


افتتاحية 2

إطاللــة رائعــة الجمال، بــكل معانيها الدينيــة والوطنية اإلنســانية.. إطاللة بحرينية 
األصــل والمنشــأ، لكنها تشــرق علــى كل البلدان، وكم هو مشــّرف أن يتصدر هذا 
العــدد ملف جائزة ســمو الشــيخ عيســى بن علــي آل خليفة للعمــل التطوعي في 
نســختها العاشــرة، واألروع أنهــا، ومنذ انطالقتها في العــام 2011، تواصل مداد األثر 
الــذي يهــدف لنهضــة وتطــور المجتمعــات، وألنها تأتــي هذا العام فــي ظل ظروف 
اســتثنائية إثــر جائحــة كورونــا )كوفيــد 19(، فــإن بهــاء معانيها يأتــي بتخصيصها 

لتكريم الكوادر البحرينية البارزة في الصفوف األمامية للمواجهة.
حًقا، وكما وصف وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة 
الطيبة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، بأن تلك الكوادر تقدم صوًرا رائعة 
مــن التضحيــة والفــداء والكفــاءة والمســؤولية الوطنيــة المشــهودة، إضافــة إلــى 
أن المحــور األهــم هــو أن مملكــة البحريــن وبالرغم مــن  التحديات الكبيــرة والعمل 
المضنــي، إال أنهــا تبــوأت مراتــب متقدمــة فــي االهتمــام بالتطــوع، وهو األمــر الذي 
وصفه سموه بأنه جاء كثمار لالهتمام من القيادة الحكيمة بأهميته في المساهمة 

بالعملية التنموية واعتباره إحدى الركائز األساس لتقدم ونهضة المجتمعات.

ســيكون بيــن يــدي القارئ الكريم فــي هذا العــدد تقارير متنوعة عن هــذه الجائزة 
الرائــدة، فمــن ناحية، كان للجائزة وما يزال، أثرها في تصدر خارطة العمل اإلنســاني 
والتطوعــي تتشــرف بحمــل اســم البحرين، ومــن ناحية، فهــي تمثل مبــادرة عالية 
القيم والمعاني للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة.

أيضــا، فنحــن حيــن نخصــص مســاحات للحيــاة  األخــرى مشــرقة  العــدد  صفحــات 
الجامعيــة، واقعهــا وتحدياتها ومســتقبلها، فإننا نلقي الضــوء على فئة من أبناء 
البلــد، ممن ســيكون لهم الدور المهــم والمحوري في المســتقبل لمواصلة عجلة 
النهضــة والتقــدم، فالشــباب كما نقول دائًمــا هم أعمدة األوطــان، وعليهم نعلق 

اآلمال والتطلعات.
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ســألنا ســموه في بداية الحــوار، عن جائزة هــذا العام المخصصة 
لتكريــم الكــوادر الطبية، هل من الممكن تقديم شــرح مختصر 
عمــا تم إنجــازه حتى اآلن بهذا الخصوص، أي من ناحية الترتيبات 

واألفكار؟
ســمو الشــيخ عيســى بن علــي: تقديًرا منــا للكــوادر الماثلة في 
الصفــوف األماميــة لمكافحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد 19(، ومــا 
يقدمونــه مــن تضحية وفــداء وكفاءة عالية، ومســؤولية وطنية 
مشــهودة، ومعاٍن سامية للمواطنة الصالحة والمخلصة، وتفان 
فــي تقديــم الخدمــات العالجيــة والوقائيــة، والحمــالت التوعويــة 
فــي  التطوعــي  للعمــل  بتخصيــص جائزتنــا  واإلرشــادية، قمنــا 
دورتها العاشرة هذا العام لتكريم الكوادر البحرينية البارزة في 

الصفوف األمامية، والتي كان لها إسهامات كبيرة في التخفيف 
من تداعيات وآثار جائحة كورونا )كوفيد 19(.

وإيماًنا منا بأهمية تكامل األدوار بين منظمات المجتمع المدني 
وبيــن الجهــات الرســمية في ســبيل تســليط الضــوء على هذه 
الكــوادر المعطــاءة، تعاونــا مع عــدد من الجهات الرســمية، التي 
الحكوميــة  والهيئــات  األهليــة  والمؤسســات  الــوزارات  شــملت 
والجمعيــات؛ مــن أجــل ترشــيح شــخصيات بــارزة وفــرق تطوعية 
مــن الصفوف األمامية، وتســلمت لجنة التقييــم المتخصة قائمة 

المرشحين، وتمت عملية المفاضلة بينهم. 

مبادرات والد الجميع سمو رئيس الوزراء أسهمت 
في إرساء االستقرار االجتماعي االقتصادي سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 

البحرين تزخر برؤى ثاقبة وفكر نّير بفضل 
توجيهات جاللة الملك المفدى

يصيــغ وكيــل وزارة شــؤون مجلــس الــوزراء الرئيــس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة ســمو الشــيخ عيســى بن علي بن 
خليفــة آل خليفــة قالئــد بحرينيــة فــي غايــة الجمال والروعة عبر ســطور هــذا الحــوار، فالحديث عن جائزة ســموه للعمل 
التطوعي، هو حديث عن قيم بحرينية عميقة وعريقة في فضائها اإلنســاني والديني والوطني، وهي وفق ذلك كله، 
تمثل شــرفة عالية المعاني وســامية األهداف، فمنذ انطالقة الجائزة في العام 2011، وهي مســتمرة في مدادها الكبير، 

لتمنح مملكة البحرين المكانة المشهودة لها بمبادراتها التي تمثل تالقًيا حضارًيا مع كل الشعوب واألمم.
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أضــف إلــى ذلــك، أنــه تماشــًيا مــع توجيهــات اللجنة التنســيقية 
برئاســة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة حفظــه اهلل فــي اســتمرار تعزيــز اإلجــراءات االحترازيــة 
والتدابيــر الوقائيــة، للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا )كوفيد 
19(، بما يحفظ صحة وســالمة المواطنين والمقيمين، تقرر إقامة 
الحفل افتراضيا على منصة Zoom، لتكريم هذه الكوادر، بحيث 
يكــون محاكًيا للحفل الفعلي من حيــث البرنامج، وبحضور عدد 
من الوزراء والمسؤولين والشخصيات اإلعالمية البارزة، في شهر 

سبتمبر 2020.

وبدورنا نشيد باإلنجازات التي تحققت في مواجهة جائحة كورونا 
)كوفيد 19(، والتي أثبتت للجميع أن ما تزخر به مملكتنا الغالية 
من رؤى ثاقبة وفكر نّير بفضل التوجهات الســامية لجاللة الملك 
المفــدى، هــو ما وضع البحرين في المكانــة الرفيعة التي تتبوأها 
فــي الكثيــر من المجــاالت المهمة، مــن خالل تطبيــق العديد من 
المبــادرات والخطــوات الرائدة، التي أســهمت في التقليل من آثار 
الجائحــة؛ لتقــدم المملكــة نموذًجــا متكامًلا من العمــل الوطني 
المنظــم للتصــدي لهــذا الفيروس، كمــا أن توجيهــات ومبادرات 
رئيــس الوزراء ووالد الجميع صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
المجتمــع  وشــرائح  فئــات  جميــع  لدعــم  خليفــة  آل  ســلمان  بــن 
المتضرريــن مــن الجائحــة، واالطمئنــان علــى أحوالهم، أســهمت 

بشكل الفت في إرساء االستقرار االجتماعي واالقتصادي.
فيمــا كان لســمو ولــي العهــد دوٌر ال يخفــى علــى الجميــع وهــو 
يســطر أروع مالمــح المواجهــة ضــد الفيــروس منــذ اليــوم األول 
النتشــاره مــع فريــق البحريــن، وأظهــر كفــاءة نــادرة للتعامل مع 

علــى  وقــادًرا  متماســًكا  االقتصــاد  وجعــل  الحمايــة  متطلبــات 
استئناف العمل والنهوض مجدًدا.

ولــم تتوقــف مبــادرات الدعــم الحكومــي للمواطنيــن والمقيمين 
والقطــاع الخــاص منــذ بــدء إجــراءات المملكــة لمواجهــة انتشــار 
فيــروس كورونــا، انطالًقــا مــن التوجيهات الســامية لحضــرة جاللة 
الملــك المفــدى بتطبيــق الحزمــة االقتصاديــة للتخفيــف مــن اآلثــار 
االجتماعية واالقتصادية لتبعات الجائحة العالمية لفيروس كورونا.

هــذه المبادرات الرائدة تؤكد أن البحريــن بقيادتها وحكومتها 
حاربــت الفيــروس بكل بســالة وقوة وإرادة لحمايــة أبناء الوطن 

من الجائحة صحيا وماديا ومعنويا.

وننتهــز هــذه الفرصــة لنعبــر عــن بالــغ فخرنــا وعظيــم امتناننا 
المفــدى صاحــب  البــالد  فــي عاهــل  الرشــيدة، ممثلــًة  للقيــادة 
الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب 
بــن ســلمان آل خليفــة، وولــي  الملكــي األميــر خليفــة  الســمو 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة رئيس 
اللجنــة التنســيقية، التي أثبتت مقدرتها الفائقــة في إدارة هذه 
األزمــة الطارئــة، ويعود ذلك إلــى الحكمة التي تتحلــى بها، وإلى 
اســتراتيجية تنــوع األدوار التــي اعتمدتهــا؛ فــكل اضطلــع بدوره 
بــذكاء واقتــدار وبهــدوء، وهــذا هــو أحــد األســرار الكامنــة فــي 
عبقريــة القيــادة البحرينيــة القادرة دوًمــا علــى إدارة األزمات بكل 
اقتــدار، واستشــراف المســتقبل ووضع كل االحتمــاالت الممكنة 

في مسيرة التحدي.

سمو ولي العهد سطر أروع مالمح المواجهة ضد 
الفيروس... وفريق البحرين أظهر كفاءة نادرة
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هذه الدورة العاشرة، سموكم كيف تقّيمون الدورات 

الســابقة، ومــا أصداء الجائــزة وفق مــا ترصدونه من 

خالل اإلعالم أو منظمات المجتمع المدني؟

ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي: حققــت الجائــزة علــى 

الصعيديــن  علــى  باهــًرا  نجاًحــا  أعــوام  عشــرة  مــدار 

المحلــي واإلقليمي، ويعــود ذلك إلى االســتراتيجية التي 

اعتمدناها، والتي يتم تطويرها في كل نسخة؛ لمواكبة 

مختلف التطورات في مجال العمل التطوعي، ما أكسب 

الجائــزة المكانة المرموقة في المجتمع المحلي والدولي، 

ووضع على عاتقنا مســؤولية وتحديا كبيرا في اســتثمار 

المكانــة التــي وصلــت إليها الجائــزة للحفــاظ عليها؛ من 

أجــل تحقيــق أهدافنا اإلنســانية في إيجــاد حوافز للعمل 

التطوعــي فــي العالــم العربــي وتشــجيع الشــباب علــى 

االنخراط في مشروعات تطوعية تخدم بلدانهم.

السياســات  فــي  تغيــًرا  شــهدت  األخيــرة  الســنوات  إن 

الخــاص  القطــاع  لمؤسســات  والترويجيــة  التســويقية 

ومنظمــات المجتمــع المدني، التي بــدأت االنحياز الواضح 

والكبيــر تجاه تلبيــة احتياجات المجتمع المحيط بها، في 

تعزيــز حقيقــي لمفهــوم الشــراكة الوطنية التــي تعود 

بالنفــع علــى الجانبيــن، وكــذا تحقــق األهــداف المرجــوة 

للتنميــة الشــاملة والمســتدامة، ونــود أن ننــوه إلــى أن 

مســيرة العالقات المتميزة بين الجائزة والجهات الداعمة 

ســواًء كانــت من القطــاع الحكومي أو األهلــي أو القطاع 

الخــاص تخــط فصــًلا جديــًدا فــي كل نســخة، فنجدهــا 

سباقة لتقديم الدعم والرعاية للجائزة.

كمــا أن الــدور المؤثــر لوســائل اإلعــالم البحرينيــة، عبر ما 

تقدمــه من رعايــة إعالميــة لفعاليات الجائزة بكل نســخة 

في سبيل نشر الوعي بأهمية التطوع ودوره في تحقيق 

لمملكــة  الرفيعــة  المكانــة  وإبــراز  المســتدامة  التنميــة 

البحريــن، يعــد مــن أهــم عوامل نجــاح الجائــزة ووصولها 

إلى هذا المستوى.

وننتهــز هــذه الفرصــة لنعرب عن بالــغ شــكرنا وتقديرنا 

لكل الداعمين والرعاة واإلعالميين الذي جسدوا المعنى 

تحقيــق  ســبيل  فــي  المجتمعيــة  للشــراكة  الحقيقــي 

األهــداف اإلنســانية المشــتركة تجــاه الوطــن والمجتمــع 

ورفع اسم المملكة عالًيا.

مبادرات والد الجميع سمو رئيس الوزراء أسهمت 
في إرساء االستقرار االجتماعي االقتصادي



موضوع الغالف 12

جائزتنا للعمل التطوعي في 
دورتها العاشرة هذا العام 

لتكريم الكوادر البحرينية البارزة 
في الصفوف األمامية

رعاة الجائزة جسدوا مفهوم 
العمل الوطني المشترك وهم 

شركاء النجاح

ســموكم.. هل هناك تواصل دولي أو إقليمي بينكم وبين 
المؤسســات التي تقدم العمل الخيري وتنظم المســابقات 

لتبادل األفكار والخبرات؟
ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي: لدينــا تواصــل مــع عــدد مــن 
المنظمــات الدولية والمؤسســات ذات المســؤولية المجتمعية 
المهتمــة بمجــال العمــل التطوعــي علــى المســتوى العربــي، 
مــن خــالل االتحــاد العربــي للتطــوع الــذي يعتبــر اإلطــار العربي 
األول الــذي يجمــع الهيئــات والمنظمــات والجمعيــات والمراكــز 
التــي تعمــل في العمــل التطوعي واالجتماعــي التنموي، وكل 
مــا يعزز القيــم والجوانب اإليجابية في العالــم العربي، من أجل 
توحيــد الجهود العربيــة وتوجيهها نحو خدمة المجتمع وخلق 
فرص للشــراكات والتعاون، كالتعــاون القائم مع جامعة الدول 
العربيــة، التي احتضنت النســخة الســابعة مــن جائزتنا للعمل 
التطوعــي فــي العام 2017، والذي مثــل مرحلة انتقالية للجائزة 
مــن محيطهــا الوطنــي المحلــي إلــى محيــط إقليمــي أوســع 
وأشــمل يضــع مملكــة البحريــن فــي موقعهــا الطبيعــي فــي 
صــدارة الــدول اإلقليمية التي ترعى العمل التطوعي وتنشــده 
وتحث عليه وتشــجعه، إذ يمثل احتضان جامعة الدول العربية 
هــذه الجائــزة تقديــًرا مســتحًقا لها لما تكرســه من قيــم نبيلة 
تجــاوزت فــي مفاهيمها محيط المملكة إلــى باقي المجتمعات 
العربية، وتعكس اعترافا عربيا بالدور الريادي لمملكة البحرين 

في العمل التطوعي.

إلى أي مدى تبدو مشــاركة القطاع الخاص في دعم الجائزة؟ وهل هناك فئات جديدة ســيتم إدراجها 
ضمن فئات الجائزة؟

ســمو الشــيخ عيســى بن علي: إن الدعم الذي قدمته الجهات الراعية والداعمة للجائزة من القطاع الخاص، 
قد ساهم بشكل كبير في نجاح فعالياتها منذ انطالقتها في العام 2011، فرعاة الجائزة جسدوا مفهوم 
العمل الوطني المشــترك ويعتبرون شــركاء النجاح من خالل ما يقدمونه من دعم متواصل ورعاية كريمة، 
والبد لنا أن ننوه إلى أهمية تكامل أدوار المؤسســات الوطنية في تحقيق األهداف المشــتركة تجاه الوطن 

والمجتمع في مجال العمل التطوعي؛ باعتباره دعامة أساسية للنهضة والتقدم.

لدينا استراتيجية مرنة لتطوير الجائزة من أجل الوصول بها إلى مستويات عالمية وإيصال رسالتها السامية، 
علــى ســبيل المثــال: وجهنــا في العام 2018 باســتحداث فئة جديــدة مخصصة للمقيميــن وإدراجها ضمن 
فئات جائزتنا ألفضل مشــروع تطوعي بحريني، لتشــمل المشــروعات التطوعية التي يقوم بها المقيمون 
فــي مملكــة البحرين من الجاليات العربية واألجنبية، والتي تخدم المجتمع البحريني، وذلك لتوفير الفرصة 
للمقيميــن للمشــاركة فــي هذه الجائــزة التي تعد األكبر على مســتوى المملكة في مجــال التطوع، والقت 

صدى واسًعا ومشاركة كبيرة من قبل هذه الفئة. 

لدينا إستراتيجية مرنة لتطوير الجائزة إلى مستويات عالمية 
وإيصال رسالتها السامية
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أضاء وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
جوانب من اإلشــعاع اإلنســاني البحريني بالقول إن جائزة سموه حققت نجاحات هائلة على المستوى المحلي والخارجي 
علــى مــدار 10 ســنوات، وقــد تواصلت الجهــود في تطويرها في كل نســخة؛ لتكون محققة لألهــداف التي وضعت من 
أجلها؛ تقديًرا وتفعيًلا للدور النبيل الذي يبذله المتطوعون في خدمة مجتمعاتهم، وبياًنا لما تتيحه الجائزة من تقدم 

ضخم وتحول كبير في النظرة العامة للعمل التطوعي ورسالته السامية.

عرفاًنا باإلسهامات الكبيرة
 zoom تلــك الجوانب تناولها ســموه في رعايته ومشــاركته عبر منصة
االفتراضية للحفل الختامي للنسخة العاشرة من جائزة "سمو الشيخ عيسى 
بن علي آل خليفة" لتكريم رواد العمل التطوعي )الكوادر الوطنية العاملة 
فــي الصفــوف األمامية( يوم األحــد الموافق 27 ســبتمبر 2020، والتي 
نظمتهــا جمعية الكلمة الطيبة بالتعاون مع االتحاد العربي للتطوع مخاطبًا 
المشــاركين بالقول: إنه رغــم التحديات والظروف الراهنة التي تعيشــها 
مملكة البحرين والعالم كله بســبب تفشي جائحة كورونا )كوفيد 19(، فقد 

حرصنا على استمرار الجائزة بنسختها العاشرة وتخصيصها للكوادر 

الوطنيــة الماثلة في الصفوف األمامية، وذلــك تقديرا لجهودهم، واعترافًا 
بإســهاماتهم الكبيرة فــي التخفيف من تداعيات وآثــار الجائحة في مملكة 

البحرين.
وخاطب سموه المشاركين بالقول: لقد وضعنا على عاتقنا مسؤولية كبيرة 
لالستمـــرار في مســيرة عامرة بالخطوات المتميزة، التي خطيناها بثبات 
خــالل الفترة الماضية، فأصبحت لدينا خطط تطويرية لمختلف األنشــطة 
والبرامج التطوعية والتنموية؛ إيمانًا منا بأن هذه الخطط ســوف تسهم في 

تحقيق التنمية الشاملة والرفاه المأمول لشعوب المنطقة.

سمو الشيخ عيسى بن علي:
الجائزة حققت نجاحات هائلة على 

المستويين المحلي والخارجي

إشعاع إنساني بحريني في النسخة العاشرة 
من جائزة سموه للعمل التطوعي
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حضور مميز في محفل مميز 

تميــز هذا المحفــل الحضاري الكبير، بحضور الشــيخ خالــد بن علي آل 

خليفــة، ووكيل وزارة الداخلية الشــيخ ناصر بــن عبدالرحمن آل خليفة، 

واألميــن العام للمجلس األعلــى للمرأة هالة األنصــاري، ووزير التربية 

والتعليم ماجد النعيمي، ووزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، 

ووزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد، والشيخ صقر بن سلمان 

آل خليفة، ووزيرة الصحة فائقة الصالح، واألمين العام للمؤسســة الملكية 

لألعمال اإلنســانية مصطفى الســيد، والرئيس التنفيــذي لصندوق العمل 

)تمكين( إبراهيم جناحي، وعدد كبير من المســؤولين وشخصيات بارزة، 

وسط اهتمام إعالمي كبير.

كفاءة واقتدار ونماذج مضيئة
واســتعراًضا لدالالت الجائــزة، تحدث وزير العمــل والتنمية االجتماعية 
جميل حميدان عن أن الجائزة ساهمت بشكل كبير في إثراء العمل التطوعي 
بمملكة البحرين، منذ انطالقها وعلى مدى عشــر ســنوات، بإدارة تميزت 
بالكفاءة واالقتدار مــن قبل جمعية الكلمة الطيبة، إذ تمكنت الجائزة خالل 
هذه السنوات من تحقيق أهدافها المنشودة على المستوى العربي والدولي، 

فأصبحــت واحدة من أهم جوائز العمــل التطوعي في العالم العربي، التي 
تسلط الضوء على النماذج المضيئة للتطوع في أنحاء البحرين والمنطقة.

وأشاد حميدان بدور سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في دعم وتعزيز 
قيم العمل التطوعي، وتأكيد سموه الدائم لالهتمام به ودعمه وتطويره على 
المســتويات كافة، وأن الرسالة الســامية للعطاء والتطوع ليس لها حدود، 
وذلك اقتداًء بالنهج األصيل لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 

خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأشــار حميدان إلى أن الجائزة هذا العام تزامنت مع الظروف االستثنائية 
التــي تمر بها مملكة البحريــن والعالم أجمع في مواجهــة جائحة كورونا 
)كوفيد 19(، وتأتي في ســياق تضافر الجهود للحد من انتشــارها، مضيفا 
"هنا يســعدني اإلشــادة بلفتتكم الكريمة بتوجيه التكريــم هذا العام للكوادر 
الوطنيــة فــي الصفوف األماميــة، الذين قدمــوا التضحية بكفــاءة عالية، 
ومســؤولية وطنية مشهودة، ومعاٍن سامية للمواطنة الصالحة والمخلصة، 
وتفــان فــي تقديم الخدمــات العالجيــة والوقائيــة، والحمــالت التوعوية 
واإلرشــادية، فكان إلســهامات أولئك المتطوعين دور كبير في التخفيف 

من تداعيات وآثار الجائحة".
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تعزيز روح البذل والعطاء
وهنأ حميدان المكرمين من الكوادر في الصفوف األولى الذين نالوا شرف 
الفوز بالجائزة لهذا العام، مؤكدا أن اهتمام ســمو الشــيخ عيســى بن علي 
آل خليفة بالعمل التطوعي أعطى دافًعا للشــباب البحريني للمشــاركة في 
مختلف المجاالت التطوعية، وحفزهم على اإلبداع واالبتكار في األساليب 
والمناهج لتطوير العمل التطوعي وجعله عماًل مؤسســيًا مبنيًا على أسس 
علمية ســليمة، األمر الذي يعكس األصالة البحرينية عبر الســنين، وروح 
البذل والعطاء التي ميزت الشعب البحريني، إذ ساهمت الجائزة في تعزيز 
هــذه الروح منذ إطالقهــا، وتحقيق أهداف التنمية المســتدامة التي أقرتها 
األمــم المتحدة، بتعزيز التعاون بيــن الحكومات والمنظمات األهلية، وبما 

يتوافق مع الخطط التنموية التي تستهدف جميع فئات المجتمع.

قصة تكافل وشراكة
وأكــد حميــدان أن مــا قدمته الكــوادر الوطنية فــي الصفــوف األمامية، 
والمتطوعون كذلك ممن ســارعوا في التســجيل للتطوع بمجرد اإلعالن 
عن فتح باب التطوع للمشاركة واإلسهام في مساندة الجهود الوطنية خالل 
هذه الظروف االستثنائية، من دعم ومساندة لجهود مواجهة انتشار فيروس 
كورونا )كوفيد 19(، هي قصة تكافل وشــراكة تستحق التسجيل والتوثيق 
فــي قصص العمل التطوعــي الوطني المثمر، إذ تجــاوز عددهم 30 ألفًا 
خالل ســاعات محدودة، وأســهموا في العديد من المهام البارزة، كمعاونة 
فريق التمريض في عدد من المواقع الصحية، فضاًل عن توعية المواطنين 
والمقيميــن فــي العديد من المواقع، كما قاموا بــدور مميز في تعقيم العديد 
من مواقع العمل والمجمعات التجارية وغيرها، ومساعدة كبار المواطنين 
وذوي اإلعاقــة في توصيل األدوية لمقار ســكنهم، وغيرها مما يحتاجون 
إليه في هذه الظروف االستثنائية، األمر الذي جعلهم مثار فخر وإعجاب.
وعبر عن الشرف واالعتزاز بأن تكون وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
من ضمن المكرمين بجائزة ســمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي، 
التي خصصت في هذه النســخة للكوادر الوطنيــة في الصفوف األمامية، 
مؤكدا أن ما تقوم به وزارة العمل والتنمية االجتماعية هو واجب إنســاني 
أصيل، في خدمة المجتمع بكل فئاته، ومؤكدا العزم على مواصلة الجهود 
فــي إطار شــراكة مجتمعية فاعلة مع مؤسســات الدولة كافــة ومنظمات 

المجتمع المدني.

في أوقات الشدة والرخاء
وفــي كلمتها، نقلــت األمين العام للمجلس األعلى للمــرأة هالة األنصاري 
تحيــات وتقدير قرينة عاهل البالد رئيســة المجلس األعلى للمرأة صاحبة 

الســمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، التي كان لتوجيهاتها 
الكريمة ومتابعاتها الحثيثة ومبادراتها الســبّاقة ولمســاتها الحانية، منذ أن 
ألمــت بنا هــذه الجائحة، األثر العميــق في احتواء تداعياتهــا على المرأة 
واألسرة البحرينية، إذ تحرص سمو األميرة سبيكة، دائما، على أن تحاط 

بكل أشكال االهتمام والرعاية والعناية، في أوقات الشدة قبل الرخاء. 
وأضافت "ألننا في مجتمع يُعرف ويشــتهر برقي أخالقه وسماحة أطباعه 
وبشــيمته المعطــاءة التــي جبلت على عمــل الخير وإيثــار الغير وخدمة 
المنكوب والمحتاج، فقد هب شــعب البحرين، رجااًل ونساًء، باإلقبال على 
المنصــة الوطنيــة للمتطوعين لمواجهــة الجائحة وخدمــة المجتمع، بعدد 
قياسي وغير مسبوق، وسجلت المرأة البحرينية نصف تلك األعداد تقريبًا، 
ونتوجه من منبركم هــذا، بكثير من التوقير واالحترام لجميع المتطوعين 
والمتطوعــات، وفــي مقدمتهم صاحب الســمو الملكي ولــي العهد األمين 
حفظه هللا، للمشاركة في التجارب السريرية للقاح المحتمل لفيروس كوفيد 
19، مجسدين بمواقفهم الشجاعة أسمى المعاني والعبر اإلنسانية في خدمة 

البشرية".

صيغة حضارية لمجتمع حديث
وخاطبــت األنصــاري المشــاركين "تأخذنــا الذاكرة الوطنيــة للعديد من 
المواقف المجتمعية النبيلة التي ســجلتها نســاء البحرين في أوقات المحن 
واألزمات، اللواتي لم يَُكّن بمنأى - على مر التاريخ - عن العمل التطوعي، 
واإلسهام في بناء مؤسساته، ورسم مساراته؛ لتتشكل عبر تلك المساهمات 
المؤثــرة صيغة حضاريــة لمجتمعنا المدني الحديث بمســؤولياته الوطنية 
المتعــددة، التي مهدت للمــرأة انطالقتها التنموية ضمن مســيرة البحرين 
ونهضتها الشــاملة. وتأتي جائزة ســمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في 
سياق تلك المبادرات المجتمعية المؤثرة والمؤمنة بأهمية تعزيز قيم العمل 
التطوعــي في بناء البحريــن الحضاري، برؤيتها المتجددة والمستشــعرة 
لتطلعات الشــباب والحاجة إلرشادهم اإلرشــاد الصحيح والسليم لتمكينهم 
مــن توجيــه طاقاتهــم واســتثمار قدراتهم في خدمــة بالدهــم. ونجد بأن 
مثل هذه المبادرات المجتمعية تســهم بشــكل واضح ومباشــر في تشــكيل 
العالقة الوطنية الوثيقــة بين الفرد وأرضه، ليعبر من خالل عطائه، غير 

المشروط، عن حبه وإخالصه ووالئه لوطنه".
واقترحت األنصاري في ختام كلمتها دراسة فرص التطوع المختلفة التي 
أتاحتهــا وأبرزتها هذه الجائحة، خصوًصا مــا تعلق منها بالمجال الرقمي 
واالفتراضي واالستفادة من التقنيات الحديثة المرتبطة بالذكاء الصناعي، 
وبمــا يعزز من مجــاالت االبتكار واإلبداع والتفوق العلمي أمام الشــباب 

البحريني وتوظيف ذلك في ميادين العمل التطوعي.
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توجت ثالثة أعمال تطوعية فازت بجائزة أفضل مشروع تطوعي بحريني، وقد تميزت 
هذه المشروعات في خدمة المجتمع وهي:

المركز األول: مشروع نون. •
المركــز الثاني: مشــروع االستشــارات المجانيــة والمتابعة مــدى الحياة لجميع  •

حاالت كبار الســن والمعاقين ومرضى الســرطان والناجين من الســرطان ومرضى 
.Marafie clinic زراعة الكلى ومرضى غسيل الكلى، الذي قدمه مركز

المركــز الثالث: مشــروع المركز الترفيهــي لألطفال ذوي اإلعاقــة، الذي قدمته  •
الجمعية البحرينية ألولياء أمور المعاقين وأصدقائهم.

شــهد الحفل تكريم 13 جهة رســمية من الوزارات والمؤسسات نظًرا إلســهاماتها المتميزة والبارزة خالل جائحة كورونا 
)كوفيد 19( على مســتوى مملكة البحرين. وشــملت قائمة الجهات المكرمة كال من رئيس الفريق الوطني للتصدي 
لفيــروس كورونــا )كوفيد 19( رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، وزارة 
الداخلية، المجلس األعلى للمرأة، وزارة الخارجية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة المالية واالقتصاد الوطني، 
وزارة الصناعة والتجارة والســياحة، وزارة شــؤون اإلعالم، وزارة شــؤون الشــباب والرياضة، المؤسســة الملكية لألعمال 
اإلنسانية، هيئة صندوق العمل )تمكين(، كما تم تكريم 19 متطوعا من الشخصيات البارزة التي ساهمت في الحفاظ 
علــى أمــن وصحة كل مقيم على هذه األرض الطيبة. وشــملت قائمة المكرمين من الشــخصيات: كوثر محمد العيد، 
نادية عبدالرحمن سيادي، أحمد سامي الدوسري، زهراء محمد أحمد، محمد محمود السعيد، بدور صالح مسامح، أمجد 
محمــد جعفــر، عيســى الكوهجي، فاطمة خليفة، وليــد مبارك، فاطمة أحمد العرادي، راشــد حمد عبــداهلل، زينب علي 
عبداهلل، حســن عيســى الماجــد، نوال علي الذوادي، حميد مرهون بوراشــد، محمد إبراهيم حســن فضــل، علي أحمد 

البقارة، محمود سلمان بن رجب.

تتقدم أسرة تحرير "أضواء البالد" بأجمل التهاني والتبريكات للمشروعات الفائزة بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي 
آل خليفة للعمل التطوعي، وللمكرمين في هذا المحفل البحريني الكبير، لما قدموه من مشروعات وبرامج وجهود 
تعكس الروح الوطنية الكريمة، والتفاني في خدمة المجتمع، ســائلين المولى العلي القدير أن يوفق القائمين على 
الجائزة وجميع كوادرها لتحقيق مزيد من النجاح في النسخ المقبلة من الجائزة، فالجميع يستحقون الثناء والعرفان 

واهلل الموفق.

الفائزون بأفضل مشروع 
تطوعي بحريني

قائمة التكريم: 13 جهة في مواجهة كورونا

”أضواء البالد” تهنئ الفائزين والمكرمين

النهوض بمستوى العمل التطوعي
وعبرت وكيل وزارة الخارجية الشــيخة رنا بنت عيســى آل خليفة عن أن 
جائزة ســمو الشــيخ عيســى بن علي بن خليفة آل خليفة للعمل التطوعي 
شــّكلت علــى مدار عقد من الزمن محطة ســنوية فارقة فــي مجال العمل 
االجتماعــي والتطوعي، وســاهمت في تعزيز جهــود مملكة البحرين في 
مجال التكافل المجتمعي على مســتوى المنطقة، مشيدة بجهود سمو الشيخ 
عيســى بن علي بن خليفــة آل خليفة في دعم ورعايــة مختلف المبادرات 
والممارســات التطوعيــة التي يقوم بهــا األفراد والمؤسســات في مملكة 
البحرين، منوهة بدور جمعية الكلمة الطيبة والقائمين عليها، في النهوض 
بمســتوى العمل التطوعي المؤسسي عبر كوادر مدركة ألهمية هذا العمل 

وأثره المستدام في المجتمع. 

دور البعثات الدبلوماسية
وعبــرت عــن فخرها بمــا تقوم بــه وزارة الخارجية مــن واجب وطني؛ 
ترجمة لرؤى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وحكمة رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة، وتطلعات ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، حفظهم 
هللا ورعاهــم، وبالدور الــذي تضطلع به جميع إدارات الــوزارة وبعثاتها 
الدبلوماســية في الخارج بهذا الوقت االستثنائي، الذي أكدت خالله وزارة 
الخارجيــة أن خدمة الوطــن والمواطنين، وســالمة المقيمين على أرض 

المملكة كانت وستبقى أولوية في كل الظروف.

وجددت الشــكر والتقدير لوكيل وزارة شــؤون مجلس الــوزراء الرئيس 
الفخري لجمعية الكلمة الطيبة ســمو الشــيخ عيســى بن علي بن خليفة آل 
خليفــة وللقائمين على هذه الجمعية المتميزة ببالغ الشــكر وعميق االمتنان 

علــى هــذه الفرصة الطيبــة التي نجدد فيهــا العهد علــى مواصلة العطاء 
والبذل؛ من أجل رفعة وازدهار وطننا العزيز.

الحس الوطني المسؤول
وأشــاد رئيس االتحاد العربي للتطوع رئيس جمعية الكلمة الطيبة حســن 
بوهــزاع، خالل كلمته، بتوجيه ســمو الشــيخ عيســى بن علــي آل خليفة 
الســتمرار تنظيم الجائزة وتخصيصها هذا العــام لتكريم الكوادر الوطنية 
الماثلة في الصفوف األمامية، الذين كانت لهم إسهامات بارزة في التخفيف 
من تبعات وآثار جائحة كورونا، ما يؤكد تمتع سموه بحس وطني مسؤول، 
إذ جاءت مبادرة ســموه فــي تكريم هذه الكوادر المعطاءة بهدف مســاندة 
الجهــود الحكومية في ظل الظروف الراهنة وتعزيــز الدور التكاملي مع 
الجهات الرســمية، من جانب، وتتويج عطائهم غير المحدود، وتضحياتهم 

الوطنية المخلصة، وتشجيعهم على المثابرة والعطاء.
ووصــف الكوادر بأنها مصدر فخر واعتزاز لــدى الجميع نظير عطائهم 
اإلنســاني الكبير وتضحياتهم الوطنية التي اســتمرت بكل وفاء وإخالص 
في ظل الظروف اإلســتثنائية التي يمر بها العالم كله بســبب تفشي جائحة 
كورونــا )كوفيــد 19(، واضعين نصــب أعينهم حمايــة وطنهم وكل من 
يقيــم على أرضه، كما أشــار إلى أن حفــل التكريم جــاء تتويجا لعطائهم 

وتضحياتهم الوطنية المخلصة، وتشجيعا لهم على المثابرة والعطاء.
واختتم بوهزاع كلمته معربا عن خالص شــكره لســمو الشــيخ عيسى بن 
علــي بن خليفــة آل خليفة، علــى رعايته الكريمــة المتواصلــة للجائزة، 
وحســن التخطيط والرؤية الحكيمة، التــي كان لها األثر البالغ في نجاحها 
منــذ انطالقتها األولى فــي العام 2011، كما نوه بدور الجهات الرســمية 
ومســاهماتها الكبيــرة الوطنية والمخلصــة خالل الجائحة، مشــيدا بدور 

"تمكين" الشريك اإلستراتيجي ألعمال وأنشطة الجمعية.
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يقــول وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان: أســهمت جائزة ســمو الشــيخ 
عيســى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي بشكل كبير في إثراء العمل التطوعي 
بمملكــة البحريــن، وذلــك منــذ انطالقهــا، وحظيــت بالمشــاركة الواســعة من قبل 
المنظمات األهلية للتشرف بنيل هذه الجائزة، األمر الذي أدى إلى تطوير هذه المنظمات 

آلليات العمل التطوعي واإلنساني، وهو ما نتطلع إليه جميًعا.

وتعد الجائزة واحدة من أهم جوائز العمل التطوعي في العالم العربي، التي تســلط 
الضــوء علــى النماذج المضيئــة للتطوع في أنحــاء المنطقة، األمر الــذي يأتي تأكيًدا 
لحرص ســمو الشــيخ عيســى بن علي على دعم مبادرات التطوع واســتدامة العمل 
األهلــي، وذلك اقتــداًء بالنهج األصيــل لرئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 

خليفة بن سلمان آل خليفة.

إن اهتمام ســمو الشــيخ عيســى بن علــي بن خليفــة آل خليفة، بالعمــل التطوعي 
أعطى دافًعا للشــباب البحريني للمشاركة في مختلف المجاالت التطوعية، وحفزهم 
علــى اإلبداع واالبتكار في األســاليب والمناهج لتطوير العمــل التطوعي وجعله عمًلا 
مؤسســًيا مبنًيــا علــى أســس علمية ســليمة، مــع أهمية تعزيــز العمــل التطوعي 
بمختلــف أنواعــه كالجهــد اليــدوي أو المهني أو التبــرع بالمال وغير ذلــك، إذ إنه يعد 
ركيــزة أساســية نحــو اســتقرار وتماســك المجتمــع، كما تســهم الجائزة فــي تحقيق 
أهــداف التنميــة المســتدامة التي أقرتهــا األمم المتحــدة، وذلك من خــالل دورها في 
تعزيــز التعاون بيــن الحكومات والمنظمــات األهلية، وهو ما يتحقق مــن خالل مؤازرة 
المشروعات التطوعية التي تتوافق مع الخطط التنموية والتي تستهدف جميع فئات 

المجتمع لتلبية احتياجاتها بالصورة الصحيحة.

نماذج مضيئة للتطوع 
في العالم العربي

حميدان: 
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يقول سفير البحرين لدى جمهورية مصر العربية الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة: 
إن جائزة ســمو الشــيخ عيســى بن علي بن خليفة آل خليفة للعمل التطوعي، التي 
تنظمهــا جمعيــة الكلمة الطيبة بالتعاون مــع االتحاد العربي للتطــوع، تمثل إضافة 
نوعية لتكريس القيم اإلنســانية النبيلة في المجتمعات العربية، ومبادرة حيوية من 

أجل تحفيزها على بذل مزيد من العطاء اإلنساني.

إن قــرار الجامعــة العربيــة باحتضــان الجائزة لم يأت من فــراغ أو مجاملــة، وإنما يمثل 
تكريما لهذه المبادرة الرائدة، والســعي إلى تعميم األثر اإليجابي للمجتمعات العربية 
كافة باعتبارها تقدم القدوة والمثل، الفًتا إلى أنه على مدار السنوات الماضية، نجحت 
الجائــزة في أن تتبــوأ مكانة مرموقة، وباتــت إحدى أهم جوائز العمــل التطوعي على 
المســتويين الخليجي والعربي، بفضل الرعاية الكريمة من ســمو الشيخ عيسى بن 
علــي، التي تعكس جملة من القيــم والحوافز المتميزة، التي تؤكد أهمية قيم الوالء 
واالنتماء خصوصا لدى الشــباب، والمســاهمة في توجيه الطاقات الشبابية الخليجية 
والعربيــة لخدمة مجتمعاتها، ونشــر وتعزيــز ثقافة العمل التطوعــي باعتبارها جزءا 
ال يتجــزأ مــن ثقافة المجتمــع الخليجي والعربــي، إضافة إلى تحفيز المبــادرات الخالقة 
والتجارب التطوعية الواعدة في العالم العربي، من خالل تسليط الضوء على النماذج 

المشرفة من قيادات العمل التطوعي وقصص النجاح الملهمة.

وفي الوقت ذاته، فإن تكريم رواد العمل التطوعي في العالم العربي ووضع خبراتهم 
ومشــروعاتهم في بؤرة الضوء يســهم بال شــك في التنمية الشــاملة والمستدامة 

للمجتمعات الخليجية والعربية.

تعميم األثر اإليجابي

الشيخ راشد بن عبدالرحمن:
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تؤكد وزيرة التنمية االجتماعية السابقة فاطمة البلوشي: إن سمو الشيخ عيسى بن 
علي آل خليفة يدعم العمل التطوعي في المملكة ويشــجع الشباب على المشاركة 
فيــه؛ ألن العمــل التطوعي كان وما يــزال ضرورًيا فــي أداء أدوار بخدمة المجتمعات، إذ 
ال يمكــن أن يقتصــر األمر على القطاع الحكومي والقطاع الخاص فحســب، بل يجب أن 
يعــي القطاع األهلي ممثــًلا في الجمعيات والمنظمات األهليــة أن له دورا في الكثير 

من األمور.

وتدعــم الجائزة، العمــل التطوعي في البحرين وخارجها من خــالل حرص الجائزة على 
تكريــم رواد العمــل التطوعي في العالم العربي، كما أنها تخلق روح المنافســة بين 
الفــرق التطوعية الســتخدام األســاليب الحديثة فــي تنفيذ مشــروعاتهم التطوعية، 
مشيرة إلى أن إذكاء روح التنافس والتطور في األداء والوصول إلى الفئات المستهدفة 
والســعي إلى اســتدامة التمويل كلهــا أمور من االشــتراطات التي حددتهــا الجائزة، 
وبذلك تعد إحدى وسائل تطوير العمل التطوعي، كما تسهم في نشر الوعي بصورة 
أكبر بين الشــباب البحريني بأهمية العمل التطوعــي، معتبرة أن انتقال الجائزة إلى 
مظلــة إقليمية ممثلــة في الجامعة العربية، تعد فرصة مهمة إلظهار تطور الشــباب 
البحرينــي، ومــدى حبهم إلى العمل التطوعــي من أجل خدمة مملكتنــا، معبرة عن 
الشعور بالفخر لمستوى النضوج الذي تتمتع به مسيرة العمل التطوعي في البحرين، 

والتي استهدفت العديد من المجاالت التي تهم المجتمع.

فاطمة البلوشي:
المنافسة بين الفرق 

التطوعية
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يقــول منــدوب البحرين الدائم لــدى جامعة الــدول العربية خليل إبراهيــم الذوادي إن 
جائــزة ســمو الشــيخ عيســى بن علــي للعمــل التطوعي وضعــت بصمــات واضحة 
وملموسة في تطوير العمل التطوعي في مملكة البحرين والعالم العربي؛ نظًرا ألن 
غاياتها مرتبطة بشكل وثيق مع األهداف والبرامج اإلنمائية لحكومة المملكة في إطار 
المشــروع اإلصالحي الشــامل لجاللة عاهــل البالد المفدى ورؤية البحريــن 2030، وتعزيز 

مبدأ الشراكة الفاعلة مع المؤسسات التطوعية.
إن الجائــزة تعــد ركيــزة مهمــة لتحقيق األمــن االجتماعــي، والمســؤولية المجتمعية، 
وتضافر الجهود التطوعية الجادة، كما أنها عالمة مضيئة في تحفيز العمل التطوعي، 
وإيجاد القاعدة الراســخة له من مختلف شرائح المجتمع، ويدعم ذلك مبادرات الشباب 

التي تعزز من قيم التكافل في المجتمع وتكرس طاقاتهم في خدمة أوطانهم. 

وبشــأن االســتفادة من الخبرات العربيــة ممثلة في جامعة الــدول العربية في تطوير 
العمــل التطوعي، أشــار الــذوادي إلــى أن جامعة الــدول العربية تعمل على توســيع 
التعــاون والتنســيق مع المنظمــات العربية غير الحكومية؛ بغية إيجاد شــراكة تقوم 
على أســس مؤسســية ســليمة، وتهدف إلى وضع اســتراتيجية عربية للشــراكة مع 
منظمــات المجتمــع المدني، موضحا أن هنــاك إدارة بالجامعة العربية ُتعنى بشــؤون 
المجتمع المدني، وتتمتع الجامعة العربية بخبرات واسعة في مجال العمل التطوعي، 
فيما تأتي مملكة البحرين التي تترأس االتحاد العربي للتطوع في صدارة دول منطقة 
الشــرق األوســط، إذ جاءت المملكة في المرتبة األولى عربًيا و13 عالمًيا حســب "مؤشر 
العطاء" الصادر عن مؤسسة المســاعدات الخيرية الدولية، وتخطت الجهود الرسمية 
واألهليــة حــدود البحرين إلى العالمية، وعليه فهناك نقــاط التقاء كثيرة مع الجامعة 
العربيــة في مجاالت تبادل الخبرات، واســتضافة الفعاليــات المتنوعة لالرتقاء بالعمل 
الخيــري والتطوعــي إلى آفاق رحبة، خصوصا فيما يتعلق بتعزيز القدرات المؤسســية 
وتوعية المجتمعات العربية، وبناء آليات حديثة للشراكة، بما يصب في تعزيز وازدهار 

العمل العربي المشترك بمفهومه الشامل.

بصمات واضحة 
وملموسة

خليل الذوادي:
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يشــير الرئيــس التنفيذي لمركز الملك ســلمان للشــباب ب المملكــة العربية 
الســعودية محمد بن علي العســيري إلى أن جائزة ســمو الشــيخ عيسى بن 
علــي آل خليفــة للعمــل التطوعي تمثل مصــدر فخر وإلهــام للعاملين في 
المجال التطوعي؛ إذ تســهم إســهاًما كبيًرا في نشر ثقافة التطوع وإبراز دوره 
فــي تنميــة المجتمعــات، وتعزيــز العمل التطوعــي على المســتوى المحلي 
واإلقليمي، وتوجيه الطاقات الشــبابية العربية إلى خدمة مجتمعاتها، وتنمية 

قدرات ومواهب وإبداعات المتطوعين.

وتعــزز الجائــزة الرغبة في العمل التطوعي، خصوًصا فــي مجتمعاتنا العربية 
التواقــة إلى فعل الخير دائًما، وتجمــع رواد التطوع في مختلف األجيال، وتنقل 
الخبــرات التطوعية إلى الفئات المســتهدفة بما يؤدي إلــى دعم المتطوعين 
فــي العمل المناســب لميولهــم وتخصصاتهم وأعمارهم، إضافــة إلى تعزيز 
الشراكة الفاعلة مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التطوعية 

ودعم جهود المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص.

تعزيز الشراكة بين 
المنظمات

محمد العسيري:
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يقول رئيس ومؤسس مجموعة "أبو غزالة"، طالل أبوغزالة: تأتي الجائزة التي تنظمها 
جمعيــة الكلمــة الطيبــة في مملكــة البحرين بالتعاون مــع االتحاد العربــي للتطوع 
وبرعاية جامعة الدول العربية، لتكريم الشخصيات البارزة في مجال العمل التطوعي 

واالجتماعي على جميع األصعدة، بحيث يتم تكريم شخصية من كل دولة عربية. 
وكانــت اللجنة التنظيمية للجائزة قد اختارت أبوغزالة لتكريمه ممثًلا عن األردن لدوره 
الفاعــل والبارز في خدمــة المجتمع والعمل التطوعي واإلنســاني النوعي الداعم في 

كل المجاالت. 
وأعــرب أبوغزالــة عن فخره واعتزازه لمنحه هذه الجائزة، مؤكًدا أن جميع ما يقوم به من 
أعمــال تطوعية مــا هي إال واجب تجــاه المجتمع الذي دعمه وســانده طوال مســيرته، 
مشــيدا بالــدور الذي تقوم بــه جمعية الكلمة الطيبــة في مملكة البحرين في نشــر 
ثقافــة التطــوع وإبراز دوره فــي التنمية الشــاملة للمجتمعات العربيــة، ودعم جهود 
المســؤولية االجتماعيــة للقطــاع الخاص والمســاهمة في توجيه الطاقات الشــبابية 

العربية لخدمة مجتمعاتهم، وتوريث حب العمل التطوعي.

واجب تجاه المجتمع
طالل أبو غزالة:
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حسن بوهزاع:
نفخر حين نسمع أن ”البحرين.. 

أيقونة العمل التطوعي”

رئيس االتحاد العربي للتطوع رئيس 
جمعية الكلمة الطيبة 

لــو قدمنــا نمــاذج من مقــوالت وانطباعات عدد من الشــخصيات والهيئات والمنظمات التي فازت أو شــاركت 
فــي نســخ جائزة ســمو الشــيخ عيســى بن علــي آل خليفة للعمــل التطوعي في الســنوات الســابقة، وهي 
ســتكون بعون اهلل ذات االنطباعات هذا العام، لوقفنا على مشــاعر نبيلة، ومنها أن مملكة البحرين - ومن 
خــالل الجائــزة - تقــدم أهم حدث تطوعي في الوطن العربي؛ ألنها تحظى بمشــاركة إقليمية ودولية كبيرة 
لمــا تقــوم بــه من دور مقدر فــي تحفيز الجهود التطوعيــة وتكريم رواد التطوع العربي ونشــر ثقافة العمل 

الطوعي وترسيخ مفاهيمه، فضال عن أن الجائزة تشهد في كل عام تطوًرا في تنظيمها وفعالياتها.

ويحق لنا أن نسعد بأن تكون بالدنا اليوم، وبما تقدمه قيادتنا الرشيدة لدعم مسيرة العمل التطوعي، أصبحت هي المركز الرئيس 
للتطــوع فــي الوطن العربــي، يلتقي فيها العاملون في المجال مــن مختلف الدول العربية وتجتمع فيهــا المنظمات والجمعيات 
لتتبادل الخبرات والتجارب في جميع مجاالت العمل الطوعي والخيري في كل عام، وهذا المسار هو ما سعى إليه سمو الشيخ 
عيسى بن علي آل خليفة، إلثراء ساحة العمل التطوعي وتطويره في الوطن العربي، إذن نحن نقف أمام نموذج بحريني المنشأ 
دولي الحضور، فما أساس كل ذلك؟ هذا السؤال طرحناه على رئيس االتحاد الدولي للتطوع ورئيس جمعية الكلمة الطيبة حسن 
بوهزاع، الذي عبر عن الفخر حين نســمع عبارة "البحرين.. أيقونة العمل التطوعي"، وتحقق كل ذلك بفضل من هللا وبفضل 
ســمو الشــيخ عيسى بن علي آل خليفة، الذي يؤمن باألهداف السامية لســعادة المجتمعات وتنميتها ودور العمل التطوعي فيها، 
ونتذكر مقولته بأن التكاتف وســيلة ناجحة لتحقيق غاية المجتمع والمحافظة على اســتقراره االجتماعي وتأصيل ذلك في نفوس 
األجيال الجديدة يتم من خالل إلقاء الضوء على التجارب الناجحة في مجال التطوع، فجائزة سموه هي مناسبة سنوية لالطالع 
علــى مســتوى التطور الحاصل في مســيرة العمل التطوعي فــي مملكتنا الغالية والعالم العربي، ذلــك المجال الذي يكرس قيم 

العطاء والبذل والتعاون؛ من أجل تنمية مجتمعاتنا وتحقيق اإلنماء المنشود لشعوب المنطقة.
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وعلــى صعيــد التواصل مع المســؤولين في البلد وكذلك الجامعة العربية واالتحــاد العربي للتطوع، كيف 

تسير األمور؟

هلل الحمــد والمنة، تعمل فرق العمل ســنويًا لتقديم صورة جديدة في احتفال الجائــزة التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع االتحاد 

العربي للتطوع، وجامعة الدول العربية، واكتســبنا خبرة طيبة خالل الســنوات الماضية في إثراء العمل التطوعي واإلنساني 

علــى المســتويات المحليــة والخليجية والعربية من خالل نشــر روح التنافس اإليجابي في هذا المجــال؛ بهدف خدمة األفراد 

والمجتمعات على حد سواء.

إننا سعداء بدورنا تحت مظلة الجائزة قبال األهداف السامية لتنشيط العمل التطوعي واإلنساني بما يعكس األصالة البحرينية 

عبر الســنين، وروح البذل والعطاء التي ميزت الشــعب البحريني، واإلسهام في تعزيز هذه الروح منذ إطالقها، والتي تولت 

جمعية الكلمة الطيبة إدارتها بكل كفاءة واقتدار خالل الســنوات الماضية، وســنمضي بعون هللا على هذا المنهج في الســنوات 

المقبلة وقد انجلت هذه الجائحة، لنواصل غرس بدور الخير من وطن الخير والسالم والمحبة.. مملكة البحرين الغالية.

هي أيقونة ريادة بال ريب، لكن نحن أمام جائزة استثنائية في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، أليس 
كذلك؟

نحتفل هذا العام بالجائزة، ويحق لنا ذلك، ونحن مستمرون رغم التحديات والظروف التي تمر بها مملكة البحرين والعالم كله 
بسبب تفشي جائحة كورونا )كوفيد 19(، إذ ركزنا في هذه النسخة على تكريم أهم الكوادر الوطنية في الصفوف األمامية التي 
كان لها إسهامات كبيرة في التخفيف من تداعيات وآثار الجائحة؛ تقديًرا لما يقدمونه من تضحيات ومسؤولية وطنية مشهودة، 
ومعــاٍن ســامية للمواطنة واإلخالص، لذا فــإن تكريم رواد العمل التطوعي يتم وفق آليــة ومعايير موضوعية تحرص عليها 

اللجنة المنظمة، بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والهيئات في مملكة البحرين لترشيح هذه الكوادر. 
هــذا الجائزة كما تعلمــون، وضعت مملكة البحرين في صدارة خارطة وقائمة العمل اإلنســاني والتطوعي، وأضحت ضمن 
المبــادرات الرفيعة، المســاهمة فــي تحقيق أهداف التنمية المســتدامة لألمم المتحــدة، وتلك من األمور المتميــزة للمبادرات 
البحرينية، فمملكة البحرين أصبحت نموذًجا يُحتذى به في تطوير آليات العمل التطوعي، عالوة على أنها تأتي في إطار جهود 

الجمعية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة والتوعية بأهميتها. 
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أنور صالح:
تطور ملحوظ في نوعية األعمال 

المشاركة عاًما بعد عام

نائب رئيس جمعية الكلمة الطيبة 

يثنــي نائــب رئيــس جمعيــة الكلمة الطيبة أنور صالح علــى المضامين والغايات الكريمة التي تمثلها جائزة ســمو 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي؛ ذلك ألن نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمعات وتقديم 
الدعم والمساندة لكل برامج العمل التطوعي الخادمة للمجتمع، سواء كانت على مستوى األفراد والمؤسسات، 
هــو أحــد األركان المهمــة فــي مســيرة الجائــزة، وبالتالي هــي تمثل تفعيــًلا للشــراكة المجتمعية والــدور الوطني 

للمساهمة في تطوير المجتمع من كل نواحي العمل الخيري والتطوعي.
وفي الحقيقة، فإننا جميًعا نشعر بالسعادة والغبطة ونحن نرى الكوادر من أبناء بالدنا الغالية مملكة البحرين، أو 
الكــوادر العاملــة في القطاع التطوعــي في كل المجتمعات، وهم يثبتون قدرتهم على العطاء واالبتكار والفعل 

المؤثر، ونشر القيم الطيبة، وهذا أحد أهداف الجائزة دون شك.

ويقــول صالــح إن الجائزة أتاحت مجااًل رحبًا للتنافس النوعي بين المشــاركين، وهذا ما يقدم دلياًل على االســتعداد المبكر والتخطيط 
للمشــاركة في الجائزة، لهذا نشــهد تطوًرا ملحوظًا في نوعية األعمال المشــاركة عاًما بعد عام، وألن لجنة التحكيم تعمل وفق معايير 
واضحة، تشــكل المشــكلة التي يناقشها المشروع وحجم الشريحة المستهدفة واألثر واالســتمرارية والريادة واإلبداع وكيفية مواجهة 
التحديات التي قد تقابل المشروع وهل يحقق المشروع تطويًرا أم ال، وهذا العام أضافت لجنة التحكيم بعًدا جديًدا وهو كيفية االستجابة 

للتحدي الذي فرضته جائحة كورونا.
ويضيــف أن الجانــب المميز في المشــاركات التي تتلقاها الجائزة كل عام، وجود عناصر مشــتركة يجمعهــا التحديث وقيمة األفكار 
والبرامــج والمشــروعات، وفــي ذلك داللة علــى أن العملية اإلبداعية واألفــكار المبتكرة تخضع أيًضا للبحــث والتخطيط من جانب 
المشــاركين؛ ليقدموا مشــروًعا تكون له آثاره النافعة للوطن والمجتمع، وبالتالي تفتح الجائزة مسارات جديدة سنويًا للنوعية المبتكرة 

من البرامج التي تستحق الدعم والمساندة من جانب كل مؤسسات المجتمع.
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سامية حسين:
نشعر دائًما بأننا ”نحن الفائزون” 
مع لحظة إعالن نتائج كل دورة

عضو مجلس اإلدارة رئيس العالقات 
العامة والتسويق للجائزة

حيــن تقتــرب مــن أحد الكــوادر الوطنيــة العاملة في القطــاع الخيــري أو التطوعي أو 
اإلنساني، من أبناء البحرين من الجنسين، ستدرك أن لكل لحظة من لحظات الحديث 
أبعــاًدا هــي فــي األســاس معروفة لديك، لكــن ســتتلقى بالتأكيد انطباًعــا بالتقدير 
لهذه الجهود، وهذا الكالم ينطبق على لجان جائزة ســمو الشــيخ عيســى بن علي 
آل خليفة للعمل التطوعي، والشعور األول الذي ينتابك حين تراهم يتابعون العمل 
في اإلعداد والتحضير والمتابعة طيلة فترة موســم الجائزة حتى إعالن نتائجها، هو 

ذلك الشعور بأنهم هم الفائزون.

اختصــاًرا، هذا ما أشــارت إليه عضو مجلــس إدارة جمعية الكلمة الطيبة رئيــس العالقات العامة 
بالجائزة ســامية حســين، حين سألناها عما تمثله كل دورة من دورات الجائزة طوال سنواتها التسع 
الماضية، وســنتها العاشرة هذا العام 2020، لتؤكد أن تميز مملكة البحرين بمبادراتها وصواًل إلى 
جائزة ســمو الشــيخ عيســى بن علي للعمل التطوعي كنموذج حضاري كبير، يعني أننا نحن الذين 
حققنا الفوز مع منصة الفائزين من كل الفئات، وألن أكبر ســعادتنا نحن البحرينيين هو حين ننجح 
في رفع اســم مملكة البحرين، إذن، نحن نحمل وســام اعتزاز وفخر كبير، ونحن طالما نثني على 
ما تقدمه قيادة البالد الرشيدة حفظها هللا ورعاها في كل مجاالت التنمية، ونرى التركيز على تنمية 
وتطويــر المجتمعات ورفع مؤشــرات التقدم ودعم منظمات المجتمــع المدني، فأنت أمام رعاية ال 
نظيــر لهــا، لــذا، ال يمكن اعتبار تميز مملكة البحرين بأنه عمل ســهل.. أبًدا، لقــد جاء ثمارا لعمل 

دؤوب وإيمان تام بتحقيق مؤشرات تجعل البحرين سباقة في كل المجاالت.
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وفق ذلك، نقول إن الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الرسمية والخاصة والمبادرات التطوعية تؤكد المكانة المرموقة 
التــي وصلت إليهــا مملكة البحرين في دعم ومســاندة األعمال اإلنســانية، وهي إحدى مقومــات اإلرث الحضاري 
والثقافــي التــي يميز المملكة، ولهــا دور جوهري في تطور الجائزة خالل الســنوات الماضيــة، وتعزيز حضورها 
داخل مملكة البحرين وخارجها، وهذا العام تم استحداث فئتين جديدتين ضمن جائزة أفضل مشروع تطوعي بمملكة 
البحرين، وهي فئة المســؤولية المجتمعية التي تســتهدف الشــركات تدعيمــا لهذا المفهوم داخل المؤسســات العامة 
والخاصة، باإلضافة إلى فئة المقيمين، إذ تم تخصيص جائزة للمبادرات التطوعية للمقيمين على أرض البحرين، في 
خطوة تؤكد أن ما تتمتع به المملكة من قيم للتعايش والتســامح وقبول اآلخر، األمر الذي جعلها في تأتي على رأس 

قائمة الدول التي يفضلها المغتربون.

وهل هذا يعني أنك تدركين مدى وحجم المسؤولية التي عليكم حملها؟
بالتأكيد، وهلل الحمد، فإننا نؤمن أيًضا أن العمل بإخالص بعد التوكل على هللا سبحانه وتعالى، والنظر إلى آفاق متجددة 
من العطاء، سيجعل منا "دينامو" مستمرا بحماس، وقد اكتسبت من العمل مع إدارة الجائزة وفرق عملها فهًما كبيًرا 
لــدالالت التنموية ومعرفة آفاق بناء المجتمعات، ولعلــك تدرك أننا حين نتحدث اليوم عن تخصيص الجائزة للكوادر 
الوطنية العاملة في الصفوف األمامية في مواجهة فيروس كورونا )كوفيد 19(، فهذا يعني أن تكون جزًءا مساهًما في 
إنجاح برامج عملهم ولو على الصعيد المتيسر لك باعتبارك مواطنا، من ناحية االلتزام باإلجراءات الوقائية وحماية 
المجتمــع، وأن يكــون لك إســهام في وقاية وطنك وأحبتك من جهة، وتقدير دور الجيــش األبيض وكل الفئات العاملة 
ضمــن وزارة الصحــة والفريق الوطني للتصدي للفيروس، فهم يســتحقون منا كل التقديــر واالمتنان، وها قد جاءت 
نظرة ســمو الشــيخ عيسى بن علي آل خليفة حفظه هللا، لترســخ فينا جميًعا هذا اإليمان.. إنهم كوادر يستحقون منا أن 

نرفع لهم القبعة، وأن ننحني إجالاًل لهم، وهذا حق وواجب أيًضا لكل إنسان مخلص في خدمة وطنه.

رأينا أن الجائزة على مدى الســنوات الماضية أســهمت في تشــجيع مبادرات مختلف الفئات الســيما 
الشباب القادة، فهل هذا صحيح؟

هذا صحيح بكل تأكيد، بل ونحن ما زلنا نطمح للمزيد، ودعني أخبرك بأن حرص سمو الشيخ عيسى بن علي حفظه 
هللا على اســتقطاب طاقات الشــباب واالهتمام بشؤون هذه الشريحة هو مدخل كبير ومنجز، وأنت تعلم أن الجائزة لها 
ارتباطها بمنظمات وهيئات األمم المتحدة وجامعة الدول العربية وغيرها من المؤسســات العاملة في الوطن العربي 
واإلسالمي؛ ألنها أخذت حيًزا من السمعة والمكانة على الخارطة اإلقليمية والدولية، ثم أن تكرم المبدعين والمتميزين 
فــي العمل الخيري واإلنســاني والتطوعي بما يســتحقونه فهو أمر رائع، لكن أن تجعل هــؤالء المكرمين بمثابة قدوة 
ونماذج لالنطالق وتشــجيع الشــباب، فهذا الهدف أكبر وأكبر، وهلل الحمد، نجحنا فيه بشكل يشعرنا بالرضا، لكن كما 

قلت لك، فمسار النجاح يتطلب مواصلة جني ثماره.

في محطتنا األخيرة، نريد تعزيز دور الشراكة المجتمعية بال ريب، فهال حدثتنا عن هذا الجانب؟
فعــاًل هذا الجانب محوري، وكما تعلم فقد أســهمت في نشــر وتعزيــز ثقافة التطوع، وأبرزت تطــور العمل األهلي 
والتطوعي في المملكة خالل الســنوات الماضية من خالل المنافســة الشــريفة بين أفضل مشــروعات تطوعية داخل 
البحرين، لذا فقد حظيت الجائزة هذا العام برعاية "باس، فيفا، جيبك، مجموعة البركة، وبنك السالم"، الذين يمثلون 
الرعاة الرئيســين للجائزة، ويؤكدون حرص شركات القطاعين العام والخاص على أداء دورها المجتمعي المسؤول، 
من خالل مســاعدة الشــباب البحريني على الترويج ألفــكاره اإلبداعية المبتكرة في المشــروعات التطوعية الخيرية 
والصحية واالجتماعية وغيرها، وهو ما يساعد هؤالء الشباب على اختيار أفضل المجاالت لحياتهم العملية من خالل 

التعرف على قدراتهم وتطويرها.
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فالح الرويلي:
تنوع المشاركات يؤكد اهتمام 

مختلف القطاعات بالجائزة

رئيس لجنة تحكيم الجائزة

يعبر رئيس لجنة التحكيم لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، فالح الرويلي عن االمتنان والتقدير 
الكبيريــن لجهــود العامليــن فــي القطاع الصحي ممن تصــدروا الصفوف األمامية لمواجهــة فيروس كورونا 
حمايًة للوطن ومن يعيش على ترابه، فهذه البادرة الطيبة من لدن سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
بتخصيص جائزة النسخة العاشرة لهؤالء األبطال، هي اعتزاز وعرفان بجهودهم التي نثني عليها جميًعا.

ومن ناحية أخرى، فإن تنوع المشــاركات المقدمة للجائزة طيلة الســنوات الســابقة، يعطي مؤشــًرا مهًما على اهتمام مختلف 
القطاعــات، الســيما أننا نؤكد دائًما أن اســتمرار العمل التطوعــي والخيري ونجاحه يقوم على األفــكار المبتكرة وكذلك على 
منطلقات التشــجيع وتقدير الجهود لما في ذلك من أثر بالغ في نفوس المشــاركين، ولهذا فإن االبتكار أحد أهم أركان وعناصر 

تقييم المشاركات.
وفيما يتعلق بأبرز الصور اإليجابية التي حققتها الجائزة، أشار الرويلي إلى أن إقبال شباب البحرين من الجنسين على التطوع 
في مختلف المجاالت، والتفاعل المجتمعي مع القضايا التي تهم الوطن والناس يبشر باتساع رقعة العمل التطوعي أكثر وأكثر 
فــي المســتقبل، وزاد قولــه "لك أن تنظر إلى المســتوى المتميز للمشــروعات المتقدمة للجائزة، وهو األمــر الذي يضع لجنة 
التحكيم أمام تحد كبير الختيار المشــروع االفضل في كل فئة من فئات الجائزة ســواء لألفراد والفرق التطوعية أو الجمعيات 
التطوعيــة باإلضافــة للجاليات األجنبية المقيمة في المملكة، وهذا يعني أن قوة المنافســة دفعت اللجنة إلى التدقيق الشــديد في 
فحص المشــروعات؛ ألن الفروقات بين المشــروعات المتميزة دائًما ما تكون ضئيلة للغاية، ونسعد بأن نكون جزًءا من نجاح 

واستمرارية المشروعات".

ولفــت إلــى أن أحد أهــم معايير اللجنة في اختيار أفضل المشــروعات، هو الحرص على تحقيق االســتدامة المنشــودة للعمل 
التطوعي والقدرة على االســتمرارية والتطور بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمجتمع المحيط من هذه المشروع، خصوًصا 

أن بعض المبادرات التطوعية تحتضن أجيااًل مختلفة وهي ميزة إضافية تعزز التواصل بين فئات المجتمع.
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شعار الجائزة

تنظم جمعية الكلمة الطيبة هذه الجائزة ســنوًيا برعاية كريمة ودعم ســخي من ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل 
خليفة، بالتعاون مع االتحاد العربي للتطوع.

الرؤية: نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتحفيز المبادرات الخالقة والتجارب التطوعية المميزة في العالم العربي.
الرســالة: تســليط الضــوء على النماذج المشــرفة من قيادات العمــل التطوعي في الوطــن العربي وعلى قصص 

النجاح الملهمة لجيل الشباب.

معايير الترشيح:
اإلسهامات التطوعية على المستوى المحلي والوطني. •
العمل التطوعي على المستوى اإلقليمي والعربي. •
نقل الخبرات واستقطاب وتدريب المتطوعين. •
القضايا المجتمعية التي تبناها المرشح. •
اإلضافة العلمية واألفكار والمشروعات االبتكارية أو اإلبداعية.  •

أهداف الجائزة:
تكريــم رواد العمــل التطوعــي فــي العالم العربــي ووضع خبراتهم ومشــروعاتهم فــي بؤرة الضوء في أوســاط  •

المتطوعين من الدول العربية كافة. 
نشر ثقافة التطوع وإبراز دورها في التنمية الشاملة للمجتمعات الخليجية والعربية، المساهمة في تطوير األعمال  •

التطوعية في مملكة البحرين. 
دعم األهداف والبرامج اإلنمائية لحكومة مملكة البحرين في إطار المشروع اإلصالحي ورؤية البحرين 2030. 

تعزيز مبدأ الشراكة الفاعلة مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التطوعية ودعم جهود المسؤولية  •
االجتماعية للقطاع الخاص.

المساهمة في توجيه الطاقات الشبابية العربية لخدمة مجتمعاتهم، وتنمية قدرات ومواهب وإبداعات المتطوعين.  •
توريث حب العمل التطوعي من خالل تعميق التواصل بين أصحاب البصمات التطوعية وبين مختلف األجيال.  •
نقــل الخبرات التطوعية المختلفة إلى الفئات المســتهدفة بما يؤدي إلى وضع المتطوعين في العمل المناســب  •

لميولهم وتخصصاتهم وأعمارهم مع إفساح المجال لالستفادة من آرائهم في هذه الخبرات والتجارب. 
تعزيز روح المنافسة الشريفة بين الجمعيات والمراكز التطوعية في العام العربي.  •

التطورات التي شهدتها الجائزة:
1. إطالق مسابقة محلية ألفضل مشروع تطوعي منذ النسخة السادسة. 

2. مشاركة برنامج األمم المتحدة ومناقشة تقرير حالة التطوع في العالم ضمن الدورة الخامسة من الجائزة.
3. مشاركة جامعة الدول العربية ممثلة بإدارة منظمات المجتمع المدني في الدورة السادسة 2016، في مملكة البحرين.

4. احتضان ورعاية جامعة الدول العربية في مقرها للدورة السابعة للجائزة 2017.
5. تخصيص النســخة العاشــرة 2020 لتكريــم الكوادر الوطنية في الصفــوف األمامية الذين كانت لهم إســهامات في 

التخفيف من آثار وتبعات جائحة كورونا )كوفيد 19(.

أضواء على
جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 

ألفضل مشروع تطوعي بحريني
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التعليم في عالم متغير
ومن الالفت في هذا المجال اعتماد تقرير "التعليم في عالم متغير" للعام الجاري 2020، والذي يركز على تقييم ممارسات 
وتطبيقات التعليم التدريب عن بعد في البالد خالل جائحة كورونا، وألن التقارير ترفع إلى مجلس الوزراء بشكل دوري، 
ففي ذلك داللة على مواجهة التحديات، وهو األمر الذي وصفه وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة هيئة 

جودة التعليم والتدريب أيمن المؤيد.
 ورغم التحديات، إال أن جميع الجهود تشدد على ضرورة الثبات على جودة ما يقدم من تعليم وتعلم في مؤسساتنا، وذلك 
ألهمية اســتدامة التنمية الشــاملة التي تســير المملكة على خطاها، والتي تتطلب جهدا ومثابرة وعزيمة لتطوير وتعزيز 
وتحقيــق اإلنجــازات، وتطلعــات الحكومة المتعلقة بقطــاع التعليم والتدريــب، إذ تولي اهتماًما بالًغــا لالرتقاء بالمواطن 
البحرينــي فــي جميع المجاالت، تحقيقًا للرؤية االقتصادية 2030، التي تعمــل كل الجهات المعنية بهذا القطاع على تنفيذ 

أهدافها.

وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد

نحو تطوير أداء الجامعات 
والمؤسسات التعليمية والتدريبية

إجماع على تجويد مخرجات التعليم 
ومطابقة المعايير العالمية

تقييم األداء وحزم المراجعة
وســواء على مســتوى هيئة جــودة التعليم والتدريب أم مجلس التعليم العالي، فثمة خطوات أخضعت للدراســة والبحث والنقــاش، ولهذا فإن العديد من 
الخطوات واكبت في تقاريرها الدورية تقييم جودة أداء المؤسســات التعليمية والتدريبية، ونتائج إدراج وتســكين المؤهالت األكاديمية والتدريبية على 
اإلطــار الوطنــي للمؤهالت، بعد اعتمادها من المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاســة نائب رئيس مجلــس الوزراء رئيس المجلس األعلى 
لتطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة. ووفق ما تم اإلعالن عنه، احتوت الحزمة الـ 39 على نتائج مراجعة أداء )9( مدارس 
حكومية، ومراجعة أداء )3( مدارس خاصة، ومراجعة أداء مؤسســتي تدريب مهني، ونتائج أداء )3( مؤسســات تعليم عال، باإلضافة إلى إدراج )4( 

مؤسسات للتدريب المهني، وتسكين )8( مؤهالت وطنية، وإسناد )5( مؤهالت أجنبية على اإلطار الوطني للمؤهالت.

نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة

االســتثنائية  المرحلــة  إن  القــول  يمكــن 
التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا )كوفيــد 
19( علــى جميــع مناحــي الحيــاة، الســيما 

األكاديميــة  المؤسســات  صعيــد  علــى 
والتعليميــة والتدريبية، أفادت من ناحية 
وضــع الخطــط والدراســات والبرامج التي 
تــؤدي إلــى تطوير أداء تلك المؤسســات، 
وتجــاوز كل الصعوبــات؛ من أجــل االرتقاء 
المعاييــر  لتطابــق  التعليــم؛  بمخرجــات 
العالميــة التــي حققتها مملكــة البحرين 
ومؤسســات،  ومعاهدهــا  جامعــات  فــي 
لتصبــح بذلــك مركــًزا متميــًزا فــي حقــل 

التعليم العالي.
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كل تلك المجاالت بحثها األمين العام لمجلس التعليم العالي عبدالغني الشويخ في إطار توجه المجلس بالتواصل والتنسيق مع 
رؤساء الجامعات لوضع مسارات التعليم عن بعد، ومدى جدوى هذه التجربة في تقديم خدمات تعليمية عن بعد ال تقل فاعليتها 
عن نظام التعليم التقليدي، وهناك منظومة من المعايير المنظمة ومنها التزام مؤسسات التعليم العالي بتنفيذ الئحة تنظيم البحث 
العلمي، ونسبة مخصصات الصرف على البحث العلمي، وأوجه الصرف عليه، إضافة إلى ضرورة استمرار أنشطة البحث 

العلمي خالل هذه الفترة، وتوظيف هذا الظرف الطارئ عبر ابتكار أفكار ومشروعات تتعلق بالبحث العلمي.
وفي الخالصة، فإن الدراســات التي أعدتها مؤسســات التعليم العالي تعتبر ركيزة مهمة الســتمرار التعليم الجامعي وبرامج 
الدراسات العليا وتوفير كل ما يلزم إلنجاح برامج الدراسات العليا في مناقشة رسائل ومشروعات الطلبة عن بعد مع ضرورة 
مراعاة ما جاء في اللوائح واألعراف األكاديمية المعمول بها في هذا الشــأن، عالوة على إعداد دراســات تهدف الى تطوير 
وتحسين البيئة الجامعية، من خالل العمل على توفير مناخ يدعم الصحة النفسية ألعضاء الهيئة األكاديمية واإلدارية والطلبة.

متابعة أوضاع الجامعات
مــن األهميــة بمــكان االقتــراب مــع أوضــاع 
الجامعــات، ويبــدو واضًحا أن مجلــس التعليم 
المؤسســات  رؤســاء  مــع  تواصــل  العالــي 
األكاديميــة وبحــث تجارب مؤسســاتهم بشــأن 
االســتعانة بالمنصــات اإللكترونيــة التــي تلبي 
متطلبــات البرامــج التي تطرحهــا، إضافة إلى 
تطويــر المهارات التقنية والفنية ألعضاء الهيئة 
األكاديميــة، وتنميتهــم مهنيًــا في مجــال أحدث 
أســاليب وتقنيات طرق التدريــس وتوظيفها في 
نظــام التعليم عــن بعــد، والعمل علــى تدريب 
وتوعيــة الطلبــة فــي التعامــل مــع تكنولوجيا 
معلومــات االتصــال التي تم توظيفهــا في نظام 
التعليم عن بعد وتقديــم الدعم الالزم لهم وكذلك 
مواءمــة التدريب العملــي والميداني بما يضمن 
نجاح تلك التجربة، وابتكار أســاليب لتقييم تعلم 
الطلبة تتســم بالحداثة والتنوع والشمولية، وفي 

الوقت ذاته تعكس أداء الطلبة بكل موضوعية.

األمين العام لمجلس التعليم العالي عبدالغني الشويخ

تعليم وتدريب نوعي.. كيف؟
ربما الســؤال األهم هو "كيف يمكن االستمرار 
فــي تقديــم تعليــم تدريــب نوعــي علــى جميع 
المســتويات؟"، واإلجابــة التي تتمحــور عليها 
خطط العمل هي التعاون بين هيئة جودة التعليم 
التعليميــة والتدريبية،  والتدريــب المؤسســات 
والجهــات والــوزارات المعنيــة على مســتوى 
البحريــن، إذ تعــد هــذه اإلجــراءات مــن أكثر 
ضرورات المرحلة الراهنة، ومقومات مواجهة 
فيــروس "كوفيد 19"؛ من أجــل الوصول إلى 
مســتوى تعليمي متميز، يحقق الطموح واألمل 

المنشودين لمملكة البحرين.
وفــي هــذا الصــدد تناولــت الرئيــس التنفيذي 
للهيئــة جواهــر المضحكي تأكيد أن اســتمرار 
تقديم تعليــم وتدريب نوعي ذي جودة عالية في 
مؤسساتنا التعليمية والتدريبية، ويساير مختلف 
التغيرات الراهنة والطارئة مستقباًل، هو الهدف 
األســاس الذي تعمل الهيئة على ترسيخه خالل 
هــذه الفترة، كما أنه اســتمرار لتأديــة مهامها، 
وتحقيق أهدافها التي أنشــئت مــن أجلها، حيث 
تصب كل جهودها في مواصلة مســيرة تطوير 
أداء المؤسســات التعليميــة والتدريبية، وتجويد 
وتعزيــز مخرجاتها، ومقايســة مؤهالتها على 
أطــر المؤهــالت اإلقليميــة والدوليــة؛ كونهــا 
الركيزة األساس التي من خاللها تؤكد هيئة جودة 
التعليم والتدريب أهمية رفع مســتوى المنظومة 
التعليمية عموما في مؤسســات مملكة البحرين، 
والمحافظــة على جــودة أداء هذه المؤسســات 
تعليميًا ومؤسســيًا؛ لما يعود بالنفع على التنمية 

االقتصادية واالجتماعية في المملكة.

الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي
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مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة األهلية

البروفيسور الحواج:
حبانا اهلل بقيادة حكيمة وشعب وفي 

ومميزات متعددة
يؤمــن ضيفنا في هــذا اللقاء بأن مملكة البحرين ينتظرها غد مشــرق، لمــا حباها اهلل من 
قيادة حكيمة وشعب وفي ومميزات متعددة تؤهلها إلى أن تصبح مركًزا رائًدا لنشر العلم 
والمعرفــة على مســتوى المنطقــة برمتها... إنه مؤســس الجامعة األهليــة رئيس مجلس 
أمنائهــا البروفيســور عبداهلل الحــواج، الذي انتخــب مؤخرا نائًبــا لرئيس الشــبكة العالمية 
للجامعــات التكنولوجيــة التــي تضم أكثــر من 30 جامعة مــن أعرق وأرقــى الجامعات حول 
العالــم. وفي هذا الســياق، يرى الحــواج أن أمام مملكة البحرين فرصــة عظيمة لتصبح بلد 
الخدمات التعليمية المتميزة فتجتذب آالف الطلبة الخليجيين والعرب وغيرهم في مختلف 

جامعاتها؛ لينعكس ذلك إيجابا على االقتصاد الوطني وصناعة السياحة والخدمات.

الجامعة األهلية في منظور مؤسسها ليست مجرد مشروع تعليمي، فهي مشروع وطني 
وتنويــري بامتياز، وهي ثمرة من ثمار المشــروع اإلصالحي لجاللــة الملك المفدى. تعمل هذه 
الجامعة بكل مسؤولية وطنية من أجل المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء من 
خالل توطين المعرفة وتخريج الكوادر المتميزة التي تحقق قيمة مضافة في ميادين اإلنتاج، 
لــذا فالمســؤولية االجتماعية إحدى العالمــات الفارقة في الجامعة األهليــة، التي تتيح منحا 
جزئية بنسب تصل إلى 50 % من الرسوم الدراسية لخمس شرائح في المجتمع وهي: األيتام، 
وأصحــاب الهمم، والعاملون بالصفــوف األمامية وأبناؤهم، والمبدعــون، والمتفوقون، فيما 

ستكون األولوية لألسبقية خصوًصا في برامج الدراسات العليا.

و"ال حدود لطموحات الجامعة"، كما يصف مؤسســها الحواج، إذ يســتمر الطموح في االرتقاء 
وصــوال إلــى أن تكون الجامعة األهلية ضمن أفضل 500 جامعة على مســتوى العالم بحلول 
العام 2030، وأن تكون الجامعة األهلية إحدى أفضل 5 جامعات خاصة على مســتوى المنطقة 
خالل الســنوات القليلة المقبلة، طموح يعبر عنه عمل متواصل في خطط استراتيجية تتم 
مراجعتها باســتمرار، وتســتعين الجامعة ألجــل تحقيق ذلك بعلماء وأكاديميين وأســاتذة 
مرموقين على مســتوى عال، اكتسبوا خبرة تدريسية وبحثية في أعرق الجامعات. هذا وقد 

كان لـ"أضواء البالد" مع البروفيسور عبداهلل الحواج هذا اللقاء:
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كيف استطعتم تحقيق ذلك؟
بذلنا كل الجهود من أجل توفير بيئة تعليمية جاذبة للطلبة من مختلف بلدان 
العالــم، حيث يتوفر إليهم في أروقة الجامعة كل الدعم المطلوب من ناحية 
وجــود العلماء والمرشــدين األكاديمييــن من أصحاب الخبرة التدريســية 
في أرقــي جامعات العالم، فضاًل عن المصــادر البحثية والعلمية وقواعد 
البيانــات الضخمة التي توفرهــا مكتبة الجامعة لجميع طلبتها ومنتســبيها 

دون أدنى تعقيد.
وال أذيع ســًرا لو قلت إن مجتمع البحرين وبيئتها الجزيرية عنصر مساند 
لذلــك، فالمجتمــع البحريني فــي ظل قيادتنــا الحكيمة متحاب ومتماســك 
ومرحــب بالضيوف من دول الجوار ومختلف البلــدان، خصوًصا أولئك 
القادميــن لمملكة البحرين ألجل طلبة العالم، وقد الحظنا أن أكثر مســوق 
للجامعة األهلية في جمهورية فرنســا هم الطلبة الفرنســيون الذين خاضوا 
تجربة الدراســة في الجامعة األهلية وخاضوا تجربة المعيشة في البحرين 

وتعرفوا على كل مميزات هذا الوطن العزيز.

أربعة عشر فوًجا
أين نجد خريجي الجامعة األهلية اليوم؟

تجدهــم فــي مختلف مواقــع اإلنتاج واإلنجــاز في القطاعيــن الحكومي 
والخــاص، خرجنــا حتى اآلن 14 فوًجــا بعضهم يتبــوأون أرقى المواقع 
القيادية وبعضهم اآلخر اســتقل بمشروعات ومبادرات خاصة قدمت قيمة 

مضافة لالقتصاد وأسهمت في توفير وظائف جديدة لزمالئهم.
وتجــد في خريجينا من تبوأوا أعلى المواقع القيادية في المواقع السياســية 
واالجتماعيــة واالقتصادية وفي مقدمتهم خريجــة الجامعة األهلية معالي 
رئيس مجلس النواب الســيدة فوزية بنت عبــدهللا زينل وعدد من زمالئها 

أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات الشركات والمؤسسات.
ولدينا خريجــون حققوا ابتكارات خالقة ومتميزة وفي مقدمتهم المخترعة 
أمينــة الحــواج التي فــازت بعدد كبيــر من الجوائــز العالمية وأســهمت 

بمخترعاتها في تطوير الخدمات العالجية في مجال العالج الطبيعي.

”األهلية” مشروع تنويري وإحدى ثمار المشروع اإلصالحي لجاللة الملك

"ابنتك أول طالبة بالجامعة"
بداية، ما قصة تأسيس الجامعة األهلية، فلقد نبا إلى مسامعنا 

أنها حلم قديم؟
بــدأت القصــة بطرفة بســيطة، كررتها في العديد مــن المحافل، كان ذلك 
في العــام 1991 عندما كنت أشــارك بأحد المؤتمــرات بجامعة كمبردج 
والتقيت باثنين من األســاتذة الســعوديين، د. عبدهللا المحجل )رحمه هللا(، 
ود. بكر أحمد حســن، وتحدث الدكتور المحجل بأن ابنته عمرها 16 عاًما 
وبعد عامين يريد إرســالها للدراســة الجامعية في الواليات المتحدة ولكن 
أمها ترفض بشــدة، فقلت له على الفــور "وجدتها!. فقال لي: ماذا وجدت 
يــا عبدهللا؟.فقلت: نأتي بجامعة من أميركا إلى البحرين ولتكن أول جامعة 
خليجيــة خاصة تتعــاون مع جامعات غربية عريقة، وســتكون ابنتك أول 

طالبة بالجامعة".

ومتى تأسست الجامعة بالفعل؟
شــكلنا لجنــة تأسيســية، وكان الحلم يكبر يوًمــا بعد يــوم، وتقدمنا بطلب 
التأســيس العام 1991 إلى مجلس الــوزراء ووزارة التربية والتعليم، لكن 
الظروف لم تكن مناســبة، إذ كان التصور الســائد أن الجامعات مسؤولية 
القطاع الحكومي فقط. ثم طرحنا طلب التأسيس مرة أخرى بعد التصويت 
علــى ميثاق العمل الوطني الذي نص على أن الدولة تشــجع على إنشــاء 
الجامعــات األهلية والخاصة، وقد تشــرفت بتمثيل قطاع التعليم في اللجنة 
العليا للميثاق. وبعد تصويت شعب البحرين على الميثاق بغالبية كبيرة يوم 
14 فبراير 2001، حصلنا على الموافقة على تأسيس الجامعة األهلية في 

25 مارس من العام نفسه.

من 50 إلى 2000 طالب وطالبة
كيف اكتسبت الجامعة سمعتها الطيبة؟

الجامعة األهلية اليوم من الجامعات الرائدة خليجيًا، واكتسبت سمعتها من 
التزامهــا بالمعايير العالمية للجودة، ونخبة األســاتذة البحرينيين والعرب 
الذين درســوا في الجامعــات الكندية واألميركيــة واألوروبية، واتفاقات 
التوأمــة والتعــاون مــع جامعات عالميــة عريقة فــي بريطانيا وفرنســا 
وأميــركا، ما جعلهــا تحصل على أعلى التقييمات مــن هيئة جودة التعليم 
والتدريــب، وتحظى باالعتمادية المؤسســية من مجلس التعليم العالي. لقد 
بــدأت الجامعة بـ 50 طالبًا وكليتين، واليوم بها نحو 2000 طالب وخمس 

كليات.

شهادة معتمدة في الخليج
حققــت الجامعــة األهليــة العديــد مــن اإلنجــازات، وقــد توجتها 

باالعتمادية المؤسسية مطلع هذا العام، فما تعليقكم؟
ليس اإلنجاز األول وال األخير إن شاء هللا، إذ إن إنجازات الجامعة كبيرة 
ومتعددة ومتنامية منذ تأسيســها في العام 2001 حتى اآلن، وقد منح األخ 
الفاضل ســعادة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور 
ماجد بن علي النعيمي الجامعة شهادة االعتمادية المؤسسية للجامعة، التي 
تعتبر وســاًما مهًما نفخر به، فضاًل عن أنها تشــكل نافذة للطلبة الخليجيين 
الراغبيــن بااللتحــاق بالجامعــة، إذ تتيح لهم االعتمادية هذا الحق بشــكل 
واضــح، وتعــد شــهادة الجامعة األهلية معتمــدة في بلدانهــم كما هو حال 

شهادات جامعات بلدانهم تماًما.

التبادل الطالبي الدولي
هــل تعتقــدون أن بإمــكان الجامعــة األهليــة أن تكــون جاذبــة 

للطلبة من الخارج؟
حــدث ذلــك فعاًل، الجامعــة ومنذ نحو عقد مــن الزمان تســتقطب أفواًجا 
مــن الطلبة الفرنســيين ضمــن برنامج التبــادل الطالبي الدولــي مع عدد 
من الجامعات والمؤسســات التعليمية الفرنســية، كما استقطبت الكثير من 
الطلبة الخليجييــن والعرب ومن مختلف بلدان العالم، في برامجها بدرجة 
البكالوريــوس وكذلــك في برامج الدراســات العليا التــي نقدمها بدرجتي 

الماجستير والدكتوراه.

البحرين مؤهلة ألن تصبح مركًزا 
رائًدا لنشر العلم والمعرفة
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كورونا والخطط البديلة
محطتنــا األخيرة في ظل ظروف جائحة كورونا.. أردنا أن نختتم حوارنا 
مــع الحواج عــن تعامل الجامعة مع هذا الظرف فقال: تســألني عن قصة 
رائعة تبعث في النفس الفخر واالعتزاز، فمن وحي التعامل الناجح للفريق 
الوطني بقياد سمو ولي العهد حفظه هللا ورعاه، كان نجاح الجامعة األهلية 
فــي المحافظة على ســير العملية التعليمية بكل سالســة في ظل الجائحة، 
فبمجرد صدور قرارات توقف الدراسة المنتظمة بشكلها التقليدي في شهر 
فبرايــر الماضي لمواجهة الجائحة، اســتفادت الجامعة من خططها البديلة 

المعد لها مســبقا؛ لتحقــق قصة نجاح رائعة في المحافظة على اســتمرار 
الفاعليــة التعليميــة والتعلمية للجامعــة في فترة اإلجــازة االحترازية وما 
بعدهــا، خصوصا مــع توافر برنامــج الموديل الذي يوفــر فصوال وبيئة 
دراسية افتراضية لطالما كانت مساندة لطلبة الجامعة األهلية في دراستهم 
ومعــززة للبيئة التعليميــة في الجامعة.. لقد كانت تجربــة رائعة وكنا كما 
أتصور المؤسســة التعليمية األولى في البحريــن التي تحولت للتعليم عبر 

األون الين مباشرة ودون أي تأخر.

طموحنا أن نكون ضمن أفضل 500 جامعة بالعالم خالل 10 سنوات

االلتزام بالمسؤولية االجتماعية
تقدم الجامعة منًحا جزئية لشرائح من المجتمع، من 

هي؟ وما الهدف من ذلك؟
ســأجيب عــن الســؤال الثانــي ثــم أعــود لــألول.. الجامعة 
األهلية مشــروع وطني وتنويري وإحدى ثمرات المشــروع 
اإلصالحي لجاللة الملك المفدى كما جاء على لســان ســعادة 
وزيــر التربية والتعليــم الدكتور ماجد بن علــي النعيمي في 
إحدى فعاليات الجامعة التــي حظيت برعايته الكريمة، ومن 
هذا المنطلق فإن الجامعة تنظر لنفسها بوصفها شريك أساس 
في مسيرة التنمية والبناء التي يشهدها وطننا العزيز، وتحجز 
موقعها ودورها باستمرار لتتحمل مسؤوليتها االجتماعية في 

هذا اإلطار.
وإحــدى مظاهــر المســؤولية االجتماعيــة للجامعــة إتاحتها 
منحا جزئية بنســب تصل إلى 50 % من الرســوم الدراسية 
لخمس شــرائح في المجتمع وهــي: األيتام، وأصحاب الهمم، 
والعاملــون بالصفــوف األماميــة وأبناؤهــم، والمبدعــون، 
والمتفوقــون، فيما ســتكون األولوية لألســبقية خصوًصا في 

برامج الدراسات العليا.
أعتبــر نفســي من المؤمنيــن بأن خدمــة المجتمــع يجب أن 
تكون هدفًا شــخصيًا لألشخاص والمؤسسات، وال أرغب في 
الحديــث عــن العمل الخيري وإنما عن خدمــة المجتمع. ففي 
الجامعة وضعنا ذلك ضمن أهدافها الرئيســة: البحث العلمي، 
خدمــة الجامعة، خدمــة المجتمع. وال نصــرف األموال فقط 
وإنما نتطوع باألوقات ونساهم بالدراسات أيًضا لتحقيق ذلك. 
أما البحث العلمي فأعتقد أنه والتدريس وجهان لعملة واحدة، 
ونؤسس به لعمل يحل جميع مشكالتنا، لذا عقدنا اتفاقيات مع 
جامعة عالمية عريقة مثل جامعة برونيل البريطانية وجامعة 
جورج واشــنطن األميركية لكي يكون التدريس واإلشــراف 
وقضية البحــث في البحرين والتخــرج والدرجة العلمية من 

بريطانيا والواليات المتحدة األميركية.

المساواة بين جميع الطالب
هــل هناك تجــاوب من هــذه الشــرائح مــع الجامعة 

األهلية؟
بالتأكيد، فنحن وهلل الحمد الجامعة األكثر جذبًا ألصحاب الهمم 
ولقد خرجنا العشرات منهم طوال السنوات الماضية، وال يخلو 
فوج من الخريجين من عدد من أصحاب الهمم الذين نعتز بهم 
وبإرادتهم وتميزهم عبر الدراسة في الجامعة األهلية، وهناك 
إدارة خاصــة تهتــم برعاية هؤالء الطلبــة وتقديم الدعم الفني 
لهم والمساندة التي ال تخدش مبدأ المساواة بين جميع طالبنا.

وكذلك األمر بالنسبة لأليتام والطلبة المبدعين والمتفوقين، أما 
العاملون في الصفوف األمامية وأبناؤهم فهي شريحة نضمها 
حديثًا؛ تقديًرا منا لكل التضحيات التي يبذلها هؤالء األحبة من 
منتسبي وزارة الدفاع ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ألجل 

حماية البحرين وسكانها في هذه الظروف االستثنائية.

من مختلف المحافظات
ما مناطــق البحرين التــي يلتحق أبناؤها بالدراســة 

في الجامعة األهلية؟
نحــرص على أن يعبــر طلبتنا عن تنــوع المجتمع البحريني 
الثقافــي واالجتماعي فطلبتنا من مختلــف محافظات المملكة 
ومناطقها ومن ومختلف الطبقــات االجتماعية، ولدينا طلبتنا 
اآلخرون الخليجيون والعرب ومن مختلف دول العالم، وهذا 
التنوع الجميل ميزة للجامعة األهلية؛ ألننا نعتقد أن هذا التنوع 
ينعكس إيجابًا على البيئة الجامعية وقيم التسامح والتآلف لدى 
الطلبة الذين تتعزز ثقافتهم وخبراتهم في هذه البيئة المتنوعة.

ما برامجكم الجديدة فــي الفترة المقبلة وطموحات 
الجامعة؟

لدينا مجموعة جيدة من البرامج الحيوية والمطلوبة في سوق 
العمل عبــر 4 كليات هي كلية العلوم اإلدارية والمالية وكلية 
اآلداب والعلوم وكلية الهندســة وكلية تكنولوجيا المعلومات، 
ونخطــط في الجامعة لطــرح برامج جديدة متميزة وشــديدة 

التوافق مع متطلبات سوق العمل.
وعــن الطموح، فيعمل أســاتذة الجامعــة وموظفوها وطلبتها 
بــروح الفريق الواحد، لنقــل الجامعة من المســتوى الممتاز 
الذي تتمتع به اليوم وتتصدر من خالله المشــهد المحلي، إلى 
العالمية التي نطمح إليها، لنرفع بذلك اسم البحرين عاليا، من 
خالل تكثيف األبحاث العلمية ذات المستويات المتقدمة، ومن 
خالل بناء شــراكات اســتراتيجية مع الجامعات والمؤسسات 

التعليمية العريقة في العالم.

بحلول العام 2030
وهــل لديكــم طمــوح علــى مســتوى التصنيفــات 

العالمية للجامعات؟
نعــم، نطمح إلى أن نكــون ضمن أفضــل 500 جامعة على 
مستوى العالم بحلول العام 2030، وأن تكون الجامعة األهلية 
إحدى أفضل 5 جامعات خاصة على مســتوى المنطقة خالل 
الســنوات القليلة المقبلة، طموح يعبر عنه عمل متواصل في 
خطط اســتراتيجية تتم عملية مراجعتها باستمرار، وتستعين 
الجامعــة ألجــل تحقيــق ذلــك بعلمــاء وأكاديميين وأســاتذة 
مرموقين على مســتوى عال، اكتسبوا خبرة تدريسية وبحثية 
في أعرق الجامعــات ومن مختلف البلدان والجنســيات، مع 
الحــرص الشــديد على جــودة ونوعيــة البرامــج األكاديمية 
والبحــث العلمي ومســتوى التدريس، والنجــاح في اجتذاب 

نخبة من الطلبة المتميزين أيًضا.
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نموذج للجامعات البحرينية
يشــار إلى جامعة العلوم التطبيقية واحــدة من أفضل الجامعات في العالم، 
وهــي بذلك تقــدم نموذًجــا للجامعــات البحرينية التي تمكنــت من تطبيق 
المعاييــر العالميــة في مجال التعليــم العالي، فالجامعة تضــم أربع كليات 
هــي كلية العلــوم اإلدارية وكليــة الحقوق وكليــة اآلداب والعلــوم وكلية 
الهندسة، وتطرح مجموعة من البرامج المتنوعة في درجتي البكالوريوس 
والماجستير تتلخص في برامج البكالوريوس في الحقوق، وإدارة األعمال، 
والمحاسبة، والعلوم السياسية، ونظم المعلومات اإلدارية، وعلم الحاسوب، 
والتصميــم الجرافيكــي، والتصميم الداخلي وتخصصات الماجســتير في 
القانون، والقانــون التجاري، وإدارة األعمال، وإدارة الموارد البشــرية، 
والمحاســبة والتمويل، باإلضافة إلــى البرامج البريطانية التي يحصل من 
خاللها الطالب على شــهادة بكالوريوس بريطانية من جامعة لندن ساوث 

بانك في تخصصي الهندسة المدنية والمعمارية.

تخصص العلوم السياسية
وتعتبر الدراســة في الجامعة تطبيقية، وتعتمد على المهارات، بما يســهم 
فــي تخريج قادة لديهم مهارات التواصل والقيــادة واإلدارة، عبر التركيز 
على الخريج الذي يمتلك المهارات المطلوبة لســوق العمل، وروح ريادة 

األعمــال مع الشــهادة، كمــا أن الجامعة تعتبر الوحيدة فــي البحرين التي 
تقدم تخصص العلوم السياســية وتخرج طالبا قادرا على العمل في الحقل 
الدبلوماســي، والمؤسســات اإلعالميــة العامــة والخاصة، والمؤسســات 
السياســية، ومراكز البحوث والدراســات، والمنظمات اإلقليمية والدولية، 
ومنظمات المجتمع المدني، ويستطيع أن يحلل المعلومات ويتخذ قرارات 

ويعمل على وضع سياسات وفق إطار تحليل علمي.

ودأبــت الجامعة منذ تأسيســها على تأكيد نوعيــة البرامج وجودتها بحيث 
تتميــز باعتمــاد مبــدأ التركيز علــى التنويــر المعرفي للطلبــة من خالل 
اســتراتيجية اعتماد المناهج التي تضع الطالب في قلب العملية التعليمية، 
والعمــل علــى توفير المــواد الدراســية التــي تواكب أحــدث المتغيرات 
والدراســات الحديثة في المجاالت المختلفة، وتوفير المختبرات والقاعات 
الدراســية المتطورة التي تعزز من العملية الدراســية للطالب، إضافة إلى 
حــرص الجامعة على توظيف التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في العملية 

الدراسية لتحفيز اإلبداع والمعرفة التقنية لدى الطلبة.

تخريج قادة لديهم مهارات 
التواصل والقيادة واإلدارة

اعتمدت البيئة العلمية الخالقة المبنية على اإلبداع والتفاعل

”العلوم التطبيقية” ضمن قائمة 
أفضل 700 جامعة عالمية

كانت خطوة جامعة العلوم التطبيقية مثيرة لإلعجاب حين وافق مجلس إدارة الجامعة على زيادة الدعم 
المقدم للطلبة المتضررين من جائحة كورونا إلى أكثر من 120 طالبا وطالبة خالل الفصل الدراسي الثاني 
والفصــل الدراســي الصيفــي. وإضافــة إلى الخدمــات المقدمة من صنــدوق دعم الطالب، أعلنــت الجامعة 
حزمة أخرى من المساعدات تمثلت في الموافقة على تمديد أقساط الرسوم الدراسية كإجراء استثنائي 
لبعــض الطلبــة الذيــن يتعســر عليهم دفع أقســاطهم في الوضــع الطبيعي على ثالث دفعات بســبب 
الظــروف المتعلقــة بجائحــة كورونــا، كمــا تم الســماح لطلبــة برامــج الماجســتير والطلبــة ذوي المعدالت 

التراكمية األقل من 70 % بالتقديم للحصول على الدعم خالل الفصل الدراسي الثاني والصيفي.
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توظيف التكنولوجيا والتطبيقات 
الحديثة في العملية الدراسية 

لتحفيز اإلبداع

برامج بريطانية في الهندسة 
بالشراكة مع جامعة لندن 
ساوث بانك في المملكة 

المتحدة

السفراء: 5 آالف خريج
وهناك جانب مهم، فقد شــكل تصنيف الجامعة ضمن أفضل 700 جامعة 
عالميًا، ومن بين أفضل 150 جامعة ناشئة في العالم إضافة مهمة لمسيرتها 
المتميزة، وال شــك أن حصولها على هذا المركز المتقدم من قبل المراكز 
العالمية المتخصصة بتصنيــف الجامعات يجعل منها تتميز بقدرة وكفاءة 
المنافســة مــع نظيراتها العالمية، وهــو دليل على ما تقــوم به من تطوير 
لبرامــج واســتراتيجيات الجامعة المواكبــة للمتغيرات البحثيــة والعلمية 
المتالحقــة في العالــم، وينتظم بالدراســة ما يزيد عن ثالثــة آالف طالب 
وطالبة، كما أن الجامعة منذ أن تأسيسها رفدْت سوق العمل بما يزيد على 
5000 خريج جميعهم مؤهلون وعلى مستوى عاٍل من األكاديمية والعلمية 
والمهنية، األمر الذي يمثل اعتزاًزا كبيرا للجامعةً، وهم بمثابة سفراء لها 
فــي البحرين وفي دول عدة، كما يشــغل بعضهم مناصب مرموقة، األمر 

الذي يظهر الصورة الحقيقية للجامعة وقدرتها األكاديمية.

وتحرص الجامعة على مساعدة طلبتها ودعمهم معنويًا وماديًا؛ إيمانًا منها 
بحــق الطالب فــي التعليم، إذ تقــدم مجموعة من المنح الدراســية لطلبتها 
تتمثل في المنح الدراســية للمتفوقين في الثانوية العامة، والمنح الدراســية 
للطلبــة المتفوقين أكاديميًا، والمنح الدراســية للطلبــة المتفوقين رياضيًا، 
والمشــاركين فــي أندية الجامعــة الرياضية، والمنح الدراســية لألقارب، 
وأخيــًرا صنــدوق دعم الطالب الذي يهــدف إلى إلى تقديــم الدعم والمنح 

الدراسية للطلبة المتفوقين والمتعثرين من مختلف فئات المجتمع.

تصنيف جرين ماتريك
على مدى الســنوات القليلة الماضية، نـــجحت الجامعــة في تحقيق العديد 
من اإلنـــجازات علــى مختلــف المســتويات األكاديميــة واإلدارية، لعل 
أهمهــا الحصــول على االعتماد المؤسســي من مجلس التعليــم العالي في 
مملكة البحرين، واســتيفاء المراجعة المؤسسية من قبل هيئة جودة التعليم 
والتدريــب، إضافة إلى تصنيف الجامعة من بين أفضل 700 جامعة على 
 QS World University Rankings مســتوى العالــم فــي تصنيــف
2021، وتصنيفها ضمن قائمة أفضل 150 جامعة ناشــئة تحت عمر 50 
ســنة على مســتوى العالم ومن بين أفضل 17 جامعة عربية، وحصولها 
علــى المرتبة 37 عربيًا بحســب تصنيــف QS للجامعات العربية 2019 
- 2020، كمــا أنها أول جامعة في البحرين تحصل على أربع نـــجوم في 
تصنيــف Stars QS العالمي، إضافة إلــى حصول الجامعة على المرتبة 
636 عالميًــا بتصنيف الجرين ماتريك العالمي للجامعات الخضراء، كما 
ظهــرت الجامعة في الترتيب +401 في تصنيــف التايمز العالمي للتعليم 
العالي في التأثير وتحقيق أهداف التنمية المســتدامة، وتوجت تعاونها مع 
أكاديميــة التعليم العالــي البريطانية لتكون أول جامعة خاصة في البحرين 
يتــم اعتمادها كمركــز تدريبي معتمد لتدريب أعضــاء هيئة التدريس من 
داخــل الجامعــة، إذ حصل 83 من أســاتذة الجامعة على شــهادة الزمالة 

والزمالة المتقدمة والزمالة األساسية من األكاديمية.

آيزو المؤسسات التعليمية
وتعتبــر الجامعــة أول جامعة في البحرين ومن أوائــل الجامعات العربية 
التي تحصل على شهادة اآليزو الخاصة بأنظمة إدارة المؤسسات التعليمية 
"ISO21001:2018"، إضافــة إلــى حصولها على شــهادة اآليزو في 
مجــال العمل اإلداري وتقديــم الدعم اإلداري للطالب فــي جامعة العلوم 
التطبيقية "ISO9001:2015"، لثالث سنوات متتالية، ونـجحت الجامعة 
فــي نيل االعتراف الرســمي في األردن واعتماد المؤهــالت التي تقدمها 
لطلبتها في درجتي البكالوريوس والماجســتير، أما على صعيد المسابقات 
فحصدت الجامعة المركز األول عن القطاع التعليمي في مسابقة محافظة 
العاصمة ألجمل تزيين للمباني الحكومية والخاصة للســنة الخامســة على 

التوالي.

طلبة الجامعة يحصدون الجوائز
وعلى مستوى الطلبة حصل طالب الجامعة على جائزتين من أصل عشر 
جوائز تم منحها في مســابقة إنـــجاز العرب الثالثة عشــرة لرواد األعمال 
الشــباب، التي عقدت في ســلطنة ُعمان في نوفمبــر 2019، حيث حصد 
الطلبــة جائزة أفضــل منتج عرض في الــدورة ضمن الجوائز الرئيســة 
الثــالث المقدمة من مؤسســة إنـــجاز العرب، كما حصــدوا جائزة تحدي 
بوينــغ المقدمة من شــركة بوينغ العالمية "جائــزة STEM، ومنتج رواد 
األعمال للعام 2019"، وقد شــارك الطالب في هذه المســابقة بعد فوزهم 
في المسابقة السنوية للشباب رائدي األعمال 2019 التي أقيمت بتنظيم من 
مؤسسة إنـجاز البحرين، إذ حصد الطلبة جائزة أفضل شركة لفئة الجامعات 
2019 عــن تطبيقهم الذكي الفزعة الذي يتيح للمســتخدمين التواصل بين 
مالكي السيارات والجهات المختصة بصيانتها والعناية بها. هذا وفاز ثالثة 
طــالب من كلية اآلداب والعلوم بالمراكز الثالثة األولى لبرنامج التصميم 

."Perfume Carafe" في مسابقة تصميم زجاجة عطر

أما على الصعيد الرياضي فقد حقق فريق الجامعة لكرة القدم لقب النسخة 
األولــى من الــدوري الوطني للجامعــات، كما حصد طلبــة الجامعة لقب 
الهــداف، ولقب أفضــل العب في البطولة، وفي منافســات الكرة الطائرة 
حــل فريق الجامعة بمركز الوصيــف، أيًضا حصدت الجامعة لقب بطولة 
الجامعــات البحرينيــة لتنــس الطاولة لســنتين متتاليتين مــن خالل طالب 

الجامعة والعب المنتخب الوطني راشد سند.
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الحياة األكاديمية في مواجهة تحديات جديدة

نحو المستقبل.. بال عوائق

ووفقًا للمتابعــة والمعلومات التــي أعلنت عنها 
جامعــة البحريــن، فقد تــم اإلعالن عــن نتائج 
القبول فــي برامجها للمرحلــة الجامعية األولى 
)البكالوريوس والدبلوم المشارك( للعام الجامعي 
2021 - 2020، أما عدد طلبات االلتحاق خالل 
العــام الجاري قد فاق العــام الماضي، وتم قبول 
طلبــات حوالي 7700 طالب وطالبة، وهو عدد 

غير مسبوق في تاريخ الجامعة.
وشــهدت عملية القبول لهذا العــام إقبااًل كبيًرا، 
األعــوام  أعــداد  المتقدميــن  أعــداد  فاقــت  إذ 
الســابقة، وامتازت عملية تقديم الطلبات بحسن 
التنظيم وسالســة اإلجراءات، بحيث تم اســتالم 
جميــع طلبات القبول من داخــل مملكة البحرين 
وخارجهــا بالشــكل اإللكتروني، وهــذه خطوة 
ــل ألول مرة في الجامعــة؛ حفاظًا منها على  تفعَّ
االحتــرازات الصحيــة، وتجنبًــا ألي اختالط، 
ل الرقمي  وأخــًذا بالتوجهات الوطنية فــي التحوُّ

للمؤسسات الرسمية.

تثبيت قبول الطلبة الجدد
وفق عمادة القبول والتســجيل في الجامعة، فإن 
عملية تثبيت القبول إلكترونيًا بدأت فعليًا اعتباًرا 
من يوم الجمعة الموافق 28 من أغسطس 2020 
واستمرت حتى الثاني من سبتمبر، إذ بادر الطلبة 
الجدد بتثبيت قبولهم خالل الفترة المذكورة بدفع 
رســوم التثبيت من خالل أجهزة سداد أو تطبيق 
ســداد أو بوابــة الحكومة اإللكترونيــة، للحفاظ 
على فرصتهم الدراســية ومقاعدهم في البرامج 
األكاديميــة التــي قبلــوا فيها، ويُعد عــدم تثبيت 
القبــول في الفترة المذكورة، تراجًعا من الطالب 
عــن رغبته فــي االلتحــاق بالجامعــة، علماً أن 
الطلبة المكفولين ســيتم التعامل مع تثبيت قبولهم 

في التخصصات المبتعثين إليها الحقًا.

تحديات كبيرة أمام الجامعات والمعاهد البحرينية

 جامعتا البحرين والخليج العربي أمام عام 
أكاديمي ”استثنائي”

المشــهد عــن قــرب، في حوالي 17 جامعــة ومعهدا في مملكة البحرين، كأنه "منتدى تخطيــط أكاديمي"، في ظل جائحة كورونا 
والتعليم عن بعد، وما أفرزه العام الدراســي الماضي، إذ يتم وضع الســلبيات واإليجابيات والخيارات المتاحة للمضي في العملية 
التعليمية، وهذا ليس على مســتوى الجامعات فحســب، بل يشــمل كل المراحل الدراســية، إال أن الحياة الجامعية اليوم تتطلب 

مواكبة ألحدث التقنيات في كل التخصصات.
ولننظر إلى الجامعتين الرئيســتين في البالد: جامعة البحرين وجامعة الخليج العربي؛ ألنهما تحصدان العدد األكبر من الطلبة 
وفي تخصصات متعددة، وأيًضا، ســائر الجامعات والمعاهد، تضع طلبتها في المقدمة بالضرورة، ويتســاوى الجميع في تحقيق 

الهدف، وهو تخريج دفعات مؤهلة مهما كانت الظروف.
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إنجاز جامعة الخليج العربي
ذهابًــا إلى جامعــة الخليج العربي واســتعدادتها للعام الجديــد، فقد توجته 
بإنجــاز جديد، وهو الحصول علــى االعتماد األكاديمي من جهات عالمية 
مرموقــة، إذ حصــل برنامج الدكتوراه فــي إدارة االبتــكار والتقنية على 
اعتماديــة معهــد االبتــكار العالمي بالواليــات المتحــدة األميركية، ونال 
برنامج الماجســتير اإلكلينيكي في طــب العائلة اعتمادية المنظمة العالمية 
ألطباء األســرة، وحصل مركز المحاكاة الطبــي بالجامعة على اعتمادية 
جمعية المحاكاة في الرعاية الصحية بالواليات المتحدة األميركية. وخالل 
لقاء وزيــر التربية والتعليم رئيــس مجلس التعليم العالــي ماجد النعيمي، 
اســتقبل فيه رئيس جامعــة الخليج العربي خالد العوهلــي وعدًدا من كبار 
المســؤولين بالجامعة، أثنى الوزير على هذا اإلنجاز المشّرف الذي يعزز 
الثقة بالمســتوى الرفيــع لبرامج الجامعة األكاديميــة وينعكس إيجابًا على 
سمعتها العلمية بين مؤسسات التعليم العالي المتميزة، مؤكًدا اهتمام ودعم 
مملكــة البحرين لهــذه الجامعة التي تمثل أنموذًجا أكاديميًا مشــرفًا يعكس 

عمق العالقات األخوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

برنامج الماجستير اإلكلينيكي
وأثنى الوزير على جهود الجامعة في إطالق برنامج الماجستير اإلكلينيكي 
فــي طــب العائلة، تنفيًذا لقــرار مجلس الوزراء بهــذا الخصوص، ضمن 
مشــروع وطني لتدريب األطبــاء البحرينيين حديثي التخّرج، بالشــراكة 
مــع المجلس األعلى للصحة ووزارة الصحــة، وبدعم من صندوق العمل 

)تمكين(، بما من شأنه النهوض بقدرات الكوادر الطبية الشابة. 

كما تم بحث ســير العمل في مشــروع مدينة الملك عبــدهللا بن عبدالعزيز 
الطبيــة، إذ أكــد الوزير أن هــذه المدينة تشــّكل إضافة نوعيــة للخدمات 
التعليميــة والطبيــة بالمملكة والــدول األعضاء بالجامعــة، بما تضمه من 
مستشــفى تعليمي متكامل، ومراكز بحثية متخصصة، مشــيرا إلى أن هذا 
المشــروع يعكس متانة العالقات التاريخية بين مملكة البحرين وشــقيقتها 

المملكة العربية السعودية.

رئيس جامعة الخليج العربي خالد العوهلي

رياض حمزة: ثوابت رؤية القيادة
أمام هذا المشــهد، أثنى رئيس جامعة البحرين رياض يوسف حمزة، على 
الدعــم الكبير الذي تتلقاه جامعــة البحرين من لدن القيــادة الحكيمة ممثلة 
في عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، ورئيس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، وولي 
العهــد نائب القائــد األعلى النائب األول لرئيس مجلــس الوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، مشيًرا إلى أن هذا الدعم 
الكريــم والكبيــر له المحل العالي مــن اإلكبار واالعتــزاز، ويعكس الثقة 
المتواصلة في الجامعة الوطنية، منوهًا بفاعلية جسور التعاون الممتدة بين 
الجامعة ووزارة التربية والتعليم من جهة، وبين الجامعة وهيئة المعلومات 
والحكومــة اإللكترونية مــن جهة أخرى، الذي كان لــه األثر الطيب فيما 
تميــزت به مرحلة تقديم طلبات االلتحاق من إيجابية وســهولة وسالســة، 
خصوًصا في ظل الظروف االســتثنائية التي يعيشــها العالم بأسره بسبب 
جائحــة فيروس كورونا )كوفيد 19(، مهنئًا الطلبة المقبولين، ومتمنيًا لهم 
مســتقباًل مشــرقًا يواكب األهداف المرجوة من خطط التطوير والتحديث 

التي تجري في مملكة البحرين، في ضوء ثوابت رؤية القيادة الرشيدة.

رئيس جامعة البحرين رياض حمزة
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أفــادت القائــم بأعمــال مديــر المركــز اإلقليمــي لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصال مي شــمندي بــأن المركز 
اســتحدث 11 برنامًجا تدريبًيا عن ُبعد، يســتفيد منها معلمو المدارس خالل العام الدراســي الجديد 2020 - 
2021. وذكرت أن هذه البرامج تركز على المســتجدات العالمية في مجال التعليم الرقمي، مثل الحوســبة 
السحابية والذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء. وأشارت إلى أن المركز يعمل في المملكة بإشراف منظمة 
اليونسكو، ويوظف برامجه لخدمة المشروعات التطويرية لوزارة التربية والتعليم، ولخدمة الكوادر التربوية 

محلًيا وإقليمًيا.
وقالت شمندي إن وزارة التربية والتعليم تقدم كل الدعم والمساندة للمركز منذ إنشائه، وإن اعتماد آلية 
التدريــب عــن بعــد هو أحد األهداف التي يقوم عليهــا المركز؛ من أجل االرتقاء بمســتوى البرامج التدريبية، 
والوصول بها إلى أعلى مستويات اإلتقان وفق المعايير العالمية، وبما يتالءم والمستجدات على المستوى 
المحلــي واإلقليمــي والعالمــي، وباالعتمــاد علــى خيــارات ذات جــودة عاليــة تســهم فــي تلبيــة االحتياجــات 

التدريبية لجميع القطاعات، وبما يضمن تكافؤ الفرص التدريبية للجميع.
ولفتــت إلــى أن اللجــوء إلى التباعد االجتماعي، حّتم على المركز اســتحداث عدد مــن البرامج التدريبية عن 
بعد؛ الســتدامة عملية التدريب التي تلبي احتياجات الفئات المســتهدفة في العديد من الجوانب الجديدة 
فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومات واالتصال، كما تــم تكييف البرامج التدريبية المعتمــدة بالمركز لتتواءم 

مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأوضحــت أن برامــج المركــز التدريبيــة تســتهدف جميــع فئــات المجتمــع المحلــي بمختلــف قطاعاتــه 
ومؤسساته، وتعمل على تعزيز اإلبداع واالبتكار والتطبيقات العملية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال؛ 
مــن أجــل بنــاء القدرات والمهــارات المهنية، والتشــجيع على وضع ونشــر مضامين رقميــة عربية تعنى 

بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

شمندي: تحفيز اإلبداع واالبتكار في التعليم الرقمي
استحداث 11 برنامجا تدريبيا للمعلمين عن بعد
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واختتمت الشــمندي بــأن المركز يعكف 
حالًيــا علــى تنفيــذ خطــة مشــتركة مع 
شــركة مايكروســوفت، باعتبــاره مركــزا 
معتمدا لتقديم امتحانات هذه الشركة 
البرامــج  مــن  حزمــة  لتوفيــر  العالميــة؛ 
التدريبية التي تتيح لمجتازيها الحصول 
على شهادات احترافية معتمدة، والتي 
الفتــرة،  هــذه  فــي  بعــد  عــن  ســتقدم 
وتتضمــن هــذه الحزمــة البرامــج التالية: 
)MTA - MCE - MIE - MIEE - MS STEM(، إضافًة 
معنــي  تدريبــي  برنامــج  اعتمــاد  إلــى 
بأساســات كتابة البحــوث داخل البيئات 
محليــة  بتجــارب  للخــروج  التعليميــة، 
رائــدة فــي مجال البحــث العلمي، يمكن 
االســتفادة منهــا فــي الميــدان التربوي، 

بالتعاون مع جامعة البحرين.

البرامج بتنظيم 
”اإلقليمي 
لتكنولوجيا 

المعلومات”

وقالــت إن جميــع البرامــج تقــدم بالمركز عبر منصــة افتراضية هــي MICROSOFT TEAMS، بطريقة تراعــي الفروق الفردية 
للمتدربيــن، وباعتمــاد أســاليب تفاعليــة تعــزز من االندماج مــع المحتــوى التدريبي، مع إعطــاء التكليفات والمشــروعات التي 

تضمن إتقان المتدربين وإلمامهم بالجانبين المعرفي والمهاري.

وأوردت شــمندي أن الخطة التي اعتمدها المركز لمواجهة الظرف االســتثنائي الراهن قد شــملت العديد من الجوانب أهمها: 
التهيئــة العامــة لمدربــي المركــز للتعاطــي مــع متطلبــات المرحلــة، من خــالل ورش عمل نفــذت من قبــل المتخصصين في 
المركز، وأخرى أقيمت بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين واإلقليميين، إلى جانب تخصيص فريق تقني لتقديم الدعم 
الــالزم فــي جميــع مراحل إعداد وتحضير وتقديم التدريب؛ من أجل ضمان سالســة العمل، ولتحقيق أقصى درجات االســتفادة 

من التدريب.

وذكرت أن البرامج المقدمة خالل العام الدراسي الجديد متاحة لمختلف موظفي قطاعات الوزارة، كما تستهدف أكبر شريحة 
من المســتفيدين من مختلف المؤسســات والقطاعات، إذ ستتضمن خطة المركز للفصل الدراسي األول كوكبة من البرامج 
التدريبيــة المتنوعــة مثل: االنفوجرافيك، المفهوم وأساســيات التصميم، تصميم ونشــر الكتــاب اإللكتروني، أهداف التنمية 
المســتدامة 2030، تطبيقات الحوســبة الســحابية، كتابة المواد التفاعلية وإدارة التعليم، تحليل وعرض البيانات باســتخدام 

MICROSOFT POWER BI، وإعداد مواد التدريب عن بعد.

التركيز على الذكاء 
االصطناعي وإنترنت 

األشياء
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وقــال إن من المقــرر إدراجها في البوابــة التعليمية، كما عملت 
إدارة التعليــم الفنــي والمهنــي علــى تجهيــز الــورش العملية 
الوقائيــة  التدابيــر  جميــع  مراعــاة  مــع  المدرســية،  والمعامــل 
واإلجــراءات االحترازية. وبيــن الصديقي أن نظام التعليم الفني 
والمهنــي هــو أحــد خيــارات التعليــم فــي المرحلــة الثانوية، إذ 
يتميز بالمزج بين المعرفة النظرية التي يتلقاها الطالب داخل 
الفصــل، والتطبيقــات العمليــة عبــر الــورش التدريبيــة وغــرف 

المحاكاة، التي تمثل النسبة األكبر من العملية التعليمية.

ولفت إلى أن هذا النظام يتيح للطالب فرصة التدريب الميداني 
في الشركات والمؤسسات، بما يؤهل الطالب بمهارات وقدرات 
اكتســبها في الجانب النظري وعززها عملًيا وواقعًيا كمهارات 

القــرن الحادي والعشــرين، والمهارات الوظيفيــة المطلوبة في 
سوق العمل.

وذكــر أن مــا يميــز النظام إتاحتــه 3 خيارات مســتقبلية للطالب 

بعــد التخــرج مــن المرحلــة الثانوية تتمثــل في: امتــالك الطالب 

فرصة مواصلة التعليم العالي في أحد التخصصات المناســبة 

للمســار الملتحــق بــه، وإمــكان اســتفادة الطالــب مــن الفــرص 

الوظيفية بمؤسســات وشــركات سوق العمل، إضافة إلى قدرة 

الطالــب علــى فتــح مشــروعاتهم الخاصــة واالنخراط فــي مجال 

ريــادة األعمــال باالســتفادة مــن المهــارات والقدرات المكتســبة 

والمعززة خالل هذه السنوات.

الصديقي: 
اإلقبال كبير 

والخريجون تولوا 
مناصب مهمة 

بسوق العمل

أعلــن مديــر إدارة التعليــم الفنــي والمهنــي بوزارة التربيــة والتعليم محمد الصديقي عــن انتهاء الوزارة من إعــداد نحو 500 درس 
رقمي جديد لطلبة التعليم الفني والمهني بمختلف تخصصاتهم.

وأشــار فــي حديــث خــاص له مع "أضــواء البالد" إلى أن ذلك يأتي ضمن اســتعدادات الوزارة المكثفة للعام الدراســي المقبل 2020 
و2021، تعزيًزا لعملية التعلم عن بعد، إذ يشهد التعليم الفني والمهني إقباًلا متزايًدا من خريجي وخريجات الشهادة اإلعدادية، 

رغبة منهم في مواكبة تطورات سوق العمل.

إعداد 500 درس رقمي لطلبة 
التعليم الفني والمهني
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مواصلة التعليم
وفي سياق ذي صلة، أكد الصديقي أن جميع خريجي شهادة المسارين الصناعي والتجاري المطور يستطيعون مواصلة التعليم 
في مؤسســات التعليم العالي الحكومية والخاصة في كليات مناســبة للمســارات الملتحق بها في المرحلة الثانوية. وأوضح أنه 
بإمــكان خريجــي المســار الصناعــي االلتحــاق ببعض تخصصــات كلية الهندســة وتخصصات كليــة تقنية المعلومــات، أما خريجو 

المسار التجاري فمتاح لهم جميع تخصصات كليات إدارة األعمال واآلداب والحقوق وتقنية المعلومات.
ولفت إلى أن أهمية هذه التخصصات تتمثل في كونها تعطي الطالب مفاتيح لالنخراط بسهولة أكبر في سوق العمل من خالل 
المهارات التي يكتســبها والنمط التعليمي في هذا النظام من تعلم بالمشــروعات، والتدريب الميداني النوعي في مؤسسات 

سوق العمل.

إقبال كبير
وفيمــا يتعلــق بالفــرق بين المســار التجاري والتجــاري المطور، أفاد الصديقي بأن المســار التجاري هو الخيــار المتوافر في التعليم 
الثانوي )توحيد المســارات(، أما المســار التجاري المطور فهو المســار الذي تتيحه إدارة التعليم الفني والمهني، ويتميز بتضمنه 
تطبيقات عملية أكثر، تعزز ما يتم اكتســابه نظريا، عن طريق التدريب الميداني ومجاالت التدريب األخرى. وبين أن إقبال الطلبة 
على المســارين الصناعي والتجاري المطور كبير، وأن خريجي هذين المســارين تميزوا وحصلوا على مناصب مهمة في مختلف 

مؤسسات سوق العمل، بينما يتم العمل باستمرار على رصد قصص نجاحهم.
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الطالبــة البحرينيــة ليلــى منصــور محمــد آل ســعيد، 
تــدرس فــي مجــال العــالج الطبيعــي بجامعــة العلوم 
الهاشــمية، وتــرى  األردنيــة  بالمملكــة  والتكنولوجيــا 
أن تجربتهــا الدراســية فــي ظــل جائحــة كورنــا جيــدة 
جــًدا، وتقول إن تجربة الدراســة عن بعــد أتاحت فرصة 
للخــوض في آفــاق علمية جديدة، فــال يكتفي الطالب 
بالمصــدر الدراســي فقط، وإنما يتلقــى المعلومة عن 
طريــق الفيديوهــات والكتــب المنقحــة على يــد نخبة 
مــن األســاتذة والباحثيــن. وإضافــة الــى ذلــك، تمنــح 
التجربة فرصة اكتســاب مهــارة تنظيم الوقت وتعدد 
المهــام التــي أصبحــت شــغل الشــباب الشــاغل فــي 
هذه الفترة، ألن بيتك جامعتك فالبد من إنجاز المهام 

المنزلية والدراسية في آن واحد.
ولبنــة  األســاس  وحجــر  البوصلــة  هــم  الشــباب  وألن 
المجتمــع، فمهما تقلصت فرص العمل، فإن الشــباب 
خلــق  علــى  وقــادر  هائلــة  قــدرات  يمتلــك  البحرينــي 
فــي  الوعــي  رفــع  مــن ذلــك هــو  مســتقبله، واألهــم 
تقدمهــا  هديــة  أفضــل  والعلــم  فالوعــي  المجتمــع، 
إكمــال  فهــو  ليلــى  طمــوح  أمــا  ولغيــرك.  لنفســك 
دراســتها فــي كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقية في 
تخصــص العــالج الطبيعــي، وأن تتخصــص في مجال 

العالج الطبيعي لألطفال.

الوعي والعلم 
أفضل هدية

ليلى منصور محمد آل سعيد
العالج الطبيعي بجامعة العلوم والتكنولوجيا 

بالمملكة األردنية الهاشمية

"

"

الميــزة األكبــر التــي تعتبــر ســمة للطلبة البحرينييــن الجامعيين من الجنســين، ســواء فــي الداخل أم 
الخــارج، هــي أن فئة منهــم تتحمل المصاعب والظروف االســتثنائية لكنها تصر علــى مواصلة الطريق، 
وألن عينهــم علــى الشــهادة الجامعيــة كوســام اعتــزاز لخدمــة الوطــن ولتشــريف أهاليهــم، وعينهم 
األخرى، متفائلة بمستقبل وظيفي واعد، فإن هذه الروح، وبعد التوكل على اهلل سبحانه وتعالى ونيل 

التوفيق، تنبض بحماس يدفع للنجاح.

طلبتنا الجامعيون
عين على الشهادة وأخرى على الوظيفة

يحملون روح التفاؤل
بمستقبل واعد...
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ويــدرس الطالــب محمــد ســعيد محمــد تخصص تقنيــة المعلومــات في 
الجامعــة العربيــة المفتوحــة، ويصــف تجربتــه الدراســة بأنهــا جيــدة إلــى 
حــد مــا بفضل نظام التعلــم عن بعد، والتقنيات المتطــورة في الجامعة 
التي تساعد وبشكل كبير على تكثيف التواصل بين الطالب والمنصة 
التعليميــة، بمــا ينشــر الفائــدة ويســاهم فــي اســتغالل هــذا الوقت من 
الجائحــة فــي اســتمرار الدائــرة التعليمية للطــالب في منازلهــم من دون 

تعريضهم ألي خطر.
ولو تحدثنا عن المستقبل الوظيفي، فالكثير منا يرونه صعًبا أو معقًدا؛ 
نظًرا لقلة الوظائف في ســوق عمل صغيرة ومحدودة من جهة، وكثافة 
عدد الباحثين عن عمل من حملة الشهادات الجامعية أو الثانوية العامة، 

ولكن األمل موجود دائًما بمستقبل أفضل للجميع بعون اهلل.

استمرار الدائرة التعليمية

محمد سعيد محمد
تخصص تقنية المعلومات في الجامعة 

العربية المفتوحة "

"

ويصــف الطالــب ســيد حســين ســيد علــي، الــذي يــدرس تخصــص إدارة 
األعمــال والتســويق بالجامعــة العربية المفتوحة، تجربة الدراســة عن بعد 
بأنهــا "ممتــازة"، فهنــاك حرص من جانــب الجامعة، بل ومــن جانب الكثير 
مــن الجامعــات وهيئاتهــا التعليميــة مــن أســاتذة وإداريين علــى متابعة 
متطلبات تطوير منصات التعليم باستخدام أحدث التقنيات، وهذا األمر، 
فــي ظــل ظروف طارئة نفع كثيًرا فــي تعزيز مطلب مهم في هذا العصر 
وهــو التعليــم اإللكترونــي، وهنا البد من تأكيد جهــد الطالب في البحث 

والتعلم واكتساب المهارات وتطوير القدرات.
وبالطبــع، حيــن نتحــدث عــن المســتقبل الوظيفــي، فنحــن نتحــدث عــن 
مواجهــة صعبــة كمــا هو الواقع في ســوق العمــل اليوم، وفــي اعتقادي، 
فــإن التــوكل علــى اهلل ســبحانه وتعالى وإثبــات الذات من خالل اكتســاب 
الســوق  متطلبــات  ومواكبــة  الصحيــح  والتمهــن  والمعــارف  المهــارات 
ومســتجداتها، يلــزم علــى كل الطلبــة مــن الجنســين، أن يضعــوا خطة 

ويهيئوا أنفسهم لسوق العمل بعد التخرج.

التهيؤ لسوق العمل

سيد حسين سيد علي
 تخصص إدارة األعمال والتسويق بالجامعة 

العربية المفتوحة

"

"

أنــور علــي عبــاس الزاكــي دراســته فــي تخصــص  ويواصــل الطالــب 
الهندســة الكهربائية واإللكترونية بمعهد البحرين للتدريب، ويصف 
تجربته في التعليم عن بعد بأنها "جيدة"، السيما في تطبيق إجراءات 
التباعد الجســدي وعدم االختالط مع اآلخرين والمســاعدة على تخطي 
جائحة كورونا، لكنه يقول "رأيي الشخصي، أنني لم أتمكن من فهم 

الدروس من خالل شاشة الحاسوب".
وماذا عن المستقبل المهني؟ يشير أنور إلى أنه: نظًرا لقلة الوظائف، 
يبدو المستقبل الوظيفي صعًبا وربما شبه مستحيل ألن أجد وظيفة 
حســب تخصصي وشهادتي، لكن المبشر في األمر أنه تخصص يتيح 
لــي أن أفتح مشــروعي الخــاص بصورة أفضل مــن التوظف في بعض 

الشركات الكهربائية أو اإللكترونية.

مشكلتي مع 
شاشة الحاسوب

 أنور علي عباس الزاكي
 الهندسة الكهربائية واإللكترونية بمعهد 

البحرين للتدريب

"

"

متابعة التحصيل العلمي وتجاوز 
المعوقات طريق النجاح
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تعامل مع عدم مشــاركة طالبك كسلوك شــخصي وال تكن صارما معهم 
إلــى حــد العقاب. فقد يحضر الطــالب الفصل الدراســي وال يتفاعلون أو 
يكونون على اتصال بالشبكة وال يتفاعلون أيضا؛ بل ال نرى بعضهم أبدا. 
ومــع ذلك مازالوا يحصدون الدرجــات الجيّدة، ويحققون مخرجات التعلم 
المطلوبة. ال شك أنهم إن جربوا مثل هذا النوع من التواصل ستكون لديهم 

تجربة غنية؛ لكن ال يمكنك أن تفرض عليهم المشاركة النافعة.

عند اســتعمال لوحات المناقشة، تجنب السؤال الذي يمكن أن يُقال فيه كل 
ما يمكن قوله بعد الردود الستة األولى. إن مطالبة المشاركين بتبادل بعض 
الخبرات المتعلقة بموضوع المناقشــة، ستمنح الجميع فرصةً للحديث عن 
شــيء ما. إضافة إلى ذلك، باســتثناء وضع الفصل الدراسي، فإن الطالب 
لديهم فرصة كي يُســّربوا أفكارهم قبل التعبير عن إجابتهم. لهذا الســبب، 
غالبًــا مــا نجد أن األشــخاص الذين يكون نشــاطهم قليال في المناقشــات 
المباشرة )وجهًا لوجه أو عبر الشبكة(، يملكون الكثير ليعبّروه في لوحات 

المناقشة غير المتزامنة.

لم تعد قائمة القراءة المكّونة من خمس صفحات، مفيدة على الشبكة، فهي 
تصلح للتعلم وجهًا لوجه. اســتخدم المحتوى لتوليد المناقشــة والمشاركة، 

األقل هو أكثر فاعلية.

سلطان بن عبداهلل الشهيمي- اختصاصي مناهج لغة عربية

يشــعر بعض المعلمين الجدد في التدريس عن بعد، بالقلق من أن كفاياتهم 
)Their competence( التكنولوجيــة قد تكون محــطّ نظر إذا ما ظهر 
نقصــان هذه الكفايات عند تعاملهم مــع التكنولوجيا. فمن واقع تجربتنا أنه 
إذا كنت تشــّجع على ثقافة العمل التعاوني، ومهارات حل المشــكالت مع 
الطــالب، فإن المتعلمين ســيكونون متقبّلين لذلك. فأنــت خبير في قضايا 

ماّدتك؛ ليس التكنولوجيا.

إن التدريس الجيد يتضمن بناء عالقات. وعليه، فإن التدريس عبر الشبكة 
قــد يُعّد من الوهلــة األولى حجر عثرة أمام الشــيء الذي نســتمتع به في 

التدريس. ومع ذلك، يجب أاّل يكون بهذه الطريقة.

تنطبــق العديد من المخاطر، المرتبطة بالتواصل عبر البريد اإللكتروني، 
علــى التواصــل المكتــوب عبر الشــبكة. عنــد صياغة منشــورات لوحة 
المناقشــة، تذّكــر أنك تضــع نمــاذج لطالبــك )Modelling( عن كيفية 
تواصل بعضهم مع بعض فيما يتعلق بنبرة الصوت والمحتوى. في معظم 
الحاالت، تريد التواصل أن يكون مهذبًا ولكنه غير رســمي. إذا كنت تريد 
إنشاء محادثة بداًل من التفاعل مع األسئلة واألجوبة، فال تشغل بالك كثيرا 
بالقواعد اللغوية والمراجع )على رغم أنه مكان رائع لمشــاركة الموارد(. 
اســمح للمشــاركين بالخروج عن الموضوع، فأنت ال تعرف أبًدا إلى أين 

سيقودهم.

إن الميزة الكبيرة للتعلم عبر الشبكة، تكمن في أنه يمنح المتعلم قدرة كبيرة على التحكم بنفسه؛ لذا ال تركز كثيرا على األنشطة 
المتزامنة )الجلسات الحية(؛ بل أَْكثِر من األنشطة غير المتزامنة )الويكي، ولوحات المناقشة، وما إلى ذلك(.

ال تكن صارًما في التعامل مع عدم مشاركتهم

فكر جيًدا في كيفية استخدام لوحات المناقشة 
)Discussion Boards(

ال تبالغ في تحميل المحتوى

تعّلم كيف تتعامل مع التكنولوجيا

كّون عالقات

طّبق ما تنصح به اآلخرين

أعِط المتعلم القدرة على التحكم

نصائح خاصة للمعلمين             
بشأن التعليم عن بعد 10

1

3

2
تجنّب اســتعمال الطريقة نفســها المستعملة في 
التدريس التقليدي، وجها لوجه؛ بل احرص على 
اختيار األدوات المناســبة، والمصادر المتوافرة 
الكفيلة بتحقيق أهدافك من التعليم عن بعد؛ حتى 

ينجذب إليها تالميذك بسهولة ويسر.

كن مرنا؛ ألن الطالب قد يعانون من انقطاع االتصال ألسباب مختلفة خارجة عن إرادتهم. فّكر أيضا كيف ستدير وتضبط ردودك 
على استفســارات طالبك، حتى عندما تصلك في ســاعات أخرى خارج ساعات العمل. وليُكن في اهتمامك كذلك احتياجات طالبك 
الشــخصية )Pastoral needs(، مع اهتمامك بصحتك وراحتك أيضا، مع األخذ في االعتبار الفوارق الزمنية لعمل الطالب؛ فقد 
يكون يوم العمل مســاًء أو عطلة نهاية األســبوع )أو العكس(. فمهما كان نمط عملك الطبيعي، تأكد من أن الطالب على اطالع بما 

هو متوافر في منصات الشبكة المعلوماتية، وأن يكون التدريس عن بعد في أي مكان وفي أي وقت، ولكن ال يلزم ذلك.

اســتخدم تقنية منخفضة ما أمكن إلى ذلك، وضع في حســبانك طرقًا احتياطية أخرى بديلة في حالة 
انقطاع االتصال. وال تفترض أن جميع طالبك يمتلكون اتصاال قويا ثابتا، وأجهزة عالية الجودة أو 
شاشة كبيرة، أو حتى بيئة مالئمة للدراسة فيها. خصوصا البلدان منخفضة الدخل. ومع ذلك نجد أن 
بعض المصنّفات القصيرة، التي قد تدعم إتمام المهمة المطلوبة والتي يمكن تنزيلها وطباعتها، ذات 

قيمة عالية )وتقلل من الوقت المستهلك أمام الشاشة(.

اجعل عملية التعلم بسيطة

كْن مرًنا

استخدم تقنية منخفضة لتكون أكثر شمولّية
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يشــجع الخبراء، اآلباء واألمهات على اســتغالل العطلة في إيجاد بعض الوقت للتأمل الذاتي والتواصل مع أطفالهم 
حيال الممارسات والعادات التعليمية التي أثمرت معهم وتلك التي لم تنجح، فالحديث معهم سيساعد في تحضيرهم 

ذهنيًا للعودة إلى الدراسة عن بعد، واالستعداد لمعالجة المشاكل السابقة.

تعرف المدرســة بأنهــا بيئة تعلم تعتمد على التواصــل االجتماعي مع األقران والمعلميــن، وتوفر فرصة ألطفالنا 
لتكويــن الصداقــات، ومــع التعلم عن بعد فقد أبناؤنا هــذه الميزة، لذا احرص على تعويض هــذا الفقد بخلق فرص 
وتنظيم مواعيد تمكن طفلك من التواصل مع اآلخرين والتعلم معهم. يمكنك مثاًل االستعانة بالمدرسة لترشيح طالب 
أكبر سنًا يمكنه مساعدة طفلك في تعلم بعض الموضوعات أو أداء بعض األنشطة الدراسية، ويمكنك أيًضا تشجيع 

.Zoom أو FaceTime طفلك على أداء واجباته المدرسية مع أصدقائه المقربين عبر
كمــا ينصح الخبراء بالتواصل مع أولياء أمور الطالب اآلخرين لتحديد مواعيد أســبوعية ألداء الواجبات المنزلية 

مًعا أو تنسيق مواعيد الدراسة.

مع تحول العمل والدراســة إلى المنزل، ليصبح من مكان يوفر الســكينة واالســترخاء إلى مكتب وفصل دراســي، 
أصبح من الالزم توفير مساحة تهيئ المناخ المالئم الذي يساعد على التركيز والتعلم بفاعلية أكبر. يقترح الخبراء 
إنشــاء مســاحات عمل منعزلة وهادئــة لكل من اآلباء واألمهــات وأطفالهم للحد من التوتر والتشــتت، ولكيال تفقد 

المنازل أجواء الراحة والسكينة.
تقترح المهندســة المعمارية جوليا مكفادين، المتخصصة في تصميم المســاحات التعليمية، اســتخدام إحدى الغرفة 
اإلضافية أو غرفة نوم الضيوف لهذا الغرض إن أمكن، ومحاولة إنشاء ثالثة أنواع من المناطق: منطقة للدراسة، 

ومنطقة للعمل، ومنطقة مريحة للقراءة وتنفيذ الِحرف والمشروعات المدرسية اليدوية.

مع ظروف الحجر المنزلي التي مررنا بها، وقيود التباعد االجتماعي، ننصح األهالي بشــغل أطفالهم في األنشــطة 
الحركيــة المرحــة، كما أن العديد من األبحاث ربطت بين زيادة النشــاط الجســدي واللياقة البدنية وتحســن األداء 
األكاديمي، فكلما زاد نشاط األطفال خالل الصيف كلما كانوا أكثر استعداًدا لبدء عامهم الدراسي بمعنويات عالية، 
لهذا نقترح روتينًا بســيطًا، مثل المشــي اليومي أو ممارســة أفراد األســرة أللعاب الباليستشــين أو حتى التمارين 

الرياضية مًعا.

فكر ملًيا في العام السابق

اصنع مزيدا من فرص التعلم االجتماعية

ساعد أطفالك على تخصيص مكان للدراسة

ركز على األنشطة الحركية قدر اإلمكان

مع ظهور جائحة "كوفيد ١٩" التي أبت إال أن ترسم مالمح جديدة لحياتنا اليومية لم تسلم منها المدارس، بات األهالي والمعلمون 
والطالب في صراع لمحاولة التأقلم مع تحديات التعلم عن بعد، واالعتياد على نمط الحياة الجديد.

ومع تجربة التحول المفاجئ للدراسة التي كانت في نهاية الفصل الماضي، أصبح لدينا معرفة أكبر بما يحتاجه أطفالنا للتعلم، 
ما يمّكننا من التخطيط جيًدا للعام الدراسي المقبل، بما أن التعلم عن بعد سيكون بال شك، حاضًرا بقوة.

والسؤال، ماذا يجب علينا، آباء وأمهات، فعله لنضمن حصول أبنائنا على تجربة تعليمية رائعة للعام الدراسي 2020 - 2021؟
إليكم بعض نصائح الخبراء لتهيئة أطفالكم للتعلم عن بعد:

أفكار لتهيئة طفلك للتعلم عن بعد 7
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مهد ألطفالك فكرة قضاء العطلة في العمل على مشــروع هادف يتعلق بشــغفهم واهتماماتهم، مثل إنشاء موقع ويب 
أو نشر أعمالهم األدبية أو الفنية أو أي ما كان، كما يفضل أن يجمع المشروع بين شغفهم والعمل المجتمعي.

حبــب ألطفالــك فكرة العمل التطوعي، ويمكنك االســتعانة بمنصــات العمل التطوعي الحكوميــة أو التواصل مع 
الجمعيــات الخيريــة لمعرفة الفرص التي يمكن أن يشــارك بها طفلــك، كتقديم الطعام وحمالت إمــداد المحتاجين 
بمتطلبــات الحيــاة، وغيرها. إن مثل هذه األنشــطة التفاعلية، ومد يد العون لآلخرين أثنــاء هذه الظروف العصيبة 

يعد استراحة لطيفة من أنشطة التعلم عن بعد، وينمي حس التعاطف وروح التعاون ومعاني المشاركة والتآخي.

إن كتمان المشــاعر واألفكار يؤثر ســلبًا على صحة أطفالك العقلية والجســدية، لذا استمع إليهم 
بحب واهتمام، ودعهم يعبرون عن مشــاعرهم اإليجابية والسلبية. سيساعدهم ذلك على استقبال 

العام الدراسي الجديد بروح راضية وذهن صاٍف وثقة عالية.
يمكنك طرح أسئلة مفتوحة حيال ما يشعرون به، ما الذي يثير حماسهم؟ ما مخاوفهم، وما الذي 

يقلقهم؟
بادلهم أطراف الحديث بشأن المدرسة وتوقعاتهم للعام الدراسي الجديد، فهذه الحوارات ستعطي 

األطفال وقتًا كافيًا لالستعداد عاطفيًا واجتماعيًا للتغيرات الجديدة.
شــجعهم على التعبير عــن مخاوفهم واهتماماتهم بصراحة، فنحن عــادة ما نفترض أن األطفال 
يشــعرون باالطمئنان ألننا إلى جانبهم، ونهمل أحيانًا الحاجة اإلنســانية فيمن نحب لســماع بأننا 
دوًمــا إلى جانبهم وعلى اســتعداد لتقبلهم ودعمهم، لذا فهذه المحادثات تذكير بســيط يبعث على 

األمان والهدوء في نفوس أطفالنا.

ماذا عن تحويل الشغف إلى مشروع هادف؟

مد جسور التواصل مع أبنائك

5
للقراءة اليومية فائدة كبيرة، فهي تنمي مهارات التفكير النقدي وتحمي العقل من خمول الصيف المعتاد، كما تحتوي 
الكتــب علــى الكثير من واحات الفكر واألدب والعديد مــن العوالم الخيالية المذهلة، كل ما عليك هو اختيار الوجهة 

التي تحب ثم االستمتاع برحلة حافلة.

وهناك العديد من األفكار واألنشطة التي تتضمن القراءة، كتأسيس ناٍد للقراءة في المنزل بين أفراد العائلة، أو قراءة 
مقال ومناقشته وبالتالي سيتعلم أطفالك مهارات الحوار واحترام اآلراء المختلفة.

 
قــد يكــون من الممل أحيانًا تعلم مهارات الرياضيات بشــكل مباشــر، لذا يمكننا ابتكار بعض األنشــطة لتنمية تلك 
المهارات كإشراكهم في إعداد قوائم أسبوعية لمشتريات المنزل بناء على ميزانية محددة، وتعد هذه األنشطة طريقة 
رائعة لممارسة القراءة والكتابة، وتنمية المهارات المالية واإلدارية، والتدريب على مفاهيم الرياضيات األساسية.

كمــا يمكن أخذ دورات تدريبية عبر منصات التعلم المختلفة، ســواء فــي الرياضيات أو أي مجاالت أخرى يرغب 
الطفل باستكشافها.

خصص وقًتا للقراءة والرياضيات
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إن مفتــاح التــوازن بيــن العمــل والحياة لمــن يعملون عن ُبعد هــو القدرة على وضع حــدود بين عملك والتزاماتك الشــخصية. 
كيفية البدء:

أنشئ روتيًنا ثابًتا
ابتكر عادات تســاعدك علــى تحديد بداية يوم عملك ونهايته. على ســبيل 
المثال، رتب ســريرك وارتِد مالبسك كل صباح كما لو كنت ستذهب إلى 
المكتب. عندما تنتهي من العمل كل يوم، غير مالبسك، أو سق سيارتك أو 
تمشــى بالخارج - محاكاةً لنشــاطك الروتيني حين كنت ترجع من الدوام - 
أو شــارك بأنشطة مع أطفالك. قد تستفيد أيًضا إذا بدأت عملك وأنهيته في 

نفس الوقت تقريبًا كل يوم.
تحلَّ بقوة اإلرادة

اعتن بنفســك من خالل تنــاول الطعام الصحي وممارســة الرياضة. عن 
طريق تعــودك على مقاومة اإلغــراءات المختلفة، فإنك ســتكّون عزيمة 
يمكنــك االعتماد عليها عندما تحتاج إلــى االنضباط في الفصل بين عملك 

وحياتك الشخصية.
تحدث إلى مديرك

ناقــش مع مديــرك ما يتوقعه منك بشــأن وقــت الدوام والعقبــات التي قد 
تواجههــا في المنزل. اســأل مديــرك عن الوقت الذي يمكنــك فيه التوقف 
عن تفقد بريد العمل اإللكتروني أو التوقف عن االســتجابة لطلبات العمل. 
أو اتفــق مــع المدير على جدول زمني بديل ومــرن يتيح لك قضاء بعض 
الوقــت في رعايــة أطفالك خالل النهــار مع تعويض ســاعات العمل في 

أوقات أخرى.
تحدث مع عائلتك

إذا كنــت تعمل من المنزل بســبب الجائحة وكانت أســرتك معك في نفس 
المنــزل، فحاول االتفاق معهم بخصوص عــدم مقاطعتك. إذا كان أطفالك 

صغاًرا، فمن المحتمل أن تحتاج إلى تذكيرهم بانتظام عندما تكون مشغواًل 
وال تســتطيع اللعب معهم، إضافة إلى ابتكار أنشطة مسلية تبقيهم منشغلين 
عنك. وإذا كان هناك أكثر من شــخص قــادر على العناية بهم في المنزل، 
يمكنــك التناوب معهــم في رعاية األطفــال. ويمكنك أيًضــا تذكير العائلة 
واألصدقاء باألوقات التي يمكنك أو ال يمكنك خاللها التحدث عبر الهاتف 

أو تبادل الرسائل النصية.

فكر قبل إرسال البريد اإللكتروني
عنــد العمل من المنزل، قد يتزايد اســتخدامك للبريــد إلكتروني أو تبادلك 
للرســائل النصيــة الخاصة بالعمــل؛ ألنها تصبح الوســائل الرئيســة في 
التواصــل مع الزمالء. قلل العبء علــى زمالئك من خالل توضيح ما إذا 
كان الطلب الذي أرسلته إليهم عاجاًل أو مهًما. إذا كنت تتولى منصبًا قياديًا 
فــي العمل، فكــر في كيفية تأثر قــدرة موظفيك على االســترخاء والتمتع 
بوقتهم الشــخصي في حال أردت إرســال بريد إلكتروني في وقت متأخر 

من الليل.

حدد أولويات عملك
ركــز على أهم األعمال المطلوب إنجازها. فالعمل دون انقطاع ليس جيًدا 
لــك أو لعائلتك. يتطلب العمل من المنزل خــالل جائحة كوفيد 19 التحلي 
بالصبــر واإلبداع والمثابرة. اســتمر في التجريب إليجاد أفضل أســاليب 

التأقلم خالل هذه الفترة التي يكتنفها الغموض.

تأقلم على 
العمل عن بعد  
أثناء جائحة فيروس كورونا 
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