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بيــن يديكــم، أعزاءنــا القــراء، صفحــات تتألــق بســمات وقيــم البحرينــي.. فكمــا هو 
معــروف، ومنــذ غابــر األزمنة، وهذا ما وثقته ســجالت التاريخ، فإن اإلنســان البحريني 
يمتلــك إصــرارا وطاقــة وقــدرة علــى مواجهــة مختلــف المراحــل الصعبــة والمحــن 
واألزمــات، إلــى جانــب تمتعــه بنفس طويــل للوصول إلــى الغايات بصبــر وتخطيط 

وتفاؤل.
لعل البعض يرى مشاهد سلبية هنا وهناك في ظل جائحة كورونا )كوفيد 19( منذ 
أن ألمت بالعالم كله. تلك المشاهد قد تكون سوداء فعًلا في المجتمع البحريني؛ 
إثر وجود ممارسات وتصرفات وسلوكيات لم تكن متوافقة مع إرشادات وتوجيهات 
الدولــة وأجهزتها وعلى رأســها اللجنة التنســيقية ووزارة الصحة والفريق الوطني 
لمكافحة فيروس كورونا ومختلف األجهزة التي عملت منذ شــهر فبراير 2020 وال 

تزال تعمل من أجل التصدي للفيروس. 
وهنــاك عمــل على مســتوى فــرق العمــل الميدانية واإلعــالم والتوعية لــم يتوقف، 
إضافة لتطبيق حازم لألنظمة على المخالفين، غير أن هناك مشــاهد بيضاء رائعة، 
هــي األكثــر بروًزا وتألًقــا. أليس رائًعا الجهــد الذي يبذله الجيــش األبيض من أطقم 
طبيــة وتمريضيــة وعامليــن صحيين ومتطوعين؟ أليســت تلك المتابعــة الكبيرة 
مــن جانب اللجنة التنســيقية، برئاســة ولــي العهد نائب القائد األعلــى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، 
حاضرة ومنجزة؟ أليســت تلك النماذج من المواطنين والمقيمين الذين بذلوا كل 
جهد طيب من أجل استمرار العمل والنظام وااللتزام باللوائح هي األخرى مبهجة؟ 
بل أليس كل ما قدمته الدولة من حزمة مالية للحفاظ على االســتقرار المعيشــي 

واالقتصادي يستحق اإلشارة له بالثناء واالمتنان؟
نعــم، كل هــذا التألق جميل. لهذا وضعنا قدر اإلمكان المشــاهد والصور والنماذج 
المشرفة واآلراء التي تعمقت في إطار "قد التحدي" من مختلف الفئات، بل وأدركنا 
أهمية فتح المجال لمختلف شــرائح المجتمع في التقارير واالســتطالعات واللقاءات؛ 
ألن هدفنا األول تقديم باقة متنوعة وجولة صحافية بأبعاد وطنية بين يدي القارئ 
الكريــم، ونتمنــى أن نكون جميًعا "قد التحدي"، ســائلين المولــى العلي القدير أن 
يحفــظ بالدنا وكل البلدان من كل شــر، وبعون اهلل ســتزول جائحــة كورونا يوًما ما، 

وسيبقى أثر اإلنجاز مصدر شرف وفخر كبيرين.
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البحرين تتصدر دول العالم في دعم 
الفئات األكثر تضرًرا

معالي وزير النفط
يشيد بدعم القيادة الرشيدة لمسيرة 

قطاع النفط والغاز

داود نصيف:
شغلنا الشاغل يتمثل في اهتمامنا 

المتواصل بسالمة فريق عملنا

الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين د. ناصر 
قائدي:  "صادرات البحرين" تجسيد حقيقي 
إلستراتيجية التصدير الوطنية الرامية إلى 

تحقيق النمو المستدام

رئيس جامعة البحرين الطبية البروفيسور 
العتوم: ننسق مع التعليم العالي قبل 

أي خطة للعودة للدراسة... ومزيد من 
االستثمار بالتعلم المعزز بالتكنولوجيا

وزير اإلعالم:
فريق البحرين نموذج عالمي في إدارة األزمات

"العلوم التطبيقية" ضمن أفضل 1000 
جامعة عالمًيا

مدير مدرسة الرجاء جوشوا بيركنز:
تطوير المنصة وتفعيل خاصيات جديدة 

لتواكب متطلبات التعلم عن بعد

مواطنون ومقيمون: 
"قد التحدي" من أجل عيون البحرين

"قد التحدي"... البحرين وأبناؤها قادرون 
على تجاوز المحن

األطباء يفتحون قلوبهم:
لسنا وحدنا... كل المحاربين أبطال

الزميل سعيد محمد:
شعور ال يوصف حين تجد اسم البحرين 

بين 78 دولة

استشارية العالج الطبيعي فاطمة النزر:
باإلمكان تدارك التأثيرات السلبية لجائحة 

كورونا

مشـروع "إعالميــة بحرينيـة طموحـة"
قبلــت التحـــدي

مدرسة "بيان البحرين" تخرج الفوج 26 فـي 
"حـلـبـة الـبـحريـن"

مدرسة ابن خلدون الوطنية تخرج الفوج 29

شكــًرا لمــن شاركـونــــا فرحـة النجـــاح

6
10

12

14

48

22

54

58

24
32
38
42

44

46

62
66

68

”قد التحــدي”

”فرحة النجــاح”

خالص الشكر والتقدير اىل 

 الفريق طبيب الشيخ دمحم بن عبد اهللا آل خليفة 
 رئيـس املجلس األعلــى للصحــــة 

 وسعادة األستاذة فائقة بنت سعيد الصاحل 
 وزيرة الصحة 

 ملشاركهتم يف حفل التخرّج األفرتايض لدفعة العام 2020

وأمسى الهتاين  لطلبة دفعة العام 2020وأمسى الهتاين  لطلبة دفعة العام 2020
 من لكية الطب ولكية المتريض والقبالة 

 ولكية الدراسات العليا واألحباث مبناسبة خترجهم 

 اللكية امللكية للجراحني يف ايرلندا   
جامعة البحرين الطبية  
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شكًرا جاللة الملك...
شكًرا سمو رئيس الوزراء...

شكًرا سمو ولي العهد

البحرين تتصدر دول العالم في دعم 
الفئات األكثر تضرًرا

مــع صــدور التوجيهــات الملكيــة الكريمــة من عاهل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، ومتابعًة لقرارات 
الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ودعًما للجهود الوطنية بقيادة ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، والتي 
أعلنت بعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم االثنين 29 يوليو 2020، فإن مملكة البحرين أثبتت جدارتها وتقدمها على كثير 
من الدول الخليجية والعربية ودول العالم أيًضا، في وضع صحة المواطنين والمقيمين على أعلى ســلم األولويات من جهة، 

ودعم الفئات األكثر تضرًرا من جهة أخرى، وهو األمر الذي أفاض مشاعر الشكر والعرفان والتقدير للقيادة الرشيدة.

التصنيف االئتماني للبحرين
تميُّــز موقــع البحريــن على مســتوى دول الخليج له مــا يؤكده أيًضــا من جهات 
ومنظمات موثوقة، وحســب المعلومــات المتوافرة، فإن أحدث بيانات لوكالة فيش 
للتصنيف االئتماني تؤكد أن البحرين تصدرت دول الخليج من حيث الدعم المالي 
المتقدم للقطاعات االقتصادية لمواجهة جائحة كورونا، إذ تشــكل هذه الحزم نســبا 
كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي لدول الخليج، لكن الالفت في تقرير وكالة فيش 
أنه لم يستبعد أن تضاعف البحرين هذه الحزم، وبالفعل أعلنت دول مجلس التعاون 
الخليجي عن حزم دعم ضخمة لكنها كانت عبارة عن تدابير نقدية احتياطية، لكن 

كيف تصدرت البحرين؟
حســب تقرير الوكالة، فــإن البحرين جاءت في مقدمــة دول الخليج من حيث هذه 
الحزم بمبلغ يقدر بنحو 32 % من الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة، التي خصصت 
حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار لموجهة انعكاسات االنتشار العالمي 
لفيروس كورونا على المستوى المحلي، وبحسب الوكالة تمثل حزم الدعم أكثر من 
25 % مــن الناتئج المحلي اإلجمالي للبحرين وعمان وأكثر من 15 % لإلمارات 

وأكثر من 10 % لقطر والكويت و7 % للسعودية.
قرارات مجلس الوزراء الجديدة

وجــاءت قــراءة الوكالة دقيقة، وهذا ما أقره مجلس الــوزراء في اجتماعه بتاريخ 
29 يوليــو 2020 فيما يتعلق بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاســات فيروس 
كورونا )كوفيد 19( عالميًا على المســتوى المحلي بما يحافظ على صحة وسالمة 
المواطنين والمقيمين بالتوازي مع اســتمرار برامج الدولة ومسيرة عملها؛ تحقيقًا 
لمســاعي التنمية المســتدامة لصالح المواطنين. وقررت الحكومــة بعد االجتماع 
والتشــاور مع السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وأخذ مرئياتهم، 
دفــع 50 % مــن رواتــب البحرينييــن المؤمن عليهم في المنشــآت األكثــر تأثًرا 
فــي القطاع الخاص لمدة 3 أشــهر ابتداًء من شــهر يوليو 2020، وفقًا للشــروط 
والضوابــط التي يحددها وزيــر العمل والتنمية االجتماعية بالتنســيق مع الجهات 
المعنيــة، كما قــررت الحكومة التكفل بفواتير الكهرباء والماء لجميع المشــتركين 

المواطنين في مســكنهم األول لمدة 3 أشــهر ابتداًء من شــهر يوليو 2020 بما ال 
يتجاوز فواتير الفترة نفســها من العام الماضي لكل مشــترك، بالتوازي مع إســناد 
القطاعــات االقتصادية األكثر تأثًرا من تداعيات فيروس كورونا من قبل صندوق 

العمل )تمكين( وفق الضوابط والشروط التي يقرها مجلس إدارته.
وترســخ هــذه التوجيهات واإلجراءات مســار تعزيز االســتقرار، وهو ما عبرت 
عنه رئيس مجلس النواب فوزية بنت عبدهللا زينل بأنه يجســد اســتجابة الحكومة 
وتعاونهــا المثمر مع الســلطة التشــريعية وغرفــة تجارة وصناعــة البحرين في 
استمرار الدعم، ما سيثمر عن عزيز استقرار االقتصاد الوطني، والدفع بالمساعي 
التنمويــة آلفاق أرحــب، ويجعل مملكة البحرين تتبوأ مكانــة متقدمة ضمن الدول 
الرائــدة في اتخاذ إجــراءات فاعلة وإيجابيــة لمكافحة جائحــة كورونا، وتخفيف 

تداعياتها على القطاعات المختلفة.

دعم برامج التنمية
قبل التوجيهات الجديدة، حرصت الحكومة منذ شــهر مارس 2020، على صرف 
رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص، ودفع فواتير الكهرباء والماء 
لجميع المشــتركين من األفراد والشركات لمدى 3 أشهر واإلفعاء من دفع الرسوم 
البلدية لمدة 3 أشــهر واإلعفاء من دفع إيجــار األراضي الصناعية الحكومية لمدة 
3 أشهر، بجانب إعفاء المنشأة والمرافق السياحية من رسوم السياحة للمدة نفسها، 
وشــملت القرارات مضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار، 
وكــذا حزمة مــن القرارات من مصرف البحرين المركــزي لرفع قدرة اإلقراض 
للبنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار لتأجيل األقســاط أو التنمويل اإلضافي للعمالء، 
وتضمــت القــرارات إعادة توجيــه جميع برامج صنــدوق العمــل )تمكين( لدعم 
الشــركات المتأثرة وإعادة هيكلة القروض المدعومة من قبلها، وهي خطوة يراها 

الخبراء تعكس الجهود لضمان استمرار برامج ومسيرة التنمية المستدامة.
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فواتير الكهرباء والماء
منــذ األول من أبريل 2020، دخل قرار تكفل الحكومة 
بفواتير الكهرباء والماء لجميع المشــتركين من األفراد 
والشــركات لألشــهر أبريــل ومايــو ويونيو مــن العام 
الجــاري، بما ال يتجــاوز فواتير نفس الفتــرة من العام 
الماضي لكل مشترك، وقد صرح وزير شؤون الكهرباء 
والمــاء وائل المبارك بأن الحزمــة المالية واالقتصادية 
لتوفير السيولة الالزمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار 
األوضاع الراهنــة للتصدي للفيروس جاءت من جانب 
اهتمــام الدولــة بالنمو المســتدام، وتســخير اإلمكانات 
والمــوارد كافة لدعم الفــرد والمجتمع وعجلــة التنمية 
فــي المملكة، وفي الوقت ذاته، ضمــان المحافظة على 
صحة وسالمة المواطنين والمقيمين واستمرار مساعي 
الحكومة بإعطاء األولويــة القصوى لصحة المواطنين 

والمقيمين.

استمرار الحزمة حتى سبتمبر
وكانت السلطة التشريعية، ممثلة في مجلس النواب، على 
مستوى المسؤولية، عبر دراسة األوضاع بشكل علمي، 
وبدا ذلك من تأييد مجلس النواب لالقتراح برغبة بشأن 
تمديد فترة الحزمــة المالية واالقتصادية التي تم ضخها 
لتعزيز االقتصاد الوطني 3 أشهر إضافية لتستمر حتى 
نهاية ســبتمبر 2020، واســتند المجلس في ذلك إلى أن 
الحزمــة االقتصادية كانت مهمة واســتراتيجية ولوالها 
لتعــرض االقتصــاد والمجتمــع البحريني آلثار ســلبية 
ضخمة، ولتم تسريح ما بين 30  و40 % من الموظفين 
البحرينييــن. ووفــق تلك الحزمة أيًضا تــم الحفاظ على 
اســتقرار العمالة البحرينية في القطاع األهلي باألشهر 
الثالثــة أبريــل ومايو ويونيــو، ما انعكــس إيجابا على 
اســتقرار المجتمــع البحريني واالقتصــاد الوطني، مع 
أهمية اســتمرار الحزمة في األشــهر يوليو وأغسطس 
وســبتمبر للقطاعــات المتضــررة فقــط؛ خصوصا أن 
هناك قطاعات كثيرة اســتفادت من الدعم الحكومي ولم 

تتضرر من جائحة كورونا.

خطوات رائدة لصيانة 
الوطن وتقليل حدة 

تأثيرات جائحة كورونا

مضاعفة حجم صندوق 
السيولة إلى 200 

مليون دينار

تخفيف األعباء المالية
وال شــك فــي أن األســر المعوزة كانت وال تــزال موضع اهتمــام القيادة 
الرشيدة، وقد شرعت وزارة العمل والتنمية االجتماعية مبكًرا في مواجهة 
الوضع االســتثنائي، الذي أثنى الوزير جميــل حميدان فيه على توجيهات 
جاللة الملك بمســاعدة األسر المتضررة المحتاجة المسجلة لدى المؤسسة 
الملكية لألعمال اإلنسانية ووزارة العمل والتنمية االجتماعية للتخفيف من 

األعباء المادية التي يواجهونها في هذا الوضع االستثنائي.
وتتكامــل الحزم مــع بعضها البعض، وتتوالــى المبــادرات الداعمة لهذا 
التوجــه، فهناك توجيهات أيًضا صدرت عــن ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنســانية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس مجلس أمناء 
المؤسســة الملكية لألعمال اإلنسانية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
للجنــة التنســيق والمتابعة لحملة "فينا خير" المعنية بتوزيع المســاعدات، 
لتخصيص 5 ماليين دينار لدعم األسر والمواطنين البحرينيين المحتاجين 
والمتضرريــن من وباء كورونا، بما يســهم فــي تخفيف العبء عن كاهل 
هــؤالء المواطنيــن مــن األســر المحتاجــة واألســر المنتجــة وأصحاب 
المشروعات المنزلية الذين تأثرت أعمالهم بسبب اإلجراءات االحترازية 
التــي تم اتخاذها للتصدي لوباء كورونــا، باإلضافة إلى أصحاب األعمال 
غيــر المؤمن عليهم المســجلين لــدى وزارة العمل والتنميــة االجتماعية، 

كذلك المســجلين لدى وزارة التجارة والصناعة والسياحة الحاصلين على 
السجالت التجارية االفتراضية الذين تأثرت أعمالهم بسبب وباء كورونا.

صرف البرامج الخمسة
أما على صعيد تســريع اســتفادة المواطنين من الدعــم، فيمكن العودة إلى 
القرار الصادر عن جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2020، 
بتوحيــد موعــد صــرف 5 برامج دعم مقدمة مــن وزارة العمــل والتنمية 
االجتماعية ووزارة اإلســكان، بحيث يتم في المرحلة األولى صرف الدعم 
في تاريخ واحد وهو 15 من كل شــهر، وبدأ فعليًا العمل بالنظام منذ شــهر 
فبراير 2020 بإشــراف وزارة العمــل والتنمية االجتماعية، يســتثنى من 
ذلــك، بأمر صاحب الســمو الملكي ولــي العهد نائب القائــد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء، عالوة تحسين المعيشة للمتقاعدين. ومضت 
العملية بشــكل سلس ومنتظم وفق االســتعدادات التي تم اتخاذها في تيسير 
اإلجــراءات اإلدارية والفنية لتنفيذ القرار، عبر نظام معلومات اعتمد على 
تكامــل البيانات مع األنظمة اإللكترونية المشــتركة بالتعــاون مع مختلف 
الجهــات المعنيــة الممثلة فــي وزارة المالية واالقتصــاد الوطني ووزارة 

اإلسكان وهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية.

صحة المواطنين والمقيمين 
تأتي في أعلى قائمة 

اهتمامات الدولة
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يشيد بدعم القيادة الرشيدة لمسيرة 
قطاع النفط والغاز

في احتفال شركة بابكو باليوبيل الماسي وذكرى مرور 75 
عاًما على تشغيل وحدة التكسير بالوسيط الكيميائي

وأوضــح وزيــر النفط أن شــركة نفط البحريــن )بابكو(، وهــي تحتفل 
باليوبيــل الماســي وذكرى مرور 75 عاًما على تدشــين وحدة التكســير 
بالوســيط الكيميائي، تؤكد من جديد رســالتها الجليلــة، ودورها الريادي 
في دعم مســيرة االقتصاد الوطني، مؤكدا أن شــركة بابكو تقدم نموذًجا 
فريًدا يحتذى به بين مؤسسات الدولة في العطاء الوطني الذي ال ينضب 
في خدمة قطاع النفط والغــاز بالمملكة، والنهوض بطموحات وفعاليات 
هــذا القطاع الحيوي؛ من أجل تنميــة المجتمع وفق الغايات والطموحات 

المنشودة. 

وأضاف قائاًل "إننا فخورون بإنجازات وإسهامات هذا الصرح الوطني، 
الــذي يمثــل جزًءا غاليًا من تــراث وتاريخ مملكتنا الغاليــة، وخير دليل 
على ذلك احتفال الشركة باليوبيل الماسي لتشغيل وحدة التكسير بالوسيط 
الكيميائي؛ لتكون من أوائل الوحدات للتكســير بالوسيط الكيميائي خارج 
الواليــات المتحدة األميركية، وبعد ســنوات قليلة من تدشــين أول وحدة 
للتكســير بالوســيط الكيميائي من قبل مصفاة ايكسون األميركية في مايو 
1942، وبذلك تصبح بابكو من الشركات النفطية السباقة في إرساء هذه 

التقنية المتطورة منذ ذلك الوقت". 
وأوضح قائال "نســجل بــكل الفخر واالعتــزاز نجاح شــركة بابكو في 

الصمــود أمام التحديات والصعوبات عبر الســنين إبــان القرن الماضي 
والحاضــر، وعزمهــا القــوي علــى مواصلــة المضي قدًمــا في خطط 
ومبادرات التطوير والتحديث، السيما برنامج تحديث مصفاة بابكو الذي 
يعــد بمثابة المشــروع األضخم واألكبر في تاريخ مملكــة البحرين. وقد 
حققت بابكو نجاًحا باهًرا في مواكبة تقنيات العصر في صناعة التكرير، 
وحقق موظفوها إنجازا فريًدا في تشــغيل وحدة التكســير على مدار 75 
عاًما دون وقوع حوادث كبيرة في مضمار السالمة، بما يمثل خير دليل 
على الحرفية العالية، واألداء التشــغيلي المتميز لشركة بابكو وكوادرها 

الوطنية المخلصة". 

واختتم الوزير حديثه مكرًرا عظيم الشكر واالمتنان للقيادة الرشيدة على 
الدعــم الفعال والمتواصل لقطاع النفط والغاز من أجل مواصلة مســيرة 
الخير، ومبادرات التنمية المســتدامة في ربوع مملكة البحرين، وتحقيق 
الرقي المنشود لهذا الوطن العزيز، وقال "كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى 
إدارة بابكو، وفريق العاملين في هذا الصرح الوطني العريق، متمنيًا لهم 
دوام النجاح والتوفيق في تجســيد رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة حفظها 
هللا؛ من أجل تحقيق األهداف االســتراتيجية المرجــوة، بما يعود بالخير 

واالزدهار على مملكتنا الغالية، وقيادتها الرشيدة، وشعبها الوفي". 

معالي وزير النفط

أعرب وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة عن عظيم الشكر واالمتنان إلى مقام عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، ولرئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة، ولولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، مشيًدا بالدعم الفعال 
والمتواصــل مــن لدن القيادة الرشــيدة لمســيرة قطاع النفط والغــاز، في إطار مؤازرة جهود ومبادرات التنمية المســتدامة في 

ربوع مملكة البحرين. 
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شغلنا الشاغل يتمثل في اهتمامنا 
المتواصل بسالمة فريق عملنا

وقال نصيف إن هذا اإلنجاز يأتي تتويًجا لجهود فريق إدارة المشــروع، 
وإخالص وتفاني فريق العمل، ومستشــار المشروع، والجهود الجماعية 
المخلصة في مجال الســالمة من قبل المقاول الرئيس للمشــروع، مؤكًدا 
أن هــذا اإلنجاز لم يكــن وليد الصدفة، بل كان نتاًجا مباشــًرا للمبادرات 
واالســتراتيجيات الواعيــة، والحوكمــة الفعالــة، والتنســيق المســتمر، 
والتواصل اإليجابي بين آالف العاملين في هذا المشــروع الضخم سواء 
في المكاتب، أو مواقع العمل أثناء تنفيذ األنشطة اإلنشائية والتحضيرية، 
التــي تنطوي على مخاطر مهنية كبيرة أثناء أعمال التنقيب، والعمل في 
ارتفاعات عالية، ورفع المعدات الضخمة، واســتخدام المركبات الثقيلة، 

وغيرها. 

وأضــاف قائاًل "لقد أنجزنا بنجاح أكثر من 50 % من مرحلة اإلنشــاء. 
إنــه إنجاز رائــع يبعث على كل الفخــر واالعتزاز، مع عــدم وقوع أية 
إصابات تهدد ســالمة األشــخاص أو المعدات، مــع التزامنا المتواصل 
بتطبيق معايير وإجراءات الســالمة في جميع األوقات، وعدم التســاهل 
فيهــا، بما يعمــل على حماية فريق عملنا الذي يمثل أهم أصول شــركتنا 

العريقة ومملكتنا الغالية والبيئة من حولنا. إن مثل هذه اإلنجازات الرائدة 
في مضمار الســالمة ســوف تتواصل، مع التزام فريــق عملنا بالتركيز 
واليقظة، وتطبيق معايير وثقافة الســالمة، حســب برنامج أصول بابكو 
للســالمة المهنية، والذي يسهم بشــكل فعال في إرساء الخطوط الرئيسة 

لمنظومة البيئة والصحة والسالمة في ربوع مجتمعنا". 

وأوضح ســعادته قائــاًل "إن إنجازات الســالمة ضروريــة والزمة في 
مسيرة عملنا، إال أن شغلنا الشاغل يتمثل في اهتمامنا المتواصل بسالمة 
فريق عملنا، وتقديرنا الكبير لما يبذلونه من جهد وعطاء في سبيل إنجاز 
هذا المشــروع الوطني الجليل. إننا نولي جــل الرعاية واالهتمام بتوفير 
جميع جوانب الصحة والســالمة والبيئة لفريق عملنا، وإرساء بيئة عمل 
مثالية خالية من اإلصابات لفريق عملنا وأفراد الجميع". واختتم ســعادة 
الدكتور داود نصيف حديثه موضًحا أن مع زيادة تحديات المشــروع في 
الفتــرة المقبلة، فإن فريق العمل عاقد العــزم على مواصلة المضي قدًما 
في تنفيذ هذا المشــروع الطموح وفق أرقى مســتويات السالمة المنشودة 

وحسب رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة حفظها هللا. 

داود نصيـف

حقق برنامج تحديث مصفاة بابكو إنجاًزا فريًدا في مضمار السالمة باستكمال 20 مليون ساعة من العمل اآلمن، دون وقوع أية 
إصابات مضيعة للوقت، منذ بدء عمليات التنفيذ لهذا المشروع الحيوي قبل 27 شهًرا، وتحديًدا في فبراير 2018. 

وتعليًقــا علــى هــذه المناســبة، أعرب رئيس مجلــس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشــركة نفط البحرين )بابكو( ســعادة الدكتور 
داوود نصيف عن فخره واعتزازه بهذا اإلنجاز الذي حققه فريق العمل بمشــروع تحديث المصفاة، مشــيًدا باألداء الرفيع ألعضاء 
الفريــق فــي مجــال الســالمة منذ بــدء عمليــات التنفيذ في مطلــع العام 2018. وأضــاف قائًلا "إنــه إنجاز ضخم بــكل المقاييس، 
بالنظر إلى التحديات والصعوبات الهائلة التي واجهها فريق العمل السيما في الشهور األخيرة، جراء تفشي فيروس كورونا 

)كوفيد 19(". 

برنامج تحديث مصفاة 
بابكو يستكمل 20 

مليون ساعة من 
العمل اآلمن
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يضع الرئيس التنفيذي لـ"صادرات البحرين" الدكتور ناصر قائدي 
في حواره المهم مع "أضواء البالد" إضاءات استراتيجية تنطلق 
من الجهود التي تقوم بها "صادرات البحرين" ومنذ انطالقتها 
األولــى كمبــادرة مــن مجلــس تنميــة المؤسســات الصغيرة 
والمتوسطة برئاســة وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة 
السيد زايد بن راشد الزياني، والذي جاء بتوجيه سديد من لدن 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد نائب القائــد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، 
تترجم اســتراتيجية مملكة البحرين الداعية إلى تنويع مصادر 
الدخل لتحقيق النمو المســتدام لمملكــة البحرين وذلك في 

إطار السعي لتحقيق أهداف رؤية البحرين االقتصادية 2030.
وفــي معرض حديثه عن المهام الرئيســة لصــادرات البحرين، يلفت د. 
قائــدي إلى أن: صادرات البحرين تعتبر مبــادرة وطنية تهدف الى دعم 
وتشجيع المنتجات البحرينية لتصل إلى العالمية، إذ ترتكز مهمتنا الرئيسة 
على ترويج وتســريع معدالت نمــو الصادرات البحرينيــة من منتجات 
وخدمات صنعت في البحرين، وتمكين المؤسســات التجارية من التداول 

الدولي ووضع موطئ قدم راسخ لهم على الخارطة التجارية العالمية. 
ويكمــن هدفنا الرئيس في خلــق قيمة عالية ونتائج ملموســة للمصدرين 
وتجاوز التحديات من خالل خلق شبكة واسعة من الشراكات اإلستراتيجية 
محليــا وعالميا؛ من أجل تمكين طرفي معادلة البيع والشــراء من تحقيق 
أهدافهم وتلبية احتياجاتهم بكل خطوة في رحلتهم التصديرية، وبما يخدم 
التشــجيع على تسهيل التصدير من البحرين بمنتجات محلية ذات تنافسية 

وجودة عالية. 
ويتمثــل جوهــر عملنــا - والحديــث لضيفنــا د. قائدي - في دعــم تنمية 

الصادرات من الخدمات والمنتجات التي يتم صنعها في مملكة البحرين، 
وتســريع وتيــرة نموها، بما يعزز جهود المؤسســات لتكون مؤسســات 
عالمية، إذ تتطلــع صادرات البحرين إلى مواصلة جهودها لتقديم حزمة 
من الخدمات والمبادرات التي تسهم في تسريع نمو الصادرات، مع تأكيد 
القيمــة المضافة في دعم االقتصاد الوطني وتشــجيع االبتــكار؛ لتعزيز 
موقــع البحرين الريادي بوصفها مركز تصديــر عالميا قائما على تقديم 
الحلــول المبتكرة. وتقوم أهدافنا الرئيســة على تقديم قيمــة فعلية ونتائج 
ملموسة للجهات الُمصدرة عبر تأسيس شبكة واسعة من الشراكات على 
المســتويين المحلي والدولي لمساندة المشترين والبائعين على حد السواء 
في تحقيق أهدافهم في كل مرحلة من مراحل عملية التصدير، األمر الذي 

يساهم في تسهيل هذه العملية في مملكة البحرين ويعزز من تنافسيتها.
ومنــذ انطالقتها األولى، نجحــت صادرات البحرين فــي تقديم وتطوير 
محفظة متنوعة من الخدمات والحلول التي صممت لتســهيل الصادرات 
وتحويل الشركات التجارية إلى قصص تصدير ناجحة عالميًا في مختلف 
المجاالت والقطاعات. لقد صممت حلــول صادرات البحرين لمضاعفة 
نمو المصّدرين، والتي تعتبر أداة فعالة وخياًرا مناســبًا في وقتنا الراهن؛ 
إذ تعتبــر هــذه الحلول عنصًرا مهًما لمجتمــع األعمال، بحيث تؤدي إلى 
تنويع قاعدة العمالء، ما يســاهم في إتاحة فرص جديدة، تتيح للمؤسسات 
المصدرة مزيدا من النمو واالستدامة والربحية، وخلق الفرص الوظيفية، 
ويعد التصدير نشاط أعمال يمكن ألي شركة ومؤسسة تجارية ممارسته 
حتــى وإن كان ذلــك ألول مــرة. فقد صممــت باقة الحلــول المقدمة من 
صادرات البحرين لتشــجيع المصدرين الجدد على تبني أحد هذه الحلول 
واتخــاذ خطوات جادة للبدء في تصدير منتجاتهم إلى األســواق العالمية، 

إلى جانب مساعدة المصدرين الحاليين على مضاعفة صادراتهم.

الدكتور ناصر قائدي
الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين

”صادرات البحرين” تجسيد حقيقي إلستراتيجية 
التصدير الوطنية الرامية إلى تحقيق النمو المستدام
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كيــف يجري العمل حالًيــا على صعيد القطــاع اإلنتاجي من ناحية 
التنسيق والتواصل وإيجاد الحلول للمعوقات الممكن إزالتها في 

هذه الفترة؟ وهل هناك آلية عمل وضعتموها؟
ســعت صادرات البحرين طوال األشــهر الـ 18 الماضية إلــى ابتكار وطرح 
منتجــات متنوعــة تلبــي احتياجــات مجتمــع األعمال مــن شــركات تجارية 
ومؤسســات خدمية خصوصا المؤسســات الصغيرة والمتوسطة. كما حرصنا 
علــى تبنــي المرونة في نموذج عملنا، بحيث يتم التعامل مع كل شــركة كحالة 
خاصة؛ بغية فهم خطتها التوســعية ومســاعدتها على المدى القصير والطويل. 
لن يكون دعمنا المقدم ألي شركة لمرة واحدة فقط، بل هي شراكة مع عمالئنا، 
تمتــد طوال فترة رحلتهم التصديرية لدعمهم في تحقيق أهدافهم والوصول إلى 

العالمية.
لدينــا عمالء ممن انتقلوا من مرحلة األنشــطة التجارية الصغيرة إلى التصدير 
ألســواق عالمية، حتى أثناء هذه الفترة الصعبة المتمثلة بانتشار جائحة "كوفيد 
19". ومع الظروف الراهنة لألسواق توجد تحديات إجرائية متعددة تؤثر على 
قــدرة المصدرين على إتمام معامالتهم العالميــة، منها اإلغالقات في عدد من 
القطاعــات، أو القيود المفروضة على بعــض المنتجات المصدرة، ناهيك عن 
تردد بعض الموردين أو المصدرين في إتمام الصفقات، إذ إننا نقوم في شراكتنا 
مع عمالئنا باختبار المنتجات، والتعرف على مطالب الســوق، واالستجابة لها 
بصــورة أكثــر فاعلية، ومن ثم نقوم بإجراء التحســينات المناســبة والتأقلم مع 
الوضــع الجديــد، وبالتالي الخروج بحلول وخدمــات متنوعة توفر خيارات ال 
حصر لها للعمالء تساهم في تحقيق رغباتهم وأهدافهم التجارية والتصديرية. 
وتهدف خدمة "خارطة إمكانات التصدير" إلى تعريف المؤسســات بالمنتجات 
واألســواق التــي تحتوي على فــرص التصديرغير المســتغلة، وكذلك فرص 
تنويع الصادرات. واســتناًدا إلى منهجيــة تقييم إمكانات وتنويع التصدير، فهي 
تقوم بتقييم مؤشــرات أداء الصادرات البحرينية وشروط الطلب والتعريف في 

السوق المستهدفة؛ لتوفير تصنيف فريد من نوعه للمصدرين البحرينيين.
إلــى جانب ذلك، توفر منصتنا للتعليم اإللكتروني العديد من الدورات المجانية 
والورش االفتراضية للشــركات؛ بهدف مساعدة عمالئنا على فهم اإلجراءات 
المختلفة التي قــد تواجههم أثناء عملية التصدير، كالتعاقد، والجمارك وغيرها 

من األمور، عبر تقديم الشرح لها بصورة عملية.
دائما توجد فرص متاحة في الخارج، ونحن نرى أن الوقت الراهن هو األنسب 
للتصديــر بكل تأكيــد، فالعديد من الــدول تواجه إغالقات أو حظرا لألنشــطة 
بمختلــف أنواعها وما تحمله من تحديات مرتبطــة بكيفية الوصول إلى عمالء 
تلك الدول بالطريقة التقليدية، وتجاوز تلك التحديات سيســاهم في فتح الســوق 
العالمية أمام المصدرين، ما يتيح مزيدا من التنوع في الفرص وتنمية األنشطة 
التجاريــة، ومع هذا التوجه، ســتقوم صادرات البحرين بمســاعدة أي شــركة 

لالستفادة من أفضل الفرص التصديرية في األسواق العالمية. 
يملــك العمــالء اآلن العديــد من الحلــول التي تقــوم بتوفير التغطيــة التأمينية 
لصادراتهــم، إلــى جانــب حلول الشــحن التنافســية وتوافر خارطــة إمكانات 

التصديــر، مــع وجود دعــم لمنتجــات "صنع فــي البحرين" واالستشــارات 
والتجــارة اإللكترونيــة وغيرها الكثير من التســهيالت. ولــذا، نحن ننظر إلى 
مجتمع األعمال ككل البتكار حزمة تجعل التصدير ســهاًل جًدا وفي المتناول، 

في إطار سعينا إلى التميز.
ومــن هذا المنطلق، تواصل صادرات البحرين بناء روابط قوية مع شــركائها 
العالميين عبر تأسيس قاعدة قوية من العالقات الدولية تتيح للشركات الوصول 
إلى الشــركاء الدوليين، ما يســاهم في تيســير عملية التصدير على المصدرين 

الحاليين والمحتملين.
باإلضافــة إلى حزمة الحلول التــي تتيحها صادرات البحرين، نحن حريصون 
على التواصل المباشــر مع العميل لفهم احتياجاته وتوجيهه للمســار األنســب. 
ومن خالل عالقاتنا مع الشــركاء المحليين والدوليين، نســعى إلى إتاحة مزيد 

من الخيارات التي تساعد الشركات على تحقيق أهدافها.

تشير تقارير السنوات الماضية إلى أن صادرات البحرين أسهمت في 
تنويع االقتصاد والصادرات وتعزيز القدرة التنافســية للمؤسسات 
البحرينيــة الصغيرة منها والمتوســطة، فمــا قراءتكم لمرحلة ما 

بعد الكورونا، أي هل لديكم تصورات مستقبلية؟
لقد أظهرت لنا هذه الفترة من أزمة فيروس كورونا أن الشــركات التجارية في 
ســياق االقتصاد العالمي بحاجة ماسة إلى العمل بصورة مختلفة مع استكشاف 
إمكانــات الحلول الرقمية والخدمات االفتراضية وغيرها من الوســائل الجديدة 
للتواصــل مع العمالء. ونحن ندعم الجهود الوطنية التي تدعم المؤسســات في 
التحــول الرقمي واالنتقال إلى التجــارة اإللكترونية وغيرها من خالل الحلول 
التي نوفرها؛ من أجل مســاعدتها في دخول أســواق عالميــة واعدة. كما نقوم 
بمســاعدة الشــركات في تحقيق أهدافها بالتوســع عالميًا وفتح فروع لها خارج 
البحرين. وكنتيجة لذلك، أســهمت جائحة "كوفيد 19" في تســليط الضوء على 
أهمية تصدير المنتجات والخدمات، إذ أصبح انتهاج نموذج عمل عالمي مطلبًا 

أساًسا.

هــل تأثر برنامــج تأهيل الكفــاءات الوطنيــة بهذه الفتــرة؟ وماذا 
فعلتم لضمان اســتمرار دورة العمل رغم القيــود الصعبة عالمًيا 

وتعطل الكثير من القطاعات؟
يرتكــز نمــوذج عمل صــادرات البحرين على بنــاء الشــراكات لخلق معادلة 
رابحــة لجميع األطراف، مع مواصلة التوســع في مجال تنمية قاعدة واســعة 
من الشــركاء المحليين واإلقليميين والعالميين؛ للعمل مًعا من أجل تحقيق قيمة 
مضافة للمصدرين في البحرين. وبناء على ذلك، ابتكرنا نماذج أعمال مستدامة 
تحقق قيمة عالية ونتائج إيجابية لمجتمع األعمال، ما سيســاعد في تعزيز تدفق 
معامالتهــم الجديــدة، ودعم إمكاناتهم في التواصل على مســتوى عالمي؛ بغية 

استقطاب مشترين جدد وغيرها.

لنرجــع إلــى مرحلــة ما قبــل كورونا لنعطــي القــارئ فكرة عن 
المؤشرات التي تحققت على مستوى نمو الصادرات على األقل 

من نوفمبر 2018 إلى يونيو 2020؟
تقــوم صــادرات البحرين بمســاعدة المصدريــن المحليين على التوســع 
وإيصال منتجاتهم وخدماتهم ألســواق الصادرات العالمية. وعبر الحلول 
التــي تقدمهــا والتي ترتكــز على تعزيــز الصادرات، تمكنــت صادرات 
البحرين بغضون 18 شهًرا من المساعدة في إيصال صادرات تشمل أكثر 
من 26 منتجا وخدمة مختلفة، تفوق قيمتها 32 مليون دوالر متخطية بذلك 
ما تم تحقيقه بالعام 2019. كما ساهمت صادرات البحرين بشكل فاعل في 
نجاح المؤسســات المحلية بدخول األسواق العالمية إلى أكثر من 33 سوقا 
حول العالم. تهدف المبادرة إلى زيادة فرص التصدير للمصدرين الحاليين 
والمحتملين، إذ ســاعدت 25 % من المصدرين في دخول أسواق جديدة، 
في حين قامت بمســاعدة 30 % منهم فــي تصدير منتجاتهم للمرة األولى 

وساعدت أيًضا 15 % منهم في تصدير الخدمات. 
وســاندت صــادرات البحرين قطاعــات عدة عبر مســاعدتها في تصدير 
الفئات المختلفة من المنتجات والخدمات التي تقدمها، ويأتي ذلك تماشيًا مع 

التزام صادرات البحرين الرامي إلى تمكين الشــركات البحرينية وضمان 
اســتيعابها في األســواق العالمية، إذ شكلت المبادرة دوًرا محوريًا في دفع 
المنتجــات والخدمــات المحلية البحرينية إلى الوصول إلى أســواق وآفاق 
أوسع؛ لتصبح شركات منافسة بين العالمات التجارية العالمية األخرى. 

وحتى يومنا هذا، ســاهمت صــادرات البحرين بتقديــم الحلول للعديد من 
المصدريــن المحلييــن في الوصول إلى أســواق مختلفة فــي دول مجلس 
التعــاون الخليجــي وأوروبا والدول اآلســيوية ومنطقة الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيا والدول اإلفريقية واألميركتين الشمالية والجنوبية. وجميع 
هــذه المؤشــرات تعكس وبال شــك أهمية القيمــة التجاريــة واالقتصادية 
للمصدرين وأثرهم على االقتصاد الوطني وعلى نمو مؤسساتهم للوصول 
إلــى العمالء في جميــع أنحاء العالم، وخلق فرص عمــل جديدة، وتعزيز 
المحتــوى المحلــي، الذي من شــأنه أن يرســخ وجود العالمــة التجارية 

للبحرين على المستوى الدولي.
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ما المميزات األساســية المقدمــة لمصدري المنتجــات والخدمات والحلول 
التصديرية التي أثبتت فاعليتها في رفع مؤشر الصادرات البحرينية؟

تسعى صادرات البحرين إلى صقل مهارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
التصديرية وتطوير إمكاناتها لتضع موطئ قدم قويا لها في األسواق العالمية، 
وهذا يتطلب توافر العديد من الحلول التي تتيح لهم المنافســة وتحديد الفرص 
المجزية، ويتم ذلك عبر سلسلة متعددة من الحلول تلبي احتياجات المصدرين 
من حيــث متطلبات التغطيــة التأمينيــة، ودعم عمليات الشــحن، والوصول 
للمورديــن حول العالــم، والعروض الترويجية المحليــة والعالمية، والتجارة 

اإللكترونية، والمتطلبات التمويلية وغيرها. 

تأمين ائتمان الصادرات
تعــد هذه المبادرة األولى من نوعها في مملكــة البحرين، وتهدف إلى حماية 
المصدريــن البحرينيين مــن مجموعة من المخاطر والخســائر التي قد تنجم 
عــن تعثر مورد عن الدفع، إذ تســاهم هذه الخدمــة في الحد من مخاطر تعثر 
المدفوعات وتوفر للمصدرين ضمانًا بسريان المدفوعات في حال عدم تمكن 
المورد من الســداد. وتدعم هذه الخدمة المصدرين من حيث تشــجيعهم على 
تقديم معدالت ائتمان تنافسية مع التحكم بمخاطرة التخلف عن الدفع، وبالتالي 

تشجيعهم على استكشاف أسواق تصدير جديدة.

شحن الصادرات والخدمات اللوجستية
تواجه الشــركات التجارية حاليًا تحديات مرتبطة بالتدفقات النقدية والسيولة. 
لدينا شــراكات في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية تؤهلنا للحصول على 
معدالت تنافســية، إذ يحصل عمالء صــادرات البحرين على تخفيض يصل 
إلى 80 % من ســعر الســوق لتغطيــة احتياجاتهم التصديريــة. وتنطبق هذه 
النســبة على جميع أوجه الشــحن البري والجوي والبحــري لتوفير خيارات 
مختلفة للعمالء بما ينسجم مع متطلباتهم. ويتمحور هدفنا هنا في تقليل تكاليف 

الشحن على المصدرين. 
ومن شــراكتنا مع العديد من الشــركاء في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، 
فإننا نســعى إلى توفير العديد من حلول الشــحن التي تشمل، الشحن الخفيف، 
والثقيل، وحلول الشــحن للمشــترين الدوليين، وبما يتيــح للمصدرين فرصة 

الحصول على مزيد من الخدمات ذات القيمة اإلضافية. 

تيسير عمليات/ معامالت التصدير
توفــر هذه الخدمــة للمصدرين شــبكات اتصــال دولية؛ من أجــل مضاعفة 
فرصهــم في تصديــر خدماتهم ومنتجاتهــم، والتي تشــمل موردين وعمالء 
أفرادا، وجهات حكومية، وتجاريين حول العالم. وقد لقيت هذه الخدمة اهتمام 
العديد من الشــركات بفضل عملنا بشــكل وثيق مع عمالئنــا للتأكد من إتمام 
الصفقة. ونسعى إلى تأدية دور أساس في بناء جسر من التواصل بين عمالئنا 
والمورديــن المحتمليــن، وصواًل إلى مخاطبة احتياجــات العمالء في دخول 

أسواق جديدة عالميا.

دعم التداول الدولي
تركــز هذه الخدمة على تســهيل حصول الشــركات على موطــئ قدم لها في 
األســواق العالميــة، إذ طورت صادرات البحرين حزمة خدمية لمســاعدتهم 
على تحديد مواقع تصدير محتملة وشــركاء مستقبليين، إضافة إلى مساندتهم 
فــي القيام بأعمالهم وممارســة تجارتهم في األســواق العالميــة بالتعاون مع 
شــركاء صــادرات البحرين وشــبكتها الدولية، وذلك يشــمل إعــداد كتيبات 

إرشادية عن االمتياز التجاري وغيرها من اإلرشادات ذات الصلة. 
واألمر ال ينحصر على العــروض الترويجية وتدفقات المعامالت التجارية، 
بــل يتعلق كذلك بالخطوة الكبيرة القادمة والمتمثلــة بدعم إقامة حقوق امتياز 

تجاري بحرينية في األسواق العالمية.

دعم التجارة اإللكترونية 
تهدف هذه الخدمة إلى تمكين الشركات من أن تكون جزًءا فاعاًل في منصات 
التجارة اإللكترونية الرئيسة على مستوى العالم؛ بغية الترويج وبيع منتجاتها 
وخدماتهــا المصنوعــة في البحرين في األســواق العالميــة، إضافة إلى دعم 
تســهيل المعامالت المبنية على التجارة "أونالين"، والتي تهيئ سوقًا بحدود 
أقــل للوصول إلى أكبر شــريحة ممكنة من العمالء محليًــا وإقليميًا وعالميًا. 
وقــد تعاونت صادرات البحرين مع منصات تجارة إلكترونية مرموقة عالميا 

لتقديم أسعار مخفضة لدعم الصادرات البحرينية.

المناقصات الدولية
توفــر صادرات البحرين خدمــات بيانات المناقصات والمشــتريات الدولية؛ 
بهــدف تغطيــة المعلومــات من جميع الدول على مســتوى العالم، ما يســمح 
للمصدريــن بمعرفة المناقصات الدوليــة واالطالع عليها، مع وجود خاصية 
اإلشــعارات للشركات البحرينية؛ لضمان االستفادة من أي فرصة مناسبة في 

مجال تصدير المنتجات والخدمات البحرينية.

تمويل الصادرات
توفــر صــادرات البحرين بالتعاون مــع صندوق العمل )تمكين( وشــركائها 
المصرفيين حلوال تمويلية قصيرة األمد للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة؛ 
من أجل تمكينها من االســتفادة من الفرص التصديرية الواعدة في األســواق 

العالمية وتسجيل معدالت نمو أكبر في المستقبل. 

ومن تعاملنا مع شريحة كبيرة من العمالء، أدركنا أن الشركات ال تحتاج فقط 
إلــى التمويل من أجل التصدير، بل كان هناك حاجة ملحة ألوجه دعم أخرى 
مثل الدخول في شراكات مختلفة، كاإلرشاد والتوجيه، واالستشارات، وكيفية 
التفــاوض في عدد من المســائل مع دول وشــركاء عدة وغيرهــا. وبالتالي، 
عملــت صادرات البحرين على توســيع رقعة الشــركاء والنظــر في حزمة 

متنوعة من خدمات الدعم.
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معلومات عن سوق التصدير
توفر هذه الخدمة للمصدرين معلومات وافية عن األســواق التجارية؛ لتمكنهم من 
الحصول على موارد إضافية عن طبيعة األســواق العالمية، بما ينســجم مع باقي 
الحلول المطروحة لمســاعدتهم في فهم إمكانات منتجاتهم وفرص ترويجها وبيعها 
في الخارج؛ لتشــمل اإلرشــادات التصديرية والدراســات التصديرية والتحليالت 

وغيرها الكثير ما يساعد في:
- تزويد المصدرين بمعلومات وافية لمساعدتهم في تحديد الفرص التجارية.

- دعم المصدرين لتقدير حجم األسواق المحتملة ومعدالت الطلب على منتجاتهم.
- تمكين المصدرين من تحديد الموزعين والمستوردين المحتملين لمنتجاتهم.

وفيمــا يلــي مميزات منصة معلومات ســوق الصــادرات التي تتيحهــا صادرات 
البحرين:

* الخارطــة التجارية: توفر الخارطة التجارية للمصدرين معلومات تفصيلية عن 
أكثر من 220 دولة وإقليم و5300 منتج حول العالم. كما توفر المنصة مؤشــرات 
تجارية شــهرية وربعية وســنوية، بما في ذلك إحصاءات أحجــام وحدات اإلنتاج 

ومستوى التنافسية في األسواق المستهدفة وغيرها من مميزات. 
* خارطة امكانات التصدير: تســهل هذه الخدمة على المصدرين تحديد المنتجات 
واألسواق غير المستكشفة مســبقًا وتحديد الفرص المتاحة لتنويع قاعدة التصدير. 
كمــا تســاعد على تحديد األســواق والمنتجات التــي تملك أكبر فرصــة للتصدير 
مــن مملكة البحريــن، إضافة إلى تقييــم أداء البحرين ومعدل الطلب المســتهدف 
واشــتراطات التعرفة الجمركية في الدول المســتهدفة، إلى جانب العالقات الثنائية 

بين البحرين وتلك األسواق. 
* دخول األســواق: تســمح هــذه الخدمــة للمصدريــن بمقارنة وتحليل الرســوم 
الجمركيــة وغيرهــا من تعرفــات والتزامات مالية وضرائــب مفروضة على أي 

سلعة أو بضاعة في أي سوق حول العالم. 

*اختبــار التقييــم الذاتي: تعتبــر أداة "أوناليــن" للمصدرين الجدد تــم تصميمها 
للشــركات البحرينيــة الراغبة في تحديــد قدرتها على التصدير مــن عدمه ومدى 
تنافســية منتجاتها وجودتها مقارنة مع ما هو متوافر في األســواق المستهدفة. مع 
تطبيق مجموعة من المعايير من بينها: التزام الشركة، معلومات المنتج أو الخدمة، 

مدى المعرفة بسوق التصدير واإلمكانات المالية. 
* منصــة التعليم االلكتروني: تقــدم هذه الخدمة مجموعة من الــدورات التدربيبة 
المجانية أونالين تســمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالحصول على المعرفة 
الضرورية والمهارات المطلوبة؛ لتصبح مصدرة في المستقبل القريب، مع تحديد 
القطاعات وفرصها االستثمارية والتصديرية وكيفية تحقيق االستدامة في التصدير 

إلى جانب التصدير الرقمي.

 االستشارات التصديرية
تقــدم صادرات البحرين سلســلة مــن اإلرشــادات المتواصلة للمصدرين بشــأن 
إمكانات التصدير وأنظمة الســوق وشــبكات االتصال الدولي وغيرها من األمور 
ذات العالقة، بما يخدم زيادة التوعية عن أحدث األنظمة والتشــريعات التي تحكم 
األنشــطة التصديريــة حول العالــم، وتعريــف المصدرين بأبرز طــرق التغليف 

والشحن واعتماد العالمات التجارية وغيرها الكثير.

دليل المصدرين
تعمــل صادرات البحرين حاليــا على إعداد قاعدة بيانــات للمصدرين لفهم ما هو 
متاح في المملكة بالنســبة للمنتجــات والخدمات، وبما يخدم قاعــدة الموردين من 
خارج المملكة في حال رغبتهم في استهداف السوق المحلية للترويج لمنتجاتهم. إن 
دليل المصدرين من شــأنه الترويج لمنتجات "صنع في البحرين" وتقوية قاعدتها 

التسويقية وتعميق دراية الموردين بتفاصيلها.

لدينا عمالء انتقلوا من 
األنشطة التجارية إلى التصدير 

ألسواق عالمية حتى أثناء 
جائحة ”كوفيد 19”

Export.bh
نقــوم حاليا بتطوير موقعنــا اإللكترونــي )export.bh( ليعكس المرحلة 
المتطــورة من نشــاط صــادرات البحريــن وأهدافها؛ ليكــون أداة اتصال 
للعمالء من شــركات ومؤسسات صغيرة ومتوســطة. ويتمحور طموحنا 
على المدى البعيد حول تطوير منصة وطنية تحوي خدمات رقمية شــاملة 

مصممة خصيصا لتلبية احتياجات عمالئنا من المصدرين.

مبادرة مبيعات التجزئة الدولية:
تتيــح هذه الخدمة المجــال للوصل إلى المنتجات التي صنعت في البحرين 
ليتم عرضها محليًا ودوليًا في فروع المؤسسات العالمية البارزة في تجارة 

التجزئة.
االســتعراض الســابق للمعلومات في غاية األهمية فشــكًرا لكم.. 
وحســب المعلومــات المتوافــرة فقد نجحت صــادرات البحرين في 
إيصــال المنتجــات البحرينيــة والخدمات للمســتهلكين في أكثر 
من 30 سوًقا، وبالتأكيد هناك "تعثر" في إطار جائحة كورونا، لكن 
هل كان لديكم خطة لزيادة األســواق وكيف ســتكون بعد انتهاء 

الجائحة؟
تتركز المهمة الرئيسة لصادرات البحرين على جعل المنتجات والخدمات 
المصنوعــة فــي البحريــن متوافرة في األســواق العالمية وتوســعة آفاق 
الشركات البحرينية، إضافة إلى مساعدتهم على زيادة صادراتهم والتوسع 
خارج الســوق المحليــة. ويكمن الهدف طويل األجل فــي جعل المنتجات 
والخدمات البحرينية معروفة وذائعة الصيت في األسواق العالمية، وقادرة 

على جذب المستهلكين العالميين بقيمتها وجودتها العالية.

هل لديكم رســالة أو رؤية تودون إيصالها إلى القطاعات اإلنتاجية 
في المؤسســات الصغيرة والمتوســطة لالســتعداد بكل حماس 
وقــوة إلعــادة دور العمل مســتقبًلا وفق آلية قــادرة على مواجهة 

التحديات؟
ستواصل صادرات البحرين طرح محفظة متنوعة من الخدمات والحلول 
التي من شــأنها أن تســرع من معدالت نمو الصادرات، مع االســتناد إلى 
القيمة والدعم والنمو االقتصادي، إضافة الى تفعيل االبتكار وتعزيز موقع 
مملكة البحرين كونها مركزا عالميا للتصدير وابتكار الحلول التصديرية. 
ونحــن نؤكد اســتمرار الجهود الداعمة وتوفيــر المميزات للمصدرين في 
البحريــن، والترويج للمنتجات والخدمات الوطنيــة على الصعيد العالمي 
وفتح آفاق جديدة أمام المصدرين القتناص الفرص في األســواق العالمية 
الجديــد وســوف نمضــي قدمــا في تعزيــز الجهــود الداعية إلى تشــجيع 
الصــادرات الوطنية ورفــع القدرات التنافســية للشــركات البحرينية في 
األسواق العالمية وتحقيق مزيد من النجاحات وتأكيد تشجيع ثقافة التصدير 
للمنتجات والخدمات الوطنية التي ســتجعل البحرين مركزا تجاريا رئيسا 

للمصدرين على المستوى العالم.

كما ســتبذل صــادرات البحرين مزيدا من الجهود في ســبيل زيادة فعالية 
الحلول التصديرية، عبر إبرام شــراكات تصديرية جديدة لتســهيل دخول 
المؤسســات الصغيرة والمتوســطة البحرينية أسواق جديدة، توسعة قاعدة 
الحلــول وإجراء تحســينات عليها لتصبح حلواًل تركز على المنافســة في 
األســواق العالمية وفتح فروع خارج البحريــن، الى جانب الحد من تباين 
المعلومات عبر تحديث قواعد البيانات الخاصة بالتصدير لتحديد الفرص 

السوقية الجديدة واكتشاف إمكانات التصدير غير المستغلة.
ختاًمــا، نحــن نشــجع جميــع الشــركات التجارية، ســواء مــن تصدر أو 
مــن ترغــب بدخول أســواق جديــدة، على متابعة حســابنا في انســتغرام 
)exportbahrain( أو االتصال بنا مباشرة على الهاتف رقم 17383999 
للحصول علــى مزيد من المعلومات عن حلولنا وخدماتنا وكيف يمكن لنا 
دعمهــم. اتصلوا بنا لكي نزودكم بالموارد الضرورية التي تحتاجون إليها 

للتصدير بطريقة أسرع، أسهل وأكثر كفاءة.

صادرات البحرين تواصل في طرح 
محفظة متنوعة الخدمات والحلول 

لتسريع معدالت نمو الصادرات
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اإلعالم الوطني أدى رسالته بمهنية ومصداقية في خط الدفاع األول

وزير اإلعالم لـ”أضواء البالد”:
فريق البحرين نموذج عالمي في إدارة األزمات

بــرزت جهــود وزارة اإلعــالم وكوادرها فــي مقدمة خطة العمل الوطنيــة لمواجهة فيروس كورونــا، بل يمكن القول 
إن الــوزارة بمختلــف أجهزتهــا، وفي صدارتها تلفزيون البحرين، قدم اســتراتيجية إعالمية راســخة ترتكز على توفير 
المعلومات أوًلا بأول، ســواء على مســتوى التوعية أو على مســار المتابعة الخبرية أو على صعيد البرامج المنوعة 
والمكثفة بأفكار مبتكرة اســتقطبت اهتمام المشــاهدين، ليس في مملكة البحرين فحســب، بل على مســتوى 

دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

النهج اإلنساني الحكيم
كل ذلك تحقق بفضل من هللا سبحانه وتعالى وبفضل الدعم الكبير للوزارة 
من جانب القيادة الرشيدة، ولهذا يشيد وزير اإلعالم علي الرميحي بنجاح 
مملكة البحرين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المســتجد بفضل النهج 
اإلنســاني الحكيم والمســؤول لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، وحكومته الموقرة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة، ودعم ولي العهــد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
كفاءة وفاعلية ومرونة

ويؤكــد الوزير الرميحي أن فريق البحرين الوطني بقيادة صاحب الســمو 
الملكــي ولي العهد رئيس اللجنة التنســيقية قدم أنموذًجــا عالميًا في إدارة 
األزمــات وتجــاوز التحديــات الراهنــة عبر اتخــاذه حزمة مــن التدابير 
واإلجــراءات االحترازيــة والقــرارات االقتصادية التي أســهمت بكفاءة 
وفاعلية ومرونــة في الحفاظ على صحة وســالمة المواطنين والمقيمين، 
واستدامة المســيرة التنموية والخدمات الحكومية، ودعم القطاع الخاص، 

وفق أرقى الممارسات اإلدارية وتوظيف أحدث التقنيات.

أكثر من 12 ألف مادة إعالمية
وفي معرض تعبيره عن االعتزاز بدور اإلعالم الوطني، بجميع قنواته من 
صحافــة ووكالة أنباء وإذاعة وتلفزيون ومركز اتصال ومنصات إخبارية 
ورقمية، وبوصفه شريكا في إنجاح الجهود الوطنية الحتواء هذا الفيروس 
ومنع انتشــاره عبر تأدية رســالته بمهنية وشــفافية ومصداقية ووقوفه في 
خــط الدفــاع األول إلى جانــب الكــوادر الصحية واألمنية، لفــت الوزير 
إلى نشــر أكثــر من 12 ألف مــادة إعالمية لتزويد الرأي العــام بالحقائق 

والمعلومــات الصحيحة في مواجهة الشــائعات واألخبار الزائفة، وتعزيز 
الوعي باإلجراءات الرســمية، وتحفيز المسؤولية المجتمعية، والمشاركة 
في اســتدامة الخدمات التعليمية بإنتاج وبــث 396 حصة متلفزة بالتعاون 

مع وزارة التربية والتعليم.

استشراف "ما بعد الكورونا"
ويعيد الرميحي تأكيد أن الوزارة، واعتماًدا على كوادرها الوطنية المبدعة 
وإمكاناتهــا الفنيــة والتقنيــة المتقدمة، ماضيــة في أداء رســالتها التنموية 
والتثقيفيــة والتوعوية ضمن فريق البحرين في التعاطي مع هذه الظروف 
االستثنائية بكفاءة وإخالص واقتدار، والتخطيط برؤية استشرافية لمرحلة 
مــا بعد كورونــا بفضل هللا تعالى، وحكمــة قيادتنا ووعي أبنــاء مجتمعنا 
فــي تحويل التحديــات إلى فــرص، وتعزيز جهوزيتها في نشــر الحقائق 
والمعــارف عبر وســائل اإلعالم بشــقيها التقليدي والرقمــي، بما يواكب 
مســيرة اإلنجازات التنموية المستدامة بالتوافق مع برنامج عمل الحكومة 

والرؤية االقتصادية 2030.

نشر أكثر من 12 ألف مادة إعالمية 
لتزويد الرأي العام بالحقائق 

والمعلومات الصحيحة

تعزيز جهوزية النشر عبر وسائل اإلعالم 
بشقيها التقليدي والرقمي ما بعد 

مرحلة كورونا
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شخصًيا مع كل خط نهاية أجتازه، أبدأ العمل 
بكل جد واجتهاد لخوض السباق التالي، 

فسباقي دائًما هو تحد لنفسي أوال، وكل 
مرحلة من اإلنجازات التي أقوم بتحقيقها 

تساعدني في تحديد اإلنجاز التالي

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

"

"

مواطنون ومقيمون:”قد التحدي” 
من أجل عيون البحرين

كان لكلمة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس 
األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة التي وجهها في العاشــر من يونيو للطلبة 
والطالبــات خريجــي المدارس الحكومية والخاصة 2020، مهنًئا ومشــيدا الجهــود الكبيرة التي بذلولها في 
التحصيل العلمي، كان لها وقع خاص في هذه الظروف االستثنائية.. ليس فقط في نفوس الطلبة، بل في 

نفوس الجميع؛ لما حملته من معان محفزة على مواجهة التحديات وتحقيق اإلنجازات.
من بين ما ورد في تلك الكلمة لسموه، أن هذه اللحظة بداية لرحلة جديدة وخطوة انتقالية مهمة لتحقيق 
طموحكم، وهذه االنطالقة التخاذ قراركم بما يناسب مهاراتكم لالنضمام مستقبًلا لفريق البحرين، وتكونوا 
نموذًجا للشــباب البحريني الطموح وســعيكم المســتمر لإلنجاز، وقدم سموه إشــارة إلى تجربته الشخصية 
بالقول "شــخصًيا مع كل خط نهاية أجتازه، أبدأ العمل بكل جد واجتهاد لخوض الســباق التالي، فســباقي 
دائًمــا هــو تحــد لنفســي أوال، وكل مرحلــة من اإلنجــازات التي أقــوم بتحقيقها تســاعدني في تحديــد اإلنجاز 
التالــي"، وبالتأكيــد، فــإن مــا جاء في هــذه الكلمة الطيبــة، كان مدار اســتخالص تجــارب المواطنين، كل في 

مجاله، لناحية كونهم على "قدر التحدي والمسؤولية"، وكانت هذه حصيلة اإلجابات...

من منطق خبرته في التخطيط االستراتيجي كونه باحثا في هذا المجال، يقول حسين العلوي "إن جائحة كورونا وضعت أمامنا تحديات كبيرة ومفاجئة، 
إال أن من المهم أن نتحدث عن نقطة أراها مهمة للغاية، وهي أننا حين نعبر عن اعتزازنا باالنضمام إلى فريق البحرين، فهذا ليس مجرد )هاش تاق( 
يكتبه الناس في وســائل التواصل االجتماعي، أو يكتب كالفتة على اإلعالنات الكبيرة، بل هو اســتعداد راســخ لتحقيق اإلنجاز النوعي بحيث يقدم كل 
مواطن ما أمكنه من عمل في مجال تخصصه من جهة، ثم يتوجب على الدولة، بمختلف مؤسساتها، أن تكرم وتقدر جهود المتميزين من أبناء البحرين 

الذين استطاعوا أن يقدموا المبادرات وينجحوا في تنفيذها".
ويشــير العلوي إلى أن "قيادة البالد الرشــيدة، وحين نعود إلى كلمات أو توجيهات جاللة الملك أو ســمو رئيس الوزراء أو سمو ولي العهد حفظهم هللا، 
نجدهم يعلقون اآلمال الكبيرة علينا، وفي الوقت ذاته يقدمون تمهيًدا مدعوًما للطريق الذي سنســير عليه، ونحن بالفعل وجدنا نماذج بحرينية ســاطعة 
و)قد التحدي( في مجاالت عديدة، والمهم أكثر هو االســتعداد لمرحلة ما بعد الكورونا، فلن تكون ســهلة من وجهة نظري، إذ ســيظهر انعكاســها الثقيل 

الذي يتطلب عماًل شاقًا ومستمًرا وكأنك تعيد بناء صرح شامخ من جديد، وبرؤية جديدة".

فريق البحرين يعني "اإلنجاز"حسين العلوي

يــرى النائب محمد السيســي البوعينيــن أن "قيادة البالد الرشــيدة آمنت بشــعبها 
باعتبارهــا موضــع االهتمــام األول، فوفــرت لــه كل متطلبات الحيــاة الكريمة، 
وتبــوأت البحريــن في مجاالت التنميــة مراكز عليا نعلمها، واليــوم نحن نرى أنه 
منذ بدء جائحة كورونا، وفرت الدولة لشــعبها كل الحقوق األساسية للعيش الكريم 
باستقرار، بل وتعدى ذلك إلى الكماليات لراحة المواطنين، وهذا ما خفف من وطأة 
هــذا التحدي فخضناه فريقــا متحدا هو فريق البحرين وليس أفرادا، ولهذا نقول إن 
فريق البحرين انطلق من توجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى، وصاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة رئيس الوزراء الموقر، وتابع تنفيذ خطة العمل صاحب السمو الملكي األمير 
ســلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لســمو رئيس 
الــوزراء، ونجحنا في هذا التحدي غير المســبوق، ولم نعشــه فــي القرن الحادي 
والعشــرين أي لم نمر بما نمر به اليوم مــن جائحة، وألن الفرد هو نواة المجتمع، 
فنــرى المجتمع يحقق النتائــج، وتتكامل كل المناصــب والوظائف والعمل ضمن 
فريــق واحد وقبول التحديات التي نحن دائًما نحولها إلى فرص جديدة لفتح أبواب 

جديدة من النجاح في هذا الوطن الغالي".
ويضيــف قوله "نعيش دائًما فــي تحديات، وهناك تحديات أكبــر من غيرها ومن 
ضمنهــا تلــك التي ربما تكون أقوى من ســيطرة اإلنســان كالحــروب واألزمات 
والكوارث واألوبئة التي ال يد لإلنسان فيها، ولكن حين نتكلم عن األزمات وسمات 
اإلنســان البحريني الذي يواجــه التحدي، نقول إنها من شــيم البحرينيين على مر 
األزمنــة"، ويصف هذه الشــيم بأننا تعلمناها من القيادة الرشــيدة التي هي قدوتنا، 
والتــي قبلت التحدي وفازت به كما فازت ســابقًا في الكثير مــن التحديات الكبيرة 
علــى مدى المراحل التاريخية الماضية، وأثبتــت القيادة علو كعبها في الفوز بهذه 

التحديات واستيعابها.

التحدي الذي نعيشه غير مسبوقالنائب محمد السيسي
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سعيد منصور
دراسات بيئة تنموية

يواصل الباحث البيئي سعيد منصور، وعلى الرغم من شدة الظروف، العمل مع فريق من 
الشــباب الطموحين، بإصرار على النجاح للقيام بالعديد من الدراسات البيئية والتنموية في 
القطاع السمكي، فيقول "عملنا بكل وسعنا لنوصل صوتنا، ونحن نعمل على مشروع كبير 
على مستوى مملكة البحرين واألمل كبير في نجاحنا وتطبيقنا لتوجيهات القيادة الحكيمة كما 
أن أملنا كبير في قيادتنا لمواصلة دعم البرامج في مجال التنمية المســتدامة للبيئة البحرية، 
ولهذا فعندنا مسوحات بحرية مستمرة، وكلنا نعمل رغم الظروف الصعبة والخسائر، فعلى 
ســبيل المثال، أنا أدير مشــروًعا لأللعاب البحرينية، وعلى الرغم من خســارتي الكبيرة، 
إال أننــي على أمل في أن نواصل ونحصل على دعم وتســهيالت ما بعد الجائحة لتعويض 
خســائرنا طوال الفترة الماضية، فقد توقفت كل المشــروعات، وتعرضت األلعاب المائية 

للتلف، إال أنني أحمل األمل كما يحمله زمالئي ولدينا إصرار على النجاح".

ألنها تعمل في المجال الخيري واإلنساني منذ ما يقارب 30 عاًما، تعتقد 
الناشــطة االجتماعية رباب شمســان أن الوقت أصبــح مالئًما والفرصة 
مواتيــة لكي يحقق من أراد إثبات نفســه، أن يقدم نفســه في مجال عمله 
وينجح، ونحن في العمل التطوعي نســير وفق العزيمة واإلصرار وهما 

عنصران نابعان من القناعة واإليمان بالتعاون المثمر.
وتضيف رباب "في هذه الجائحة.. كان علينا أن نبقى على قدر المسؤولية 
والتحــدي.. نحن كوننا عامليــن في المجال الخيــري، وألنه مجال راق 
يظهر رقيه في وجود المتطوعين في مواقع الحدث، أي بمعنى أن نكون 
موجودين في الصفوف األمامية، وفي ظل هذه الظروف، يتوجب عليك 
أن تحافظ على نفســك وعلى اآلخرين بالتزام األمــور الوقائية، وأخطر 
جانــب هو الخوف من العدوى وانتقال الفيروس وبالتالي تكبر المشــكلة 

التي نعمل أصاًل من أجل التصدي لها".
وتتطرق إلى أن "الحضور في مواقع التعقيم وتعميم اإلرشادات وتوعية 
المجتمع مســتمر بشــكل يوازن بين تحقيق الهدف وبين حماية المجتمع، 

وبعون هللا، ســنقضي علــى الفيروس بتكاتفنا مًعــا وبالتزامنا بتوجيهات 
الحكومة الرشــيدة والفريــق الوطني لمكافحة الفيــروس، بأن نكون كلنا 

فريق البحرين في مجتمع واع".
وعلى ذات المســار، فإن الناشــطة في العمل الخيري آيات عبدالعزيز، 
وظفــت خبرتها في مجال األعمــال الخيرية واالجتماعيــة بحيث يمكن 
تحقيــق أكبر دعم للفئــات المعوزة والمحتاجة في المجتمع، وتشــير إلى 
أن "هــذا أحد أهــم التحديــات التي يمكــن أن تبرز المجتمع المتماســك 
والمتعاضــد، وهي صورة وجدناها رائعــة للغاية في المجتمع البحريني 
منذ بدء الجائحة، ســواء من جانب الدولة ودعمها لمواطنيها واقتصادها 
بحزمة مالية كبيرة، أو من جانب المؤسسات األهلية ومنظمات المجتمع 

المدني".
وتختصــر بالقــول: نعم كلنــا "قد التحــدي"؛ ألنه ليس هنــاك أغلى من 

الوطن.. أليس كذلك؟".

رباب شمسان 
بين تحقيق الهدف وبلوغه

فاطمة مرزوق

أنور السلمي

االلتزام بجدارة... ثم االبتكار

سنتجاوز المصاعب بشرط

ولدى فاطمة مرزوق، طالبة إعالم تخصص عالقات عامة بجامعة البحرين، 
ثنائيــة االلتــزام واالبتــكار، فهي توائم بين مــا أضافته جائحــة كورونا من 
تحديات كبيرة لتعويد أنفسنا على نظام جديد وبين العمل واالبتكار وفق هذه 
الظروف، فتقول "نعم.. نعود أنفســنا على نظام جديد مفروض علينا لم نعتد 
عليه في الســابق.. بدًءا من عدم زيارة األهل واللمة مروًرا بمتطلبات الحذر 
انتهــاًء عند االلتــزام بتوجيهات الدولة في الوقايــة والتصدي للعدوى.. على 
سبيل المثال، نظمنا برامج لألطفال في المنازل؛ لكي يعيشون حياتهم بشكل 
طبيعــي في فترة البقــاء في المنزل، فاألطفال يحتاجون لألنشــطة والبرامج 

ومنها ابتكرنا برنامًجا الكتشاف المواهب".
وتنتقــل فاطمة إلى نقطة أخرى وهي أن "الكثير من البحرينيين اســتطاعوا 
إثبات قدرتهم بجدارة، وبودي أن أشــير إلى نســير وفق العزيمة واإلصرار 
وهمــا عنصــران نابعان مــن القناعة واإليمــان وهي االلتــزام إلثبات حب 
الوطــن، أما االبتكار، فقد وجدنا مبادرات كبيرة ومهمة، بل إن بعضها يمثل 

نواة لمشروعات مستقبلية، ونسأل هللا التوفيق للجميع".

ويرى أنور الســلمي )متقاعد( أننا سنتجاز هذه الجائحة ومصاعبها بشرط، أال وهو 
أن نكون "قد التحدي" وبسهولة، عبر االلتزام باالجراءات واالحتياطات ونتشارك 
جميًعا في أن تكون البحرين أكثر ازدهاًرا، فالدولة لم تقصر وقدمت حزمة من الدعم 
لكل الفئات، والمطلوب اليوم االلتزام بدرجة أكبر في التباعد الجسدي واالجتماعي 
حتــى مع أقرب النــاس وأقول "كن ملتزًما حتى ال ينتشــر المرض فكلنا في خوف 

ولكن درجة الخوف يجب أن تكون حائط صد لئال ينتقل الفيروس لآلخرين".
ويواصل "أنا كوني بحرينيا استطعت والكثير من البحرينيين استطاعوا ويستطيعون 
تعدي هذه الجائحة، سواء ممن على رأس العمل أو المتقاعدين مثلي، يمكنهم التفكير 
في أشــياء مفيدة، فأنا كوني متقاعدا ملتــزم بالبقاء المنزل وأتولى أمور واحتياجات 
أســرتي وال أســمح لهــم بالخروج إال للضــرورة، وأقضي معظم وقتــي في حديقة 
صغيرة أنشــأتها على سطح منزلي". واختتم بالقول: إن كنتم تسألون عن البحريني 
إن كان "قــد التحــدي" أم ال فأقــول.. نعم، كل بحريني أصيــل مخلص يحب وطنه 
بإيمان كبير، وقبل ذلك، هو متوكل على هللا سبحانه وتعالى.. نعم "هو قد التحدي".
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المؤسسات التعليمية 
تـتـحــول إلــــى

”مختبـر إلكـتـرونــي” 
والتجـربــة تــفـتـح آفــاقا

مــع اعتماد وزير التربيــة والتعليم ماجــد النعيمي النتائج 
النهائيــة، تجلى الجانب الذي مثل التحدي األكبر للهيئات 
كل  فــي  والطلبــة  األمــور  وألوليــاء  واإلداريــة  التعليميــة 
المراحل، أال وهو التعامل بمسؤولية كبيرة وقبول التحدي 
فــي ظل جائحة كورونا، وكما وصــف الوزير النعيمي، فإنه 
وعلــى الرغم مــن من التحديــات الناجمة عن تفشــي وباء 
كورونــا )كوفيــد 19(، إال أنــه تحققــت نتائج مشــرفة للعام 
الدراســي 2019 - 2020. وبنظــرة ســريعة علــى األرقــام، 
يمكــن القــول إن هــذا العام الدراســي االســتثنائي، يمثل 
هو اآلخر تحديات جديدة أًيا كانت النســب، فمعدل النجاح 
فــي الثالــث الثانــوي بلــغ 97.9 %، وبلــغ عــدد المتفوقيــن 
مــن الطلبة الذين حصلوا علــى تقدير 95 % فأكثر للعام 
الدراســي الحالي 783 منهــم 551 متفوقة و232 متفوًقا، 
كمــا بلغــت نســبة النجاح فــي التعليــم الفنــي والمهني 
96.5 % وبلــغ عــدد المتفوقين الذيــن حصلوا على تقدير 
95 % فأكثــر 15، أمــا علــى مســتوى المرحلــة اإلعداديــة 
العامــة، فقــد بلغت نســبة النجــاح العامــة 97.8 % وعلى 
مســتوى المــدارس الخاصــة ومؤسســات التعليــم العالي 
المؤسســات  هــذه  خاضــت  إذ  مطمئنــة،  النتائــج  كانــت 
تجربــة التعلــم والتقييــم عن بعــد بنجاح، وتابعــت الوزارة 
جهودهــم أوًلا بأول، وقدمت لهم كل الدعم والمســاندة 
المطلوبــة فــي ظــل هــذه األوضــاع الصعبــة. هــذه األرقام 
تعنــي أن المؤسســة التعليميــة وأبناءنــا الطلبة وكذلك 
أوليــاء األمــور هم على قدر التحــدي و"قدها وقدود"، لكن 
دعونــا نشــاهد جــزًءا بوصف القلم من اللقــاء المرئي بين 
ممثــل جاللــة الملــك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب 
مستشــار األمن الوطني رئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة، مع عدد 
مــن الطلبة المتفوقين في المدارس الحكومية والخاصة؛ 
ليكــون جوهــر هذا االســتطالع لـ"أضــواء البــالد" ومرتكزه، 
إذ أشادســموه بجهــود المتفوقيــن ومثابرتهــم مــن أجل 
التحصيــل العلمــي والتفــوق الدراســي في ظــل الظروف 
االســتثنائية التي مرت بها البحرين بسبب جائحة كورونا، 
البحريــن مــروا بظــروف  الطلبــة فــي مملكــة  الســيما أن 
اســتثنائية في هذا العام الدراسي، ولكنهم تمكنوا من 
تجاوز تلك التحديات وتحويلها لنقاط انطالقة جديدة نحو 
زيادة التحصيل العلمي ونهل العلم والمعرفة وصوال إلى 
التفوق المنشود وتتويج تلك الجهود برسم الفرحة على 

قلوبهم وقلوب أولياء أمورهم.

معلمون.. أولياء أمور.. 
طالب.. وعلى قدر أهل 

العزم تأتي العزائم

مستقبل التعليم بخطوات واثقة
في استطالعنا هذا، نرســل باقة من التهاني والتبريكات ألبنائنا الطلبة 
وأوليــاء األمور وإلــى الهيئات التعليمية واإلداريــة وإلى كل المعلمين 
والمعلمات، فهذه النتائج تمثل بالنسبة للجميع نقلة نحو مواجهة مستقبل 
التعليم بخطوات واثقة، ولعل االختصاصي النفســي واالجتماعي سعد 
حمــد صالح، وبخبرته في القطــاع التربوي، يحدثنا عــن هذا التحدي 
الكبير، فيستهل القول بأن من الصعب الحديث عن جائحة كورونا دون 
الوقــوف عند الدور المهــم والمفصلي لولي العهد نائــب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بن حمد آل خليفة، فاألمر غير مســتغرب على هذا القائد الذي 
يعتبر امتدادا للمدرســة الخليفية التي اعتمدت االعتدال والوســطية في 
جميــع القضايا الوطنية على مختلف األزمنــة، وفي مختلف التحديات 
التي واجهتها البحرين، فلوال هذه القيادة التي آمنت بما لديها من كوادر 
وطنية وما قام به ســموه بتســخير طاقات جميع أجهــزة الدولة لتكون 
جزًءا مــن فريق البحرين وتتحمل مســؤوليتها لمواجهة هذه الجائحة، 

ولما شهدنا هذا التميز في إدارة هذه األزمة.

ويواصل حديثه "كان لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، العديد من 
المبــادرات التي ســاهمت في مواجهة الجائحــة، وتخفيف تلك األعباء 
عن المواطنين أو المعســرين وكذلك القطاع التجاري وغيرها من تلك 
المســاهمات النيــرة والخيرة من ســموه، فضاًل عما قام به ســموه من 
تحفيــز جميع قطاعات الدولــة وكذلك المواطنين للمشــاركة حملة فينا 
خير التي ســاهمت في دعم المجتمع البحريني في ظل هذه األزمة وما 

صاحبها من تحديات اقتصادية".

رهان البحرين على وعي شعبها
ومــا أردت أن أقولــه هنــا؛ عرفانًــا بهــذا العمــل الكبيــر، إن كل تلك 
المبــادرات لم تعد مســتغربة من هذا القائد الشــاب بمــا لديه من حنكة 
استمدها من لدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة حفظه هللا ورعاه، لهذا تميزت مملكة البحرين أثناء هذه الجائحة 
التــي هــزت أركان دول عظمى تفوق البحرين بمســاحتها وبإمكاناتها 
البشــرية والمالية، بأن هذه الدولة لديها من الكوادر الوطنية المخلصة 
وذات الكفــاءة بمــا ال يقل عن ســائر دول العالم المتقدمــة، فقد تفردت 
البحرين بالمواءمة بين مواجهة جائحة كورونا والموائمة االقتصادية، 

فرهان البحرين على وعي شعبها كان في مكانه.

الثقة بالسواعد البحرينية
ويســتدرك ليقول: لوال التكاتف الشــعبي مع فريق البحرين لما شــهدنا 
هــذا التميز في مواجهة الجائحة، رغــم وجود بعض التجاوزات وعدم 
تحمــل المســؤولية من عدد مــن المواطنين والمقيميــن، إال أن الغالب 
األعــم كان داعًما للقيادة ولفريق البحرين لمواجهة األزمة، وبودي أن 
أختم برســالة عبر "أضــواء البالد" وصحيفة "البــالد" المتميزة، إلى 
جميع المســؤولين في بالدنا وعلى مختلف المســتويات اإلدارية، وهو 
أن يســتفيد الجميع من الرؤية الحكيمة لقيادة مملكة البحرين التي تؤمن 
إيمانًــا تاًما بأبنائها، وبقدرتهم على إنجــاز ما قد يعجز عنه خبراء تلك 
الدول التي دائًما ما كان الكثير من المسؤولين يعتقدون بأن كفاءة هؤالء 
األجانب تفوق البحرينيين، فصاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه هللا 
ورعاه، يضــرب أروع األمثلة في الثقة بالســواعد البحرينية، واليقين 
بأن البحرين بقيادتها وشــعبها حتما ستتجاوز هذه الجائحة كما اجتازت 

كل التحديات التي واجهتها سابقًا.

سعد صالح
تفردت البحرين 

ورهانها األول على 
شعبها

"
"
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زينب الحمر 
الكادر التعليمي كان 

على مستوى التحدي 
وقدم األفضل

"
"

مناهج تواكب العصر
ال تخفي المعلمة زينب محمد رضا الحمر ما أنجزته وزارة التربية والتعليم، 
فهي كما تقول سباقة دائًما في برامج التمكين الرقمي، كما سعت لتوفير قاعدة 
قويــة للمعلمين والمعلمات إليصال المناهج للطلبة بطرق يســيرة ومتطورة 

تواكب عصر التكنولوجيا.
وتضيــف زينب "انعكس ذلك إيجابا علــى قدرة الكادر التعليمي في مواجهة 
هذه الجائحة بطريقة أقل ضرًرا على التالميذ، فلم تمنع الجائحة من مواصلة 
الدروس واالســتفادة من المناهج والتواصــل مع الطلبة وأولياء األمور عبر 
منصــات عدة أبرزها البوابة التعليمية، وكان الكادر التعليمي على مســتوى 
 edالتحدي والتزم بتقديم أفضل أداء عبر اســتخدام البرامج المتنوعة منها الـ
puzzel وquizalize وoffice365 و العديــد مــن البرامج التي وجد فيها 

الطلبة المتعة من جهة ولالستفادة من جهة أخرى".

إشراف منظمة "اليونسكو"
ويبدو أن وزارة التربية والتعليم كانت واضحة في استدامة عملية التعليم 
والتعلم عن بعد منذ بدء الجائحة، وهذا ما بدا من استدامة عملية التمهين 
والتدريب للكوادر التربوية، باستخدام الوسائط التكنولوجية أيًضا، سواًء 
عبــر إدارة التدريب والتطويــر المهني بالــوزارة، أو المركز اإلقليمي 
لتكنولوجيــا المعلومات واالتصال التابع للوزارة، الذي يعمل في مملكة 
البحريــن بإشــراف منظمة اليونســكو، ففــي تصريح صحافي نشــرته 
الصحافــة للقائم بأعمــال مدير المركز اإلقليمــي لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصال منى شمنهدي، فإن المركز عمل خالل فترة جائحة "كورونا" 
على تصميم وإنتاج وتطوير محتوى 11 برنامًجا تدريبيًا تخصصيًا تقدم 
عــن بُعد، وفق معايير وقواعد منهجية عالمية، على يد عدد من الخبراء 
والمتخصصيــن في هذا المجال؛ لتعزيز اإلبــداع واالبتكار والتطبيقات 
العمليــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال؛ مــن أجل بنــاء القدرات 
والمهارات المهنية للمعلمين، وتمكينهم من األدوات التي تجعلهم قادرين 

على توظيف التكنولوجيا في تصميم وإعداد وتنفيذ الدروس اإللكترونية 
باحترافية عالية.

التواصل البشري المكاني
وعلــى الرغــم من صعوبــة تحفيــز الطالبــات، وحثهن علــى المتابعة 
والتعاطــي بجديــة مع عمليــة التعليم عــن بعد، فإن المعلمــة معصومة 
مرهون تشــدد على أن التعلم عن بعد أدى إلى فقدان التواصل البشــري 
المكانــي، وهــو األمر الــذي أفقد التعليمــة التعليمية روحهــا وطبيعتها 
اإلنسانية، وهي بذلك تصف هذه التجربة وما واكبها من تحديات تقنية.

وتشير معصومة إلى أن بعض التحديات التقنية المتمثلة في "تعذر" رفع 
الشــروحات واإلثراءات والتطبيقات عبر البوابة التعليمية، وعدم قدرة 
الطالبــات على الدخول لمنصة البوابة، ولكــن بعد قرار الوزارة بزيادة 
رقعة التقنية المســتخدمة في عملية التعلم عن بعد باســتخدام الواتس أب 

والبريد اإللكتروني، تالشى هذا التحدي تقريبًا.

التواصل مع أولياء األمور
وينقــل المعلم عبدهللا المقهوي شــعور الكثير من زمالئه مــن المعلمين، فمع 
صدور النتائج شــعروا بســعادة بالغــة وهم يتلقون رســائل الطالب بالنجاح 
والتفــوق فــي ظل هــذا الوضع، ويقول المقهــوي "هذا يعنــي أن الكثير من 
الطلبــة وأولياء األمور عاشــوا هاجًســا كبيًرا وهم يدخلــون أول تجربة في 
تاريخ البحرين أال وهي التعلم عن بعد، وبالطبع، فإن من أهم التحديات التي 
واجهناهــا نحن معلمين هي ضمان مدى وصــول المعلومات والدروس إلى 
كل طالــب في الفصل، وهذا التحدي كان كبيًرا إال أن هذا ما دفعنا ونحن في 
المنــزل، كوننــا نعمل من المنازل خارج الدوام المدرســي، هذا ما دفعنا ألن 
نعمل حتى ســاعات الفجر األولى سواء في فترة إعداد المواد للطلبة أو فترة 
تلقــي النتائج وحصر الطلبة الذي قدموا التطبيقات وتابعوا الدروس أو الذين 

لم يتابعوا عالوةً على التواصل مع األهل وهذا أكبر تحد".
ويختتــم بالقول "لكن أنا كوني إنســانا.. معلما.. أو مؤسســة تربوية، البد أن 
نكــون مهيئين جيًدا للمســتقبل حتى وإن انقضت جائحــة كورونا، وأن تكون 
لدينــا خطة طــوارئ بديلة خاضعــة للتقييم؛ لكي ننجح فــي تجاوز األزمات 

والمحن بسالم".

آراء متفقة.. مختلفة
ولــو تحدثنا مــع أولياء األمور، لوجدنــا اآلراء متباينة، فمنهــم من يتفق مع 
تميز تجربة التعليم عن بعد ومنهم من يشعر بأنها لم تكن ناجحة ألن الظرف 
مفاجئ. ويشــير المواطن يوســف الصالحي إلى أن "أوليــاء األمور وكذلك 
اإلدارات المدرسية في مختلف المراحل، كانوا على تواصل وتنسيق وتباحث 
أدى إلــى تجاوز الكثير من العقبات، وفي ظني ال يجب أن نوجه انتقادات أو 
عتبا إلى أي جهة، فكلنا تفاجأنا بجائحة اجتاحت العالم، وحتى الدول المتقدمة 
واجهت الكثير مــن المصاعب والتحديات رغم قوتها االقتصادية، ونأمل أن 
تكون هناك تقارير ودراســات، ليس على مســتوى التربية والتعليم، بل على 

مستوى كل القطاعات، لنستفيد من دروس هذه الفترة".
وال تــرى المواطنــة ســارة البوعينين بــًدا من توجيــه الشــكر والتقدير إلى 
المســؤولين في وزارة التربيــة والتعليم، وإلى كل المعلميــن والمعلمات في 
كل المراحــل، لكنهــا ترى أن التجربة، أي التعليم عن بعد، وإن كانت النتائج 
عالية في أرقامها النهائية، إال أن هناك حاجة لالســتعداد المسبق والمدروس 
لكل شــؤون التعليم، وقد تعرض الكثير من أولياء األمور والطلبة لمصاعب 
كثيرة بســبب متاعب اســتخدام األجهزة الذكية، فليس كل أولياء األمور من 

آباء وأمهات كانوا قادرين على التعامل مع هذا النظام.
وفــي كل األحوال، كما تجمل المعلمة نوال حبيــب، فإن "الجميع بذل الجهد 
الــذي تيســر له، وثابــر واجتهد، إال أننا يجب أال ننســى أو نغفــل ما أضافه 
هــذا الظرف العصيب لنــا جميًعا، ولننظر إلى ما توجهنــا لتغييره من أفكار 
وســلوكيات فــي حياتنا، وهلل الحمد، نــدرك اليوم أن التعليــم اإللكتروني هو 

المستقبل، ولعل هذه الجائحة جاءت لتضعنا على المسار الصحيح".

عبداهلل المقهوي 

يوسف الصالحي 

العمل حتى ساعات 
الفجر لحصر نتائج الطلبة

لن ننكر صعوبة الوضع.. 
ولن نغفل لذة النجاح

"

"

"

"
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”قد التحدي”... البحرين وأبناؤها 
قادرون على تجاوز المحن

إذا أردنــا قــراءة موجزة للوضع الحالي والمســتقبلي لرؤية مملكة البحرين وهــي تواجه، كما يواجه العالم 
كلــه، جائحــة كورونا )كوفيد 19(، ســنعود إلى اجتماع مجلس الوزراء يــوم االثنين 11 مايو 2020، فرئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وضع القاعدة الذهبية، حينما كلف اللجان 
الوزاريــة كل فــي اختصاصه، بوضع الخطط اســتعداًدا لمرحلــة ما بعد الكورونا والتصورات المســتقبلية، 

لتعزيز الجهوزية الستمرار العملية التنموية بذات الكفاءة اقتصادًيا واجتماعًيا وتعليمًيا وصحًيا.
أن تكون كل القطاعات على "قدر التحدي" هو الفيصل اليوم، وكم هي كبيرة ومتعددة التحديات التي 
تلــزم وجود رؤية اســتراتيجية تتأســس علــى توافق الرؤى بين الدولة ومؤسســاتها وأجهزتها الرســمية، 
وكذلــك مــع المؤسســات األهليــة والقطاع الخاص.. بــل أن يكــون كل مواطن ومقيم "قــد التحدي". فمن 
ناحيــة، هنــاك تجــارب ناجحــة اســتطاعت أن تثبــت وجودهــا رغــم كل الصعــاب، وهنــاك جوانــب يدركهــا 
المتخصصون والباحثون أكثر من غيرهم، ما يمكن أن نستخلص منه الدروس السيما على صعيد تحول 

األزمات والمعضالت إلى فرص للنمو والتقدم، وهو ما سنناقشه في اآلراء التالية...

التخطيط المدروس والمستجدات
وضعت مملكة البحرين أسس العمل بشكل منهجي، كما يرى النائب أحمد العامر، وأكبر دليل 
علــى هذا هــو أن ولي العهد نائب القائد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، هو علــى رأس الهرم، وهو مــن قاد فريق 
البحرين وتابع مع كل األجهزة التنفيذية، وهنا تأتي اللجنة التنســيقية برئاســة ســموه بوصفها 
نموذجا رئيســا، وأقول ذلك ألن الكثير من الدول أوكلت ملف جائحة كورونا إلى المســؤولين 
في النظام الصحي، أما أن يكون الملف لدى ســمو ولي العهد، فهذا يمثل دوًرا كبيًرا يتبين من 
جهود األشــهر الماضية والعمل الكبير من جانب الجيش األبيض في الصف األمامي من أطقم 
طبية وتمريضية ورعائية وخدمية، وأن المعول عليهم وعلى شعب البحرين في رد أي هجمة 

ضد بالدنا، سواء كانت صحية أم أي شيء آخر.
ويؤكــد العامــر أن الحكومة كانت على مســتوى كبير مــن التخطيط المــدروس وتعاملت مع 
مســتجدات األوضاع بمســؤولية كبيرة، سواء على المســتوى المحلي أم اإلقليمي أم العالمي، 
ولهذا نجحنا، وإن كانت هناك بعض جوانب القصور، إال أن ديناميكية المواجهة تؤكد أننا نسير 

على الطريق الصحيح، وسننجح بعون هللا.

النائب أحمد العامر:
اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي 

العهد.. نموذج رئيس
صمود بنسبة وتناسب

يشــرح الخبير االقتصادي واإلداري والرئيس التنفيذي لشــركة جافيكون 
د. أكبــر جعفري أن النجاح في مواجهة تبعات جائحة كورونا يعتمد على 
السياســة االقتصادية لكل دولة، سواء تحدثنا عن مملكة البحرين، أو على 
مســتوى دول مجلس التعاون الخليجي، فهناك صمود نســبي، ونســتطيع 
القــول إن كل القطاعــات صامدة بنســبة وتناســب، وألشــرح ذلك أقول 
إن قطــاع الطيــران لم يندثر بل واجــه نوًعا من الخمول.. إن السياســات 
الخليجية "سياسات أبوية" فهي تساند كل القطاعات، والصمود يكون وفق 
حجــم الدعم الحكومــي ولدينا في مملكة البحرين، نجد على ســبيل المثال 
أن األصــول لم تمس، كيف؟ وأشــرح ذلك بالقول إنــه إذا لديك محل لبيع 
المالبــس، فالمالبــس لم يحدث لها شــيء، لكنها لم تُبع، وهــذا ما قلل من 
دوران االقتصاد.. أي قلل حركة البيع والشراء، وكلما حصل المتجر على 

أكثر من دورة، فسيحصل على أرباح أكثر، أكثر من أرباح.

خمول اقتصادي ال أزمة
ورًدا علــى ســؤال يقول "هــل نحن بأزمــة اقتصادية خطيــرة؟"، يجيب 
جعفري: "تباطأت الدورة االقتصادية بشــكل كبير في كل القطاعات وهي 
ليســت أزمة ولكنها حالة خمول اقتصادي، إنما الخمول إذا اســتمر لفترة 

طويلة، ستكون له انعكاسات سيئة وسيتحول إلى انكماش اقتصادي".
وفيما يتعلق باألفكار المبتكرة، يؤكد أنها ذات عالقة بالتواصل الرقمي في 
الكثيــر من القطاعات، أي تحويل البيع من المواقــع الميدانية إلى المواقع 
اإللكترونيــة بالنســبة للقطــاع التجــاري، والعمل عن بعد فــي الكثير من 
القطاعــات، ولــن أقول إن هذه أفــكار مبتكرة، وإنما هــي تفعيل لخدمات 
كانت موجودة ولكنها غير مفعلة، ولهذا دخلنا تجربة يمكن االستفادة منها 

على المدى الطويل.

د. أكبر جعفري:
بروز األفكار المبتكرة وتفعيل التكنولوجيا ملمح واضح
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كشفت جائحت كورونا الكثير مما كنا نغفل عنه من أسرار 
وحقائــق بــل كنا نتجاهلهــا ونغض النظــر عنها في بعض 
األحيــان، فالباحث االقتصادي د. جعفر الصائغ يوضح أن 
"هذه التجربة أكدت أن لدينا قدرات وكفاءات كان باإلمكان 
االســتفادة منها واستغاللها أفضل استغالل ونكون في حالة 
أفضل، كما أن هذا الوباء كشــف الكثير من المشاكل وهذه 
المشــاكل تحولــت إلى إنتــاج، وبعض القطاعــات نجحت 
وأصبحت إنتاجيتها أكثر، ولهذا أرى أن من األهمية بمكان 

توظيف واستغالل هذه الكفاءات".

ويســتدرك ليقول "صحيح أن الخســائر كثيرة، وأدت هذه 
الجائحــة إلى تســريح الكثير من الموظفيــن والعمال، لكن 
ال يجــب أن نغــض النظر إلــى المزايا والكفــاءات التي تم 
تحقيقهــا، مــا يلزم اســتغاللها، ونتمنى أن يتم دراســة هذه 
التجربة خصوصا فــي الجوانب اإليجابية منها لالســتفادة 
منهــا في المســتقبل. باإلضافــة إلى ذلــك، كان بإمكاننا أن 
نقلص الكثير من الخســائر التي وقعت لو كنا على استعداد 
تــام لهذا الوباء، فاســتعدادنا وإدراكنا مهــم للغاية، ولو كنا 
وضعنــا الخطــط االحترازيــة والدراســات المســبقة لكل 
األزمــات المحتملة وطريقة التعامل معها لكانت الخســائر 
أقل بكثير، ليس في البحرين فقط، بل في الكثير من الدول، 
وهنا أشدد على أن نكون مستقباًل على استعداد تام للتغيرات 
وهــي كثيرة فــي االقتصــاد والحياة االجتماعيــة والوضع 
الصحي.. الدولة والمؤسسة والفرد.. يجب أن يكون الجميع 
على دراية واستعداد، ألن األوضاع قد تتغير 180 درجة، 
ولكن باالســتعداد المدروس، ســتكون األضرار والخسائر 

أقل بكثير لو وقعت مستقباًل ال قدر هللا".

د. جعفر الصايغ:
من المهم توظيف التجارب 

الناجحة وتقدير الكفاءات

د. محمد الكويتي:
نحتاج إلى ترسيخ مبادئ 

”االقتصاد المعرفي” بدرجة 
أكبر

ماذا بعد كورونا؟
يتساءل الباحث والكاتب د. محمد الكويتي "ماذا بعد كورنا.. 
ربمــا هــذه الجائحة لــن تزيد عن ســنة لكن مــاذا بعدها؟"، 
ليضيــف أن هذه األزمــة الطارئة لها تأثيــر كبير وجوانب 
كثيرة ليس على مســتوى االقتصاد بــل على حياة الناس في 
مختلف شــؤونها، لكنها ســتنتهي مهما طالــت المدة، إال أن 
قضايانا ومشاكلنا االقتصادية هل كانت محلولة قبل األزمة؟ 
فنحن كنا في إشــكاالت كثيــرة واآلن تفاقمت نتيجة اإلغالق 
الكبير، وبالتأكيد تضــررت قطاعات متعددة ومنها قطاعت 
بيع التجزئة، وقطاعات متعددة بنسب ضرر متفاوتة وبعض 
القطاعات اســتفادت، ولهــذا أعيد وأكرر أهميــة أن نراجع 
ونتســاءل إلى متى سنعتمد على اقتصاد النفط الريعي ونحن 
فــي الحقيقة في حاجة ماســة، وهذا ما أثبتتــه الجائحة، ألن 
تكــون لدينا مبادرة تأخذ زمامها الدولة للتحول إلى االقتصاد 

المعرفي؟ ال يمكن االعتماد فقط على القطاع الخاص.
ويضيــف: بالنســبة لوجهة نظــري، فال أرى لــدى القطاع 
الخــاص فكرة المجازفــة والمخاطرة، فلــو افترضنا وجود 
تاجــر يعمــل منذ 50 إلى 60 ســنة ويحقق األربــاح، فلماذا 
يجازف ويخاطر؟ وأود اإلشــارة إلــى أن االقتصاد الريعي 
يعيــش على نموذج فكري من 6 عقــود ولم يتغير فإذا أردنا 
التغييــر وتنميــة االقتصاد، فالبد أن تتدخــل الحكومة، ومن 
رأيــي أن تأتي المبادرة من الحكومــة لقيادة االقتصاد وليس 
القطــاع الخــاص، وحتى فــي الــدول المتقدمة، فلــم ينجح 
اقتصادهــا إال حين بــادرت الحكومات، وأنــا حاليًا أقرأ في 
كتاب عــن تاريخ الدول كأميركا وبريطانيــا واليابان ودول 
جنوب شرق آســيا، فهذه التجارب اقتصادية ضخمة تدخلت 
فيهــا الحكومــات بثقــل ووزن وتفكير بعيد المــدى لتطوير 
صناعاتهــا واقتصاداتهــا، ونحــن الخليجييــن وكعرب يلزم 
أن نفكــر في أن يكــون اقتصادنا الخليجــي والعربي ضمن 

منظومة أكبر.
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د. عقيل الغناة:
التحدي كبير.. والقوة تكمن 

في التغلب على الصعاب

وعلــى كل اتجــاه، يمكن البحث عن الحلــول.. بعضها يكون ناجًعــا ومؤديًا إلى 
مســاحات أرحب من التفوق، وبعضها اآلخر قد ال ينجز وال يحرك ساكنًا، وهذا 
مــا جعل الكثير من القطاعات، الســيما التي يديرهــا بحرينيون ألن يكونوا على 
"قد التحدي"، تلك باختصار رؤية المدير العام لمجموعة الغناة عقيل الغناة الذي 
يعبــر عن اإلعجاب بالخطوات التي اتخذتهــا الدولة لدعم كل القطاعات حتى ال 
يتأثر اقتصادنا الوطني، وحتى ال ينعكس ذلك على معيشة المواطنين، وهو أمر 
يحســب لها، ونحن كوننا شركاء مع الدولة في اقتصادنا لوطني، يهمنا كثيًرا أن 
نكون معها على مســار واحد في العمل المشترك لتحصين االقتصاد الوطني في 

هذه الظروف، ولنكون على استعداد للمستقبل.
يقول الغناة "بال شــك، فإن التحدي كان وال يزال كبيًرا، وبالنســبة لنا ولكثير من 
القطاعــات، وضعنــا خططنا ودرســنا األفكار بصبر من أجــل التغلب على كل 
الصعاب، وسنستمر في ذلك.. لقد وجدت اإلدارة العليا لدينا أن من األهمية بمكان 
أن نعمل مع كوادرنا.. كل العاملين لدينا، فوضعنا برنامجا مستمرا للمحاضرات 
وورش العمل التدريبية؛ ألن ســالمتهم تهمنــا فهم جزء منا، وألن اإلنتاجية البد 
وأن تستمر في كل الحاالت، ونأمل أن نتجاوز هذه الظروف االستثنائية ونصبح 

أقوى من ذي قبل".

لم يقفوا مكتوفي األيدي
يعتبر د. صالح علوي المتخصص في مجال رعاية الموهوبين، أن من طبيعة البحريني 
كونــه مكافحــا في حياتــه، ويمتلك الرغبة الحقيقيــة في أن ينجح، وبالفعــل، الكثير من 
النماذج البحرينية "قد التحدي".. وسأتحدث من باب كوني رئيس مجلس أمناء صندوق 
ســار الخيري، ســأطرح رؤية مختصرة بالنســبة للمؤسســات األهلية التي استطاعت 
التغلــب على التحديات وحولتها إلى فرص حقيقيــة عبر خلق بدائل كثيرة للتواصل مع 
الجمهور المســتهدف، فالجمعيات اســتغلت التكنولوجيا للتعرف على األسر المحتاجة، 
وســارعت لتقديم الخدمات إلى الجمهور المســتهدف بصورة أســرع، خالف الســابق، 
أي النظــام التقليدي عن طريق الحضور إلى المؤسســة الخيرية مع ما يتطلبه من وقت 

وجهد، أما اآلن، فبفضل توظيف التكنولوجيا، أصبحت الخدمة تتم بصورة أفضل.
لقد اســتجدت مظاهــر متعددة ارتبطت بجائحة كورونا، فاالكثيــر من المواطنين تأثروا 
كما نعلم، فمنهم من يعمل في مهن حرة كســواق األجرة والصيادين والحرفيين، ومنهم 
مــن فصــل من عمله، وهنا يبــرز دور المؤسســة الخيرية؛ ألن من واجباتها الرئيســة 
وأهدافهــا مســاعدة هذه الفئــات، وتوفير الموارد التــي يمكنهم من خاللها كســب لقمة 
العيش، واســتطعنا أن نوظف التواصل التقني لرصد هــذه الفئات، وتواصلنا معهم من 
ناحية، ومع الراغبين في المساعدة من ناحية أخرى، والمهم جًدا هو إيجاد البدائل التي 
من خاللها يعتمد المواطن على نفســه، وبالتالي يســتطيع الصرف على نفسه وعائلته.. 
نعــم، هنــاك العديد من األشــخاص لم يقفوا مكتوفــي األيدي، بل اســتطاعوا الحصول 
على فرص أخرى لكســب الــرزق والصرف على عوائلهــم، فالبحريني بطبيعته عنده 
اإلحســاس بالمســؤولية ومن الصعب أن تجده عاجًزا عن كسب رزقه بمجهوده، ولديه 

القدرة واإلمكان والمواهب وأن يحولها إلى فرص لكسب الرزق.

د. صالح علوي: 
طبيعة البحريني مكافح 

ويمتلك رغبة النجاح

د. وسام السبع: 
نحو دراسة ”أزمة كورونا” 

واالستفادة من دروسها
ويمســك الباحث والكاتب وســام الســبع طرف الحديث عما يمكن اعتباره 
نمــاذج مهمــة في مختلف القطاعــات خالل الجائحة، فهــو يرى أن أزمة 
كورونــا تلــزم إخضاع جوانب عديدة للدراســة بحيث يمكن اســتخالص 
الكثيــر مــن النتائج والمنافع، فلو تحدثنا، على ســبيل المثــال ال الحصر، 
عــن التعليم اإللكتروني، ســيتطلب منا األمر أن نقيــم التجربة وإن كانت 
قصيرة لكنها في وقت مهم توقفت فيه المؤسسات التعليمية وأغلقت أبوابها 
لمنع انتشــار الفيروس، لكن ما الذي تحقق؟ ما جوانب اإليجاب والسلب؟ 
كيــف يمكن أن نعتبر هذه التجربة مدخاًل للتحول نحو التعليم اإللكتروني؟ 

والحال ذاته بالنسبة لقطاعات حكومية اعتمدت أسلوب العمل عن بعد.
ويضيف "أعتقد أن اللجنة التنســيقية برئاســة ســمو ولــي العهد لن تغفل 
جانب التقارير في المجاالت الحيوية لدراســتها بشكل دقيق بعد أن تنتهي 
اللجنة من مهماتها الملحة في الفترة الحالية وهي متابعة مؤشرات الحاالت 

والعالج والتشافي، وبعون هللا، كلنا قد التحدي".

البلدي محمد الدوسري:
تعطلت بعض المشروعات لكن 

المشوار مستمر

يتســاءل الكثير من المواطنين عن دور المجالس البلدية، وهل هي بالفعل 
قادرة علــى أن يكون لها دور حقيقي في األزمات باعتبار جائحة كورونا 
تجربة كبرى ورئيســة؟ وهل تكتفي المجالس بحمالت التعقيم والنظافة أم 
هناك اتجاهات أخرى تتعلق بالمشروعات في ظل الوضع غير االعتيادي؟ 
وهنا يؤكد عضو مجلس بلدي الشــمالية محمد ســعد الدوســري أنه ورغم 
توقف الكثير من المشروعات، ونحن نلتمس العذر من المواطنين في هذا 
األمر، إال أن المشوار مستمر، وستعود الكثير من البرامج والمشروعات 
والتطويرات إلى وضعها الطبيعي وفق انحســار الجائحة. لقد لمســنا نقلة 
نوعيــة في التعاون والتنظيــم والترتيب، فالدولة لم تقصر، وقد رأينا كيف 
قدمــت حزمــة الدعم المالي التي عززت ســير الحياة الطبيعيــة اقتصاديًا 
ومعيشــيًا، والمجالس فــي الحقيقة تعمل، ونحن مــع الدولة والمواطن في 
الوقوف مع الجميع، السيما المؤسسات، وال يزال التواصل مستمرا لتبادل 
اآلفكار واآلراء ولن نتراجع أو نتخاذل، وهذا ألن البحريني "قد التحدي"، 
لذلك نحن نشعر بالفخر حين نرى الجميع يريد أن يخدم الوطن من موقعه.. 

وليحفظ هللا جل وعال البحرين وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.
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األطباء يفتحون قلوبهم: 

يتصــدر تقديــر جهــود العامليــن فــي الحقــل الطبــي، فــي كل تخصصاتــه ومهامــه ووظائفــه وشــرائحه، جميــع 
المســؤولين فــي الدولــة، بدًءا بالقيادة الرشــيدة مروًرا بلقــاءات وتصريحات وزيرة الصحة فائقــة الصالح، وفي كل 
مؤتمــر صحافــي يعقــده الفريــق الوطني للتصــدي لفيروس كورونا "كوفيد 19" برئاســة رئيــس المجلس األعلى 
للصحــة الفريــق طبيــب الشــيخ محمد بــن عبــداهلل آل خليفة. وفــي كل لقاء تلفزيونــي أو تصريــح إعالمي لعضو 
الفريــق استشــاري األمــراض المعديــة بالمستشــفى العســكري المقــدم طبيب منــاف القحطاني، وعضــو الفريق 
الوطني لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19" استشــارية األمراض المعدية في مجمع الســلمانية الطبي جميلة 
السلمان، يأتي الثناء على هذه الجهود، وبالتالي يتواصل ذلك العرفان والثناء من جانب المواطنين والمقيمين 

وهم يتابعون الجهود الكبيرة حفاًظا على صحة الجميع.
ولو قدر لنا وتحدثنا مع كل طبيب وكل ممرض وكل عامل في المهن الصحية المساندة، بل لو تحدثنا مع عمال 
الصيانة والنظافة والســواق والمتطوعين وغيرهم كثير من الفئات التي بذلت وعملت لحماية الوطن وشــعبه، 

النتشر في األرجاء أطيب عطر للوفاء واإلخالص واإليثار.

وحين يتحدث األطباء، فإن عباراتهم القصيرة تكون عميقة المعاني في حمل األمانة والمســؤولية أمام 
تحديات "كورونا"، وفي هذا الصدد، فتحوا قلوبهم لـ"أضواء البالد"، ويحدثنا استشاري طب األسرة 
وعالج الســكري فيصل المحروس مشــيرا إلى أنه يتواصل مع عدد من الزمالء الباحثين في بريطانيا 
والواليــات المتحــدة األميركية وفي المراكز البحثية هناك، فــإن العمل قائم هناك على إيجاد لقاح ضد 
"كورونا" على مســارين، األول هو تطوير األدوية التي اســتخدمت في الســابق لبعض الحاالت مثل 
حــاالت "الحزام الناري" وهو باهض الثمن، ويتم تجربته علــى مرضى "كورونا"، إال أنهم يريدون 
تطويره، كما أن هناك عقارا آخر مضادا للفيروســات يخضع للدراســة، وقد تم إجراء مســح للوفيات 
لمعرفــة بعــض الخصائص ومنها الفئة العمريــة، الجنس، وهل يعانون من أمــراض مزمنة وما هي 
أكثرهــا، ومن خالل نتائج المســوحات التي أجريت على المتوفين مــن "كورونا" في أوروبا، تصدر 

مرضى السرطان ومرضى نقص المناعة المتكسبة "األيدز".
ويشــدد المحــروس على نقطة مهمة وهي أنه حتى لــو تم رفع الحظر، وعاد النشــاط والحياة اليومية 
واألسواق إلى طبيعتها، فالبد من الحذر ثم الحذر، السيما في التجمعات الدينية واالجتماعية كالزواج 
والرحالت الدينية والسفر الذي يمكن تأجيله، فالتجمعات قد تعيد الفيروس مرة أخرى سواء في العالم 
اإلســالمي أم في الفاتيكان، فنحن نتحدث عن "فيــروس" يتطلب حزًما من الجميع في مواجهته وعدم 
االســتهانة، وكلنا فريق البحريــن ويًدا بيد في مواجهة كورونا، والبد من االلتــزام بالبقاء في المنازل 

واتباع اإلرشادات إلى الوقت الذي تعلن فيه الدولة إجراءاتها المقبلة.

لسنا وحدنا.. كل المحاربين أبطال

د. فيصل المحروس

ويســجل استشــاري أمراض وجراحة العظام والعمود الفقري يوسف 
شــبر الشــرف التقدير لجهود الدولة بكل أجهزتها، وهي الجهود التي 
أســهمت في إيجاد خطــط اســتراتيجية فعالة للغاية، أمــا عن التحدي 
الذي وجد نفســه أمامــه فيصفه بالقول "هو التحــدي الذي أصبح أمام 
الجميع.. ليس األطباء فحسب.. وليس العاملين الصحيين فحسب وليس 
هو التحدي أمام الــدول والحكومات في العالم أجمع، بل التحدي الذي 
يحمله كل إنسان في إطار مسؤوليته عن حماية نفسه وأهله ومجتمعه، 
ولهــذا فإنني وجميع الزمالء العامليــن معي، وجدنا أن التحدي األكبر 
هــو أن نكــون أركانا فاعلة فــي تنفيذ برامج وخطــط الدولة للتصدي 

للفيروس".
ويتمنى الشرف أن "يجتاز العالم هذه الجائحة، واألمل في هللا سبحانه 
كبيــر، وفي الجهود التي تبذل على مســتوى منظمــة الصحة العالمية 
والمراكز البحثية إليجاد لقاح ضد الفيروس، ولكن حتى يكون ذلك في 
متناول اليد، فأكبر مسؤولية هي أن يلتزم الناس بوعي، وألننا نتحدث 

عن مجتمع واع، فهنا يظهر هذا الوعي".

د. يوسف الشرف

تتحــدث طبيبة األنــف واألذن والحنجرة هالة رضي حميد 
عن شــعور جميل حين تســمع دعاء المرضى، فهي تشير 
بــكل صراحــة إلى أنها واجهــت تحديًا حين تســاءلت منذ 
بداية الجائحة "هل أواصل عملي واستقبل المرضى ألنني 
أعمل في تخصص ذي اتصال مباشر أم أتوقف عن العمل 
وأتفــرع لبيتي وزوجي وأوالدي؟ لكننــي قررت مواصلة 
العمــل، فالعديــد مــن األطبــاء توقفــوا لكن.. من يســتقبل 
المرضــى الذين ألغيت مواعيدهم وبالتالي توقف عالجهم؟ 
فمضيت في قراري بعد التوكل على هللا وواصلت العمل".

وتضيف "هو شعور جميل جًدا، إذ حققت رغبتي في تقديم 
المساعدة للمرضى، وحين تسمع منهم الدعاء الطيب وهذه 
الكلمــات فهو مــن األمور الجميلة في عملــي التي ال تقدر 
بثمن، وأشــعر بأننــي محظوظة بتقديم المســاعدة للناس". 
وتقــدم قصة مختصرة فتقول "ســيدخل ابني ســنته األولى 
في كلية الطب، وهو يحضر معي العيادة متطوعا، ويشاهد 
حواراتي مع المرضي الســيما أولئك الذين تحسنت حالتهم 
الصحيــة وكيــف يعبــرون عن ســعادتهم وألســنتهم تلهج 

بالدعاء.. إنه بالفعل شعور في قمة السعادة".

د. هالة رضي
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ويرفــع طبيــب األطفال نبيل ســالم التحية لكل العاملين الــذي عملوا وال يزالون يعملون.. ســواء من 
األطباء أم األطقم التمريضية أم المهن الصحية المساندة أم الخدمات المتعددة في كل األوجه، "ونتمنى 

أن تعدي هذه الجائحة على خير.. في الميدان، الجميع قام بواجبه على أكمل وجه".
ويضيــف "ألننــي متخصص في طب األطفال، وهلل الحمد والمنة أنه لم تحدث وفيات بين األطفال، إال 
أن هــذه الفئة هي األكثر عرضة لمضاعفات الفيــروس لو تعرضوا له ال قدر هللا، ونخاف كثيًرا على 
األطفال الصغار في عمر أقل من ســنة، إذ تكون مناعتهم أضعف، وكما تعلمون فإن مناعة الطفل في 
الشهور الستة األولى تكون ضعيفة واحتمال المضاعفات يكون أكبر، ولهذا كان أمامنا التحدي الكبير 
لنعمــل مع المواطنين والمقيمين قبل القطاع الصحي، لنكون في تواصل دائم للتوعية والتشــجيع على 

االلتزام بمتطلبات الوقاية، وبعون هللا سننجح".

يضــع استشــاري جراحة العيون وطب عيــون األطفال مانوج كوريــان يده في يد كل 
العاملين وكل المرضى، واليد التي يقصدها هنا هي التعاون وليست المصافحة. ويقول 
"التعــاون ألننا نعمل في تخصص يلزمنا أن نكــون قريبين جًدا من مرضانا لفحصهم، 
هذا واجبنا، هذه مهنتنا وهذا قسمنا، والقسم أيًضا أن نمضي ونرعى من يحتاج للرعاية. 
وأمام هذه الجائحة لسنا مكتوفي األيدي في الحقيقة، بل نبذل ما استطعنا من جهد.. نحن 
والجميع مســؤولون، ولذلك تجد كل ذلك الحرص في المؤسســات الصحية والعالجية 

على أن نستمر في عملنا وننجز، وفي الوقت ذاته نحمي أنفسنا واآلخرين".

د. نبيل سالم

د. مانوج كوريان

وحتــى اليــوم، كما يقول اختصاصي الطب العام والجراحة جمــال الزيرة "ليس هناك عالج 100 % 
لهذا الفيروس، لكنني ركزت كثيًرا مع نفسي ومع األهل ومع مرضانا لتأكيد أهمية االلتزام باشتراطات 
الوقايــة من جهة، والتركيز على التغذية الســليمة لتقوية المناعة، وضبط األمراض المزمنة كمرضى 
السكري مثاًل ألن يداوموا على عالجهم بانتظام، ثم استنشاق الهواء النظيف؛ ألن الكمامات تقلل كمية 
األكسجين، ومتى ما توافر مكان مفتوح بهوائه الطلق فال بأس من إزالة الكمامات، مع تأكيد استخدامها 

في األماكن المزدحمة التي ربما تسبب عطسة مصاب في إصابة اآلخرين".
ويواصل الحديث باإلشــارة إلى أن "التزام األطقم بحماية أنفســهم وحماية اآلخرين أمر أساســي، فقد 
اســتقبلنا نحــو 5 حاالت مصابة ولم يصــب أي من الطاقم، وهذا ما أكدته الفحــوص؛ ألنهم ملتزمون 
بشكل ممتاز ومتحصنون بشكل ممتاز، واألمر هنا يعتمد على حماية اإلنسان لنفسه، ثم البد من القول 
إن هذا الوباء سيزول بعون هللا، وال نستطيع القول إن فصل الصيف سيقضي عليه، لكن حين ينخفض 
عدد الحاالت شيئًا فشيئًا ستنخفض العدوى بإذن هللا، وها نحن نرى بريطانيا وإيطاليا وكذلك الواليات 
المتحدة األميركية، رغم شدة األوضاع، إال أن األمور تعود إلى طبيعتها مع تأكيد اشتراطات الوقاية.

د. جمال الزيرة

هــذه المحطــة الختامية فيها مشــاعر نبيلة فياضة، فطبيبة األســنان أريج قمبر تهــدي والدتها المتوفاة 
)رحمها هللا( كل إنجاز تحققه، وألنها تخرجت حديثًا، حملت على عاتقها ما غرسه والداها في روحها 
وهــو الطمــوح لخدمة الوطن واإلنســانية. وتشــير أريج إلى أن "أطباء األســنان يعملــون بقرب من 
المرضــى وربما يتضاعف الخطر حين يكون المريض مصابًا بالفيروس، إال أن من يحمل رســالة ال 
توقفــه أية عوائق، فاألطباء فــي الصين وإيطاليا وغيرها من دول العالم رأيناهم كيف يعملون وهم في 
غطاء كامل، وهنا يكون التحدي أن نعمل مع المرضى ونرعاهم.. ونقدم لهم التوعية ونتابع أمورهم".
وتضع أريج سطر الخاتمة فتقول "فقدت والدتي وأنا في سن 17 عاًما.. لكنها تعيش في وجداني.. وفي 
كل مراحل حياتي، وأمام كل نجاح وتقدم وعطاء، أهدي والدتي رحمها هللا ما حباني هللا به؛ ألنها تمنت 

وحلمت أن تراني فرًدا معطاًء للوطن وللناس".

ولعل العديد من األطباء يشــتركون في ذات الشــعور بالمســؤولية الكبيرة. ليســوا هم وحدهم، بل جميع 
العاملين في الحقل الصحي من العمال مروًرا بالمتخصصين انتهاًء عند اإلدارات العليا.. فكل شــخص 
يعمــل من أجل مكافحة هــذا الفيروس هو جزء من قوة المكافحة. ولهذا تقــول اختصاصية الطب العام 
والجراحة كميلة الماجد "إن التحدي األكبر الذي وضعناه نصب أعيننا هو ســالمة الجميع.. كل إنســان 
يحمــل هذا الشــعور؛ ألننا نعيش مرحلة صعبة للغاية. وتشــير إلى أن من بيــن التحديات هي الموازنة 
بين العمل واألســرة.. وهذا األمر جعل الجميع يســير وفق ما تتطلبه المرحلة من اشــتراطات بدًءا من 
االحتــرازات والتباعــد االجتماعي ومن الضروري إذن االلتزام باالحتياطــات.. إلى جانب ذلك، أكرر 
القــول إن هــذه التحديات ال تقتصر على األطباء فقط، لــكل العاملين لديهم التحدي األول، وهو أن يبقى 

الناس في سالمة وأمان من هذه الفيروس، ونتجاوز بعون هللا هذه المرحلة وينحسر المرض".

لو تخيلنا وقوع حادث جماعي كتصادم ســيارات أو انقالب حافلة، ال قدر هللا، فمن المؤكد أن هذا الحدث االســتثنائي 
سيحتاج إلى مجهود ضخم من الجهة الطبية التي تستقبل وتعالج المصابين، فماذا لو تحدثنا عن تفشي مرض فيروسي 
وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه وباء، والحديث هنا الستشــاري جراحة المخ واألعصاب وجراحة العمود الفقري 
سامي جودة، الذي يقول إن هناك الكثير من األمور المبهمة في تشخيص الحاالت وعالجها وال يزال حتى اآلن وجود 
اختــالف فــي أمور عديدة حول عالج المــرض، لكن أقول إن مملكة البحرين من أول البلــدان التي تعاملت مع الوباء 
بمنتهــى الشــفافية والجدية منذ اإلعالن عن تســجيل أول حالة، وهي في مقدمة البلــدان التي عملت بحرفية عالية وفي 
إطــار 3 محــاور، األول هو التحري مــن خالل فحص الحاالت المقبلة عبر المنافذ من الخــارج وتصنيفها ثم المحور 

الثاني هو الوقاية الطبية كاحترازات وقائية والمحور الثالث هو العالج.
شــعوري كإنســان أعيش وســط هذا الحدث فقد تأثرت به، وألنني طبيب كانت لي نظرة بتوجس لما يحدث والتساؤل: 
يا ترى، إلى أين تســير األمور؟ إن شــاء هللا، أرى األمور تســير في االتجاه الصحيح وما تم من إجراءات تم حســب 
المعايير الصحية الدولية، وال يجب أن ننســى كل من ســاهم في مواجهة هذه الجائحة من كل األطياف المهنية، وفي 
مقدمتهم العاملون في القطاع الصحي، إال أننا ال نســتثني الفئات األخرى ومنها العاملون في المطارات، وعلى رأس 
كل هؤالء القيادة الحكيمة، ونأمل أن تنتهي هذه المحنة ومخاوفها ونعود بأمان كما كنا متمنيًا للجميع الصحة والسالمة.

د. أريج قمبر 

د. كميلة الماجد

د. سامي جودة
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الزميــل 
سعيد محمد
شعور ال يوصف حين 
تجد اسم البحرين بين 

78 دولة

"أن تصنع لنفســك مســاًرا وتنطلق لتحصد الفرص حتى وإن أغلقت أمامك األبواب، 
وتتميــز، ثــم تبــرز اســًما على مســتوى عالمي، فأنــت بذلك نجحت فــي فهم معنى 
التــوكل علــى اهلل ســبحانه وتعالــى". هذه العبــارة يؤمن بها الزميل ســعيد محمد 
عضو أســرة تحرير "أضواء البالد" والمحرر الميداني بصحيفة "البالد" الذي نال جائزة 

دار نعمان األدبية لإلبداع 2020 عن فئة "النصوص المسرحية".
جميــل أن نرســل باقات الزهور والتهاني لزمالئنــا وأحبتنا حين يحققون إنجاًزا، لكن 
األجمل أن نســمع منهم، فالزميل ســعيد محمد اســتطاع أن يحرز مرتبة أدبية في 
هــذه الجائــزة مــع 77 كاتًبا مــن 78 دولة كتبوا مؤلفات في 47 لغــة؛ ليصبح مجموع 
من تقدم لمسابقة دار نعمان للثقافة أكثر من 3 آالف كاتب من مختلف دول العالم.

عضو أسرة تحرير ”أضواء 
البالد” يفوز بجائزة دار 
نعمان لإلبداع 2020

يعبر الزميل ســعيد عن ســعادته بهذا اإلنجاز فيختصر بالقول "إنه شعور 
ال يوصــف حين تجد اســم مملكــة البحرين من بين 78 دولــة.. في زمن 
الكورونا نحتاج لشــيء مــن الفرح.. هي غبطة كبيــرة وجدتها من جميع 
الزمــالء واألصدقــاء واألهــل واألقــارب بل أســعدتي اتصــاالت كبار 

المسؤولين والشخصيات البحرينية.. فلله الحمد والمنة".
ونــال جائزة اإلبــداع هذا العــام 77 كاتبًا من بينهم الزميل ســعيد محمد، 
وشــملت قائمة الكتاب: آمنة بن دنيدينة )الجزائر(، أنكا ســيمونا تشــيولكا 
)رومانيا(، دســبينا كونتاكســيس )اليونان/ إفريقيــا الجنوبية(، منذر خالد 
الســعيدي )عمــان(، أوانا أنــدري )رومانيــا(، عبدالعزيز بن حســن بن 
عبــدهللا آل زايد )العربية الســعودية(، أماليا آشــار )فرنســا(، أنا ســتيليا 
)صربيــا(، أنــا فرييــرو )إيطاليــا(، أنيو أبــو )الصين/ يــي(، أرمنوهي 
سيســيان )أرمينيــا(، برانــكا فويينوفيتــش يغديتــش )المنتنغــرو(، برندا 
محمــد )الترينيــداد وتوباغو(، إليجيوس ديموفســكي )بولنــدة(، إليزابيتا 
باغلي )إيطاليا/ إســبانيا(، إليزا ســيجيت )بولنــدة(، فلورينه دانه برودانه 
)رومانيــا(، دجينا بوييكا )رومانيا(، جاكلين بريغا نافا )بوليفيا(، كشــاب 
سيغدل )النيبال(، ماكي ستارفيلد )اليابان(، مريم كعبي )إيران(، مليسا ج. 
ســبروت )الواليات المتحدة األميركيــة(، محمد نجيب الرمادي )مصر(، 
محمــد علي الصديق إبراهيم )السودان/الســعودية(، مهند ثابت العاقوص 
)ســوريا(، ميشــال بــوري )فرنســا(، ميلنكو د. شــيروفيتش ليوتيشــكي 
)صربيــا(، موناليزا داش دويبدي )الهند(، نيتو فايد شــارما )الهند(، نور 
عياشــي )تونس(، نوتزا كراثســيونه )رومانيا(، أوالالي دوين سنشــاين 
)نيجيريــا(، باراشــوري غوبيشــاند )الهند(، بانشــومارتي ناغاسوســيال 
)الهند(، رباح التيجاني )المغرب(، رنزن رنزن )البوتان(، ســاندرا مانكا 
)إيطاليا(، ســالديانا ميلنكوفيتش )صربيا(، صوفيا سكليدا )اليونان(، تارا 
توران رحيملي )أزربيجان(، فالنتينه بوســويوكه )رومانيا(، زاده كوكي 
)الكوســوفو(، علي الســباعي )العراق(، إفلينا ماريــا بوغايوكا-يافوركا 
)بولندة/ الدنمرك(، هونغوي شــانغ )الصين(، ليبو جيانغ )الصين(، ناميتا 
الكســمي جاغادب )الهند(، بيير مارســيل مونموري )فرنسا(، برياتوش 

داس )الهند(، تيران بريزن سباهيو )الكوسوفو(، زفو كسو )الصين(.

وعن جوائز التكريم لألعمال الكاملة، شــملت القائمة: أجيم فينسا )ألبانيا/
الكوســوفو(، أني جونســون )الواليات المتحدة األميركية(، شانتال دانجو 
)فرنســا(، شــن هســيو - شــن )تايوان(، دانغ ثان )فيتنام(، دانييل دوبور 
)فرنســا(، ديليب موهابارتــا )الهند(، جوزف بيرولــو )كولومبيا(، عماد 
غزالــي )مصر(، ماغي فور- فيدو فيجاي - كومار )السيشــل(، يوان بابا 
)فويفودينا/ صربيا(، جرنيل سينغ أناند )الهند(، جوري تالفت )إستونيا(، 
كيكومي شــيمودا )اليابان(، ليوبينكو يليتش )صربيا(، مرينه درغويسثي 
)رومانيا(، ماري عنداري كلش )لبنان(، منغرن وانغ )الصين(، ميشــال 
إرالن )فرنسا(، أودفيك كليف )النروج(، ستريتن بيروفيتش )المنتنغرو(، 

ف. ف. ب. راما راو )الهند(، يوسف مصطفى شحادة )فلسطين/ سوريا(.
وتبًعــا لظــروف جائحة كورونا، فإن مــن المنتظر أن تــوزع دار نعمان 
للثقافة الجوائز والشهادات الخاصة والعضوية الفخرية للدار على الفائزين 
في حفل سينظم في لبنان خالل شهر سبتمبر 2020. يذكر أن هذه الجائزة 
التي انطلقت في العام 2002 تهدف إلى تشجيع نشر األعمال األدبية على 

نطاٍق عالمي.
وأبــدى الزميل ســعيد محمد اعتزازه بأن يحمل اســم مملكــة البحرين في 
هذه الجائزة بمنافســاتها القوية في مختلف فروعها ضمن سلســلة "الثقافة 
بالمجان"، وحرص الكتاب من مختلف دول العالم كما بدا من قائمة أسماء 

الفائزين على المشاركة والتميز.
 

* دراسة علمية عن مخاطر ازدياد العمالة األجنبية الوافدة وتأثيرها على تركيبة المجتمع 
في دولة البحرين، مقدمة إلى مسابقة ولي العهد للبحوث العلمية بمركز البحرين للدراسات 

والبحوث 1992.
* إصدار المجموعة األولى من سلسلة حكايات حكيم الزمان لألطفال 1998.

* إصدار قصة لألطفال "البلبل واألصدقاء الثالثة" لبلدية المنطقة الشمالية 2010 .
* إصدار قصة األطفال "قطرات المطر الطيبة" - قسم الطفولة - المؤسسة العامة للشباب 

والرياضة 2005.
* كتاب "موكب النور والشــموخ.. على خطى زايد الخيــر".. رؤية نخبوية بحرينية عن 
تجربــة التنمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة 2011 - الطبعة الثانية 2015.. الطبعة 

الثالثة 2018.
* كتــاب "الكويــت ال تنحني".. مذكــرات الغزو العراقي الغاشــم.. الطبعة األولى فبراير 
2014، الطبعــة الثانية أغســطس 2014، الطبعة الثالثة فبرايــر 2015، الطبعة الرابعة 

أغسطس 2015، الطبعة الخامسة فبراير 2016.
* "حكايات جدتي"، مجموعة قصصية لألطفال، مؤسسة الجمري الخيرية 2014.

* الروايات: أوالد المتعة 2008، قصة قامة 2011، مقتل مهدي 2016.

* حاصل على جائزة فئة أفضل تحقيق خليجي باللغة العربية 2005 في مسابقة الصحافة 
لمهرجان دبي للتسوق.

* حاصل على الجائزة الثالثة في مسابقة قصة الطفل التي نظمتها المؤسسة العامة للشباب 
والرياضة وصحيفة الوسط عن قصة )قطرات المطر الطيبة( 2005.

* حاصل على جائزة الصحافة العربية 2009 )فئة الصحافة الصحية(.
* حاصل على جائزة اإلعالم اإلقليمي لحقوق الطفل من منظمة اليونيسيف - 2011.

 مؤلفات الزميل سعيد محمد

 الجوائز:
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استشارية العالج النفسي

فاطمة النــزر:
باإلمكان تدارك التأثيرات 
السلبية لجائحة كورونا

ندخل في هذا اللقاء القصير والقيم إلى الجوانب النفســية لجائحة كورونا، ولعلنا نتســاءل: 
هــذه الجائحــة، كظــرف اســتثنائي لهــا تأثيــرات علــى كل األصعــدة، ولــو تحدثنا عــن المجتمع 
البحرينــي، مــا الــذي تميز به، مواطنين ومقيمين، للمســاهمة في التعــاون وااللتزام ومدى ما 
يؤكــد ذلــك من وعي، وما الجوانب الســلبية واإليجابيــة، وكيف ننجح فــي المكافحة؟ لتجيبنا 
اختصاصيــة العــالج النفســي فاطمة النزر بمدخل جميل، إذ تشــير إلــى أن المجتمع البحريني 
أثبــت وعيــه بشــكل كبير مــذ بداية أزمــة ) كوفيد 19(، واتضــح هذا في العديد مــن المواقف 
بــدًءا مــن األعــداد الكبيــرة مــن المتطوعين للعمل والمســاعدة فــي التصدي لهــذه الجائحة، 
إضافــة إلــى عــودة الكثير من أعضاء الفريــق الطبي المتقاعدين للعمل والمســاهمة الكبيرة 
في حملة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد )فينا خير(، وكذلك االلتزام باالجراءات االحترازية، ووجود 

فئة مستهترة ال ينقص من وجود فئة ملتزمة وواعية في المقابل.

مــن المهــم أن نتعــرف على أهــم الجوانــب التي 
يلزمنــا االلتفات لها في الدعم النفســي لبعضنا 
البعض، سواء بالنسبة للمصابين أو المتعافين، 
االجتماعيــة  المســؤولية  ثقافــة  نشــر  وكذلــك 

والوطنية؟
بالنسبة للدعم النفسي الواجب عمله في هذه الجائحة فيشمل 
العديد من الجوانب خصوصا للفئات األكثر عرضة للخطر 
مثل كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، إذ من الممكن 
أن تتضاعف لديهم حدة القلق والتوتر واالكتئاب السيما مع 
االضطرار لعزلهم في حالة إصابتهم بالمرض، أما بالنسبة 
لغيــر المصابيــن، فوجود التواصل الفعال وغير المباشــر 

باســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي يعــزز المناعة 
النفســية لديهم وال يدفعهم لالستهتار أو التصرف بعدوانية 
في بعض األحيان، إذ إن اإلنســان كائــن اجتماعي بطبعه 
وعزله وعدم مشــاركته في األنشطة االجتماعية يولد حالة 
من عدم التوازن النفســي، أما بالنسبة للمتعافين فقد ذكرت 
بعض المقاالت الحديثة فــي دول مثل أميركا وألمانيا أنهم 
يكونون أكثر مياًل لنوبات الهلع والخوف؛ بســبب مرورهم 
بتجربة خطرة ومجهولة العواقب غير المســبوقة بالنســبة 

لهم.

هــل يمكــن أن نتحدث عــن الجوانــب التي ترين 
أنها مضــرة بالمجتمع وقمت برصدها وتهتمين 
الحســنة  والجوانــب  إليهــا،  المجتمــع  بإرشــاد 

واإليجابية التي تتمنين أن تنتشر وتترسخ؟
أعتقد أن أكثر جانب يجب التركيز عليه وإرشاد المجتمع 
لــه هو أن هذا الفيروس ال يقتصر على فئة اجتماعية أو 
دينية معينة وال يفرق بين أحد، ما يعني أن التركيز يجب 
أن يكــون على محاربــة هذا الفيــروس، والتركيز على 
المرحلــة المقبلة وتحدياتها هذا من جانــب، أما الجانب 
اإليجابي الذي لمســته لدى العديد من األفراد، خصوصا 
في الفئة العمرية الشــبابية، هي إعــادة النظر في الكثير 
من خياراتهم في الحيــاة، وطريقة العيش غير المنصبة 
على الماديات والكماليات، التي أتمنى أن تســتمر وتغير 

نظرتنا وفلسفتنا في الحياة.
هل يا ترى ســتترك هذه الجائحة تأثيًرا نفســًيا؟ 
ومــا الفئــات التــي يمكــن أو لها قابليــة في أن 

تتأثر؟
بالتأكيد ســتترك هذه الجائحة تأثيًرا على عدد من الفئات 
مثــل المصابيــن أصاًل ببعــض االضطرابات النفســية 
كالقلــق والخوف خصوصا من المــوت أو الجراثيم، إذ 
علــى الغالب، ســتزيد من حــدة اضطراباتهــم، ثم لدينا 
الفئــات الخاصــة التي الممكن أن تفقــد بعض المهارات 
الحياتيــة التــي اكتســبتها؛ نتيجــة إلغــالق الكثيــر من 
المراكز التأهيلية ضمن االجراءات االحترازية بســبب 
هذه الجائحة، ولكن يجب اإلشــارة إلــى أنه من الممكن 
تدارك هذه التأثيرات الســلبية بالبحث عن بدائل مناسبة، 

ومجهود مضاعف من قبل األهل بالنسبة لهذه الفئات.

تركيزنا يجب أن ينصب على 
محاربة الفيروس واالستعداد 

للمرحلة المقبلة وتحدياتها

وجود فئة مستهترة ال ينقص 
من وجود فئة ملتزمة وواعية 

في المقابل
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مشـروع ”إعالميــة بحرينيـة طموحـة”
قبلــت التحـــدي

من باب اهتمام صحيفة "البالد" بتشــجيع الشــباب وتقديمهم للمجتمع، ولكون ملحق "أضواء البالد" من الشرفات 
الورقيــة واإللكترونيــة التــي حازت علــى إعجاب القراء وهلل الحمد، فإن إبراز التجارب الشــخصية للشــباب وإطالع الرأي 
العــام عليهــا يمثــل خطوة مهمة تســهم فــي منحهم حقهم االجتماعــي، ولهذا، وجدنا في تجربــة خريجة اإلعالم 
والعالقــات العامــة منــال الشــيخ، وهــي خريجة تخصص إعــالم وعالقات عامة، ما يســتحق اإلشــادة، وألنهــا على قدر 
التحــدي، لــم تقــف مكتوفة األيدي وهــي تقول بكل صراحة إنها لــم تحصل على فرصتها لتبدأ مشــوارها المهني 
اإلعالمــي، فأسســت بنفســها ووفــق ما توافــر لديها من إمكانات "ســتوديو منــال"؛ ليصبح األثير الذي ترســل عبره 

رسائلها إلى متابعيها في شبكات التواصل االجتماعي، وإلى األهل والمعارف واألصدقاء عبر الواتس أب.
ملحق "قد التحدي" التقى منال، التي عبرت عن شــكرها وتقديرها لهذه الفرصة التي أســعدتها، لتقول إن الظرف 
االســتثنائي الــذي نعيشــه اليــوم، الذي بدأ منذ تســجيل أول حالة إصابــة بفيروس كورونا )كوفيــد 19( في مملكة 
البحريــن وذلــك فــي 24 فبرايــر 2020، فــرض علينــا نمًطــا معيشــًيا جديًدا غيــر عن الــذي اعتدنا عليه منذ ســنوات 
طويلة، فأنا على الصعيد الشخصي ال أعتبر ما نعيشه ظرًفا استثنائًيا أو أزمة صحية فحسب، بل هو "تحد" وليس 

أي "تحد" إنما تحد عظيم والبد من أن نكون نحن المنتصرين فيه وليس الخاسرين.

أفكر في نفسي وفيمن أحب
تستهل منال حديثها بالقول إن التحدي الذي واجهته كوني بطبيعتي 
اجتماعيــة وأحب الناس والجلوس معهــم، وأكره أن أكون منطوية 
على نفســي وعلــى العالم من حولي، جعلني أكــون على قدر كاف 
من المســؤولية وأفكر في نفســي وفيمن أحــب، الوطن والمجتمع، 
وأفكــر فــي طرق أخرى للتواصــل مع األحبــاب، وبالفعل نجحت 
في ذلك واقتصر تواصلي معهم عبر وســائل التواصل االجتماعي 
المختلفة واالتصال الهاتفي والرسائل القصيرة، وعن طريق برامج 
التواصل المرئية كذلك؛ حفاظًا على نفســي وعلى غيري وهذا أقل 
شيء يمكنني فعله من باب التقدير للجهود المبذولة من قبل كوادرنا 
الطبيــة واحتراًمــا لجملة القــرارات التي صدرت مــن قبل اللجنة 
التنسيقية برئاسة سيدي ولي العهد األمين نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير سلمان 
بــن حمد آل خليفة. أمــا عن التحدي الثاني الــذي واجهني، وألنني 
متخصصــة بمجال اإلعالم والعالقات العامة، فهذا المجال بطبيعته 
عملي أكثر من نظري ويعتمد على الجد والمثابرة والعمل المستمر، 

فأسست "ستوديو منال" وفق قدراتي وإمكاناتي المحدودة.

دخول تحد جديد
فــي األونة األخيرة وقبل تفشــي فيروس كورونــا، قمت بعمل لقاء 
مباشــر في االستوديو مع أحد الفنانين، وكانت نيتي أن أستمر على 
ذلك األســلوب وأستضيف شــخصيات عديدة ومن شتى المجاالت، 
ولكــن ألمت بنا الجائحــة وأُغلقت األســتوديوهات، والتحدي الذي 
واجهنــي هو أنني لن أتمكن مــن مواصلة العمل! فقررت أن أدخل 
تحديًا جديًدا وعقدت النية وقررت حينها أن أعتمد على نفســي فقط 
ال على أحد آخر، خصوًصا في ظل هذه الظروف فيما يخص عملية 
اإلعداد والمونتاج والتصوير والتقديم في ســبيل تحقيق هذا الهدف، 
مع علمي بأن إنجاز كل ذلك وأنا لوحدي صعب ويحتاج لنفس طويل 
وصبــر وإرادة قوية، فتوكلت على هللا وقررت أن أخوض التحدي 
مع نفســي وأثبت لكل شــخص يظن بأن اإلنســان لوحــده ال يمكنه 
تحقيق أية إنجازات، وهذا ما دفعني لشراء معدات خاصة للتسجيل 
وتخصيــص مكان في المنزل أطلقت عليه "اســتوديو منال"؛ كون 
معدات التسجيل من مايكروفونات واألجهزة واألدوات موجودة فيه 
وهو منعزل عن باقي غرف المنزل وبعيد عن أية مؤثرات صوتية 
خارجية؛ ألن عملية التســجيل كما نعلــم تحتاج مكانا خاصا وهادئا 

بعيدا عن الضوضاء والضجيج.

برنامج خاص في الصيف
انطلقــُت بعد ذلك فــي أول وثالث يوم من أيام عيد الفطر الســعيد، 
واســتضفت العديد من الشــخصيات من مجــاالت مختلفة وأجريت 
لقاءات معهم عبر البث المباشــر في االنســتغرام، وفي شهر يوليو 
2020، أو لنقــل في موســم هذا الصيف، ســأبدأ برنامجي الخاص 
الــذي أســتضيف فيــه شــخصيات وضيوفــا مــن داخــل البحرين 
وخارجها، والهدف من هذا البرنامج استضافة الشخصيات المبدعة 
التي اســتغلت وقتها في فترة الحجــر المنزلي، وأبدعت وتألقت في 

مجالها، إضافة إلى استضافة موهوبين.

قناة يوتيوب خاصة
أمــا عن التحــدي الثالث الذي واجهتــه فهو أنني كنت في الســابق 
أحضــر ورشــا ومؤتمرات وندوات بشــكل شــبه يومي، وبســبب 
الظــروف الراهنة أصبح علــيَّ أن أحضرها عن بعد عبر منصات 
افتراضيــة متنوعــة، وهلل الحمد، وفقت في ذلــك وحضرت العديد 
مــن الورش داخــل البحرين وخارجها، ولعل هــذه أبرز التحديات 

التــي واجهتها، وأحببت خوضها في ســبيل مواصلة العطاء وعدم 
التوقــف واالستســالم، ولــدي عبــارة أؤمن بهــا وهــي أن "اليوم 
الجديــد الذي نعيشــه في هذا الكــون، هو يوم لتجديــد الثقة بالنفس 
واالســتمرار فــي العطاء". مــن جانب آخر، فــإن أجمل ما حصل 
لي في هذه الظــروف، التي يراها الكثير بأنها محنة، هي أنني وهلل 
الحمد اســتطعت تحويلها إلــى منحة؛ عبر اإلصــرار على تطوير 
نفســي وصقل خبراتــي ومهاراتي اإلعالمية بشــكل أكبر، ووفقت 
في اســتغالل هــذه الظروف وفتحت قناة يوتيوب خاصة بي لنشــر 

المقابالت واللقاءات التي أجريها.
اللحظات الجميلة نصنعها ألنفســنا أيًضا، وفي هذا تقول منال "مع 
ما أنجزت من عمل وأشعر بالفخر به، فقد أتاحت لي هذه الظروف 
فرصــة العــودة إلى الكتب الجديــدة التي كنت أشــتريها وال أقرأها 
وأغفل عنها بسبب االنشغاالت، وفي فترة الحجر، تحتم عليَّ فتحها 
وتقليــب صفحاتها وأخذ العبرة والحكمة من ســطورها، فنحمد هللا 

على ما أنعم علينا".
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ننسق مع التعليم العالي قبل أي خطة للعودة للدراسة...
ومزيد من االستثمار بالتعلم المعزز بالتكنولوجيا

جاء ذلك في تصريح لرئيس جامعة البحرين الطبية البروفيســور ســمير 
العتوم خص به "أضواء البالد".

وأضــاف رئيس جامعة البحرين الطبية قوله "لقد كانت أولويتنا وال تزال 
صحة وســالمة طالبنــا وموظفي الجامعــة"، مؤكدا "قبــل توقف العمل 
والتدريــس في حرم الجامعة، كان الموظفون يعملون في فرق متناوبة مع 
اتباع اإلجراءات المشــددة للتعامل مع ظهور أية حالة مشتبه بها لـ )كوفيد 
19(، وتم إطالق حملة توعية اشــتملت على وضع الفتات خارجية حول 

الحرم الجامعي، وإرسال رسائل إلكترونية بشكل منتظم".
وأكــد البروفيســور العتوم فــي تصريحات خاصــة "منذ إغــالق الحرم 
الجامعي، يعمل جميع موظفينا عن بعد باســتثناء عدد قليل لضمان سالمة 
وأمــن الحرم الجامعــي، وعندما تم فرض ارتداء أقنعــة الوجه، تم توفير 
هذه األقنعة لجميع الموظفين"، مشــددا على أنــه "تم تقييم خطرالمقاولين 
الخارجييــن وجميع مهماتهم؛ للتأكد من قيامهم بعملهم مع االلتزام بالتباعد 

االجتماعــي"، مبينا أنه ومنذ بداية يونيو 2020 بدأت 4 مجموعات عمل 
تضــم ممثلين عن كل قســم مــن أقســام الجامعة في وضع خطــط للعودة 

التدريجية إلى الحرم الجامعي بغضون األشهر المقبلة.
وعن االجراءات الوقائية واالحترازية التي اتخذتها الجامعة استعدادا إلعادة 
فتح الحرم الجامعي والعودة اآلمنــة والتدريجية للطالب والموظفين، أكد 
البروفيسور العتوم أنها ســتكون ضمن العديد من اإلجراءات االحترازية 
والوقائية، ومنها أن ارتداء قناع الوجه ســيكون إلزاميا في جميع األوقات 
في الحرم الجامعي، ويتم حاليًا تثبيت شاشات واقية وأجهزة لفتح األبواب 
تعمل باســتخدام القدم دون الحاجة إلى استخدام اليدين؛ وذلك لخفض نقاط 
اللمــس، كما يتــم اآلن وضع عالمات على األرض لتطبيق نظام المشــي 
باتجــاه واحد، وضمان الحفــاظ على التباعد االجتماعــي في جميع أنحاء 
الحــرم الجامعي. كما تجري عمليات تنظيف وتعقيم المرافق ويتم تركيب 

أجهزة تعقيم لأليدي واألسطح في أرجاء الحرم الجامعي.

البروفيسور العتوم

أكد رئيس جامعة البحرين الطبية البروفيســور ســمير العتوم أن الجامعة وهي تســتعد الســتقبال طالبها وطالباتها للعام 
الدراسي الجديد، تضع في أولويات اهتمامها صحة وسالمة طالبنا وموظفي الجامعة؛ لضمان سالمة وأمن الطلبة والعاملين 
بالجامعــة والحــرم الجامعــي، منوها إلى أن الجامعــة ولتحقيق هذا الهدف وضعت العديد من الخطــط عبر التعاون مع جهات 
االختصاص كالفريق الوطني للتصدي النتشــار فيروس "كوفيد 19" ووزارة الصحة، باإلضافة لتشــكيل فرق متخصصة وإطالق 
حمــالت توعيــة، مــع التشــديد على اتبــاع جميع اإلجراءات الوقائيــة واالحترازية المطلوبــة، مؤكدا أن الجامعة لــم تتوقف بالفترة 
الماضية عن تنفيذ هذه الخطط، مشددا على أن خطط الجامعة سيتم تعديلها بحسب تطور الوضع؛ لضمان اتباع توجيهات 
الحكومــة والحملــة الوطنيــة لمكافحة فيروس كورونا، ووزارة الصحة في مملكة البحرين، مشــيدا بكل الجهود الوطنية التي 
يقودهــا ولــي العهــد نائب القائــد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل 
خليفة، مؤكدا أنها تعد مرتكزات النجاح في مواجهة "كوفيد 19"، وأسهمت في حفظ صحة وسالمة المواطنين والمقيمين 

في مملكة البحرين.

رئيس جامعة البحرين الطبية

""مشيدا بجهود الفريق الوطني برئاسة ولي العهد
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وبيــن العتوم "تم احتســاب ســعة كل غرفــة وإجراء التعديــالت الالزمة 
لضمان تطبيق التباعد االجتماعي. ويجري كذلك تعديل سياسات الحضور 
لخفض عدد األشــخاص الموجودين في الحــرم الجامعي في نفس الوقت، 
وكذلــك تغيير أوقات االســتراحات للحد من األعــداد الموجودة في الحرم 
الجامعي في وقت واحد، وكذلك سيتم تقديم العديد من المحاضرات، ومن 
بينهــا المحاضرات ذات األعــداد الكبيرة من الحضــور، عبر اإلنترنت، 
إضافة إلى أنشــطة دعم التعلم المشــترك األخرى في المناهج الدراســية؛ 

لتعزيز مشاركة الطالب بهذه الفترة".
 

وأوضح رئيس جامعة البحرين الطبية البروفيســور ســمير العتوم "يعمل 
قســم رعايــة الطالب لدينا علــى توفيــر المعلومات كافة للطــالب الجدد 
والحاليين وآلبائهم؛ ألن أكثر من 60 % من طالبنا هم من خارج البحرين 
ونحتاج إلى التأكد من تواصلهم المستمر مع الجامعة وأن يكون لديهم فهم 
جيد لخطتنا المستقبلية إلعادة افتتاح الحرم الجامعي. وتخطط الجامعة إلى 
االســتثمار في مزيد من التعلم المعزز بالتكنولوجيا، مثل شــراء مزيد من 
البرامج التعليمية الســتخدامها في جلسات المختبر النظرية والعملية، بما 
في ذلك إجراء دروس افتراضية لمجموعات صغيرة من الطالب، إضافة 
إلــى توافر برامج وموارد تدريب مختلفة للموظفين الكتســاب الخبرة في 
استخدام هذه األدوات التعليمية، منوها إلى أن هنالك أيضا مناقشات جارية 
مــع المستشــفيات التعليمية التي نتعاون معها لتخطيــط عودة الطالب في 
الســنوات األخيرة إلى المستشــفيات لبدء التدريبات الســريرية، وبالتأكيد 

سيتم تنسيق ذلك كله مع مجلس التعليم العالي قبل تنفيذ أي خطة".
 

وكشــف البروفيســور العتــوم "وللحد من أعــداد الطالب في كل جلســة 
عند العودة إلى الجامعة، ســيتم جدولة الطــالب والموظفين للحضور في 
مجموعات، إذ سيتم عقد عدد إضافي من الجلسات خالل يوم عمل أطول، 
ويجــري العمــل اآلن على إعداد سلســلة من فيديوهــات التوعية لتعريف 
الموظفيــن والطالب والزوار والمتعهدين بالتغييرات في الحرم الجامعي، 

وإجراءات السالمة التي يجب اتباعها عند وجودهم داخل الحرم".
 

وفي حال ظهور أعراض "كوفيد 19" على أي من الطالب أو الموظفين 
أثناء وجودهم في الحرم الجامعي، قال العتوم: لقد قمنا بتخصيص غرفتين 
للطــالب والموظفيــن الذين قد تظهر عليهم أعــراض الفيروس في الحرم 

الجامعة، وأعددنا بروتوكوال التباعه في هذه الحالة.
وفي هذا البروتوكول الذي تم إصداره، سيطلب من أي شخص تظهر عليه 
أعــراض "كوفيد 19" التوجه فوًرا إلى إحدى الغرف المخصصة لوحده، 
واتبــاع مجموعة من التعليمات المتوافــرة في الغرفة. ونوصي باالتصال 
بالخط الســاخن 444 المخصــص لحاالت "كوفيــد 19" واتباع تعليمات 
فريــق وزارة الصحة، مشــيرا إلــى جهوزيــة فريق "الصحــة والرفاه" 
الذي شــكلته الجامعة، على الهاتف للمســاعدة في تقديم الدعم النفسي. كما 
وضعنــا لموظفينا وطالبنا نظام دعم للصحة والرفاه لمتابعة أي شــخص 
تثبت إصابته بالفيروس، ومســاعدة األشــخاص المعرضين لإلصابة به، 
فيما ســيتم تعديل الخطط بحســب تطورالوضع لضمــان اتباعنا توجيهات 
الحكومة والحملــة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، ووزارة الصحة في 

البحرين. 

جامعة البحرين الطبية ”RCSI البحرين” 
تنظم حفل تخّرج افتراضيا لدفعة 2020

نظمــت الكليــة الملكيــة للجراحين في ايرلندا - جامعــة البحرين الطبيــة )RCSI( البحرين، أمس 
أول حفل تخريج افتراضي في تاريخها لدفعة 2020، إذ شهدت تخرج 152 طبيبا من كلية الطب 
و44 ممرضا وممرضة من برنامج الباكالوريوس لكلية التمريض والقبالة و13 خريجا من ماجستير 

التمريض لكلية الدراسات العليا واألبحاث.
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وأقامــت الجامعة حفليــن افتراضيين قــدم فيهما رئيــس المجلس األعلى 
للصحة معالي الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبــدهللا آل خليفة، ووزيرة 
الصحة سعادة األستاذة فائقة بنت سعيد الصالح التهنئة والدعم للخريجين. 
وقال رئيس المجلس األعلى للصحة في رسالته "أود أن أغتنم هذه الفرصة 
ألشكر )RCSI( البحرين على بحوثها السريرية في مكافحة )كوفيد 19(
على دعمها المســتمر للجهود الحكومية في احتواء الوباء وحماية الصحة 
العامة". بينما قالت ســعادة األســتاذة فائقة بنت سعيد الصالح في رسالتها 
للخريجين "أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشــكر طــالب الطب والتمريض 
الذيــن تطوعوا في إدارة الصحة العامة بــوزارة الصحة ودعموا الجهود 
التــي يقودها الفريق الوطني للتصدي لفيــروس كورونا. لقد أثبتم قدراتكم 

وأظهرتم مدى تفانيكم لمساعدة المجتمع البحريني".

وبدأ الحفالن االفتراضيان، وهما األهم في التقويم الجامعي، بكلمة لرئيس 
جامعة البحرين الطبية البروفيســور ســمير العتوم، إذ أثنى على خريجي 
دفعــة 2020 لحصولهــم على درجة البكالوريوس فــي مجاالتهم وتغلبهم 
على التحديات التي واجهوها بسبب جائحة "كوفيد 19". وقال البروفيسور 
العتوم في كلمته "اليوم هو تتويج لسنوات عديدة من العمل الشاق والتركيز 
المتفانــي، إذ نجح خريجو اليوم في التغلب على العديد من التحديات وفي 
أصعــب األوقات. أنــا فخور للغاية بدفعة 2020، كمــا أنني فخور بفريق 
الجامعة من المحترفين واألكاديميين الذين جســدوا رسالتنا والتزامنا تجاه 
طالبنا ونجاحهم. ومن المؤكد أن مزيدا من التحديات ستظهر في السنوات 
المقبلــة، ولكن إذا دلــت األحداث األخيرة على شــيء، فإنها تدل على أن 
خريجي دفعــة 2020 مزودون بالمعرفة والمهــارات لمواجهة التحديات 
وجاهزون ليصبحوا أطباء وممرضيــن محترفين ناجحين يقدمون أفضل 

رعاية طبية لمرضاهم".
كمــا تحدث في الحفلين كل مــن رئيس الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا 
البروفيســور باتريــك رونان أوكونيــل، ورئيس جامعة إيرلنــدا الوطنية 
الدكتور موريس مانينج، مشيدين بمرونة خريجي 2020 في هذه األوقات 
الصعبة ومعبرين عن حرصهما على انضمام الخريجين إلى صفوف قادة 

الرعاية الصحية حول العالم.

 وقدم بروفيســور الجراحة رئيس قســم الجراحة فــي )RCSI( البحرين 
البروفيســور مارتن كوربالي، الشهادات للخريجين افتراضيا، وتال عليهم 
بيان التخرج، وهو إعالن اللتزامهم بالحفاظ على أعلى معايير االحتراف 

والممارسة األخالقية في حياتهم المهنية.

وهنأت البروفيســورة غفران جاسم، بروفيسور مشــارك في طب العائلة 
فــي )RCSI( البحريــن، دفعة 2020 معلنة أســماء خريجي كلية الطب، 
بينمــا أعلنت مديرة برنامج بكالوريوس التمريض والقبالة الدكتورة إيمان 
طواش أســماء خريجي البكالوريوس من كلية التمريض والقبالة. وأعلنت 
مديــرة برنامج ماجســتير التمريض والقبالة البروفيســورة مورا بيدجون 

أسماء خريجي ماجستير التمريض من كلية الدراسات العليا واألبحاث.
واختتم الحفالن االفتراضيان بتقديم نائب الرئيس للشؤون األكاديمية مدير 
كلية الطب في الجامعة البروفيســور ألفريد نيكولســون، الجوائز للطالب 
المتفوقيــن مــن الكليتين، إذ نال الدكتور بســام الحمــر، األول على دفعة 
كليــة الطب، الميدالية الذهبية ألعلى درجــات تحصيل علمي في الجامعة 
باإلضافة إلــى جائزة جيمس فينوكان في الطب والميدالية الفضية للســنة 
األخيــرة. وفــاز الدكتور محمــد الماجد بجائــزة الميداليــة الذهبية ألعلى 
درجــات تحصيل علمي في الجامعة والميدالية البرونزية للســنة األخيرة، 

وفازت الدكتورة ريم الذوادي بجائزة نيال أو هيجينز في الجراحة.

وتــم منح الميدالية الذهبيــة والميدالية الفضية فــي بكالوريوس التمريض 
إلى األولى على دفعة كلية التمريض والقبالة حوراء سعيد، وحازت على 
الميدالية الذهبية في ماجســتير التمريض بســمه ســينج. بينما فازت عبير 
عنفوز بالميدالية البرونزية، وفازت مروة ســاير بجائزة رفيدة اإلسالمية 

في التمريض.

وقال البروفيســور نيكلســون في كلمته "بعد أن ألهمتم األجيال القادمة من 
طــالب جامعة البحريــن الطبية بما قمتــم به في األشــهر األخيرة، فليس 
لدي شــك في أنكم ســتواصلون اإللهام وأنتم خريجون. باســمي وبالنيابة 
عــن جميــع أعضاء هيئة التدريس هنــا في جامعة البحريــن الطبية، أقدم 
لكــم أســمى تهانينا وأتمنى لكــم كل التوفيق وأنتم تبــدأون المرحلة التالية 
مــن حياتكم المهنية. آمــل أن تكونوا حملتم ذكريات جميلة عن وقتكم معنا 
وأتطلع إلى سماع قصص نجاحاتكم في المستقبل، وبالتأكيد لن ننسى دفعة 

."2020

ومنــذ تنظيــم حفل التخريج األول لها في العــام 2010، تخرج من جامعة 
البحرين الطبية أكثر من 2000 طالب في الطب والتمريض والدراســات 

العليا، وهم يعملون اآلن في 26 دولة حول العالم.
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”العلوم التطبيقية” ضمن 
أفضل 1000 جامعة عالمًيا

في إنجاز جديد على مستوى الجامعات في مملكة البحرين، بل إنجاز للمملكة عموًما، أصدر مركز تصنيف الجامعات 
العالمــي )QS World University Rankings 2021( حديثــا تقريــره الســنوي، الــذي أظهــر جامعــة العلــوم 
التطبيقيــة فــي المرتبــة 651 - 700 ضمــن قائمــة أفضــل 1000 جامعــة على مســتوى العالم، من أصــل 5500 جامعة 
شــملها التقييــم، وبذلــك تكــون أول جامعة خاصة فــي البحرين تحقق هــذا المركز المتقدم؛ لتصبــح واحدة من بين 

أفضل الجامعات على مستوى العالم. 
هــذا اإلنجــاز المهــم للجامعــات البحرينيــة ككل لــم يــأت وليد الصدفة، بــل جاء نتاجا لعمــل طويل قامت بــه الجامعة 
وركزت فيه على تطوير البرامج واالستراتيجيات المواكبة للمتغيرات البحثية والعلمية المتالحقة في العالم، ويشهد 
على ذلك المراكز المتقدمة واإلنجازات التي حققتها بالفترة الماضية، التي سنأتي على ذكرها في هذا اللقاء الشيق 

مع نائب رئيس جامعة العلوم التطبيقية للشؤون اإلدارية والمالية وخدمة المجتمع الدكتور محمد يوسف أحمد.

من بين 5500 مؤسسة شملها تصنيف ”QS” للعام 
2021 بمعايير فحص موحدة

أول جامعة خاصة في البحرين تنافس 
جامعات عالمية عريقة 

فــي بدايــة هــذا اللقــاء، لنعرف القــارئ بتصنيــف الـــ QS وأهميته على 
المستوى العالمي.

 QS World University Rankings تصنيف "كيــو إس" للجامعات العالمية
 Quacquarelli هــو عبارة عــن تصنيف ســنوي للجامعــات تنشــره مؤسســة
Symonds البريطانيــة، ويضــم تصنيفات على المســتوى العالمــي واإلقليمي، 
وهي مســتقلة ومختلفة عن بعضها البعض؛ نظــًرا الختالف المعايير ونقاط الثقل 
المســتخدمة في عملها، ويعتبر هذا التصنيف واحًدا من أكثر 3 تصنيفات جامعية 
على مســتوى العالم من حيث األهمية والتأثير، جنبًا إلى جنب مع تصنيف التايمز 
 Time Higher Education World University العالميــة  للجامعــات 
 Academic Ranking والتصنيف األكاديمي للجامعات العالمية ،Rankings

 .of World Universities

ما المعايير التي أدت إلى حصول الجامعة على هذا التقدير المتميز؟
تشــتمل معايير التصنيف المعتمدة للجامعــات العربية على مجموعة من الجوانب 
التعليمية والبحثية وتأثير الجامعة في الحيز المحلي والعالمي. ومن ضمن المعايير 
ما يتعلق بالســمعة األكاديمية للجامعة، وكذلك سمعة الخريجين مع أرباب العمل، 
ونســبة عدد الطلبة بالنســبة لعدد األساتذة، ومستويات األســاتذة الحاملين لمؤهل 
الدكتــوراه أكاديميا في الجامعة، باإلضافة إلى حركة األبحاث العلمية التي تصدر 
من الجامعة وتنشــر في مجالت عالمية متخصصة، لذلك نحن حصلنا، بناء على 
هذه المعايير في التصنيف، على المركز األول كأفضل جامعة خاصة في البحرين، 
والمركز الـ 651 - 700 على مستوى جامعات العالم في التقييم الذي ضم 1000 
جامعة من أصل 5500 شملها التصنيف وخضعت جميعها لمعايير فحص موحدة.
ويأتــي هذا اإلنجاز في إطار رؤية الجامعة للمضــي في تحقيق الريادة في التعليم 
العالي وضمن مساعي الجامعة لتعزيز مكانتها بين الجامعات العربية والعالمية بما 
يخدم استراتيجيتها التي تركز على خلق طالب جامعي مؤهل أكاديميًا وفقًا لمعايير 
ضمان جــودة التعليم، وبما يتوافق مع اســتراتيجية مجلس التعليــم العالي بمملكة 
البحرين، والتي تصب ضمن الرؤية الحضارية للمملكة في تطوير منظومة التعليم 

لجعل البحرين واحة للعلم والمعرفة.

ماذا يمثل لكم هذا اإلنجاز في رصيد الجامعة؟
هذا اإلنجاز ال شك أنه يزيد من سمعة الجامعة التي هي في األساس متقدمة وتسعى 
دائًمــا لألفضليــة والتميز أكاديميًا ومهنيًــا، وذلك يجعلنا على يقيــن بكفاءة الكادر 

التعليمي واإلداري في الجامعة، حيث ساهم بشكل جلي وواضح في الحصول على 
هذا التصنيف، وهذا البد أن يكون له أثره اإليجابي في استقطاب طالب متفوقين، 
إذ بإمكان الجامعة اليوم أن تستقطب أفضل الكوادر اإلدارية واألكاديمية، وبالنسبة 
الطلبة فهم سفراؤنا الذين يعكسون تقدم الجامعة وقوتها حينما ينخرطون في سوق 
العمل بعد تخرجهم، ونحن نفخر بذلك وبما حققناه من سمعة منذ أن دشنت جامعة 

العلوم التطبيقية في مملكة البحرين.

وفي هذا المقام اســمحوا لي أن أتقدم باســمي واسم جميع منتسبي الجامعة بالشكر 
الجزيل والعرفان إلى وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي، 
وأعضاء مجلس التعليم العالي واألمانة العامة لمجلس التعليم العالي على جهودهم 
الحثيثــة في تطوير التعليم بالبحرين ودأبهم الدائم على دعم المنظومة التعليمية بما 

يحقق الرؤية لجعل البحرين مركًزا معرفيًا وواحة للتعليم على مستوى المنطقة.
كما أتوجه بالشكر إلى رئيس مجلس األمناء سعادة األستاذ الدكتور وهيب الخاجة 
على دعمه المســتمر لنا ورؤيته القوية لتطوير هذه الجامعة، وإلى رئيس الجامعة 
األســتاذ الدكتور غسان عواد على متابعته الحثيثة لكل ما يستجد بالجامعة وكل ما 
من شــأنه أن يعزز ســمعتها ومكانتها على خريطة الجامعــات العربية والعالمية، 
ومنهــا متابعته وتوجيهاتــه لنا في جميع المراحل التي قمنــا بها للوصول إلى هذا 
التصنيــف المتميــز من مؤسســة "QS" العالمية، كمــا أتقدم بالشــكر إلى رئيس 
وأعضاء مجلســي اإلدارة واألمناء على دعمهم الدائم للجامعة؛ لتواصل مسيرتها 

في التميز والتفوق.

بعــد حصولكــم علــى هــذه الدرجــة المتقدمــة، مــا خطــط الجامعــة 
المستقبلية للبناء على هذا اإلنجاز؟

حيــن ترتفع ســمعة الجامعة محليــا وعربيا وأكاديميًا بناء علــى تصنيفات مراكز 
عالمية متخصصة، ذلك يعطي مزيًدا من الثقة في النفس للسعي نحو التطوير الدائم 
على مختلف المستويات، فلدينا اســتراتيجية واضحة لتطوير الجامعة والمنظومة 
األكاديمية فيها، وتحسين األداء، والبحث العلمي، واالرتقاء بالمخرجات التي تمد 
القطاعات الحكومية والخاصة بالكوادر المؤهلة. إن معايير تصنيف QS واضحة 
وصارمة، وهذا يجعلنا نحرص أكثر على التطوير المستمر والمحافظة على أعلى 
معايير الجودة وتحســين األداء حتى التصنيف السنوي المقبل الذي سيقدمه مركز 
QS في الســنة المقبلة، ونحن واثقون أشــد الثقة على تقدمنا في العام المقبل نحو 

األفضل واألفضل أيضا في هذا التصنيف السنوي.
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التعليميــة  المؤسســات  مــع  الجامعــة  تعــاون  إلــى  تنظــرون  كيــف 
واألكاديمية العربية والعالمية؟

منــذ تأسيســها ارتبطت الجامعــة باتفاقات تعــاون وتفاهم مع مؤسســات أكاديمية 
وجامعات عربية وعالمية مرموقة ومتميزة، وإننا في جامعة العلوم التطبيقية ننظر 
إلى التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات التعليمية المتميزة بأهمية بالغة، لجعل 
البحرين مركزا تعليميًا ومعرفيًا على مســتوى المنطقة، ما يمّكنها من اســتقطاب 
طلبة من خارج المملكة تماشــيًا مع النهضة العلمية والمعرفية التي تعيشــها مملكة 
البحريــن، والخطــط الطموحــة التي تهــدف لجعلها مركز معرفي على مســتوى 
المنطقة من خالل بناء منظومة تعليمية متميزة، لذلك نحرص على التعاون وتبادل 

الخبرات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية العربية والعالمية.
لدينــا اآلن اتفاقــات تعاون مــع جامعــات بريطانية عريقة نســتضيف من خاللها 
برامج كلية الهندســة في الهندســة المعمارية، والهندســة المدنيــة من جامعة لندن 
ســاوث بانك البريطانية، إضافة إلى التعاون مع أكاديمية التعليم العالي البريطانية 
لتأهيل أعضاء هيئة التدريس للحصول على شــهادة الزمالة والزمالة المتقدمة من 
األكاديمية، إذ بلغ عدد األساتذة الحاصلين على الشهادة من األكاديمية 66 أستاًذا، 
وهذا التصنيف الشــك أنه ســيزيد رصيــد الجامعة في هذا االتجــاه وهذا التعاون 

المثمر مع هذا الجامعات البريطانية العريقة.

دعنا نتحدث عن جانب آخر متعلق بالجامعة، ونتطرق إلنجازات الجامعة 
أثناء العام الذي مضى؟ 

إن جميــع اإلنجــازات التي حققتهــا الجامعة بالفترة الماضية دليل على المســتوى 
المتقــدم الذي وصلت إليه الجامعة عن طريــق العمل الدؤوب والمتميز للموظفين 
والتزامهم تجاه جامعتهم، وهذا ما نحرص عليه من تبني الجامعة خططًا تطويرية 
فعالــة ترتكز على تطوير مخرجات التعليم والبحث العلمي واإلبداع واالبتكار، إذ 
نـــجحت الجامعة بالفترة الماضية في تحقيق العديد من اإلنـــجازات على مختلف 
المســتويات األكاديمية واإلدارية لعل أهمها الحصول على االعتماد المؤسسي من 
مجلس التعليم العالي، واســتيفاء المراجعة المؤسســية من قبــل هيئة جودة التعليم 
والتدريب، إضافة إلى تصنيف الجامعة من بين أفضل 700 جامعة على مســتوى 
العالــم في تصنيــف QS World University Rankings 2021، وحصولها 
 QS علــى المرتبــة 37 عربيًا والجامعــة الخاصة األولى محليًا بحســب تصنيف
العالمــي 2020/2019، لتكــون بذلــك أول جامعــة خاصة فــي البحرين تنافس 
جامعــات عالميــة عريقة وتحصــد هذا المركــز المتقدم على المســتوى العالمي، 
وتصنــف ضمن أفضل 50 جامعة عربية لســنتين متتاليتين، كما أن الجامعة أول 
جامعة في البحرين تحصل على 4 نـجوم في تصنيف Stars QS العالمي، ما يدل 
علــى جودة التعليم الــذي تقدمه الجامعة لطلبتها، إضافة إلى حصول الجامعة على 
المرتبة 636 عالميًا واألولى على مســتوى الجامعــات الخاصة بتصنيف الجرين 
ماتريك العالمي للجامعات الخضراء، كما ظهرت الجامعة في الترتيب +401 في 
تصنيف التايمز العالمي للتعليم العالي في التأثير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
وتوجت تعاونها مــع أكاديمية التعليم العالي البريطانيــة باعتمادها مركزا تدريبيا 

معتمــدا لتدريب أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة وتأهيلهم للحصول على 
شــهادة الزمالة والزمالة المتقدمة والزمالة األساسية من األكاديمية، إذ حصل 66 

من أساتذة الجامعة على الشهادة من األكاديمية.
وتعتبــر الجامعــة أول جامعة في البحرين والخليج العربــي ومن أوائل الجامعات 
العربيــة التــي تحصل على شــهادة اآليــزو الخاصــة بأنظمة إدارة المؤسســات 
التعليميــة )ISO21001:2018(، إضافــة إلى حصولها على شــهادة اآليزو في 
مجــال العمــل اإلداري )تقديم الدعم اإلداري للطالب في جامعــة العلوم التطبيقية 

)ISO9001:2015( لـ3 سنوات متتالية.
ونجحت الجامعة في نيل االعتراف الرسمي في األردن بعد قرار لجنة االعتراف 
بمؤسســات التعليم العالي غير األردنية في وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي 
األردنيــة باالعتــراف في الجامعــة واعتماد المؤهــالت التي تقدمهــا لطلبتها في 
درجتي البكالوريوس والماجســتير، كما أثمرت جهــود الجامعة نحو التميز ودعم 
ريادة األعمال عن تدشــين مركز حاضنات األعمال. أما على صعيد المســابقات 
فحصدت الجامعة المركز األول عن القطاع التعليمي في مسابقة محافظة العاصمة 

ألجمل تزيين للمباني الحكومية والخاصة للمرة الخامسة على التوالي.
على مســتوى البحــث العلمي عقــدت الجامعة المؤتمــر العلمي العالمــي المحكم 
االبتــكار والتكنولوجيــا والمشــروعات وريادة األعمــال )ICITEE(، الذي أقيم 
بالشراكة مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية، ومعهد تشارترد العالمي للبناء، 
واتحــاد الجامعــات العربية، تحت رعاية وزيــر التربية والتعليم ســعادة الدكتور 
ماجــد بن علي النعيمي، في شــهر نوفمبر من العام الماضــي، إذ تضمن المؤتمر 
69 ورقــة بحثية مــن 15 دولة حول العالــم. كماعقدت الجامعــة المؤتمر العلمي 
الثاني للطالب، إذ عرض 30 طالبًا من برنامجي البكالوريوس والماجستير نتائج 
بحوثهم ومشــروعات الدراســات العليــا في مجاالت مختلفة ضمــن تخصصاتهم 
األكاديميــة مثل علم الحاســوب والحقوق والعلوم اإلدارية والسياســية والهندســة 
المعمارية والتصميم ونظم المعلومات اإلدارية وغيرها تحت إشــراف المشــرفين 
عليهم، وأخيًرا نجحت الجامعة في نشر ما يزيد عن 100 بحث علمي في مجالت 

علمية عالمية بغضون سنة واحدة ألول مرة منذ تأسيسها.
وعلى مســتوى الطلبــة فإننا ســعيدون بما يحققونــه من تفوق وإنجــازات، فعلى 
المســتوى األكاديمــي حصل طالبنا على جائزتين من أصــل 10 جوائز تم منحها 
في مســابقة إنجاز العرب الثالثة عشــرة لرواد األعمال الشــباب، التي عقدت في 
ســلطنة ُعمــان في نوفمبر 2019، حيث حصد الطلبــة جائزة أفضل منتج عرض 
في الدورة ضمن الجوائز الرئيســة الثالث المقدمة من مؤسسة إنجاز العرب، كما 
 ،STEM حصــدوا جائزة تحدي بوينغ المقدمة من شــركة بوينغ العالمية )جائزة
ومنتــج رواد األعمــال للعام 2019(، وقد شــارك الطالب في هذه المســابقة بعد 
فوزهم في المسابقة السنوية للشباب رائدي األعمال 2019 التي أقيمت بتنظيم من 
مؤسسة إنجاز البحرين، إذ حصد الطلبة جائزة أفضل شركة لفئة الجامعات 2019 
عن تطبيقهم الذكي الفزعة الذي يتيح للمســتخدمين التواصل بين مالكي السيارات 

والجهات المختصة بصيانتها والعناية بها.

هــذا وفــاز 3 طالب من كليــة اآلداب والعلــوم بالمراكز الثالثــة األولى لبرنامج 
التصميم في مسابقة تصميم زجاجة عطر )Perfume Carafe(. أما على الصعيد 
الرياضــي فقــد حقق فريق الجامعة لكــرة القدم لقب الــدوري الوطني للجامعات، 
كمــا حصد طالبنا لقبي الهداف وأفضل العب في البطولة، وفي منافســات الكرة 
الطائــرة حل فريق الجامعة بمركــز الوصيف، أيًضا حصدت الجامعة لقب بطولة 
الجامعــات البحرينيــة لتنس الطاولة لســنتين متتاليتين عن طريــق الطالب العب 

المتخب الوطني راشد سند.

كيــف تنظــرون إلــى كل هذه اإلنجــازات وأهميتهــا في تعزيز مســيرة 
التميز للجامعة؟

عبر الســنوات الماضية خطت جامعة العلوم التطبيقية خطوات واسعة، واستحقت 
مكانهــا بوصفها واحدة من أهم وأبــرز الجامعات الخاصة في مملكة البحرين. لقد 
أنجــزت الجامعــة الكثير، وما زالت تنجــز، فكل دقيقة من وقتها هــي نافذة إنتاج 
ونحــن فــي الجامعة ال نألو جهًدا في ســبيل دعم الخطط والمرئيــات التي تضعها 
الجامعــة في ســبيل تطوير مهــارات الطلبة وضمــان حصولهم علــى تعليم عال 
ذي جــودة عبر التركيز علــى تنمية الجوانب المهاريــة واإلبداعية لديهم وربطها 
بدراســتهم النظرية؛ لمساعدتهم على ســهولة االنخراط في سوق العمل وإكسابهم 
الخبرات العملية الكافية لذلك، بواســطة خطة الجامعة االســتراتيجية التي تواكب 
متغيرات العصر على كل المســتويات المحلية والعربية والعالمية، ومما ال شــك 
فيه أن الجامعة بمختلف منتســبيها من مجلســي اإلدارة واألمناء ورئاسة الجامعة، 
عازمة على تطوير المنظومة األكاديمية، وتحســين األداء، واالرتقاء بالمخرجات 

التعليمية للجامعة التي تمد القطاعات الحكومية والخاصة بالكوادر المؤهلة.

 كــم يبلــغ عــدد الطلبــة الدارســين فــي الجامعــة ومــا الكليــات التــي 
تستقطب تخصصاتها العدد األكبر من الطلبة؟

ينتظــم في الدراســة بالجامعة نحــو 3 آالف طالب وطالبة، ونحــن لدينا 4 كليات 
هي: كلية العلوم اإلدارية وفيها العدد األكبر من الطلبة، تليها كلية الحقوق ثم كلية 
اآلداب والعلوم ثم كلية الهندسة التي أنشأناها بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك 
البريطانيــة، ونطرح برامج متنوعة بعضها يدّرس باللغة العربية والبعض اآلخر 
باللغــة اإلنجليزية، ما يجعل العمل مســتداًما من خالل التنــوع في طرح البرامج 

األكاديمية.

كــم عــدد الطــالب الذين تخرجــوا مــن الجامعة منــذ التأســيس، وهل 
الجامعة على اتصال معهم؟

منــذ أن تم تأســيس الجامعة حتى اآلن رفدْت ســوق العمل بمــا يزيد على 4700 
خريــج جميعهم مؤهلون وعلى مســتوى عــاٍل من األكاديميــة والعلمية والمهنية، 
األمر الذي يمثل اعتزاًزا كبيرا للجامعة، وهم بمثابة ســفراء لنا في البحرين وفي 
دول عدة، يشــغل بعضهم مناصب مرموقة، بمــا يظهر الصورة الحقيقية للجامعة 

وقدرتها األكاديمية.
أما بالنسبة لعالقتنا بالخريجين فهي مستمرة حتى بعد تخرجهم، ولدينا في الجامعة 
مكتب لمتابعة شــؤون الخريجيــن، ولدينا أيًضا ناد للخريجيــن يتم انتخاب رئيس 
وأعضــاء مجلس إدارته ســنويًا، وتعقد لقــاءات دورية معهم للوقــوف على آخر 

أخبارهم، والنجاحات التي حققوها، وتسليط الضوء عليها. 

عجلة العمل والتطوير 
بالجامعة مستمرة لجعلها 
ذات سمعة علمية متميزة 

على مستوى العالم
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تطوير المنصة وتفعيل 
خاصيات جديدة لتواكب 

متطلبات التعلم عن بعد

إن التأقلم على نظام التعلم عن بعد ليس بشــي جديد على المدرســة؛ وذلك 
بسبب التكيف الســريع لإلدارة والطاقم التعليمي وإعالن خطة الطوارئ؛ 
حرًصــا على مواصلة التعليم وعدم تعطيــل العملية التعليمية، وذلك يعود 
إلى حنكة اإلدارة في وضعها للخطط البديلة السريعة واإلجراءات السديدة 
التــي تــم تطبيقها عبــر وضع خطــط اســتراتيجية تدريبية لرفــع الكفاءة 
المهنية للطاقم التعليمي للبرامج والتطبيقات التي ســيتم استخدامها وخطط 

واستراتيجيات التواصل مع الطلبة وأولياء األمور.
مــن أبرز البرامج المســتخدمة في نظام التعلــم اإللكتروني: منصة البلس 
بورتال، هذه المنصة مستخدمة ومعتمدة سابقا من قبل في إدارة التواصل 
بين أولياء األمور والمدرســة، بحيث يتم طرح الواجبات ودرجات الطلبة 
بجانب سجالت الحضور؛ لضمان الشفافية والوضوح لسير عملية التعليم 

للطالب.
كمــا تم تطويــر المنصة وتفعيل خاصيات جديدة لتواكــب متطلبات التعلم 

عن بعد.
ويتم اســتخدام برنامــج "زووم" المتعارف عليه، والذي تم التســجيل فيه 
بطريقة رسمية؛ لضمان األمان اإللكتروني وعدم مقدرة دخول القراصنة 
اإللكترونين وتخريب العملية التعليمية. تســتخدم المدرســة أيضا برنامج 
"فليــب جريد" الذي يكثر اســتخدامه في المرحلــة االبتدائية، وهو عبارة 
عن منصة شــيقة يمكن للطالب عبرها تســجيل فيديو تعليمي ومشــاركته 

للصف والمعلم.
حققت المدرســة نتائج ومبهرة في ســرعة استجابة وتفاعل كل من الطاقم 
التعليمــي، الطلبــة وأولياء األمــور، الذين أبــدوا اهتمامهــم لتقديم الدعم 
والمســاندة ألوالدهم. لم تكن العملية سهلة؛ بل في بادئ األمر تم التعرض 
لصعوبات عدة من حيث خلق طريقة واضحة للتواصل بين أولياء األمور 

والمعلم على الرغم من وجود طرق سابقة تم استخدامها.

حرصت المدرســة على توفير خط ســاخن للرد على استفســارات أولياء 
األمور؛ لمساعدتهم وتوفير الدعم التقني لبرنامج "البلس بورتال" وإرسال 

فيديوهات تعليمية وإرشادية لتسهيل العملية عليهم.
المدرسة ترسل جزيل شكرها وتقديرها لجميع أولياء األمور، فهم األبطال 

المجهولون في زمن الكورونا.
وقــد قمنا بإعــداد خطة للعام المقبــل تتضمن الخطة االســتراتيجية للتعلم 
عــن بعد وأخرى للتعلم المدمج بين التعلم العادي والتعلم عن بعد؛ تحســبا 
للظــروف؛ إذ ال يمكــن التكهن بهــا. وتم وضع خطة التعلــم المدمج وهو 
عبارة عن خليط من التعلم عن بعد والتعلم في المدرســة، فمثال تقسيم عدد 
الطالب في الفصل الدراسي وتقليله وتوزيعهم على عدد من األيام الدراسة 
بحيــث نضمن قوانين التباعد االجتماعــي، وطبعا تلك خطط احترازية ال 

يمكن تخمين نتائجها اآلن.
وكخطة دعم ومساندة للطلبة في هذا الوقت سيتم تنظيم عدد من المسابقات 
في المواد األساســية عبر اإلجازة الصيفية للطلبة لشــغل وقتهم والحرص 
على عدم التوقف في عملية التعلم، ولكن بطريقة شيقة خارج نظام الفصل 

الدراسي االعتيادي أو االفتراضي.
نكرر شــكرنا إلى السادة أولياء األمور، ونحثهم على مواصلة تقديم الدعم 
ألبنائهم بشــتى الســبل وتوفير أماكن مناســبة؛ ليســتطيع الطالب التركيز 

وتقديم األفضل.
هــذا إلى جانب وضــع خطط إلدارة الوقــت وملء وقت الفــراغ وتوفير 
بيئة صحية مناســبة وتقديم الدعم النفسي والتشجيع على مزاولة الهوايات 

وأنواع الرياضة؛ لضمان الصحة النفسية للطالب.
وللمجتمع نقول: إن نجاح واستمرار التعليم عن بعد يتم باتحاد جميع أفراد 

المجتمع مع الهيئات التعليمية.

جوشوا بيركنز
مدير مدرسة الرجاء

تعودت مدرسة الرجاء عبر العصور على تقديم أفضل الحلول للتكيف مع شتى أنواع 
التغيرات المحلية والخارجية، التي تعرضت إليها المدرسة عبر 120 سنة من وجودها 
فــي مملكــة البحرين، فقــد عاصرت المدرســة أزمانا وأحداثــا عدة كاألوبئــة، الطاعون 

والحروب العالمية!
وبســبب اإلجراءات االحترازية للتصدي إلى فيــروس الكورونا 2020 تم اإلعالن عن وقف 

التعليم النظامي واالنتقال إلى التعلم عن بعد.
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 أقامـــــت مدرســـة بيـــان البحريـــن احتفالهـــا الســـنوي بتخريـــج 
فـــــوج جديـــــد مـــــن طلبتهــا فـــــي حلبــة البحريـــــن الدوليــة، 

مراعيـــة قواعـــد وشـــروط التباعـــد االجتماعي.
األمــور  أوليـــــاء  مـــــن  محــدود  عــدد  بحضـــــور  الحفــل  وجــرى 
الفــوج  تخريــج  ليشـــــهدوا  ســـــياراتهم؛  فــي  والمدعويـــــن 
الســـــادس والعشـــــرين مـــن طلبـــة المدرســـــة، وفق إجـــراءات 
فـــــي  وكعادتهـــــا  فائقــة.  ووقائيــة  صحيــة  وتدابيــر  احترازيــة 
االحتفــاالت الســـــابقة علــى مــدى عقديــن ونصــف مــن الزمــان 
بتخريـــــج  احتفالهــا  البحريــن"  "بيـــــان  حولــت  فقـــــد  تقريبــا، 
الحبيـــــب  للوطـــــن  مهرجـــــان  إلـــــى  وطالباتهــا،  طالبهــا 
والقيـــــادة الحكيمـــــة والرشـــــيدة، مهرجـــــان للحب واإلنســـان، 
مهرجان للتميـــــز واإلنجاز واإلبـــداع، مهرجان للوفـــاء والعطـــاء 
والتعامـــــل األمثل مـــــع الظـــــروف االستثنائية التـــــي تمـــر بهـــا 
البـــــالد والعالـــــم؛ إذ تألقـــــت المدرســـــة بعملها وتعليمها في 
العالم االفتراضي مراعيـــــة الحفـــاظ علـــى وتيرة ســـير العملية 
تمتلكــه  بمـــــا  الحيــاة،  مناحـــــي  تعطيـــــل  وعــدم  التعليميــة 
المملكـــــة مـــــن بنيـــة تحتيـــــة قويـــة، وبمـــــا تمتلكـــه مدرســـة 

البيـــان مـــن استعدادات للتحول الرقمي.

مدرسة ”بيان البحرين“ 
تخرج الفوج 26 فـي 

”حـلـبـة الـبـحريـن“
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برعايــة كريمــة مــن لــدن رئيــس الــوزراء الموقــر  صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
حفظــه اهلل ورعــاه، خرجت مدرســة ابن خلــدون الوطنية 
الفوج التاســع والعشــرين من طلبتهــا، والبالغ عددهم 
39 منهــم متطلبــات  برنامــج  أنهــى  95 طالًبــا، حيــث 
دبلــوم البكالوريا الدولية، وســط احتفال افتراضي أقيم 

يوم األربعاء الموافق 1 يوليو 2020 في خليج البحرين. 

بموكــب  بــدأ  إذ  عــدة،  فقــرات  الحفــل  برنامــج  وتضمــن 
دخــول ســيارات أوليــاء أمــور الخريجين إلى موقــع الحفل 
تطبيًقــا  مســبقا؛  المحــددة  األماكــن  فــي  لالصطفــاف 
الفريــق  عــن  الصــادرة  الوقائيــة  والتدابيــر  لالحتــرازات 
الوطني لمكافحة فيروس كورونا )COVID 19(؛ لضمان 

سالمة جميع الحضور.

مدرسة ابن خلدون الوطنية 
تخّرج الفوج 29
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شكــًرا لمــن 
شاركونا فرحة 

النجـــاح
علــى الرغــم من الظــروف الصعبة التــي نمر بها، إال أن ال شــيء 
يضاهــي فرحة النجاح والتخرج؛ فهــي من أجمل اللحظات التي 
تمّر بحياتنا، فتعب السنين، وسهر الليالي، ودعاء الوالدين قد 
حصدنــاه فهان علينا التعــب وكل الضغوطات التي واجهناها 

بُمجّرد شعورنا بفرحة التخرج.
مــن هنــا ارتــأت "أضــواء البــالد" مشــاركة الطــالب فرحــة النجــاح 
بنشــر صورهم مع انتهاء العام الدراسي؛ لتكون ذكرى جميلة 

يستحضرونها بين وقت وآخر بالكلمة والصورة. 

فرشتة عبدالجبار عبدالرزاق عبيدي
مدرسة الوفاء الثانوية للبنات

الشيخة نورة بنت الشيخ عبداهلل بن أحمد بن سلمان آل خليفة
مدرسة الشيخة حصة للبنات

بتول يونس سلمان أسد
مدرسة الحد الثانوية للبنات 

97.697.1

العنود عماد أحمد مكحل97
مدرسة سار الثانوية للبنات

95.7
عبداهلل سالم

نوف عبداهلل سعيد
مدرسة سار الثانوية للبنات

97.9

94.5

أبرار خالد خميس القالف 
مدرسه الحد الثانوية للبنات 

95.3
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محمد طارق الكوفي
مدرسة المعارف الحديثة

زينب جميل عبدالحسين عبدعلي
مدرسة المعارف الحديثة

98
95

شيماء السر الحاج الضهيبان 
مدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات 

عمر حسين جاسم
مدرسة الرجــاء

98.6

سارة محمد أحمد البغدادي
مدرسة االستقالل الثانوية للبنات

شيخة فادي جاسم الذوادي
مدرسة اإليمان الثانوية للبنان

99.2 94.1

فاطمة سلمان عبداهلل
مدرسة الحد الثانوية للبنات

97.9
الشيخة لنا بنت دعيج بن خليفة آل خليفة 

مدارس المعارف الحديثة

98
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فاطمة السيد جعفر حميد
مدرسة سار الثانوية للبنات

مروة جاسم حسن علي زايد
مدرسة سار الثانوية للبنات

محمد زهير محمدإبراهيم
الشيخ عيسى بن علي الثانوية

مها منور الشمري
مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية 

محمد حسام كمال زين الدين
مدرسة مدينة عيسى الثانوية

يوسف ميثم ميرزا فتر
مدرسة النعيم الثانوية للبنين

98

92.1

94

95.9

91.8

سارة محمد أحمد البغدادي
مدرسة االستقالل الثانوية للبنات

آالء أشرف محمد ناجي 
مدرسة خولة الثانوية

99.2

99.6

أحمد شوقي عبدالعزيز
مدرسة الشيخ عيسى بن علي الثانوية

95.8
فيصل غازي محسن الغريري

مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين

زهراء محسن محمد علي
مدرسة االستقالل الثانوية

اسمهان عبدالنبي عبدالرحمن
مدرسة خولة الثانوية للبنات

عبدالرحمن خليل ناجي علي
مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين

محمد إبراهيم الحادي
مدرسة حوار الدولية

هبة اهلل عبدالموجود يوسف 
مدرسة خولة الثانوية للبنات

92.8
95 93.4

91
95.5

علي محمد عباس عيسى
مدرسة سماهيج االبتدائية اإلعدادية للبنين

آية محمد عباس عيسى
مدرسة الحد الثانوية للبنات حسن علي سلمان الغزال

مدرسة التعاون الثانوية للبنين

91.890.5
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حسين مسلم إبراهيم رستم
مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين

91.3

محمد جمال خالد اللحام
مدرسة الشيخ عبدالعزيز بن محمد الثانوية للبنين

عبداهلل جالل عيسى آل مبارك
مدرسة الشيخ عيسى بن علي الثانوية للبنين

هيثم عبدالجليل علي
يوسف جاسم عليمدرسة جدحفص الثانوية الصناعية للبنين

مدرسة الهداية الثانوية للبنين

محمد حسين صالح السنيدي
المعهد الديني

خليل أحمد حسن عيسى
مركز ناصر للتدريب والتأهيل المهني

93.3

96.4

95.1

93.7

93
محمد جاسم محمد علي

مدرسة الشيخ عيسى بن علي الثانوية

 

فهد مازن فيصل
الفاتح الثانوية للبنين

أمينة غازي عيش
مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنات

حمد علي محمد الهاشمي
مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنين

زينب عباس مختار
مدرسة االستقالل الثانوية للبنات

98 

95.2

93.3

إبراهيم عدنان راشد
مدرسة الفالح الخاصة

96.7

منى عيسى يوسف الدوسري
مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات

97.2 فاطمة هاني بدر جاسم الشيخ
مدرسة النور الثانوية للبنات

95
ناصر جليل حسن زكريت

مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين
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مريم سمير إبراهيم الفايز
مدرسة الرفاع الغربي اإلعدادية للبنات

99.1

زينب سالم عيسى علي
مدرسة سار الثانوية للبنات

السيد قاسم فاضل سعيد
مدرسة النعيم الثانوية 

صابر عبدالسالم مسعد قايد
مدرسة مدينة عيسى االبتدائية االعدادية للبنين

عمران حسن حيدر علي
إبراهيم محمود امداد اعوانمدرسة النسيم الدولية

مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين 

محمد وجدي الدوسري
مدرسة أحمد العمران الثانوية للبنين

95.3

94.9 97

98.1

علي قاسم عبادي
مدرسة مدينة حمد اإلعدادية للبنين

97.195.4
حسين قاسم غلوم ملك

مدرسه مدينة حمد اإلعدادية للبنين

َفي بدر جاسم الغانم
مدرسة البسيتين اإلعدادية للبنات

محمد طاهر حسن 
مدرسة التعاون 

علي رضا جمعة درويش 
مدرسة مدينة حمد اإلعدادية

سيد محمد أمير طاهر القاهري
مدرسه مدينة حمد اإلعدادية للبنين

يوسف أحمد منصور
مدرسة االمام علي االبتدائية اإلعدادية للبنين

يوسف وهيب علي العطاوي
بدر وهيب علي العطاويمدرسة الحد االبتدائية اإلعدادية للبنين

مدرسة الحد االبتدائية اإلعدادية للبنين

سارة عبدالعزيز علي ال منصور
أم كلثوم اإلعدادية للبنات

95.4

95.8 99

99

9292.3

91.8

97.2

بتول يوسف الحلواجي
مدرسة الدير االبتدائية اإلعدادية للبنات

90.4
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علي أحمد إبراهيم الهدار
مدرسة مدينة حمد اإلعدادية للبنين

حسن عباس رمضان
مدرسة الميثاق الوطني االعدادي

دانة حسين عبداهلل حسن

فاطمة عباس علي علي
مدرسه الدير االبتدائية اإلعدادية للبنات

99.5 98.5

94.396
علي عقيل زيد كاظم

مدرسة اإلمام علي االبتدائية اإلعدادية للبنين

محمد عقيل زيد كاظم
مدرسة اإلمام علي االبتدائية اإلعدادية للبنين

97.7

مريم السيد خالد عبداهلل
مدرسة يثرب اإلعدادية للبنات

جمانة يوسف محمود الكوهجي
المدرسة عراد اإلعدادية للبنات

99.491

ليال عقيل راضي
مدرسة أم كلثوم اإلعدادية للبنات

الهنوف عبدالرزاق خليل
مدرسة البسيتين اإلعدادية للبنات

تقى حسين علي مرزوق
مدرسة الدراز اإلعدادية للبنات

فاطمة عقيل راضي
مدرسة أم كلثوم اإلعدادية للبنات

98.5
90.7

91

98.6

رحمة السيد عبدالعزيز عبدالمقصود
مدرسة خديجة الكبرى اإلعدادية

99.8
فهد معتصم

مدرسة مدينة عيسى االبتدائية للبنين

أحمد عقيل أحمد علي
مدرسة سماهيج االبتدائية االعدادية للبنين

93.3
يزن القميش

مدرسة لؤلؤة الخليج ريماس القميش
مدرسة لؤلوة الخليج
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نور علوي السيد عدنان حسين ناصر
مدرسة أم سلمة اإلعدادية الثانوية للبنات

محمد حسنين محمد
مدرسة البالد القديم اإلعدادية للبنين

إلياس محمد خليل الفردان
مدرسة مدينة حمد اإلعدادية

محمد غازي محسن الغريري
مدرسة الرفاع اإلعدادية للبنين

حسين يسري جواد
أحمد شاكر جاللهمدرسة الميثاق الوطني االعدادي

مدرسة عبدالرحمن الداخل اإلعدادية للبنين

جراح حسين أحمد 
مدرسة السهلة االبتدائية اإلعدادية للبنين

على يوسف محمد صالح
مدرسه عالي اإلعدادية للبنين

96.7 98

97
98

98

95

96 95.5

محمود سيد عدنان الموسوي
مدرسة العالء الحضرمي

97.8

حسين محمد الجلواح
مدرسة عراد االبتدائية اإلعدادية للبنين

علي محمد الجلواح
مدرسة عراد االبتدائية اإلعدادية للبنين

أحمد محمد علي أحمد إبراهيم
مدرسة جدحفص اإلعدادية للبنين

أيمن فاضل حسن المؤمن
مدرسة جدحفص اإلعدادية للبنين

دارين خليل الرميثي

زينب أحمد جعفر السعيد
مدرسة سترة اإلعدادية للبنات

94.5
92.5

95
98

حور حامد المحاري 
مدرسة النور العالمية

عبدالرحمن جمال عبداهلل القالف
مدرسة الحد االبتدائية اإلعدادية للبنين

فيصل فواز المناعي
مدرسة البيان 

3.9
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ليا عقيل زيد كاظم
مدرسة النويدرات االبتدائية للبنات

محمد عباس رمضان
مدرسة أسامة بن زيد االبتدائية للبنين

عبداهلل حسن عبداهلل بن رجب
زينب حسن بن رجبمدرسة حطين االبتدائية

مدرسة عائشة أم المؤمنين

مريم جمال عبداهلل أحمد القالف
مدرسة رقية االبتدائية اللبنات

حسن قاسم غلوم ملك
مدرسة ابن سينا االبتدائية

95.7

98.3

99.399.5
أفنان عبدالغني مراد محمد مراد

مدرسة سافرة االبتدائية اإلعدادية البنات

محمد علي حسن محمد سرحان
المعهد الديني الجعفري

بدر معتصم
أحمد عمرو رزق / مصرمدرسة مدينة عيسى االبتدائية للبنين

حسين محمد عبدالحسين العرادي
مدرسة عراد االبتدائية للبنين

فاطمة علي عبداهلل أحمد
مدرسة توبلي االبتدائية للبنات

زينب علي عبداهلل أحمد
مدرسة توبلي االبتدائية للبنات

98.4
97

97

محمد أحمد عيسى
ُيشــارك عائلته فرحته بذكرى ميالده الخامســة 
وبتفوقه في مرحلة الروضة ويهدي نجاحه إلى 

والديه، ويتمنى أن يرفع اسم بلده عالًيا.

رضا كاظم عبدالحسين فردان
روضة مملكة النحل

زكية جمال ناصر القالف
حسن علي منصور مباركمدرسة رقية االبتدائية للبنات

مدرسة بوابة المعالي

زهراء ميرزا عبداهلل العضب
مدرسة بالد القديم
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فرح محمد علي الهزاع
مدرسة النزهة االبتدائية للبنات 

الجوري عبدالرزاق خليل حسين
مدرسه آمنة بنت وهب االبتدائية للبنات

إسراء عيسى عبدالحسين العرادي
شهد خليل ناجي عليمدرسة عراد االبتدائية للبنات

مدرسة عين جالوت االبتدائية للبنات

فهد خليل ناجي علي
مدرسة اإلمام الطبري االبتدائية للبنين

محمد حميده عبداهلل
مدرسة المتنبي االبتدائية للبنين 

98.6 99.3

97.2
99

95

حسن طاهر حسن 
مدرسة سترة االبتدائية للبنين 

نبأ السيد حسن هاشم العبار
مدرسة الديه االبتدائية

اياد معتصم99.595
مدرسة النور الدولية

علي رضا، محمد مهدي أحمد عبدالجليل

جنان إبراهيم عبدالحميد
مدرسة توبلي االبتدائية للبنات

مريم خالد
مدرسة بيت الحكمة االبتدائية للبنات 

94.2

أطياب منصور حسن
مدرسة الصفا االبتدائية للبنات

99.6

نور عبدالرسول أحمد الحجيري
مدرسة بوري االبتدائية للبنات

علي، محمد عبدالجبار خليل
المعهد الديني الجعفري

سيد مصطفى سيد هاشم الغريفي
مدرسة عالي االبتدائية للبنين

99.9

محمد وزينب كميل عبدالجليل
روضة آللئ البحرين

محمد علي، عبداهلل، زينب حسن عبدالجليل
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نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى
حضرة صاحب الجاللة الملك حمدبن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه
وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد األمين نائب القائد األعلى

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه
على توجيهاتهم السامية في التصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره في المجتمع

بما يجعل مملكة البحرين نموذجا مشرفا يحتذى به بين دول العالم في مكافحة هذا الوباء والقضاء عليه
مثمنين عاليًا جهود اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بقيادة

صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
والمبادرة الوطنية تحت مسمى

»فينا خير«
والتي أطلقها

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
مستشار األمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

مؤكدين بكل الفخر واالعتزاز دعمنا ومساندتنا لهذه المبادرة الوطنية النبيلة
بما يعكس عراقة مجتمعنا األصيل وقيمه النبيلة ويعزز من تالحم أفراد المجتمع

من أجل تخطي هذه الظروف االستثنائية بعون اهلل

نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى
حضرة صاحب الجاللة الملك حمدبن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه
وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد األمين نائب القائد األعلى

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه
على توجيهاتهم السامية في التصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره في المجتمع

بما يجعل مملكة البحرين نموذجا مشرفا يحتذى به بين دول العالم في مكافحة هذا الوباء والقضاء عليه
مثمنين عاليًا جهود اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بقيادة

صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
والمبادرة الوطنية تحت مسمى

»فينا خير«
والتي أطلقها

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
مستشار األمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

مؤكدين بكل الفخر واالعتزاز دعمنا ومساندتنا لهذه المبادرة الوطنية النبيلة
بما يعكس عراقة مجتمعنا األصيل وقيمه النبيلة ويعزز من تالحم أفراد المجتمع

من أجل تخطي هذه الظروف االستثنائية بعون اهلل

تعترب شركة نفط البحري�ن )بابكو( من المؤسسات العالمية الرائدة التي 
تسعى جاهدة من أجل تحقيق أعلى مستويات األداء والتميز المنشود في 
مضمار صناعة النفط. وتمثل مسرية التعلم والتطوي�ر في الشركة ركنًا أصياًل 

في هويتها التي تهدف إلى تطوي�ر الكوادر البشرية مما يتيح للشركة 
تحقيق القدرة على المنافسة وتحقيق األهداف المؤسسية
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