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قيادة  تحت  والعالم  نتجه  أين   •
أمريكية جديدة؟ ولماذا التشاؤم 
من بايدن رغم أن ترمب لم يكن 
األفضل عربًيا، وال األنجع دولًيا وال 
التخوف  ولماذا  أمريكًيا؟  األروع 
للجائحة بعد  الثانية  الموجة  من 
شراسته  أن  رغم  كورونا  تحور 
هي  العلماء  يرى  مثلما  ستكون 
وعام  التفاؤل  لماذا  و..  األق��ل؟ 
الكون  على  مهيمًنا  م��ازال   2020
ال��م��ه��ي��ض ب���آث���اره، وت��داع��ي��ات��ه 

وضحاياه؟
مع  التوقعات  »مندل«  تفتح  »األيام«   -
أحد علماء البحرين الذين طالما وجدناهم 
العلمي  ال��ت��ع��اط��ي  م��ش��اه��د  ي��ت��ص��درون 

ونحن  حاورناه  طالما  وال��ذي  واألكاديمي، 
من  ينظر  دائًما  كان  ولكن  األلم،  يعتصرنا 

نصف الكوب المآلن.

ال��م��ؤس��س  ل��ل��رئ��ي��س  ق��ل��ن��ا   •
مجلس  رئيس  األهلية  للجامعة 
عبداهلل  ال��ب��روف��ي��س��ور  األم��ن��اء 
عام  رأيت  كيف  الحواج..  يوسف 

2020؟
- لألسف على الرغم من حالوة التحدي، 
إال أن 2020 كانت سنة مآٍس، وكانت مفترق 
إلى  مفضي  طريق  وكانت  أزمات  بين  طرق 

األرض  تضرب  ك��ورون��ا  جائحة  منحدرات، 
وكانت  إال  مكاًنا  تترك  لم  أبيها،  بكرة  عن 
حول  ال  إنسان  على  وع��رة  بصمات  لديها 
الخطوط  له وال قوة، قضت على كثير من 
محك  على  كله  الكون  ووضعت  واآلم��ال، 
ربما  منه  بأخطر  المعمورة  تمر  لم  خطر 

منذ بدء الخليقة.

من  إليه  توصلنا  ما  ب��أن  أعتقد  كنت 
سوف  ب��اه��رة،  وتكنولوجيا  علمي  تقدم 
أعتقد  وكنت  الحجم،  بهذا  جوائح  يجنبنا 

كيف يراه المفكرون والعلماء وعيون 2020.. البروفي�سور الحواج:

عـــام 2020  مـــن اأق�شـــى ال�شنيــــن عــلــــى الب�شــرية

الأهليـة اأخبار 
ديسمبر - قانون األول  -  2020 - العــدد الثامن والعشـــرون 

2021 لن يكون األسوأ من 
اللقاحات  ع��ام   2021  ،2020
المقاومة  عام  ج��دارة،  بكل 
البشري  والتصدي  الحيوية، 
من  بها  اهلل  أنزل  ما  لجائحة 
 2021 ف��ي  ال��ع��ال��م  س��ل��ط��ان، 
سيكون مختلًفا، هذا ما يبشر 
به العلماء والمنجمون، وهذا 
المتبصرين  أم��ام  ُيطرح  ما 
للتاريخ،  أسئلة  األرض،  في 
ال��ت��ف��اؤل؟ ه��ل ألننا  م��ا س��ر 
ال����خ����روج من  ع��ل��ى وش����ك 
والمجهول؟  العتمة  غياهب 
التشاؤم،  من  زهقنا  ألننا  أم 
أن  لنا  وآن  التردد،  من  وتعبنا 
األسهل  المعترك  ن��خ��وض 
وكل  المواجهة،  جدارة  بكل 

مهارة الكبار؟

tv

�شاحقة وبائية  كارثة  من  الوطن  اأنقذت  التن�شيقية  وجلنتها  البحرين   •

الآمال على  وق�شت  اأمًما،  وروعت  خطًطا،  اأف�شلت  كورونا   •

القيادة مع  وتكاتف  وم�شوؤولية  بوعي  الجائحة  مع  تعاطينا   •
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على  وخ��ب��رات  تجارب  من  نمتلكه  ما  أن 
أية  من  تنتشلها  سوف  أنها  السنين  مدى 
كانت  مهما  جائحة  وأية  كونية،  معضلة 
لكن  القصف،  تحت  كنا  ومهما  كارثية، 
ولألسف الشديد جاءت الرياح بما ال نشتهي 
فقضى  جامًحا  ك��ارث��ًي��ا  ال��وب��اء  ج��اء  حيث 
المشروعات  عطل  واليابس،  األخضر  على 
المستدام،  ونمائه  االقتصاد  والخطط، 
كان  التي  ال���رؤى  م��ن  الكثير  أع��اق  أن��ه  ب��ل 
حية  مشاريع  إلى  تتحول  أن  لها  مفترض 
بحياة  ترتبط  التي  تلك  خاصة  األرض،  على 
لم  المصيرية،  وبقضاياه  اليومية،  اإلنسان 
بني  أمة  أبًدا على  برًدا وسالًما  الجائحة  تجئ 
المدوية  كالصاعقة  هبطت  لكنها  البشر، 

متعددة االتجاهات.

كل شيء بالناقص

النمو  تراجع  االقتصادي  الجانب  فعلى 
مرة  ألول  ربما  بالناقص،  وأصبح  العالمي، 
كانت  أيًضا  الجانب  ه��ذا  على  عقود،  منذ 
والمؤشرات  ت��زاي��د،  في  البطالة  معدالت 
والتوظيف  التجزئة  ألنشطة  القطاعية 
الجوي  والنقل  والنفط  العالمية  والتجارة 
العصور،  مختلف  في  األش��د  هو  تراجع  في 
وال��ط��ي��ران  أن��ف��اس��ه��ا،  لفظت  ال��س��ي��اح��ة 
الناس  وحياة  المطارات،  في  الصدأ  اعتاله 
والقفازات  الكمامات  حبستها  ومصالحها 
والمطهرات بمختلف أنواعها وعلى درجات 

خطورتها.
تقل  ل��م  بخسائر  ُم��ن��َي  ال��ج��وي  النقل 
أكثر،  يكن  لم  إن  دوالر  تريليون  نصف  عن 
وأصبح واضًحا أن الحاجة فرضت إلحاًحا من 
نوع جديد مفاده أن التفكير خارج الصندوق 
واالستنجاد بالتكنولوجيا المحدثة والذكاء 
االصطناعي البد أن يكون هو مربط الفرس 

في أيامنا القادمة.

عام زوال الخطر

كان  إذا  كذلك،  الواقع  كان  إذا   •
ال��ع��ال��م م��ازال��ت م��ع��ان��ات��ه على 
عدم  وجراء  جائحة،  جراء  أشدها 
اختالف  وجراء  البشرية،  جاهزية 
كورونا  ق��درة  بين  ما  السرعات 

 1.7 بنحو  والفتك  االنتشار  على 
من  أكثر  وإصابة  إنسان،  مليون 
2021؟  عام  ترى  كيف  مليوًنا،   70
هل  الجائحة؟  على  سيقضي  هل 
أن  تتوقع  هل  الخطر؟  سيزول 
عام 2021 سيكون أفضل من عام 

2020 رغم تحور كورونا؟
أن  ورغ��م  كورونا،  تحور  رغم  نعم..   -
يعود  ل��ن  لكن  الخطر،  تزيل  ل��ن  ك��ورون��ا 
ك��ورون��ا،  قبل  عليه  ك��ان  م��ا  إل��ى  ال��ع��ال��م 
مثلما  بطيئة  ستعود  التكنولوجيا  فال 
والتعلم  والتعليم  العمل  آليات  وال  كانت، 
اليومية  الحياة  م��ف��ردات  م��ع  والتعاطي 

ستعود كما عهدناها.
ونفكر  نعمل  أن  علمتنا  ال��ج��ائ��ح��ة 
الجائحة  بُعد،  عن  الحدود  ونجتاز  ونتعلم 
من  والتفكير  المكاره،  على  الصبر  علمتنا 
القديمة،  التقليدية  البروتوكوالت  خ��ارج 
بذهنية  المصائب  مواجهة  كيفية  تعلمنا 
صامدة، أهمها القدرة على تسيير المراكب 
قادر،  اصطناعي  ذك��اء  طريق  عن  الحائرة 
القادر  اآللي  الشبيه  إنتاج  في  ومؤثر  فاعل، 
إرادته  ضمن  تكن  لم  بمهام  القيام  على 
االعتماد  من  الكون  يتنقل  وأن  العادية، 
الكثيفة،  اليدوية  العمالة  على  المفرط 
المدن  ومن  الذكية،  النوعية  العمالة  إلى 
وناطحات  العاجية،  واألب����راج  المتراصة 
األذك��ى  مثيلتها  إل��ى  الخيالية،  السحاب 
والطبيعة  البيئة  محاكاة  على  واألق���در 

الغادرة.
حتى  منا  إدراًكا  أكثر  سيكون   2021 عام 
من  االستفادة  من  أعلى  درجة  على  نكون 
كنا  التي  من  أكثر  جاهزية  وعلى  تجاربنا، 

عليها في عصر ما قبل كورونا.
العالم الذي كان في سواده األعظم عن 

قرب، أصبح في الوقت الحاضر عن بعد.

موقعنا من اإلعراب

كعرب،  دكتور  يا  موقعنا  لكن   •
خارطة  م��ن  كبحرين  كخليج، 
2021.. كيف ترى أمتنا ونحن على 
نخشى  سنة  رأس  من  أي��ام  ُبعد 

أن تكون بال رأس؟
البحرين  مملكة  ف��ي  إننا  ش��ك  ب��ال   -
الصعب  االمتحان  باهر  بنجاح  اجتزنا  قد 
اللجنة  تعاطي  وك���ان  ك��ورون��ا،  لجائحة 
ولي  السمو  صاحب  برئاسة  التنسيقية 
من  درجة  أعلى  على  ال��وزراء  رئيس  العهد 
اللجنة  اعتمدت  حيث  واالستباق،  المهنية 
المؤكدة  اإلحصائيات  على  كامل  وبشكل 
مختلف  مع  تواصلت  والبحوث،  والدراسات 
أقطار العالم، ووقفت على الوضع الحقيقي 
ل��ل��ف��ي��روس، ع��ل��ى م��ك��ون��ات��ه، وت��داع��ي��ات��ه، 
التقدم  وكيفية  بل  مواجهته،  وأسلحة 
عليه والذهاب إليه من دون تلكؤ أو انتظار 

لهجمة من هنا وأخرى من هناك.
كنا فاعلين ولم نتصرف كردود أفعال، 
أفضل،  بمستقبل  يبشر  ذاته  حد  في  هذا 
بواقع اقتصادي أكثر مرونة عند المرور من 
العهد  ولي  أن  خاصة  الجائحة،  زجاجة  عنق 
بالملف  يمسك  م��ن  ه��و  ال���وزراء  رئيس 
بضرورة  تاًما  إيماًنا  ويؤمن  االق��ت��ص��ادي، 
مخططات  ضمن  البشري  العنصر  تفعيل 
المبدعة  والذهنية  الجمعي  العقل  بناء 
الرائد  سموه  مشروع  أن  وخاصة  للوطن، 
مازال  مساره،  وتصحيح  التعليم،  إلصالح 
هو المشروع األم المعتمد لدى الجامعات 
ول��دى  ب��ل  ال��ع��ال��ي،  التعليم  وم��ؤس��س��ات 
مؤسسات التعليم األولي بمختلف مراحله 

ومشتقاته.
يهمني   – ل��ل��ح��واج  ال��ك��الم   – هنا  و.. 
القول بأن هذا المشروع الذي لم يخَف على 
إلى  يحتاج  أصبح  ال��وزراء  رئيس  العهد  ولي 
أنه  مراجعة وإعادة صهر لمكوناته بمعنى 
بين  والربط  التعليم  بأقصدة  تماًما  يؤمن 
النشاطين بالنسبة إلى الدور الطليعي الذي 
يمكن أن يلعبه القطاع الخاص واستثماراته 
في قطاع التعليم، هذا الدور يحتاج لتفعيل 
أكثر، بمنحه القدرة التشاورية والتنسيقية 
استقاللية  بمنحه  القرار،  صناع  مع  األعلى 
أعلى من التي يتمتع بها بحيث يكون قادًرا 
برامج  وس��ط  الممنهجة  الحركة  على 
إتاحة  مشاريع  ووس��ط  إنجازها،  يستطيع 
واستطاعة وإيمان من صانع القرار بأن هذا 
البرامج  من  الهدف  تحقيق  يمكنه  القطاع 
المجتمع  إليها  يحتاج  ال��ت��ي  وال��م��ن��اه��ج 
واإلنسان، هذا ال يعني أننا حققنا الكثير من 
أننا  يعني  التعليم، وال  خالل مشروع إصالح 
لن نحقق األكثر ونحن نتعاطى مع مشاريع 

على  المطلوب،  بالوعي  اقتصادي  إص��الع 
العكس من ذلك إن رؤية 2030 التي دشنها 
سمو ولي العهد رئيس الوزراء قبل سنوات 
مازالت هي البوصلة التي نتحرك من خاللها 
ليس كقطاعات اقتصادية واعدة فحسب 

إنما كقطاع تعليمي خدمي واعد أيًضا.

حراك آخر

مستقبل  أن  ذلك  من  أفهم   •
التعليم الجامعي عام 2021 سوف 

يشهد حراًكا من نوع آخر؟
التعليم  ملف  أن  حيث  تأكيد،  بكل   -
وأن  أمينة،  أيٍد  وفي  مفتوًحا،  دائًما  سيظل 
حضرة  ع��ن  ص��در  ال��ذي  األخ��ي��ر  المرسوم 
التعليم  بفصل  الملك  الجاللة  صاحب 
وتحويل  والتعليم،  التربية  وزارة  عن  العالي 
هو  ما  مراقب  إلى  العالي  التعليم  مجلس 
إال خطوة واسعة على الطريق الصحيح، وما 
هي إال نتيجة مؤكدة إليمان القيادة بأهمية 
من  أكبر  مساحة  وإعطائه  العالي  التعليم 
والمسؤولية  واالستقاللية  الحركة  حرية 
والرؤى  العنفوان  كامل  في  وهو  لينطلق 

واإلمكانات.

نحن واالنتخابات األمريكية
عن  م��اذا  لكن  البحرين  ع��ن  ه��ذا   •

المنطقة، عن الخليج تحديًدا؟
- إن ما حدث في االنتخابات األمريكية 

ال  حتى  التماسك  ض���رورة  لنا  ي��وض��ح 
آالٍت  أو  كدمًى  اآلخ��ري��ن  يستخدمنا 

مثلما يحلو لها، وتقودنا إلى ما حيث 
إرادتنا  تكون  وأن  البد  أبصارنا،  ترى  ال 
هي التي تحركنا، وال تتغير بمن يأتي 

إلى البيت األبيض، بل أن تكون بالدنا 
العربية على درجة عالية من التنبه 
واليقظة، بحيث تكون قادرة على 
وأن  بنفسها،  ق��راره��ا  صناعة 
خصوصيتها  بأن  مؤمنة  تكون 
من  البد  العظمى،  ومصالحها 

إقامة  تحديد  إرادة  امتالكنا 
بيدي  ال  بأيدينا  مشارعينا 
تكون  أن  والب���د  »ع���م���رو«، 
ع��الق��ات��ن��ا ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة 
على  ق��ائ��م��ة  ال��غ��ي��ر  م���ع 
والمصالحية،  االستقاللية 
الجيوسياسية،  واالعتبارات 
من  منطلقة  ت��ك��ون  وأن 
ث��واب��ت��ن��ا ورؤان�����ا وع��الق��ات��ن��ا 

الرائعة مع األشقاء واألصدقاء.

دور غائب

إلى  عبداهلل  دكتور  يقودنا  كله  • هذا 
وسط  ذك��ر  له  يكن  لم  ال��ذي  ذكرنا 
لقاح  إنتاج  على  تسابقت  التي  األم��م 
لم  لماذا  ك��ورون��ا..  لفيروس  ناجع 
عالج  عن  البحث  في  دور  أي  لنا  يكن 
باألمم  إس��وة  بروتوكول  أو  لقاح  أو 
عالة  عربية  كأمة  مازلنا  التي  األخرى 
فنوننا،  في  وربما  علومنا  في  عليها 

وفي مجريات أمور حياتنا؟
للغاية، وإجابته بسيطة  - سؤال مهم 
نحن أمة تمتلك من البشر والحجر والمال 
األمم  مقدمة  في  تكون  لكي  يؤهلها  ما 
وضعنا  لكن  وعلمًيا،  وتحديثًيا  تكنولوجًيا 
الحالي الذي ظهرنا من خالله كمستهلكين 
يعود  لها  منتجين  ولسنا  للتكنولوجيا 
إلى  بالدنا،  لموارد  التوجيه  إرادة  غياب  إلى 
وتراتب  ومختبرات  معامل  من  تحتية  بنى 
العلمي  البحث  نصيب  يكون  بحيث  بحثي، 

إلى  متراجًعا  ليس  اقتصادنا  عائد  من 
من  ب�%3,5  مقارنة   %0,01 حدود 

اإلج��م��ال��ي  المحلي  ال��ن��ات��ج 
الجنوبية  ك���وري���ا  ف���ي 
م���ث���ًل���ا، ل���ذل���ك ك��وري��ا 
أن��ت��ج��ت س��ام��س��ون��ج 

وغيرهما  وه���ون���داي 
اكتفينا  ونحن 
ب��اس��ت��ه��الك 

هذه المنتجات فقط والتصفيق لها.
البد أن يكون الصرف على جامعاتنا من 
من  الحكومات  لحصة  ع��ادل  توزيع  خالل 
الطلبة المجتازين لبرامج التعليم األساسي 
حكومية  ال��ج��ام��ع��ات  جميع  على  كلها 
االستيعابية  لطاقاتها  وف��ًق��ا  خ��اص��ة  أو 
وليس  والعلمية  المعملية  وإمكاناتها 
الجامعات  إلى فقدان هذه  أدى  لتوجه  وفًقا 
القيام  م��ن  تمكينها  وع���دم  ل��ق��درات��ه��ا 
برسالتها العلمية على أكمل وجه، طبيعي 
لقاح  في  ليس  العالم  علينا  يتقدم  أن  جًدا 
المجاالت  شتى  في  إنما  فحسب  كورونا 
أن  البد  واالبتكارات،  واألنشطة  والمحافل 
يكون لدينا معامل مثل تلك التي تمتلكها 
أو دول  أو الصين  أو أوروبا  الواليات المتحدة 
حافلة  ميزانيتها  تكون  وأن  آسيا،  ش��رق 
والحجر  البشر  إلى  وموجهة  بالتجهيزات 

في آن، وليس إلى الحجر دون البشر.
هذا يعني أن ال نكتفي فقط ببناء المدن 
وأن  الب��د  إنما  فحسب،  الذكية  الجديدة 
العالم  في  يحدث  مثلما  مدخراتنا  نوجه 
المعمارية  األنشطة  مختلف  إلى  المتقدم 
جانب  إلى  األخ��رى،  واإلنسانية  والعمرانية 
وال��س��خ��ي على  ال��م��ح��س��وب  اإلن���ف���اق 
الطريق  بوصفه  العلمي  البحث 
للمشاركة  استقامة  األك��ث��ر 
بشتى  اإلنسانية  العلوم  في 
م��خ��رج��ات��ه��ا، وع��ل��ى 
اخ����ت����الف درج�����ات 

تنوعها.

• كنــا عـلى بعـد و�شـنظل، والكارثـة الكونيـة وحدتنـــا  

• ف�شل التعليم العالي عن وزارة التربية لنكون الأف�شل  

مراقب اإلى  ُم�شغل  من  العالي«  »المجل�س  • تحويل 
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ن�شرتها مجلة ) الميرالد البريطانية (.. درا�شة اأكاديمية توثق الحملة الوطنية »فينا خير«

ن�شيب: نوفر 46 قاعدة بيانات عالمية للطلبة والباحثين

مكتبة »الأهلية« تتو�شع في خدماتها اللكترونية والرقمية

للمؤسسة  العام  األمين  استقبل 
الدكتور  اإلنسانية  لألعمال  الملكية 
أس��ت��اذ  مكتبه  ف��ي  ال��س��ي��د  مصطفى 
األهلية  بالجامعة  االقتصاد  المحاسبة 
الدكتور عادل السريع الذي قدم للدكتور 
األكاديمية  دراس��ت��ه  السيد  مصطفى 
المنشورة في مجلة ) االميرالد البريطانية 
( حول مبادرة الحملة الوطنية »فينا خير« 
التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد 
لألعمال  الملك  جاللة  ممثل  خليفة  آل 
الشباب دعمًا لجهود  اإلنسانية وشؤون 
التنسيقية  للجنة  الوطنية  للجهود 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  برئاسة 
العهد  ولي  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان 
المؤسسة  بتكليف  ال�����وزراء  رئ��ي��س 

الملكية لألعمال اإلنسانية.
وف���ي ب��داي��ة ال��ل��ق��اء رح���ب ال��دك��ت��ور 
السريع  عادل  بالدكتور  السيد  مصطفى 
وأشاد بجهوده في مجال البحث العلمي 
لتوثيق  متميز  عمل  من  به  ق��ام  وم��ا 
حضرة  ق��ي��ادة  بين  وال��ت��الح��م  ال��ت��راب��ط 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
حفظه  البحرين  مملكة  ملك  خليفة،  آل 
اهلل ورعا، والمواطنين من خالل الحملة 
نجاحًا  حققت  والتي  خير«  »فينا  الوطنية 
للتصدي  الوطنية  الجهود  لدعم  كبيراً 
جاللة  اهتمام  وتترجم  كورونا،  لجائحة 
الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه، بجميع 
أرض  ع��ل��ى  والمقيمين  ال��م��واط��ن��ي��ن 

البحرين. مملكة 
من جانبه أشاد الدكتور عادل السريع 
آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  بقيادة 
الوطنية »فينا خير« وما  للحملة  خليفة 
لتحقيق  كبير  دور  من  سموه  به  ق��ام 
الحملة  حققته  ال���ذي  الكبير  ال��ن��ج��اح 
االقتصادية  المستويات  جميع  على 
صيتها  ذاع  والتي  والثقافية،  واالجتماعية 
مثااًل  لتكون  التوثيق  فاستحقت  عالميًا 
القيادة  بين  والتعاضد  للتالحم  ودلياًل 

والمواطنين في مملكة البحرين.
به  تقوم  ال��ذي  الكبير  ال��دور  مثمنًا 
اإلنسانية  لألعمال  الملكية  المؤسسة 
السيد،  مصطفى  الدكتور  به  ق��ام  وم��ا 
الملكية  للمؤسسة  ال��ع��ام  األم��ي��ن 
الحملة  رئ��ي��س  اإلن��س��ان��ي��ة  ل��ألع��م��ال 
الوطنية »فينا خير« من دور كبير وجميع 
أعضاء الفريق الذي عمل بكل جد إلنجاح 

هذه الحملة الخّيرة.
هذه  السريع  ع���ادل  ال��دك��ت��ور  وب��ي��ن 
العلمية  ال��دراس��ات  من  تعتبر  الدراسة 

التجربة  لهذه  وثقت  التي  واالكاديمية 
االميرالد   ( مجلة  ف��ي  نشر  م��ا  عالميا 
 International Journal of البريطانية ( 
Ethics and Systems كدراسة محكمة 
خالل  العطاء  دليل   « بعنوان  مشتركة، 
القواعد   -  ،)19  – )كوفيد  كورونا  جائحة 
المانحين«.  اخ��الق��ي��ات  على  ال��م��ؤث��رة 
االهلية  الجامعة  في  المشارك  للدكتور 

د. عادل محمد سريع.
استطالع  إلى  الدراسة  هذه  وتهدف 
والمتبرعين  ال��م��ان��ح��ي��ن  اس��ت��ج��اب��ات 
من  للتخفيف  األم���وال  جمع  ل��ن��داءات 
ألزم��ة  واالق��ت��ص��ادي  االجتماعي  التأثير 
لحملة   ،)19  – )كوفيد  ك��ورون��ا  جائحة 
ال��ب��ح��ري��ن،  مملكة  خ��ي��ر«،  ف��ي  »ف��ي��ن��ا 
العطاء،  راب��ط  وتاثير  قوة  مدى  وتحديد 
مكتسبة(،  داخلية  )كعوامل  والتبرعات، 
والثقة )كعامل خارجي منظور(، في ميل 

المانحين لتقديم المال.
رابط  وجود  الى  الدراسة  خلصت  وقد 
المرتبطة  الخيرية  المشاريع  بين  قوي 
بالتبرعات والعطاء، والثقة بالمؤسسات 
أسس  ما  وهو  كقياده،  وإداراتها  الخيرية 
وتقديم  للعطاء  محفز  إيجابي  لتناغم 
عند  المانحين  قبل  من  بسخاء  المال 
في  للمساعدة  المال  لجمع  ن��داء  أول 

مواجهة جائحة )كوفيد – 19(.
خلصت  التي  العملية  النتائج  وم��ن 
الجهود  تظافر  ض��رورة  ال��دراس��ة،  إليها 
ومنظمات  الحكومة  بين  المشتركة 
بتوجيه  ال��دف��ع  ف��ي  ال��م��دن��ي  المجتمع 
بالعطاء  المرتبطة  الدينية  المعتقدات 
مواقف  تحفيز  في  مهمًا  دورا  تلعب  بأن 
التبرعات  جمع  في  للمشاركة  الناس 

لخلق  والشروع  االغاثة  لجهود  المعززة 
والتكافل  العطاء  بأهمية  ك��اف  وع��ي 
المانحين،  لدى  اإليمان  وبقوة  االجتماعي 
وجمعياتها  ال��خ��ي��ر  ص��ن��ادي��ق  وإن��ش��اء 
توصي  كما  ورصينة.  دقيقة  بمعلومات 

الدراسة الى استدامة فينا خير.
   Emerald مجلة  أن  بالذكر   الجدير 
البيانات  لقاعدة  وفقا  عالميا  المصنفة 
عام  في  أسست  قد   Scopus العالمية 
األفكار  لدعم  المتحدة  بالمملكة   1967
البحث  تعزيز  شأنها  من  التي  الجديدة 
ومنها  ال��ع��ل��وم  مختلف  ف��ي  العلمي 
تدير  كما  واإلدارة.  واألع��م��ال  االقتصاد 
Emerald مجموعة من حوالي 300 مجلة 
كما  عالميا.  ومصنفة  محكمة  علمية 
عالمية  بيانات  قاعدة  هي   Scopus أن 
تحتوي على مراجع من مقاالت منشورة 
وتغطي  محكمة،  أكاديمية  مجالت  في 
تقريبا 22 ألف عنوان من أكثر من 5 آالف 
تقييمها  يتم  مجلة  ألف   20 منها  ناشر، 
العلمية  التخصصات  بواسطة خبراء في 
في  )بما  واالجتماعية  والطبية  والتقنية 
أن  كما  اإلنسانية(.  والعلوم  الفنون  ذلك 
تشمل  سكوبوس  في  البحث  عمليات 
بيانات  قواعد  في  البحث  عمليات  أيضا 

براءات االختراع ايضا.
قد  السريع  ع��ادل  الدكتور  أن  كما 

حصل على شهادة التميز
 Emerald Literati Award for(
الى  باإلضافة   Emerald من   )Excellence
دار  قبل  من  الجائحة  عن  كتاب  نشره 
 )Taylor & Francis( العالمية  النشر 
وكذا عدد من األبحاث التي تناولت دراسة 
الجائحة وتأثيرها االجتماعي واالقتصادي.

بالجامعة  المكتبة  م��دي��رة  أك��دت 
نجاح  على  نصيب  مناير  األستاذة  األهلية 
إلى  التحول  في  األهلية  الجامعة  مكتبة 
المنصات  على  خدماتها  مختلف  تقديم 
من  مستفيدة  والرقمية  اإللكترونية 
التي  البيانات  قواعد  من  واسعة  شبكة 
الجامعة والتي تبلغ 46 قاعدة  ترتبط بها 

عالمية. بيانات 
استضافة  هامش  على  ذل��ك   ج��اء 
جلسة  ضمن  األهلية  الجامعة  مكتبة 
التدريب المكتبية ألعضاء هيئة التدريس 
والطلبة، خبير قواعد المعلومات ومدير 
العربية  إيبسكو  بمجموعة  الحسابات 
تدريبية  ورشة  قدم  الذي  صالح،  محمد 
بشأن  وطلبتها  ال��ج��ام��ع��ة  ألس��ات��ذة 
الخدمات  توسع  من  المثلى  االستفادة 
المكتبة  ف��ي  وال��رق��م��ي��ة  االلكترونية 
قواعد  م��ن  االس��ت��ف��ادة  ط��رق  وتحديدا 
الورشة  عقدت  حيث  العالمية،  البيانات 
التفاعلي. المرئي  عبر االتصال اإللكتروني 

 وأوضحت نصيب أن مكتبة الجامعة 
األهلية توفر عشرات اآلالف من المجالت 
والكتب االلكترونية من خالل 46 قاعدة 
نشر  دور  على  تشتمل  خاصة  بيانات 
من  المكتبة  تسعى  فيما  م��رم��وق��ة، 
وفعاليات  ورش  من  تنظمه  ما  خ��الل 
من  الجامعة  طلبة  استفادة  تعزيز  إلى 
بوصفها  البيانات،  من  الضخمة  القواعد 
تمتاز بدرجة كبيرة من المرونة والحداثة 
من  الكثير  في  يتوفر  ال  بما  والفعالية 
وأن  خصوصا  األخ���رى،  البيانات  ق��واع��د 
المباشر  حضورهم  دون  تحول  الجائحة 
ه��ذه  أه��م��ي��ة  م��ن  ي��ع��زز  م��ا  للمكتبة 

اإللكترونية. والبيانات  القواعد 

بمجموعة  الحسابات  مدير   وقدم 
صالح  تعريف  محمد  العربية  إيبسكو 
العربية  إيبسكو  بمجموعة  بخدمات 
وإص����دارات����ه����ا وم��راج��ع��ه��ا ال��م��ه��م��ة 

والمتنوعة وسبل االستفادة منها. 

مكتبة  أن  ع��ل��ى  ن��ص��ي��ب  وأك�����دت 
خدمات  ع��دة  تقدم  األهلية  الجامعة 
هيئة  أعضاء  من  الجامعة  لمنتسبي 
في  ال��ب��ح��ث  تشمل  وط��ل��ب��ة  ت��دري��س 
وتوفير  ال��خ��اص��ة  المعلومات  ق��واع��د 
متنوعة  باقة  وتقدم  الدراسية  الكتب 

للباحثين.  التخصصية  الخدمات  من 
ال��ج��ام��ع��ة  أن  ب����ال����ذك����ر  ج����دي����ر 
أول  قبول  مع  مكتبتها  األهلية  أنشأت 
العام 2003، لتضم في  دفعة دراسية في 
جوانبها الكثير من مواد البحث والتعليم 
بمختلف  األكاديمية  البرامج  لجميع 
مدعمة  بمكتبة  ولتكون  مستوياتها، 
الجامعة األهلية الرقمية التي تعد أفضل 
التعليمية  وال��م��ص��ادر  للموارد  موفر 
حيث  التدريس،  هيئة  وأعضاء  للطلبة 
خدمة  على  الرقمية  المكتبة  تعمل 
بيوتهم،  أو  مكاتبهم  في  وهم  الجميع 
خالل  من  المكتبة  توفره  ال  الذي  األمر 

المطبوعة. كتبها 
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في اإنجاز جديد للجامعة الأهلية على ال�شعيد العالمي

اعتماد وثيقة بحرينية تحث الجامعات على التغيير نحو تكافوؤ الفر�س

        وب����ه����ذه ال���م���ن���اس���ب���ة، أك���د 
رئيس  ال��ح��واج  ع��ب��داهلل  ال��ب��روف��ي��س��ور 
ونائب  األهلية  الجامعة  أمناء  مجلس 
للجامعات  العالمية  الشبكة  رئيس 
اإلنجاز  ه��ذا  تحقيق  ب��أن  التكنولوجية 
البحرين  مملكة  اه��ت��م��ام  ي��ع��ك��س 
ال��م��ب��ادئ  ب��ه��ذه  الحكيمة  وق��ي��ادت��ه��ا 
ال��س��ام��ي��ة ال��ت��ي م��ن ش��أن��ه��ا االرت��ق��اء 
حركة  وتعجيل  اإلنسانية  بالمجتمعات 
العدالة  وتحقيق  وال��ت��ط��وي��ر  التنمية 
الوقت  في  منوها  المنشودة،  اإلنسانية 
بها  يضطلع  التي  والجهود  بالدور  نفسه 
صاحبة  بقيادة  للمرأة  األعلى  المجلس 
بنت  سبيكة  األم��ي��رة  الملكي  السمو 
الملك  جاللة  قرينة  خليفة  آل  إبراهيم 
للمرأة  األعلى  المجلس  رئيسة  المفدى 
أسهمت  التي  الجهود  تلك  اهلل،  حفظها 

للمرأة  مسبوق  غير  تمكين  تحقيق  في 
سيما  القطاعات  مختلف  في  البحرينية 
وه��ي  وال��ج��ام��ع��ي،  التعليمي  ال��ق��ط��اع 
تمكين  في  الرائدة  البحرينية  التجربة 

المرأة الجديرة بالنشر حول العالم.
بأعمال  الحواج  البروفيسور   وأش��اد 
النسخة الرابعة من مؤتمر تكافؤ الفرص 
الجامعة  نظمته  ال��ذي  الجنسين  بين 
برونيل  جامعة  م��ع  بالتعاون  األهلية 
التوالي  على  الرابعة  للسنة  البريطانية 
المجلس  وم��س��ان��دة  ب��دع��م  ويحظى 
العالي  التعليم  ومجلس  للمرأة  األعلى 
والعديد من مؤسسات القطاعين العام 
والخاص، منوها إلى أن هذه الوثيقة احدى 
الجامعة  واهتمام  المؤتمر  ه��ذا  ثمار 
وأن  خصوصا  الموضوع،  بهذا  األهلية 
المركز  على  حصلت  األهلية  الجامعة 

ال��دورة  في  الخاص  القطاع  عن  الثالث 
الملكي  السمو  صاحبة  لجائزة  األخيرة 
خليفة  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة 
على  يدلل  ما  البحرينية،  المرأة  لتقدم 
تدعو  أن  قبل  بنفسها  بدأت  الجامعة  ان 
دول  مختلف  من  الصديقة  الجامعات 
هذه  على  المشترك  للتوقيع  العالم 

والمتميزة. الرائعة  الوثيقة 
من جهته، أكد رئيس الجامعة األهلية 
اهتمام  على  العالي  منصور  البروفيسور 
تعليمية  مؤسسة  بوصفها  الجامعة 
بما  الفرص  تكافؤ  مبدأ  بتطبيق  رائ��دة 
المستوى  على  مميزا  نموذجا  يصيرها 
ذلك  في  مستلهمة  واالقليمي  المحلي 
األعلى  للمجلس  المتقدمة  التوجهات 
العامة  األمانة  وأنظمة  ولوائح  للمرأة  
لهذا  المعززة  العالي  التعليم  لمجلس 

المهم. المبدأ 
الفرص  تكافؤ  مؤتمر          وأض���اف: 
ونعقده  م��ؤخ��راً  أع��م��ال��ه  اختتم  ال���ذي 
أدواتنا لتعزيز هذا  بشكل سنوي هو أحد 
فاعلة  كحقيقة  به  واالنتقال  المفهوم 
األهلية  الجامعة  في  الواقع،  أرض  على 
القطاعين  مؤسسات  مختلف  ف��ي  أو 
تواجد  على  نحرص  التي  والخاص  العام 
لتحقيق  المؤتمر  فعاليات  في  ممثليها 

أكبر استفادة من جلساته ومحاوره.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعته 
الفرص  بتكافؤ  مختصة  لجنة  تتضمن 
أجل  من  حيوي  ودور  واسعة  بصالحيات 
وشروط  متطلبات  تطبيق  من  التحقق 
تكافؤ الفرص بين الجنسين في مختلف 

العالم  حول  بالن�شر  جديرة  المراأة  تمكين  في  »البحرين«  تجربة  الحواج:  البروفي�شور 

البروفي�شور العالي: بداأنا باأنف�شنا قبل اأن ندعو الجامعات ال�شديقة للتوقيع معنا على هذه الوثيقة

العالمية  الشبكة  أقرت  األهلية،  للجامعة  جديد  إنجاز            في 
بين  بالمساواة  وال��ت��زام  تعهد  وثيقة  التكنولوجية  للجامعات 
تعهد  الوثيقة  وتضمنت  األهلية،  الجامعة  بها  تقدمت  الجنسين 
قارات  مختلف  من  العالمية  الشبكة  ضمن  المنضوية  الجامعات 
العالم على بذل الجهود والعناية واالهتمام بالمساواة بين الجنسين 
والعمل على تعزيز تكافؤ الفرص بينهما بما يمكن هذه الجامعات 
من أن تصبح نماذج يحتذى بها في تحقيق مبادئ المساواة وتكافؤ 

الفرص في مجتمعاتها.

وأنظمتها  وإدارات��ه��ا  الجامعة  أنشطة 
أساتذة  مستوى  على  سواء  وسياساتها 
مستوى  على  أو  وموظفيها  الجامعة 

والخريجين. الطلبة 

العالمية  الشبكة  تأسست   وق��د 
سنوات   3 قبل  التكنولوجية   للجامعات 

وتقع أمانتها العامة في جامعة برادفورد 
ال��م��ت��ح��دة، وق����د تم  ال��م��م��ل��ك��ة  ف���ي 
الجامعة  أمناء  مجلس  رئيس  انتخاب 
الحواج  ع��ب��داهلل  البروفيسور  األهلية 
لجهوده  تقديرا  الشبكة  لرئيس  نائبا 
الشبكة  أنشطة  ومساندة  دع��م  ف��ي 

التكنولوجية  الجامعات  م��ن  واع��ت��زازا 
األهلية  للجامعة  المتسارع  بالتطور 
التعليم،  بتكنولوجيا  االستعانة  ف��ي 
رائعة  نجاح  قصة  الجامعة  حققت  حيث 
في  الين  أون  التعليم  نحو  التحول  في 

مواجهة جائحة كوفيد 19.

رئي�س الجامعة الأهلية �شمن ور�شة عمل نظمتها وزارة الخارجية

الم�شروع الإ�شالحي ر�شخ مفاهيم حقوق الإن�شان في مختلف الميادين
أك���د رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة األه��ل��ي��ة 
أن  ال��ع��ال��ي  ال��ب��روف��ي��س��ور م��ن��ص��ور 
والمؤسسات  الجامعات  اهتمام 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ب��م��ب��ادئ 
وتثقيفا  تعليما  االن��س��ان  ح��ق��وق 
ثمار  أحد  الواقع  أرض  على  وتطبيقا 
صاحب  لحضرة  اإلصالحي  المشروع 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
الذي  المفدى،  البالد  عاهل  خليفة 
قيم  على  الزاهر  عهده  بنيان  أسس 
وعم اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية 
ترسيخ  على  اإلصالحي  مشروعه  aل 
التنفيذية  الميادين  مختلف  في  ذلك 
وكذلك  والقضائية  والتشريعية 

. لتعليمية ا
في  مشاركته  ضمن   ذلك  جاء 
والمعرفة  )التعليم  عمل   ورش��ة 
نظمتها  ال��ت��ي  اإلن���س���ان(  وح��ق��وق 
الدكتور  رعاية  تحت  الخارجية  وزارة 
الزياني  وزير  راش��د  بن  عبداللطيف 
علي  بن  ماجد  والدكتور  الخارجية 
والتعليم،   التربية  وزي��ر  النعيمي 
والوكالء  ال��وزراء  من  ع��دد  بحضور 
التعليم  وق��ي��ادات  وال��م��س��ؤول��ي��ن 
متعددة،  دول  من  اإلنسان  وحقوق 
ألكثر  العمل  ورشة  استمرت  حيث 
الحضور  عدد  وبلغ  ساعات  ست  من 

مشاركا.   319
عن  ال��ع��ال��ي  البروفيسور  وع��ب��ر 
خالص شكره لوزير التربية والتعليم 

العالي  التعليم  مجلس  ومسؤولي 
ع��ل��ى دع��م��ه��م وم��س��ان��دت��ه��م من 
أجل تجذير ثقافة وممارسات حقوق 
التعليمية،  المؤسسات  في  اإلنسان 
الجامعة  اه��ت��م��ام  أن  إل���ى  م��ن��وه��ا 
األمانة  توجيهات  مع  يتسق  األهلية 
العالي  التعليم  لمجلس  العامة 
س����واء ف��ي ت��دري��س م��ق��رر ح��ق��وق 
أو  الجامعة،  طلبة  لجميع  اإلنسان 
التي  واالنشطة   المؤتمرات  تنظيم 
اإلن��س��ان  ح��ق��وق  بمفاهيم  تُ��ع��ن��ى 
تنظيم  جانب  إلى  فروعها،  بمختلف 
حقوق  تعزز  التي  االحتفاالت  من  عدد 
القضايا  مختلف  وت��دع��م  اإلن��س��ان 
مؤكًدا  والدولية،  المحلية  الحقوقية 
الطلبة  تشجيع  على  الجامعة  حرص 

المشاركة  على  الجامعة  وأساتذة 
ف���ي ال���م���ؤت���م���رات وال��ف��ع��ال��ي��ات 
الجامعة  تُ��دع��ى  ال��ت��ي  المختلفة 
وتعزز  اإلنسان  بحقوق  وتُعنى  إليها 
باإلضافة  اإلنسان،  حقوق  مفاهيم 
ع��ل��ى ت��ش��ك��ي��ل ل��ج��ان اس��ت��ش��اري��ة 
بالتنمية  خاصة  بالجامعة  دائمة 
ال��م��س��ت��دام��ة، وت��ك��اف��ؤ ال��ف��رص، 
من  يتم  المجتمعية؛  وال��ش��راك��ة 
المقترحات  ودراسة  تقديم  خاللها 
دور  وت��ط��وي��ر  ل��ت��ف��ع��ي��ل  ال��ه��ادف��ة 
حقوق  ثقافة  تعزيز  ف��ي  الجامعة 

اإلنسان. 
وأشار رئيس الجامعة األهلية إلى 
السياسات  من  حزمة  جامعته  تبني 
حقوق  لقيم  المعززة  وال��خ��ط��وات 
على  ال��ط��ل��ب��ة  ك��ت��دري��ب  االن���س���ان، 
وممارسة  البناء  والنقد  االنتخابات 
واحترام  اآلراء  إب��داء  في  حقوقهم 
االخ��ت��الف، ف��ض��ال ع��ن دع��م ودم��ج 
الخاصة  اإلحتياجات  ذوي  من  الطلبة 
ال��ج��ام��ع��ي،  التعليم  ف��ي  واألي���ت���ام 
ما  بكل  الجامعة  أس��ات��ذة  وتثقيف 
أجل  م��ن  اإلن��س��ان  بحقوق  يتعلق 
اإللمام  لديها  جامعية  أجيال  إعداد 
والمعرفة  المتنوعة  بالمفاهيم 
من  اإلنسان  بحقوق  يتعلق  ما  بكل 
مما  والعملية  النظرية  ال��ن��واح��ي 
بحقوق  المملكة  اهتمام  يعكس 

اإلنسان.
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رئي�شة مجل�س النواب تعرب عن تقديرها للدور الحيوي الذي تقوم به الجامعة الأهلية

البحرين بقيادة جاللة الملك تمثل نموذجا متقدما في تحقيق تكافوؤ الفر�س

على  ال��دل��ي��ل  أن  معاليها   وذك����رت 
مجال  ف��ي  ال��ب��ح��ري��ن  مملكة  م��س��ي��رة 
العهد  ظل  في   ال��ف��رص،  تكافؤ  تحقيق 
اهلل  حفظه  المفدى  الملك  لجاللة  الزاهر 
وال��رؤى  المبادرات  من  انطلق  ما  ورع��اه، 
ورعتها  دشنتها  التي  الدقيقة  والخطط 
السمو  صاحبة  األول���ى  البحرين  سيدة 
إبراهيم  بنت  سبيكة  األم��ي��رة  الملكي 
المفدى  ال��ب��الد  عاهل  قرينة  خليفة  آل 
حفظها  المرأة  األعلى  المجلس  ورئيسة 
أن  سموها  استطاعت  إذ  ورع��اه��ا،  اهلل 
البحرينية،  للمرأة  رفيعا  م��ج��داً  تحقق 
التنموية،  إس��ه��ام��ات��ه��ا  م��ن  وت��ع��ظ��م 
والتمكين  النهوض  مرحلة  من  وتنقلها 
من  تعزز  أسس  وفق  التقدم،  مرحلة  إلى 
بين  والعادلة  المتكافئة  الشراكة  مبدأ 
مسبوق  غير  بحريني  إنجاز  في  الجنسين، 

نال االحترام والتقدير إقليميا وعالميا.
األربعاء  يوم  افتتاحها  لدى  ذلك   جاء 
الجنسين«  بين  الفرص  »تكافؤ  مؤتمر 
بالتعاون  األهلية  الجامعة  تنظمه  الذي 

مع جامعة برونيل البريطانية.

إن  ال��ن��واب  مجلس  رئيسة  وق��ال��ت 
العالم  شهدها  التي  االستثنائية  الظروف 
بسبب جائحة كورونا، كشفت عن متانة 
القاعدة المؤسسية الصلبة، ورسوخ النهج 
االستقرار  لتحقيق  السعي  في  الوطني 
المبادرات  فجاءت  البحرينية،  لألسرة 
سباقة للظروف، استنارة بالرؤى الملكية 
الرفيعة، وبجهود مشتركة بين السلطة 
برئاسة  الموقرة،  التشريعية والحكومة 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
رئيس  العهد  ول��ي  خليفة  آل  حمد  ب��ن 
الوزراء حفظه اهلل، حيث قاد سموه فريق 
في  اإلنجازات  من  تاريخ  لكتابة  البحرين 

إدارة األزمات، وتقديم أرقى أداء، في توفير 
لمسيرة  ومواصلة  صحية،  رعاية  أفضل 
لالقتصاد  االستقرار  وتحقيق  التعليم، 

الوطني.
للدور  تقديرها  عن  معاليها  وأعربت 
األهلية  الجامعة  به  تقوم  ال��ذي  الحيوي 
والمعرفة  التعليم  مسيرة  تعزيز  في 
مجاالت  شتى  في  البحرين  مملكة  في 
أهمية  يؤكد  ذلك  أن  إلى  مشيرة  العلوم، 
الرسالة النبيلة للجامعات ودور العلم في 

نهضة المجتمعات وتطورها.
المؤسس  الرئيس  عبر  جهته  م��ن 

األمناء  مجلس  رئيس  األهلية  للجامعة 
خالص  عن  الحواج  عبداهلل  البروفيسور 
فوزية  السيدة  لمعالي  وتقديره  شكره 
النواب  بنت عبداهلل زينل رئيسة مجلس 
من  الرابعة  النسخة  افتتاح  رعايتها  على 
السلطة  ح��رص  ع��ن  يعبر  م��ا  المؤتمر 
فعاليات  ودع��م  رعاية  على  التشريعية 
ومبادرات الجامعات وما يعكس اهتماما 
التي  والحيوية  الملحة  بالقضايا  كبيرا 

يتناولها المؤتمر.
الفخر  ب��أن م��ن دواع���ي  ال��ح��واج  وق��ال 
من  المؤتمر  راعية  تكون  أن  واالع��ت��زاز 
ومؤسسيها،  األهلية  الجامعة  خريجات 
تحقيق  في  يحتذى  نموذجا  تمثل  والتي 
الذي  المعرفي  وال��ت��درج  العلمي  التفوق 
التشريعية  السلطة  قمة  إلى  بها  وصل 
الوقت  في  مشيدا  الحبيبة،  مملكتنا  في 
حظيت  ال��ذي  والتشجيع  بالدعم  نفسه 
به المرأة البحرينية من القيادة الحكيمة، 
ال��ت��ي اض��ط��ل��ع بها  ب��ال��ج��ه��ود  وم��ن��وه��ا 
صاحبة  بقيادة  للمرأة  األعلى  المجلس 
بنت  سبيكة  األم��ي��رة  الملكي  السمو 
البالد  عاهل  قرينة  خليفة  آل  إبراهيم 
المرأة  األعلى  المجلس  ورئيسة  المفدى 

حفظها اهلل ورعاها.
بنجاح  ال��ح��واج  البروفيسور  وأش���اد 
السمو  صاحب  بقيادة  البحرين  مملكة 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
مواجهة  في  ال���وزراء  رئيس  العهد  ول��ي 
كانت  الذي  النجاح  وهو   ،19 كوفيد  جائحة 

المرأة شريكا أساسيا ومحوريا فيه. 
بتكافؤ  الجامعة  اهتمام  إلى  وتطرق 
نشأتها،  منذ  ال��م��رأة  وتمكين  ال��ف��رص 
أساسية  شريكة  ال��م��رأة  أن  إل��ى  منوها 
والعلمية  األكاديمية  اإلنجازات  كل  في 
التي  الجامعة  وه��ي  األه��ل��ي��ة،  للجامعة 
المشروع  ثمار  م��ن  ثمرة  نفسها  ت��رى 
وإحدى  المفدى،  الملك  لجاللة  اإلصالحي 
دور  لصناعة  المتطلعة  المؤسسات 
علميا  البحرين  لمملكة  متقدم  طليعي 
مجلس  دول  أشقائها  بين  ومعرفيا 

التعاون الخليجي.
الوثيق  بالتعاون  كلمته  ف��ي  ون���وه 
وجامعة  األهلية  الجامعة  بين  والمتنامي 
برونيل لندن في المجال البحثي والعلمي، 
الدكتوراه  برنامجي  تقديم  في  وكذلك 
وهما  المعلومات،  وتكنولوجيا  اإلدارة  في 

رائعة  نجاح  قصة  حققا  اللذان  البرنامجان 
طوال أكثر من 12 عاما.

كلية  وت��ع��م��ل 
العليا  ال����دراس����ات 
بالجامعة  والبحوث 
تهيئة  على  األهلية 
المناسبة  ال��ب��ي��ئ��ة 
إلج����راء ال���دراس���ات 
ب���ح���ي���ث ي��ت��م��ك��ن 
إدارة  من  الباحثون 
نحو  على  أبحاثهم 
م��ب��ت��ك��ر، م��ن خ��الل 
ت����رس����ي����خ أس����س 
ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 
الباحثين  وتسليح 
بقواعده ومتطلباته 
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة، ب��م��ا 
ي���م���ك���ن ال���ط���الب 
وال����دارس����ي����ن م��ن 
ال��������وص��������ول إل�����ى 
جديدة  اكتشافات 
المعايير  م��ع  تتفق 

الفحص  اجتياز  على  قادرة  وتكون  العليا 
الدقيق لتصل لمرحلة النشر في المجالت 

العلمية المحكمة.

بنت  فوزية  السيدة  معالي  أكدت 
عبد اهلل زينل رئيسة مجلس النواب 
حضرة  بقيادة  البحرين  مملكة  أن 
ص��اح��ب ال��ج��الل��ة ال��م��ل��ك ح��م��د بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
م��رك��زاً  تمثُل  ورع����اه،  اهلل  حفظه 
على  متقدمًا  حضاريا  ونموذجا  رائداً، 
خطوات،  اتخاذ  في  العالم،  مستوى 
تعزيز  مجال  في  عالية  مراتب  وبلوغ 
بين  الفرص  تكافؤ  مبدأ  وترسيخ 
تشريعات  خ���الل  م��ن  ال��ج��ن��س��ي��ن، 
إرث  على  ترتكز  عصرية  وقوانين 
عريق وتاريخ من اإلنجاز الوطني، الذي 
كانت المرأة البحرينية مساهمة فيه 

بكل جدارة.

الحواج: المراأة �شريك اأ�شا�شي ومحوري في مواجهة الجائحة

ــدة  ــاع ــق ــة ال ــان ــت ـــن م ــة كــــورونــــا، كــ�ــشــفــت ع ــح ــائ ج

في  الــوطــنــي  الــنــهــج  ور�ــشــوخ  ال�شلبة،  الموؤ�ش�شية 

البحرينية ــرة  ــش ــالأ� ل ــرار  ــق ــت ــش ال� لتحقيق  الــ�ــشــعــي 
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البروفي�شورة ميري ريت�شارد: تعاون وثيق ومنتج بين الجامعة الأهلية وجامعة برونيل

البروفي�شـور العالي: موؤتمر »تكافـوؤ الفر�س«يحقـق نقلة كبيرة في اأبحاثه ودرا�شاته

�شمن فعاليات موؤتمر تكافوؤ الفر�س بالجامعة الأهلية

المراغي: ن�شبة الطلبة المن�شحبين من الجامعات البحرينية لم تتجاوز  %0.35

اأثناء م�شاركتها بورقة علمية في موؤتمر تكافوؤ الفر�س للجامعة الأهلية

دنيا اأحمد: ال�شاأن القت�شادي التحدي الأبرز اأمام المراأة في المرحلة المقبلة

�شمن فعاليات موؤتمر تكافوؤ الفر�س للجامعة الأهلية

العبيدلي: البحرينيات اأقل تاأثرا اقت�شاديا بالجائحة من الرجال

أكد رئيس الجامعة األهلية 
البروفيسور منصور العالي بأن 
مؤتمر  من  الرابعة  النسخة 
رعاية  تحت  ال��ف��رص  تكافؤ 
بنت  ف��وزي��ة  ال��س��ي��دة  معالي 
مجلس  رئيسة  زينل  عبدهلل 
موضوعات  ت��ن��اول��ت  ال��ن��واب 
مقدمتها  في  وحيوية  مهمة 
والتعليم   19 كوفيد  جائحة 
واألعمال  والقانون  والصحة 
بهذه  القطاعات  ه��ذه  وت��أث��ر 
نقلة  ع��ن  يعبر  م��ا  الجائحة 
كبيرة في مستوى فاعلية هذا 
تميز  على  مشددا  المؤتمر، 
األوراق العلمية المشاركة في 
فعاليات المؤتمر والتي حظيت 
باهتمام وتفاعل من شريحة 
واس���ع���ة م���ن األك��ادي��م��ي��ي��ن 

والباحثين.
ون����وه ف��ي ك��ل��م��ة أل��ق��اه��ا 
المؤتمر  في  المشاركين  على 
والمتنامي  الوثيق  بالتعاون 
وجامعة  األهلية  الجامعة  بين 
ب��رون��ي��ل ل��ن��دن ف��ي ال��م��ج��ال 
في  وكذلك  والعلمي،  البحثي 

في  الدكتوراه  برنامجي  تقديم 
اإلدارة وتكنولوجيا المعلومات، 
حققا  اللذان  البرنامجان  وهما 
أكثر  ط��وال  رائعة  نجاح  قصة 

من 13 عاما.
الجامعة  رئ��ي��س  وأش����اد 
المرموقة  بالمكانة  األهلية 
عززتها  التي  البحرينية  للمرأة 
للمجلس  الكبيرة  الجهود 
صاحبة  برئاسة  للمرأة  األعلى 
ال��س��م��و ال��م��ل��ك��ي األم���ي���رة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
المفدى،  الملك  جاللة  قرينة 
ال��ج��ام��ع��ة  أن  ع��ل��ى  م���ؤك���دا 
التوجهات  ت��ح��ت��ذي  األه��ل��ي��ة 
ال��م��س��ت��ن��ي��رة ل��ل��م��ج��ل��س 
وتسعى  ال��م��ج��ال،  ه���ذا  ف���ي 
لتعزيز تكافؤ الفرص في جميع 
تتاح فرص عادلة  وان  كلياتها، 
للمرأة لتقلد مختلف المناصب 
وللتميز  القيادية،  والمواقع 
واالبداع، وهو ما أثمر دورا حيويا 
كل  ف��ي  ل��ل��م��رأة  عنه  غنى  ال 

إنجازات الجامعة األهلية.
مديرة  أش���ادت  ذل���ك،   إل��ى 

العالمية  التحديات  برنامج 
والعلوم  واآلداب  اإلدارة  بكلية 
البريطانية  برونيل  جامعة  في 
ريتشارد  ميري  البروفيسورة 
للتعاون  الرائعة  النجاح  بقصة 
الجامعة  بين  والمنتج  الوثيق 
األه��ل��ي��ة وج��ام��ع��ة ب��رون��ي��ل 
برنامج  في  سواء  البريطانية، 
الدكتوراه الذي يقدم بالشراكة 
وتشكل  ال��ج��ام��ع��ت��ي��ن  ب��ي��ن 
المستفيدين  نصف  النساء 
منه، واللواتي أثروا هذا البرنامج 
بحثية  إن����ج����ازات  وس��ج��ل��وا 

متميزة من خالله.
وأضافت: استمرار المؤتمر 
العمل  إل���ى  ح��ف��زن��ا  ون��ج��اح��ه 
وبصورة  تكراره  أجل  من  بجد 
ما  مع  خصوصا  فاعلية،  أكثر 
المؤتمرات  ه��ذه  ب��ه  تحظى 
من دعم ومساندة من القادة 
مملكة  ف��ي  وال��م��س��ؤول��ي��ن 
مقدمتهم  وف���ي  ال��ب��ح��ري��ن 

المجلس األعلى للمرأة.  
ال��دراس��ات  كلية  وتعمل 
بالجامعة  وال��ب��ح��وث  العليا 

البيئة  تهيئة  على  األه��ل��ي��ة 
ال��دراس��ات  إلج���راء  المناسبة 
من  الباحثون  يتمكن  بحيث 
إدارة أبحاثهم على نحو مبتكر، 
من خالل ترسيخ أسس البحث 
الباحثين  وتسليح  العلمي 
بقواعده ومتطلباته المختلفة، 
بما يمكن الطالب والدارسين 
اكتشافات  إل��ى  ال��وص��ول  من 
المعايير  م��ع  تتفق  ج��دي��دة 
العليا وتكون قادرة على اجتياز 
الفحص الدقيق لتصل لمرحلة 
العلمية  المجالت  في  النشر 

المحكمة.

البحث  إدارة  مدير  أك��دت 
ال��ع��ل��م��ي ب���األم���ان���ة ال��ع��ام��ة 
ال��ع��ال��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  لمجلس 
ال��دك��ت��ورة ف��رزان��ة ال��م��راغ��ي 
التعليم  مجلس  نجاح  على 
على  المحافظة  ف��ي  ال��ع��ال��ي 
التعليم  الدراسة عبر  استمرار 
االلكتروني في جميع الجامعات 

الكبير  التحدي  رغم  البحرينية 
أوجدته جائحة كوفيد 19،  الذي 
الطلبة  نسبة  أن  إل��ى  منوهة 
جميع  م���ن  ال��م��ن��س��ح��ب��ي��ن 
الدراسي  العام  في  الجامعات 
ما  فقط،   %0.35 بلغت   2020/2019
يكشف عن نجاح كبير حققته 
ه��ذا  ف��ي  ال��ب��ح��ري��ن  مملكة 

المجال.
فعاليات  ضمن  ذلك  جاء 
بين  ال��ف��رص  تكافؤ  مؤتمر 
نظمته  ال�����ذي  ال��ج��ن��س��ي��ن 
مع  بالتعاون  األهلية  الجامعة 
البريطانية،  برونيل  جامعة 
حيث قدمت الدكتورة المراغي 
بين  المساواة  علمية  ورق��ة 
الجنسين وأثر جائحة »كوفيد 
ع��ال��م��ي،  م��ن��ظ��ور  م���ن   »19-

الكبيرة  للجهود  وأش�����ارت 
لسد  الحكومات  تبذلها  التي 
في  الجنسين  بين  ال��ف��ج��وة 
العمل، وكف  التعليم ومواقع 
فيروس  جائحة  ألزم���ة  ك��ان 
آث���ارا  المستجد   19 ك��وف��ي��د 
خلقت  حيث  عالميا،  سلبية 
ج��دي��ًدا  تحدًيا  الجائحة  ه��ذه 
بين  المساواة  عملية  يواجه 

الجنسين.

وسلطت الضوء على مدى 
تأثير هذه الجائحة على النساء 
من  ال��م��ج��االت،  مختلف  ف��ي 
جهة ساعات العمل المطلوبة 
وأزمة فقدان الوظائف أو خفض 

األجور وأعباء الرعاية المنزلية.

وعرضت الدكتورة المراغي 

كيف  توضح  إحصائية  بيانات 
مختلف  ف��ي  ال��ن��س��اء  ت��أث��رت 
الجائحة،  أثناء  القطاعات سلًبا 
بين  م��ن  فتاة  اض��ط��رت  حتى 
من  لالنسحاب  فتيات   5 كل 
المدرسة حول العالم، وفقدت 
وظائفهن  النساء  من  الكثير 
بنسب أعلى من الرجال بمقدار 

1.8 مرة قياسا بالرجال.
ع��دم  أن  إل����ى  وأش�������ارت 
المساواة بين الجنسين تمتد 
الناتج  إل��ى  السلبية  تأثيراته 
اإلجمالي العالمي وفقا لمجلة 
ه���ارف���ارد ل��ألع��م��ال وش��رك��ة 
أهمية  يؤكد  ماكنزي ،  مما 
حول  السياسات  صانعي  اتخاذ 
للحد  فورية  إج���راءات  العالم 

من التداعيات السلبية.

رجحت الدكتورة دنيا أحمد مستشار 
ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر اإلس��ت��رات��ي��ج��ي 
بالمجلس األعلى للمرأة  أن يكون الشأن 
ستواجهه  الذي  األبرز  التحدي  االقتصادي 
الجائحة،  ب��ع��د  م��ا  م��رح��ل��ة  ف��ي  ال��م��رأة 
البحرينية  التجربة  نجاح  أن  على  مؤكدة 
في تمكين المرأة تعود إلى الشفافية التي 
األعلى  المجلس  سياسة  بها  اتسمت 
للمرأة والجهات ذات العالقة مع مختلف 
المعوقات والتحديات التي تواجه نهضتها 

وتصاعد دورها التنموي.
مؤتمر  فعاليات  ضمن  ذل��ك  ج��اء 
ال��ذي  الجنسين«  بين  ال��ف��رص  »تكافؤ 
مع  بالتعاون  األهلية  الجامعة  تنظمه 
الرابع  للعام  البريطانية  برونيل  جامعة 

على التوالي.
سر  أسمته  م��ا  على  أح��م��د  وأث��ن��ت 
الخلطة البحرينية في مواجهة الصعوبات 
الصعوبات  تلك  تناول  وهي  والتحديات 
والتحديات بكل شفافية ودون أي تهاون، 
المجلس  يتبعها  التي  السياسة  وه��ي 
ذات  الجهات  وتتبعها  للمرأة  األع��ل��ى 
أن  السياق على  العالقة، مشددة في هذا 

الفرص الممتازة تأتي في األزمات، منوهة 
اثبات  في  البحرينية  في  المرأة  نجاح  إلى 
نفسها والكشف عن قدراتها في األزمات 
على نحو خاص، وهو ما عبرت عنه بكفاءة 
البحرين  مملكة  مواجهة  ف��ي  عالية 
لجائحة كوفيد 19 حيث نجحت على نحو 
كبير في التوفيق بين مسؤوليات العمل 

واألسرة.
التخطيط  م��س��ت��ش��ارة  وت��ن��اول��ت 
المجلس  جهود  االستراتيجي  والتطوير 
جائحة  تداعيات  احتواء  في  للمرأة  األعلى 
وتطرقت  المستجد،  ك��ورون��ا  فيروس 
العامة  األمانة  عمل  في  الرقمي  للتحول 
المرأة  دعم  مركز  وعمل  عام،  بشكل 
القْب�لي  وأثر هذا االستعداد  بشكل خاص، 
على مواصلة تقديم االستشارات والدعم 

في مختلف المجاالت.
أحمد  دنيا  ال��دك��ت��ورة  واستعرضت 
اتخذها المجلس  التي  العملية  الخطوات 
المرأة  لنهوض  الوطنية  الخطة  لتنفيذ 
تفصيلًيا  ش��رًح��ا  وق��دم��ت  البحرينية، 
نّفذها  التي  والسياسات  الخطط  ح��ول 
المرأة  ونقله  للمرأة،  األعلى  المجلس 

من مرحلة التمكين إلى مرحلة االنطالق 
والتقدم نحو المشاركة الفاعلة في شتى 

المجاالت.
حول  دن��ي��ا  ال��دك��ت��ورة  تحدثت  كما 
إن���ج���ازات ال��م��ج��ل��س األع���ل���ى ل��ل��م��رأة، 
حققها  التي  والمكتسبات  والنجاحات 
المجلس  انطالق  منذ  البحرينية  للمرأة 
برامج  أن  إلى  مشيرة  عاًما،   19 نحو  قبل 
الدعم والمساندة التي يوفرها المجلس 
تفتح آفاًقا واسعة أمام المرأة البحرينية 

لإلسهام في التنمية الوطنية.

أكد مدير قسم الدراسات 
البحرين  ب��م��رك��ز  وال��ب��ح��وث 
ل���ل���دراس���ات االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
والدولية والطاقة )دراسات( د. 
البحرينيات  أن  العبيدلي  عمر 
 19 كوفيد  بجائحة  تأثرن  أقل 
من  االق��ت��ص��ادي  الجانب  ف��ي 
مرجعا  ال��رج��ال،  البحرينيين 

تمثيلهن  انخفاض  إل��ى  ذل��ك 
تضررا  األك��ث��ر  القطاعات  ف��ي 
كالخدمات  ال��ج��ائ��ح��ة  ج���راء 
والبيع  والسياحة  الشخصية 

بالتجزئة .

العبيدلي  عمر  د.  وق��دم 
مقارنة حول تأثير »كوفيد -10« 
على عدم المساواة بين الرجل 
البحرين  مملكة  في  والمرأة 
والمملكة المتحدة والواليات 
فعاليات  ض��م��ن  ال��م��ت��ح��دة 
بين  لفرص  »تكافؤ  مؤتمر 
نظمته  ال����ذي  ال��ج��ن��س��ي��ن« 
مع  بالتعاون  األهلية  الجامعة 
البريطانية  برونيل  جامعة 
تحت  التوالي  على  الرابع  للعام 
ال��س��ي��دة ف��وزي��ة بنت  رع��اي��ة 
مجلس  رئيسة  زينل  عبداهلل 

النواب.
وناقش هذه المقارنة من 
خالل توضيح الصورة الُمغايرة 
الفيروس،  تأثير  عكسها  التي 
ح��ي��ث ت��ك��ب��دت ال��ن��س��اء في 
والواليات  المتحدة  المملكة 
اقتصادية  خسائر  المتحدة 
استمر  فيما  الرجال،  من  أكبر 
توازن كبير بين المواطنين في 
العديد  في  البحرين  مملكة 
من القطاعات، وكانوا النساء  
الصعيد  ع��ل��ى  ت��ض��ررا  األق���ل 

االقتصادي بشكل عام.
وأضاف: بالمقابل فالنساء 
ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة ال��م��ت��ح��دة 
يمثلن  المتحدة  وال��والي��ات 
التي  القطاعات  جزًءا كبيًرا في 
تتأثر بالركود، وألسباب ثقافية 

متناسبة  غير  حصة  يتحملن 
المنزلية  المهام  بعض  من 
والتعليم  األط��ف��ال  كرعاية 

المنزلي ورعاية المسنين.

مملكة  أن  العبيدلي  وأكد 
ال��ب��ح��ري��ن ق���دم���ت ت��ج��رب��ة 
م��ت��م��ي��زة ل��ت��ك��اف��ؤ ال��ف��رص 
للمساواة  واضًحا  وأنموذًجا 
جميع  في  والمرأة  الرجل  بين 
األزم��ات  تأثير  حيث  األصعدة 
بشكل  عليه  التغلب  يتم 
من  النظير  ومنقطع  سباق 
استخالص  في  المرونة  خالل 
أمثل  إل��ى  وال��وص��ول  العقبات 
األضرار  بأقل  والخروج  الحلول 
حقوق  ص���ون  يضمن  م��م��ا   ،
في  والنساء  الرجال  من  كِل 

المنطقة.
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�شمن فعاليات موؤتمر تكافوؤ الفر�س بالجامعة الأهلية

ال�شلمان: تمثيل المراأة في الحوكمة و�شنع القرار عزز من اإ�شهاماتها في الرعاية ال�شحية

النفيعي في موؤتمر الجامعة الأهلية:

التحويالت عبر البنفت تتجاوز البليون والن�شف في العام 2020

السلمان  محمد  جميلة  د.  أك���دت 
بمجمع  المعدية  األم���راض  استشارية 
الوطني  الفريق  وعضو  الطبي  السلمانية 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا بأن زيادة 
عزز  الصحية  الحوكمة  في  المرأة  تمثيل 

من إسهاماتها في الرعاية الصحية.
فعاليات  ضمن  السلمان  وق��ال��ت 
مؤتمر تكافؤ الفرص بين الجنسين الذي 
مع  بالتعاون  األهلية  الجامعة  نظمته 
الرابع  للعام  البريطانية  برونيل  جامعة 
في  المرأة  تمثيل  زي��ادة  التوالي بأن  على 
وبعض  القرار  وصنع  الصحية  الحوكمة 
أو  األساتذة  أو  األطباء  كبار  مثل  المهن 
ضمان  في  يساعد  أن  يمكن  الباحثين 
حصول النساء أيًضا على فرصة لتشكيل 

قرارات الرعاية الصحية المهمة«.
السلمان  جميلة  الدكتورة  وقدمت 
في  الجنسين  بين  المساواة  حول  ورقة 
النظام الصحي في ظل جائحة كورونا وسط 
حضور الفت لعلماء وأكاديميين وباحثين 
برونيل  وجامعة  األهلية  الجامعة  من 
الفرص  بتكافؤ  والمختصين  البريطانية 
القطاعات  ومختلف  الصحي  القطاع  في 
الحيوية، وقالت بأن قطاع الرعاية الصحية 
يواجه ضغوًطا غير مسبوقة، حيث يتواجد 
في  الصحية  الرعاية  مجال  في  العاملون 
جائحة  لمواجهة  األم��ام��ي��ة  ال��خ��ط��وط 

»كوفيد – 19«،ويعملون على مدار الساعة 
للخطر  وعائالتهم  أنفسهم  ويعرضون 
المصابين  للمرضى  رعايتهم  خالل  من 

بعدوى الفيروس.
تعرض  من  الرغم  على  أنه  وأوضحت 
غالبية العاملين في هذا القطاع للفيروس 
تكون  أن  المحتمل  فمن  ونساء،  رج��اال 
ألنهن  العدوى  لخطر  عرضة  أكثر  النساء 
يشكلن غالبية العاملين في مجال الرعاية 

الصحية.
وشددت السلمان على أهمية االعتراف 
بالتحديات التي تتعرض لها المرأة لصالح 
الصحة المهنية والرعاية الصحية، ما يؤكد 
المرأة  نظر  بوجهات  األخ��ذ  أهمية  على 
باتخاذ  التي تتعلق  واستشارتها في األمور 
تحقيق  أج��ل  من  األزم���ات  أثناء  ال��ق��رارات 
اتبعه  م��ا  وه��ذا  الجنسين،  بين  ال��ت��وازن 
الجائحة  لمواجهة  الطبي  الوطني  الفريق 

في مملكة البحرين
الحديثة  البحوث  إلى  استناًدا  وأضافت: 
مخرجاتها  وتحليل  إج��راؤه��ا  ت��م  ال��ت��ي 
أن  تبين  الجائحة،  ب��داي��ة  منذ  ونتائجها 
تفشي  مستويات  اختالف  على  التعرف 
خطوة  يعتبر  والنساء  الرجال  بين  الوباء 
أساسية لفهم آثار حاالت الطوارئ الصحية 
المختلفة،  والمجتمعات  األف���راد  على 
وتدخالت  سياسات  وضع  عليه  ويترتب 

فعالة ومنصفة لكال الجنسين.
الخبرات  أظهرته  ما  أن  إل��ى  ونوهت 
حاالت  مع  التعامل  خالل  من  المكتسبة 
أهمية  على  تؤكد  السابقة،  الوباء  تفشي 
التأهب  ف��ي  الجنساني  التحليل  دم��ج 
واالستجابة المؤسسية لتحسين فاعلية 
التدخالت الصحية وتعزيز أهداف المساواة 
ستساعد  والصحة،  حيث  الجنسين  بين 
التي  الصحية  والخدمات  الطبية  البحوث 
البيولوجية  العوامل  من  كل  تأثير  تعالج 
الصحية  الفروق  كشف  على  واالجتماعية 
إلى  السعي  وبالتالي  والرجال  النساء  بين 
الفردية  الصحية  احتياجاتهم  خ��دم��ة 

بشكل أفضل.

النفيعي  السيد يوسف  أكد 
نائب الرئيس التنفيذي لتطوير 
الخدمات بشركة »بنفت« على 
المزي من  اتاحة  عزم شركته 
»بنفت  تطبيق  عبر  الخدمات 
»بنفت«  لشركة  التابع  ب��ي« 
عبر  التحويالت  أن  إل��ى  منوها 
ال��ب��ن��ف��ت ت���ج���اوزت ال��ب��ل��ي��ون 
زي��ادة  في  العام  ه��ذا  والنصف 

تفوق نسبة %367،
واستعرض النفيعي ضمن 
فعاليات مؤتمر »تكافؤ الفرص 
نظمته  ال��ذي  الجنسين«  بين 
مع  بالتعاون  األهلية  الجامعة 
البريطانية  ب��رون��ي��ل  جامعة 
في  »ب��ن��ف��ت«  ش��رك��ة  تجربة 
التعامل مع التحول الكبير في 
المجتمع وسلوك المستهلك 
االلكترونية  المدفوعات  اتجاه 
القطاعات، وتناول  في مختلف 
ع���رض���ه ال��ت��ق��دي��م��ي ن��ق��اًط��ا 
إح��ص��ائ��ي��ة ف���ي ال��ع��دي��د من 
الخدمات التي تتبناها وتتيحها 
الشركة للعمالء والتي توضح 
زيادة إجراء المعامالت الرقمية 

من قبل المستهلكين.
االرت��ف��اع  النفيعي  وب��ّي��ن 
ال��م��ل��ح��وظ ف���ي االت���ج���اه إل��ى 
التحول الرقمي في فترة وجيزة 
خصوًصا أثناء جائحة كوفيد 19، 
والذي تجاوزت قيمته ال�بليون 
 2020 يناير  من  بليون  ونصف 
يعني  مما   ،2020 نوفمبر  إل��ى 
إذ   ،%367 نسبة  تفوق  زي���ادة 
العديد من المستهلكين  لجأ 
الرقمية  المعامالت  إجراء  إلى 
م���ن خ����الل ال���خ���دم���ات ال��ت��ي 
التابع  بنفت  تطبيق  يقدمها 
الفواتير  تسديد  مثل  للشركة 
وتحويل  الوقود  ومدفوعات 
الحسابات  وإل��ى  م��ن  األم���وال 

والمؤسسات  لألفراد  البنكية 
العديدة  الخدمات  من  وغيرها 
التي ال تتطلب التعامل مباشرة 
األوراق  مع  ملموس  وبشكل 
ذلك  أسهم  وبالتالي  النقدية، 
عدوى  انتشار  من  التقليل  في 
الفيروس من جهة، ومن جهة 
في  المؤسسة  تشجيع  أخرى 
الرقمي  التحول  ه��ذا  تطوير 
حزمة  وع��رض  إيجابي  بشكل 
خ��دم��ات ج��دي��دة أخ��رى سوف 

تتاح في المستقبل القريب. 

اتاحة المزيد من الخدمات الجديدة عبر التطبيق قريبا

�شمن فعاليات موؤتمر تكافوؤ الفر�س بالجامعة الأهلية

م�شددة على انعكا�شات �شلبية متعددة للدرا�شة في مجتمع العزلة
الأميرة دعاء ت�شجع على العودة للدرا�شة النظامية

دعت األميرة دعاء بنت محمد عزت 
العربية  المرأة  الرئيس األعلى لمنظمة 
إل��ى  ال��س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  بالمملكة 
المدارس  في  الطلبة  النتظام  العودة 
وخصوصا  التعليمية،  والمؤسسات 
األطفال  ري��اض  مرحلتي  في  األط��ف��ال 
االب��ت��دائ��ي��ة، م��ش��ددة على  وال��م��رح��ل��ة 
العملية  على  سلبية  انعكاسات  وجود 
على  مشددة  الجائحة،  جراء  التعليمية 

المراحل  في  وخصوصا  الطلبة  حاجة 
ال��م��ت��ق��دم��ة إل���ى ال��ل��ع��ب واألن��ش��ط��ة 
على  مشددة  والجماعية،  السلوكية 
تنشئة  في  االجتماعي  التواصل  أهمية 

األطفال وتنمية شخصياتهم.
األميرة  مشاركة  ضمن  ذل��ك  ج��اء 
األعمال  رائ��دة  عزت  محمد  بنت  دعاء 
المتحدة  األم���م  وس��ف��ي��رة  ال��خ��ي��ري��ة 
ل��ل��س��الم واألط���ف���ال وال��ش��ب��اب في 

بين  ال��ف��رص  تكافؤ  مؤتمر  فعاليات 
الجنسين الذي نظمته الجامعة األهلية 
البريطانية،  برونيل  جامعة  مع  بالتعاون 
العودة  نحو  المسارعة  إلى  دعت  حيث 
كافة  اتخاذ  مع  المباشر  التعليم  إلى 
والصحة  السالمة  وط��رق  احتياطات 
وضع  من  والتأكد  والطلبة،  لألطفال 
غير خطة مستقبلية مدروسة للتكيف 
آثارها  وتقليلها  الجديدة  المواقف  مع 

السلبية.
بُعد  التعليم عن  وقالت األميرة بأن 
ألولئك  خاصًة  للجميع،  مناسًبا  ليس 
الوصول  إمكانية  لديهم  ليس  الذين 
واستخدام  اإلن��ت��رن��ت  تكنولوجيا  إل��ى 
اآلث���ار  ع��ن  ف��ض��ال  ال��ح��دي��ث��ة،  التقنيات 
عن  الناجمة  األط��ف��ال  على  النفسية 
مجتمع العزلة، مؤكدة على  أن التواصل 
شخصية  لبناء  جًدا  ضروري  االجتماعي 
وأصدقائه  أقرانه  مع  وتنميتها  الطفل 
قدرة  عدم  جانب  إلى  نفسه،  العمر  من 
تقديم  على  األم��ور  أول��ي��اء  من  العديد 
بسبب  ألبنائهم  والمساعدة  الدعم 
الدور  بهذا  استعدادهم  للقيام  عدم 
مع  للتكيف  الالزمة  للخبرة  وافتقارهم 
هذا التحول المفاجئ والطارئ، مما يؤدي 

المدرسي  المحتوى  فهم  ع��دم  إل��ى 
بالشكل المطلوب.

التي  ورقتها  األميرة  في  وخلصت 
الجامعتين  اكاديميي  باهتمام  حظيت 
وع����دد واس����ع م��ن ال��م��ش��ارك��ي��ن في 
من  مجموعة  تشكل  إل��ى  المؤتمر 
لها  يتعرض  التي  والعقبات  التحديات 
قطاع التعليم في المجتمعات العربية 
والغربية على حد سواء، من بينها ضعف 
األساسي  ودوره��ا  التعليمية  العملية 
الفقر  وزيادة  وتنميته،  اإلنسان  بناء  في 
سيؤثر  ال��ذي  االقتصاد  تدهور  بسبب 

سلبا على األطفال.
التفكير  أهمية  على  األميرة  وأكدت 
خ���ارج ال��ص��ن��دوق ل��ت��دارك ال��ت��داع��ي��ات 
على  وش��ددت  الجائحة،  عن  الناجمة 

التعليم والتركيز  ضرورة االستثمار في 
مع  الحكومية  الجهود  وتضافر  عليه، 
جهود المجتمع المدني من أجل النجاح 

في مواجهة تداعيات الجائحة.
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لدى م�شاركته بالموؤتمر الدولي الفترا�شي الأول حول م�شتقبل التعليم العالي..

»الحّواج« يوؤكد �شرورة الإنفاق على البحث العلمي بما يعزز المكت�شبات الوطنية
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها اأحد اأهم اأن�شطته

الجامعة الأهلية تطلق »مركز اللغة العربية والدرا�شات ال�شرق اأو�شطية«

مجل�س طلبة الجامعة الأهلية يوزع المنا�شب الإدارية

اأحمد اآل �شعيل رئي�شا وزين ال�شعد نائبا للرئي�س في البرلمان الطالبي

م��ن��وه��ًا ب��ض��رورة اإلن��ف��اق 
العلمي« وعلى  على »البحث 
كذلك  الميدانيين  الباحثين 
العالمية  بالجامعات  أس��وة 
لها  تتطلع  ال��ت��ي  ال��م��رم��وق��ة 

المملكة وتسير على خطاها.
مداخلة  خ��الل  ذل��ك   ج��اء 
أمناء  مجلس  رئيس  سعادة 
المؤتمر  في  األهلية  الجامعة 
األول  االف���ت���راض���ي  ال����دول����ي 
عن   2020 نوفمبر   14 بتاريخ 
ب��رن��ام��ج »زووم« ح��ول  طريق 
م���س���ت���ق���ب���ل ال���ت���ع���ل���ي���م 
ال��ع��ال��ي وأه������داف ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال��م��س��ت��دام��ة »ال��ت��ح��دي��ات 
والفرص« الذي ينظمه المركز 
المستدامة  للتنمية  العالمي 
الدولي  االت��ح��اد  م��ع  بالتعاون 
المجتمعية،  للمسؤولية 
م��ح��اض��ر   500 ن��ح��و  ب��ح��ض��ور 
الوزارء  مختلف  من  ومشارك 
واألكاديميين  والمسؤولين 
ودول  العربية  الدول  بمختلف 

المنطقة.
الجلسة  ف��ي  تحدث   وق��د 
االفتتاحية سعادة البروفيسور 
عبد اهلل الحواج عن االستثمار 
يعزز  بما  العالي  التعليم  في 
المكتسبات الوطنية ال سيما 
أن  مبّينًا  منها،  التعليمية 
التعليم العالي والبحث العلمي 
في  ب��ارًزا  عامًلا  يشّكل  اليوم 
ذات  حديثة  مجتمعات  قيام 
خاص،  بشكل  متين  اقتصاد 

كما يصّور الواقع أن نماء األمم 
وتقدمها يقوم على المستوى 
وم��دى  واألك��ادي��م��ي  العلمي 
قدرتها على مواكبة التطورات 
المرتبطة  األصعدة  كافة  على 
بالتكنولوجيا والتعليم، مشيداً 
بما قامت به مملكة البحرين 
من اهتمام بالتعليم وجودته، 
تطبيق  إلى  سعيها  عن  فضاًل 
المستدامة  التنمية  أه��داف 
في المجتمع وباألخص الهدف 
الرابع والذي ينص على »التعليم 
مواكبة  إلى  باإلضافة  الجيد«، 
واحتياجات  التنمية  متطلبات 
على  والعمل  العمل،  س��وق 
متكاملة  وطنية  كوادر  إعداد 

في كافة المجاالت.
 وف���������������������ي إط����������������ار 
جائحة »كورونا« وتداعياتها 
أك���د رئ��ي��س م��ج��ل��س أم��ن��اء 
ال��ج��ام��ع��ة األه��ل��ي��ة أه��م��ي��ة 
هذه  أتاحته  مما  االس��ت��ف��ادة 
استثمار  وأهمية  الجائحة، 
الفرص منها، مشيراً إلى أهمية 
اإللكترونية  األنظمة  تطوير 
التعليمية،  الخدمات  ورقمنة 
ح��ي��ث أوض����ح »ال����ح����واج« أن 
اليوم  تقدم  األهلية  الجامعة 
الرقمية  ال��خ��دم��ات  م��ئ��ات 
طريق  عن  محاضراتها  وتقدم 
مما  االف��ت��راض��ي��ة،  ال��ب��رام��ج 
مسيرة  في  المواصلة  سّهل 
من  للطلبة  وأت���اح  التعليم، 
داخ���ل وخ����ارج ال��ب��ح��ري��ن من 
الدراسة دون أية معوقات. كما 

القطاع  دور  أشار »الحواج« إلى 
النهضة  ب��ن��اء  ف���ي  ال���خ���اص 
كشريك  ومكانته  العلمية 
الحكومي  للقطاع  أس��اس��ي 
السلك  إلث����راء  وك��م��ك��ّم��ل 
مملكة  في  وخاصة  التعليمي 

البحرين.
المؤتمر  ناقش  وقد   هذا 
الذي  األول  االفتراضي  الدولي 
التعليم  مستقبل  حول  يأتي 
ال��ع��ال��ي وأه������داف ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال��م��س��ت��دام��ة »ال��ت��ح��دي��ات 
وال���ف���رص« أب���زر ال��م��واض��ي��ع 
بمستقبل  المتعلقة  والقضايا 
التعليم العالي وأهداف التنمية 

المستدامة عبر ثالث جلسات 
ومختصون  خ��ب��راء  ي��دي��ره��ا 
اختتم  وق��د  المجال،  ه��ذا  في 
بورشة عمل تهدف إلى تحديد 
السائدة،  البحثية  المنهجية 
الواقع  بظروف  األبحاث  ربط  و 

وأهداف المستقبل. 
ه��ذا  أن  ب��ال��ذك��ر  ال��ج��دي��ر 
ال��م��ؤت��م��ر ال��ع��ل��م��ي ال��رف��ي��ع 
ال��م��س��ت��وى ي��أت��ي ب��دع��م من 
المحلية  ال��ج��ه��ات  م��ن  ع��دد 
واإلق��ل��ي��م��ي��ة وع��ل��ى رأس��ه��ا 
والجامعة  األهلية  الجامعة 
بمملكة  للبنات  الملكية 

البحرين.

العربية  اللغة  حضور  تعزيز  بهدف 
والثقافة الشرق أوسطية في المؤسسات 
الجامعة وإتاحة تعليم اللغة العربية لغير 
األهلية  الجامعة  أسست  بها،  الناطقين 
الشرق  وال��دراس��ات  العربية  اللغة  مركز 
بكلية  خاص  طابع  ذات  كوحدة  أوسطية 
اللغة  أس��ت��اذ  ب��رئ��اس��ة  وال��ع��ل��وم  اآلداب 

العربية الدكتور علي فرحان.
وب���ه���ذه ال��م��ن��اس��ب��ة أوض����ح رئ��ي��س 
أن  العالي  منصور  البروفيسور  الجامعة 
الجامعة  رسالة  لتحقيق  المركز  يهدف 
وتعليمها  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  خ��دم��ة  ف��ي 
والدارسين  المقيمين  من  للمهتمين 
دور  تفعيل  طريق  عن  وذلك  والباحثين، 
العلمية  الصيغ  أف��ض��ل  وف��ق  التعليم 
العلمية  ال��م��ش��اري��ع  تطوير  خ��الل  م��ن 
المجتمع  لخدمة  الجامعة  تتبناها  التي 
والشراكات  المبادرات  خلق  على  والعمل 
العالقة  ذات  التعليمية  المؤسسات  مع 
اللغة  تعليم  مجال  في  وعالميا  محليا 

وتأصيل  بها،  الناطقين  لغير  العربية 
االرتباط الثقافي والعلمي بلغة تحمل كل 

مزايا وأسباب التفوق والثبات.
المركز  رئ��ي��س  أوض���ح  جهته   م��ن 
جهود  بأن  فرحان  عبدالنبي  علي  الدكتور 
لغير  العربية  اللغة  تعليم  في  الجامعة 
الناطقين بها ليست جديدة وأن للجامعة 
حيث  المجال،  هذا  في  رائعة  نجاح  قصة 
لغير  دراس��ي��ي��ن  م��ق��رري��ن  ت���درس  إن��ه��ا 
الناطقين باللغة العربية ضمن مناهجها 
المقررين  هذين  حظي  وقد  التعليمية، 
الزائرين  الطلبة  من  واس��ع  ع��دد  بإقبال 
الطالبي  التبادل  برنامج  عبر  والدارسين 
طلبة  الجامعة  تستضيف  حيث  الدولي، 
سنوي  بشكل  خ��ارج��ي��ة  ج��ام��ع��ات  م��ن 

ضمن هذا البرنامج.
تتوقف  لن  المركز  جهود  أن  إلى  ونوه 
الناطقين  لغير  العربية  اللغة  تعليم  عند 
تعزيز  إل���ى  أنشطته  ستمتد  ب��ل  ب��ه��ا، 
باللغة  والمجتمعي  الجامعي  االهتمام 

تنظيم  ع��ب��ر  وف��ن��ون  وآداب���ه���ا  ال��ع��رب��ي��ة 
المتصلة  والفنية  الثقافية  الفعاليات 
باللغة العربية والثقافة االسالمية والخط 
الصلة  ذات  الموضوعات  وجميع  العربي 
الشرق  والثقافة  وآدابها  العربية  باللغة 

أوسطية.

شئون  عميد  بأعمال  القائمة  أعلن 
لالنتخابات  العليا  اللجنة  رئيس  الطلبة 
الدكتور  األهلية  الجامعة  في  الطالبية 
المناصب  ت��وزي��ع  ع��ن  ال��ش��وي��خ  فيصل 
التصويت  الطالبي وفق  اإلدارية للمجلس 

السري المباشر.
المناصب  توزيع  اجتماع  أن  وأوض��ح 
تمخض عن فوز الطالب أحمد آل شعيل 
وانتخاب  ال��ط��الب��ي،  المجلس  ب��رئ��اس��ة 
بينما  للرئيس،  نائبًا  السعد  زين  الطالبة 
أمين  بمقعد  الريس  نور  الطالبة  ف��ازت 
المالي  األمين  بمنصب  فاز  فيما  السر، 

الطالب محمد القاسمي.
عملية  على  التوافق  أجواء  وسيطرت 
توزيع جل المناصب اإلدارية وكذلك اللجان 
محمد  الطالب  تسلم  حيث  الطالبية، 
وتسلم  الثقافية،  اللجنة  رئ��اس��ة  ب��دو 
الطالب محمد زايد منصب رئاسة اللجنة 
اللجنة  رئيس  منصب  ليتسلم  الرياضية، 
فيما  الزايد،  عائشة  الطالبة  االجتماعية 
مسئولية  زي��ن��ل  ع��ب��داهلل  ال��ط��ال��ب  ح��از 

رئاسة اإلعالمية.

ه����ذا وق����د ح����ثَّ رئ���ي���س ال��ج��ام��ع��ة 
ال��ب��روف��ي��س��ور م��ن��ص��ور ال��ع��ال��ي أع��ض��اء 
الفّعال  العمل  على  الطالبي  المجلس 
بروح الفريق الواحد، موجهًا الشكر لجميع 
مواقف  م��ن  أظ��ه��روه  م��ا  على  الطلبة 
إيجابية وروح تنافسية راقية، مشدداً على 
المجلس  داخل  التعاوني  العمل  أهمية 

الطالبي.

لجميع  تهانيه  الجامعة  رئيس  وقدم 
الفائزين  س���واء  المرشحين  الطلبة 
بعضوية المجلس الطالبي أو أولئك الذين 
لم تسنح لهم فرصة الفوز، وأكد أن إدارة 
الجامعة على تمام االستعداد لتوفير كل 
يفعل  بما  الطلبة  لمجلس  الدعم  أنواع 
دورهم في االرتقاء بنوع وجودة األنشطة 
وتوفر  الطلبة  تخدم  التي  والفعالّيات 
العلمي  بمستواهم  االرتقاء  ُسُبل  لهم 

والثقافي.

كتب/ صالح يوسف

الحواج  اهلل  عبد  البروفيسور  سعادة  أكد 
رئيس مجلس أمناء الجامعة األهلية أن أهمية 
الحكومية  للجامعات  العالي  التعليم  دع��م 
واألهلية على حد سواء، باعتبارهما مؤسسات 
إيجاد  التعليمية وتساهم في  المسيرة  تخدم 
بشقيه  التعليم  مجال  في  نوعية  مخرجات 

األكاديمي والعملي
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تكريم المتطوعين من الجامعة الأهلية 

في حمالت الت�شدي لفيرو�س كورونا الم�شتجد


