رس��ائل عبر البريد اإللكتروني إلى جميع المتقدمين
إلعالمهم بقرار القب��ول من عدمه ،الفتاً إلى أن إدارة القبول
والتس��جيل ف��ي «البوليتكنك» تلقت أكثر م��ن  3000طلب
التح��اق خالل فت��رة تقديم الطلبات م��ن  16أبريل ولغاية 1
يونيو الماضي.
ووج��ه مال اهلل الطلب��ة المقبولي��ن في الدفع��ة األولى إلى
المبادرة بتثبيت قبولهم ،عبر التوجه إلى قاعة البحرين خالل
الفت��رة من  21إل��ى  25يوليو الجاري ،من التاس��عة صباحًا
وحت��ى الثانية ظهرًا ،مصطحبين معهم نس��خة من رس��الة
القبول اإللكترونية وبطاقة الهوي��ة ،للقيام بإجراءات تثبيت
القبول ،ومن ثم دفع الرس��وم الدراسية والبالغة  120دينارًا
للطلبة البحرينيين ،و 2520دين��ارًا للطلبة غير البحرينيين،
علمًا أن هذه المبالغ غير قابلة لالس��ترجاع ،مشددا على أنه
في حال عدم اتمام إجراءات تثبيت القبول في الفترة المحددة
سيعد العرض ملغيًا.
ونب��ه م��ال اهلل الطلب��ة دون س��ن  18عامً��ا إل��ى ض��رورة
اصطح��اب أولياء أمورهم إلتمام إج��راءات تثبيت القبول ،أما
الطلبة الذين ت��م قبولهم ولكنهم خارج البحرين خالل فترة
تثبي��ت القبول المحددة فإن على الطالب الرد على الرس��الة
اإللكتروني��ة الموجه��ة إليه من قب��ل بوليتكن��ك البحرين،
يؤك��د من خاللها قبوله العرض ،ومن ث��م ينتدب أحدًا من
أهله أو معارفه في البحرين لدفع الرس��وم الدراس��ية واتمام
إجراءات تثبيت القبول ،حيث تع��د هذه الخطوة بمثابة حجز
المقعد إلى حين أن يقوم الطالب ش��خصيًا بالتوجه إلى مقر
البوليتكنك لتوقيع المستندات المطلوبة.

