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نكهة املا�ضي

نادي الفتيات بالإر�ضالية )2(

مدر�صة  مدير  جاك�صون،  روث  كتبته  الذي  املقال  اليوم  نتابع 

العدد  الأربعينات، ون�صر يف  البحرين يف  الأمريكية يف  الإر�صالية 

اأريبيا  اأكتوبر - دي�صمرب 1945م من جملة جنلكتد  207 املوؤرخ 

التي كانت ت�صدرها الإر�صالية اآنذاك. 

مع منو النادي اأ�صبحت الع�صوات اأكرب �صًنا وتغريت الهوايات. 

ما  اللواتي  للفتيات  ثان  اإن�صاء فرع  البدء يف  ال�صروري  وكان من 

زلن يف املدر�صة، فخ�ص�ص النادي يومي الثنني الثاين والرابع من 

اأيام  خم�صة  على  ال�صهر  يحتوي  حينما  لكن  للنا�صئات،  �صهر  كل 

)اثنني(، يلتقي الناديان مع بع�ص ويتناوبان يف ترتيب الربنامج، 

النا�صئات  نادي  اإن  الرحالت.  جميع  يف  الناديان  ي�صرتك  كذلك 

الآن هو اأر�ص التدريب، اإذ اأ�صبح النادي الأ�صلي مييل اإىل الطابع 

املنا�صبات  با�صتثناء  املعّدة  الربامج  عن  م�صتغنًيا  الجتماعي، 

جتذب  التي  املتنوعة  بالأن�صطة  القيام  يف  م�صتمر  لكنه  اخلا�صة، 

ع�صواته. 

اإن الوقت ل يزال �صيًفا، الأيام حاّرة ولزجة. لذلك، تعالوا معنا 

يف رحلتنا والتقوا بالفتيات. نحن نتجمع يف املدر�صة حيث نركب 

الغناء. رمبا  الفتيات يف  تبداأ  املدينة  نكون خارج  البا�ص، وحاملا 

تكونوا منده�صني ملعرفة اأن الكثري من اأغنياتهن هي ترانيم م�صيحية 

يف  الوطنية  الأغاين  تاأتي  بينما  لهّن  املف�صلة  الأغاين  تبدو  لكنها 

املرتبة الثانية. ولدى الو�صول اإىل حديقة النخيل مبا�صرة، حتدث 

الإثارة تلو الإثارة، و�صط �صرخات ال�صحك، وتقفز الفتيات اإىل بركة 

ال�صباحة مبالب�صهن دون اأن يبدو ذلك معيًقا لأناقتهن اإطالًقا.

الزاوية؟ لقد تخرجن من  الثالث فتيات اجلال�صات يف  من هّن 

فتاة  وهي  يهودية،  اإحداهن  �صنوات،  عدة  قبل  بع�ص  مع  املدر�صة 

جميلة جًدا وذكية. توجب عليها حماربة عائلتها من اأجل اأن تنهي 

�صنتها الأخرية يف املدر�صة. لكن عائلتها زوجتها قبل يومني فقط من 

التخّرج ومل ت�صتطع ح�صور مرا�صم التخرج. رغم ذلك ح�صلت على 

اأطفال �صغار  الآن عائلة مكونة من ثالثة  العزيز، ولديها  دبلومها 

وتقوم  نظيف  بيتها  وجه.  اأح�صن  على  ورعايتهم  برتبيتهم  تقوم 

باإر�صاع الطفل ال�صغري يف املوعد املحدد، ويتم تدري�ص كتابها حول 

رعاية الأطفال، وتقوم با�صت�صارة طبيب الإر�صالية جماًنا. زوجها 

�صاب اأنيق وي�صغل من�صًبا جيًدا ب�صركة النفط. 

خدم  التي  امل�صيحيات  فتياتنا  من  واحدة  هي  الثانية  الفتاة 

والدها يف الإر�صالية ل�صنوات طويلة، والآن تعمل ابنته اجلذابة جًدا 

يف م�صت�صفانا، اإذ يحبها املر�صى كثرًيا ل�صداقتها وم�صاعدتها لهم. 

يف  بالتدري�ص  قامت  م�صلمة  بنت  فهي  الثالثة  الفتاة  اأما 

ا�صطرت لرتكها. متنيت  كثرًيا عندما  منذ تخرجها وبكت  املدر�صة 

اأي  عليه  تكون  كما  كعرو�ص مبالب�صها  روؤيتها  ا�صتطعتم  اأنكم  لو 

فتاة اأمريكية. معظم احلفل قام به الرجال لوحدهم ثم طلبوا مني 

اإح�صارها وتقدميها للعري�ص، وحينما انتهى احلفل اأخذت جمموعة 

من فتيات املدر�صة يغنني ترنيمة زواج م�صيحية. لقد وجدن الكلمات 

يف كتابنا اخلا�ص بالرتانيم وطلنب تعلّم اللحن. فيما بعد، مت غناء 

الرتنيمة مرة ثانية يف م�صرية الزفاف لفتاة اأخرى من النادي، وهي 

�صرير  �صاب  من  تزوجت  والتي  لنا  التابعات  اليتامى  من  واحدة 

متحّول من الإ�صالم اإىل امل�صيحية.

فتيات من خمتلف العرقيات باملدر�سة

Mahdi.1954@yahoo.comمهدي عبدالـله

امل�ؤ�ض�ضة امللكية للأعمال الإن�ضانية تر�ضل ال�ضحنة الثانية اإىل اأفغان�ضتان

حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  توجيهات ح�صرة  اإطار  يف 

بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، 

اأفغان�صتان،  اإىل  عاجلة  اإغاثية  اإن�صانية  م�صاعدات  بتقدمي 

ومبتابعة �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة 

املوؤ�ص�صة  اأر�صلت  ال�صباب  الإن�صانية و�صوؤون  امللك لالأعمال 

امل�صاعدات  من  الثانية  ال�صحنة  الإن�صانية  لالأعمال  امللكية 

مطار  اإىل  ال�صحنة  و�صلت  اإذ  اأفغان�صتان،  اإىل  الإن�صانية 

طبية  مواد  على  وحتتوي  اخلمي�ص،  اأم�ص  �صباح  كابول 

واإغاثية وغذائية.

اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  ثمن  املنا�صبة،  وبهذه 

خليفة مبادرات جاللة امللك الإن�صانية ومد يد العون مل�صاعدة 

الأ�صقاء والأ�صدقاء واإغاثة املنكوبني يف خمتلف بقاع العامل، 

م�صيًدا �صموه بالدعم الكبري الذي حتظى به املوؤ�ص�صة من قبل 

احلكومة املوقرة برئا�صة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان 

بن حمد اآل خليفة، ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء، حفظه 

اهلل، موؤكًدا �صموه ت�صرف املوؤ�ص�صة امللكية لالأعمال الإن�صانية 

بتنفيذ توجيهات جاللة امللك املفدى، �صائالً املوىل القدير اأن 

يعم ال�صالم والزدهار يف اأفغان�صتان والعامل اأجمع، متمنًيا 

لها ول�صعبها الأمن وال�صتقرار.

العام  الأمني  ال�صيد  م�صطفى  الدكتور  اأكد  جانبه،  من 

تاأتي  ال�صحنة  اأن هذه  الإن�صانية  امللكية لالأعمال  للموؤ�ص�صة 

العون  بتقدمي  البحرينية  الإن�صانية  للجهود  ا�صتمراًرا 

اأفغان�صتان، وحتتوي على مواد طبية  مل�صاعدة الأ�صقاء يف 

وغذائية واإغاثية التي هم يف اأم�ّص احلاجة لها. 

ال�صامية،  امللكية  التوجيهات  على  بناًء  اأنه  واأو�صح 

ال�صعب  العون وم�صاعدة  يد  مد  م�صتمرة يف  املوؤ�ص�صة  فاإن 

الأمر  هذا  واأن  بها،  مير  التي  الظروف  هذه  يف  الأفغاين 

يد  مد  على  احلري�ص  امللك  جاللة  على  بامل�صتغرب  لي�ص 

تاأتي  والتي  العامل،  دول  خمتلف  يف  للمحتاجني  العون 

�صمن م�صاعي جاللته الإن�صانية يف دعم ال�صعوب ال�صقيقة 

وال�صديقة يف خمتلف الظروف الإن�صانية.

اأر�صلت  اأن  �صبق  باأنه  ال�صيد  م�صطفى  الدكتور  وبني 

مواد  على  احتوت  عاجلة  اإغاثية  �صحنة  امللكية  املوؤ�ص�صة 

طبية واإغاثية وغذائية، كما �صيتم اإر�صال �صحنتني اإ�صافيتني 

خالل الأيام القادمة.

مبادرة  الأفغانية  احلكومة  ممثل  ثمن  جانبه،  من 

مبا  م�صيًدا  الأفغاين،  ال�صعب  دعم  يف  املفدى  امللك  جاللة 

البحرينية والتي جاءت لتلبي  امل�صاعدات  احتوته �صحنتي 

احتياجات املواطنني من مواد اإغاثية مفيدة.

 الكعبي: امل�ضروع �ضيلّبي احتياجات 

امل�اطنــــني وي�ضّهــــل تنقلهـــم يف املنطقة

و�صوؤون  الأ�صغال  وزارة  بداأت 

بتنفيذ  العمراين  والتخطيط  البلديات 

الرتابية  الطرق  ر�صف  م�صروع  اأعمال 

يف  الثامنة(  )الدائرة   111 مبجمع 

املدرج  املحرق،  مبحافظة  احلد  منطقة 

�صمن برنامج الوزارة.

وذكرت اأن امل�صروع يهدف اإىل تلبية 

للتطور  ومواكبة  املواطنني  احتياجات 

العمراين الذي ت�صهده اململكة، من خالل 

جميع  يف  متكاملة  طرق  �صبكة  اإن�صاء 

املواطنني  تنقل  لت�صهيل  املحافظات 

ي�صر  بكل  م�صاكنهم  واإىل  من  والقاطنني 

املواقع  معاجلة  يف  ي�صهم  كما  واأمان، 

الأمطار،  مياه  جتمعات  من  املت�صررة 

و�صيخدم امل�صروع 67 عقارا.

امل�صروع  اأن  الوزارة  واأ�صافت 

احلد  اإىل  رئي�ص  مدخل  اإن�صاء  يت�صمن 

و1120  وطريق 1117  مبجمع 111 

امل�صروع  ي�صتمل  كما  املحيطة،  والطرق 

طبقات  وو�صع  الرتابية  الت�صوية  على 

الدفان والر�صف بالأ�صفلت.

�صبكة  اإن�صاء  اأي�صا  يت�صمن  كما 

وتركيب  الأمطار،  مياه  لت�صريف 

العالمات  وتركيب  جديدة،  اإنارة  اأعمدة 

الأر�صية  اخلطوط  و�صباغة  املرورية، 

ل�صمان احل�صول على م�صتوى ال�صالمة 

املطلوب مل�صتخدمي الطرق، اإذ يبلغ طول 

الطرق امل�صتهدفة حوايل 3.93 كيلو مرت 

طويل.

اجلدير بالذكر اأنه مت تر�صية امل�صروع 

واملزايدات  املناق�صات  جمل�ص  قبل  من 

املحدودة  للهند�صة  يوكو  �صركة  على 

دينارا   473742 بلغت  اإجمالية  بقيمة 

من  النتهاء  املوؤمل  ومن  بحرينيا، 

امل�صروع يف الربع الثاين من العام القادم 

.2022

من جانبه، قال ممثل الدائرة الثامنة 

الكعبي  عبدالعزيز  املحرق  مبحافظة 

مبنطقة  جديدة  طرق  فتح  م�صروع  اإن 

املواطنني  احتياجات  �صيلبي  احلد 111 

و�صي�صهل التنقل يف املنطقة، كما �صي�صهم 

بال �صك يف معاجلة املواقع املت�صررة من 

اإن�صاء  خالل  من  الأمطار  مياه  جتمعات 

�صبكة ت�صريف.

مبعّية هل امل�ؤيد والنائب ال�ضل�م وفريق الرعاية ال�ضحية الأولية

الطلع على م�ضتجّدات م�ضروع ت��ضعة مركز البلد القدمي ال�ضحي

جواد  ال�صيد  جليلة  الدكتورة  قامت 

ال�صحية  الرعاية  ملراكز  التنفيذي  الرئي�ص 

الأولية والنائب اأحمد ال�صلوم، يوم الأربعاء 

املوافق 8 �صبتمرب 2021، بزيارة ميدانية 

وذلك  ال�صحي،  القدمي  البالد  مركز  اإىل 

الرعاية  وفريق  املوؤيد،  فاروق  هال  مبعية 

اآخر  الأولية، وذلك لالطالع على  ال�صحية 

القدمي  البالد  تو�صعة  م�صروع  م�صتجدات 

ال�صحي.

وكانت موؤ�ص�صة يو�صف وعائ�صة املوؤيد 

عيني  بتربع  تقدمت  قد  اخلريية  لالأعمال 

كرمي لتو�صعة مركز البالد القدمي ال�صحي، 

التو�صعة  م�صروع  بتمويل  والتكفل 

وحتديث املركز �صمن مبادراتها املجتمعية 

بني  اأُبرمت  اتفاقية  �صمن  وذلك  النوعية، 

الرعاية ال�صحية الأولية وموؤ�ص�صة يو�صف 

لتو�صعة  اخلريية  لالأعمال  املوؤيد  وعائ�صة 

�صهر  خالل  ال�صحي  القدمي  البالد  مركز 

يوليو 2021.

البدء  قبل  امليدانية  الزيارة  وخالل 

خطة  على  الطالع  مت  امل�صروع،  بتنفيذ 

تنفيذ تو�صعة مركز البالد القدمي ومناق�صة 

الإن�صائية،  الأعمال  لإجناز  العمل  خطوات 

اإذ تبلغ التكلفة التقديرية للبناء والتو�صعة 

األف دينار ودرا�صة  بها نحو 600  املتربع 

لتطوير  اأخرى  لأعمال  الحتياج  مدى 

الأ�صغال  وزارة  مع  التن�صيق  يتم  امل�صروع 

العمراين،  والتخطيط  البلديات  و�صوؤون 

اأمناء  وجمل�ص  ال�صحة  وزارة  ومبتابعة 

جاءت  اإذ  الأولية،  ال�صحية  الرعاية  مراكز 

ا على الإ�صراف على امل�صروع  الزيارة حر�صً

مع  والتن�صيق  الفنية  اجلوانب  حيث  من 

اجلهة املمولة للم�صروع.

ملراكز  التنفيذي  الرئي�ص  واأكدت 

جليلة  الدكتورة  الأولية  ال�صحية  الرعاية 

الرعاية  توليه  الذي  احلر�ص  ال�صيد جواد 

ال�صحية الأولية لتطوير املن�صاآت واملرافق 

ال�صحية يف جميع املراكز ال�صحية، م�صيدًة 

القطاع  به  يطلع  الذي  الكبري  بالدور 

اخلا�ص وموؤ�ص�صات املجتمع املدين يف دعم 

م�صاعي وجهود التنمية امل�صتدامة، ل �صيما 

تبذلها  التي  ال�صحي، واجلهود  القطاع  يف 

لالأعمال  املوؤيد  وعائ�صة  يو�صف  موؤ�ص�صة 

اخلريية على وجه اخل�صو�ص يف تر�صيخ 

امل�صوؤولية  وتعزيز  املجتمعي،  التكافل 

املجتمعية، موؤكدة اأن هذا الدعم ياأتي يف ظل 

اإطار  لل�صركة، ويف  الجتماعية  امل�صوؤولية 

التي  اجلهات  خمتلف  دعم  على  حر�صها 

للمر�صى،  وعالجية  �صحية  خدمات  تقدم 

ا املبادرات الداعمة للخدمات التي  خ�صو�صً

من  يومي  ب�صكل  املراجعون  عليها  يرتدد 

خالل مرافق الرعاية ال�صحية الأولية.

وزير الرتبية ي�ضتقبل 

رئي�س اجلامعة امللكية للبنات

ا�صتقبل الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير 

جمل�ص  اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  والتعليم  الرتبية 

التعليم العايل، الدكتورة ي�صرى املزوغي رئي�ص 

الوزير  بها  رحب  اإذ  للبنات،  امللكية  اجلامعة 

مبنا�صبة تعيينها يف هذا املن�صب، واأطلعها على 

واللوائح  العايل  بالتعليم  املتعلقة  الأمور  اأهم 

يف  مبا  اخل�صو�ص،  بهذا  ال�صادرة  والقرارات 

وا�صرتاتيجية  العايل  التعليم  ا�صرتاتيجية  ذلك 

البحث العلمي، موؤكًدا دعم جمل�ص اأمناء جمل�ص 

بهذا  الرتقاء  �صاأنه  من  ما  لكل  العايل  التعليم 

وفق  الأكادميية  الربامج  اأف�صل  وتقدمي  القطاع 

التوفيق  لها  متمنًيا  وال�صروط،  ال�صوابط 

والنجاح يف مهام عملها.

الرتبية: اأكرث من 387 األف 

زيارة للب�ابة التعليمية يف 3 اأيام

وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  اأعلن 

لبوابة  الزيارات  عدد  اأن  والتعليم  الرتبية 

الطلبة  عودة  منذ  الرقمية،  التعليمية  الوزارة 

يوم الثالثاء ال�صابع من �صبتمرب 2021 وحتى 

�صباح اخلمي�ص التا�صع من �صبتمرب، قد جتاوز 

اأن هذا الإقبال الوا�صع  األف زيارة، موؤكًدا   387

اأهمية  يعك�ص  فقط  اأيام  ثالثة  غ�صون  يف 

املحتوى واخلدمات الرقمية التي وفرتها الوزارة 

التي  الأ�صا�صية،  التعليمية  املن�صة  هذه  عرب 

حمد  امللك  جاللة  مل�صروع  رئي�صة  ركيزة  تعد 

ملدار�ص امل�صتقبل، ومرحلته املتقدمة املتمثلة يف 

برنامج التمكني الرقمي يف التعليم، وذلك �صمن 

التعليم  ل�صتدامة  الوزارة  بذلتها  كبرية  جهود 

العام  ُبعد خالل  الفعلي والتعلم عن  باحل�صور 

الدرا�صي اجلديد 2021/ 2022.

اإىل  الوزير  بها  قام  زيارة  خالل  ذلك  جاء 

�صمن  للبنات،  البتدائية  الأندل�ص  مدر�صة 

على  اطماأن  اإذ  للمدار�ص،  ال�صباحية  الزيارات 

وما  املطلوبة،  بال�صورة  الدرا�صي  اليوم  �صري 

تعليمية  خدمات  من  باملدر�صة  للطالبات  يقدم 

وكذلك  الوزارة،  و�صعتها  التي  للخطة  وفًقا 

اخلدمات التعليمية املقدمة ملن اختار التعلم عن 

ُبعد، عرب البوابة التعليمية مبا ت�صمه من اآلف 

الدرو�ص والأن�صطة والإثراءات وحلقات النقا�ص، 

التفاعلية  الفرتا�صية  الف�صول  عن  ف�صالً 

املبا�صرة التي تبث من املدر�صة، وقنوات الوزارة 

اليوتيوب، وغريها من املن�صات والو�صائل  عرب 

الرقمية املعتمدة.

واجلدير بالذكر اأن العام الدرا�صي ال�صابق قد 

الوزارة  اأكرث من 68 مليون زيارة لبوابة  �صهد 

البحرين  مملكة  داخل  من  الرقمية  التعليمية 

الإدارية  والهيئات  الطلبة  قبل  من  وخارجها، 

والتعليمية واأولياء الأمور واملخت�صني بالوزارة 

وكل من له �صلة بال�صاأن الرتبوي حملًيا ودولًيا، 

وذلك �صمن جتربة التعلم عن ُبعد التي خا�صتها 

اإ�صادات  حازت  والتي  اجلائحة،  خالل  اململكة 

اإقليمية ودولية عديدة.


