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 :تدريب  229معلمة على منهج الخبرات
«التربية» لـ
التعليمية بالروضات
>

كتبت -شيخة العسم:

��٤ا ٪ا٬ٻ٨ځ ٫ا٬ٱف��ا٘ط ٬٭تٙ٭ځٯ ا٬صان ٺا٬ٱف��تٱػ
ب��ٻؼاغة ا٬تػبځ��ة ٺا٬تٙ٭ځٯ ض٘.بطاٝ٬ٵٿ ا٬م��ٻڀس ،إٲ
ا٬ٻؼاغة ضغبت ٰٙ 169٭ٱ��ة غڀاي ٘٭ٽ تٵ١ځع ٰٵٹج
ا٬صب��ػات ا٬تٙ٭ځٱځة شډ ٪ا١٬ى ٫ا٬طغاـ��ٿ ا٬را٬ٿ،
ب��ٙط أٲ اٴتٹ��ت ٰ��ٳ تطغڀ��ب ٰٙ 60٭ٱ��ة ا١٬ى٫
ا٬ٱاٌٿ.

ٺأٌا ٞا٬م��ٻڀس »�٬ا٬ٻِٳ» ،أٲ ا٬ؽڀ��اغات ا٬ت٥١طڀة
تأتٿ ٰٳ ذػن ا٬ٱف��ؤٺ٬ځٳ ��٠ٿ اّ٥٬اٖ ا٬تٙ٭ځٱٿ
٘٭��ٽ ا٬تٻاو ٫ا٬ٱف��تٱػ ٰٗ غڀاي اڄِ��١ا ٪ا٬باٛ٬
٘طضٸ��ا  133غٺٌ��ة ،ـ��ٻا ًء ٰ��ٳ ش��ډ ٪ا٬٭��٥اءات
ٺاڈجتٱا٘ات أٺ ٘بػ ؼڀاغات ٰځطاٴځة ٰتٻاو٭ة تٵ١عٸا
ا��١٬ػ ٢ا٬ٱصتى��ة٬ ،تٻجځٹٹا إ٬ٽ تٙطڀ�� ٫أٺٌا٘ٹا
ٺإؼا٬ة ا٬ٱصا١٬ات ٺت٥طڀٯ ا٬ط٘ٯ ا٬ډؼٮ.
ٺ٘طض أٺج��ٷ ض٘ٯ غڀاي اڄِ��١ا ٪بتؽٺڀطٸا بٱٵٹج

ا٬صب��ػات ا٬تٙ٭ځٱځ��ة ،ٺتٻ٠ځ��ػ ا٬تطغڀ��ب ا٬ٱٵاـ��ب
٬٭ٱٙ٭ٱات ذ��ٻ٨ ٪ځ١ځة تٵ١ځع ا٬ٱٵٹ��ج با٬تٙاٺٲ ٰٗ
جاٰٙة ا٬برػڀٳ ٺ»تٱ٩ځٳ».
ٺأ��٨ط أٲ ا٬ٻؼاغة تٻ��٬ٿ ٰٻٌٻٖ تٻ٠ځػ ال��تػاِات
اڄٰٳ ٺا٬ف��ډٰة ��٠ٿ غڀاي اڄِ��١ا ٪أٸٱځة ٨بػټ
ذٕ١اً ٬ف��ډٰة اڄِ١ا ،٪ذځث تتر ٣٥بمٰ ٫٩فتٱػ
ٰٳ تٻ��٠ػ إجػاءات اڄٰٳ ٺا٬ف��ډٰة ضاش ٫ا٬ػڀاي،
ٺتٻجځ��ٷ إٴ��عاغات ٬٭ٱؤـف��ات ا٬ٱصا١٬ة ،ٺـ��رب

بمشاركة  139من طلبة اابتدائي واإعدادي

ِ
تنظم ااحتفالية الفنية «تراثي هويتي»
«التربية»
ٴٕٱ��ت إضاغة ا٬صطٰ��ات اّ٬ډبځة بٻؼاغة ا٬تػبځ��ة ٺا٬تٙ٭ځٯ اذت١ا٬ځة
٬٭١ٵٻٲ ا٬مٙبځة ا٬برػڀٵځة ترت لٙاغ «تػاثٿ ٸٻڀتٿ» ،برٍٻغ ٰطڀػ
اچضاغة جاـ��ٯ ذػباٲ ،ٺ١٬ځٰ ٟٳ ا٬ٱط٘ٻڀٳ ،ٺبٱماغ٨ة ِ 139ا٬باً
ٺِا٬بة ٰٳ ��ٰ 8طاغؾ ابتطائځة ٺإ٘طاضڀة٠ ،ٿ وا٬ة ا٬ٻؼاغة بٱطڀٵة
٘ځفٽ.
ٺل��ٹطت اڈذت١ا٬ځ��ة ت٥طڀٯ ٘��طض ٰٳ ا٬٭ٻذ��ات اّ٬ډبځ��ة ا١٬ٵځة
ا٬ٱػتبّ��ة با٬تػاث ا٬م��ٙبٿ ا٬برػڀٵ��ٿ ٺٸٿ« :تٻب ت��ٻب ڀا برػ»
٬ٱطغـ��ة ؼبځ��طة اڈبتطائځ��ة ٬٭بٵ��ات« ،اٝ٬بٻب��ة» ٬ٱطغـ��ة ا٬ؽڈ٢
اڈبتطائځة اچ٘طاضڀة ٬٭بٵات« ،ا٬٭ځٻة» ٬ٱطغـ��ة ا٬صٱځؿ اڈبتطائځة
٬٭بٵځ��ٳ« ،ا٬ٱػاضاة» ٬ٱطغـ��ة ِ٭ځّ٭��ة اڈبتطائځة ٬٭بٵ��ات٘« ،ٻضة
اٝ٬ٻان» ٬ٱطغـ��ة أبٻا١٬ػاؾ ا٬رٱطاٴٿ اڈبتطائځة ٬٭بٵځٳ٘« ،ٻضة
ا٬براغة» ٬ٱطغـة ا٬ػ٠اٖ ا٬مػ٤ٿ اڈبتطائځة ٬٭بٵات« ،أٙ٬اب لٙبځة»
٬ٱطغـ��ة ٰطڀٵة ٘ځف��ٽ اچ٘طاضڀة ٬٭بٵ��ات« ،ا٬رځة بځة» ٬ٱطغـ��ة
ا٬ٵؽٸة اڈبتطائځة ٬٭بٵات.
ٺأ��٨ط ٰطڀػ إضاغة ا٬صطٰات اّ٬ډبځة أٲ ا١٬ٵٻٲ ا٬م��ٙبځة تٱث ٫جؽءاً
ٰٹٱ��اً ٰٳ ا٬عا٨ػة ٺا٬ٻجطاٲ ا٬حٱٙٿ ڄپ أٰ��ة٠ ،ٹٿ ٴتاج ٬٭ت٩ٻڀٳ
ا٬ث٥ا��٠ٿ ٺا٬رٍاغپ ،ٺاٴ٩��ٙاؾ ٬٭حٻ اڈجتٱا٘ٿ ا٬ف��ائط ،ٺٰٳ ٸعا
ا٬ٱٵّ٭ ،٣ت��ٯ تٵ١ځع ٸعٶ اڈذت١ا٬ځة ا١٬ٵځة ٬تٙؽڀ��ؽ ا٬ٹٻڀة ا٬ث٥ا٠ځة

ورش عمل لدمج  Oice 365بالعملية
التعليمية

| ٺغلة ضٰج ا٬ت٥ٵځة ٠ٿ اٙ٬ٱ٭ځة ا٬تٙ٭ځٱځة
| جاٴب ٰٳ اذت١ا٬ځة «تػاثٿ ٸٻڀتٿ»

ا٬ٻِٵځة ٬طټ اّ٬٭بة.
ٺأل��اغ إ��٬ٽ أٲ ٸ��عٶ اٙ١٬ا٬ځة ت��ٙط با٨ٻغة ٬ف٭ف��٭ة ٰ��ٳ ا٬بػاٰج
ٺاڄٴم��ّة ا١٬ٵځة ا٥٬اضٰة ،ا٬تٿ تٹطٰ ٞحتٱ��ٙة إ٬ٽ تٻِځط ٘ډ٤ة
اّ٬٭بة بٻِٵٹٯ ٺتػاثٷ ا٬مٙبٿ اڄوځ.٫

يروي ملحمة إنسانية لصمود اأمل رغم التحديات

«الجامعة اأهلية» تدشن كتاب «حبيبتي ابنتي..
سميتها مريم»
ضلٵت ا٬حاٰٙة اڄٸ٭ځة ٨تاب ا٬بػٺ٠ځفٻغ ٠ؤاض
لٹاب «ذبځبتٿ ابٵتٿ ..ـٱځتٹا ٰػڀٯ» ٺا٬عپ
تٍٱٳ تحػبة ا٬بػٺ٠ځف��ٻغ ل��ٹاب ٰٗ ابٵتٷ
ٰػڀ��ٯ ٠ٿ ٰٻاجٹ��ة ترطپ اچ٘ا٤ة ا٬ف��ٱٙځة
ٺاڈٴتىاغ ٘٭ځٹا بٱا ڀٙط تحػبة إٴفاٴځة غائٙة
جطڀػة بأٲ ڀرتعپ بٹا ٰ ٫٨ٳ ڀٻاجٷ ترطڀات
وٙبة ٠ٿ ا٬رځاة.
ٺاذت١ت ا٬حاٰٙة با٬بػٺ٠ځف��ٻغ ٠ؤاض ل��ٹاب،
ٺابٵت��ٷ شػڀح��ة ا٬حاٰ��ٙة اڄٸ٭ځ��ة ٰػڀ��ٯ،
ٺ٘٭ٽ ٜځػ ا��ٙ٬اضة اـ��ت٥ب٭ت ا٬حاٰٙة اڄٸ٭ځة
ا٬بػٺ٠ځفٻغ ٠ؤاض لٹاب ٍ٘ٻ ٰح٭ؿ أٰٵائٹا
ڈ بى١ت��ٷ ا٥٬ځاضڀة ٺاڄ٨اضڀٱځة ٺإٴٱا بٻو١ٷ
ٺا٬ط ا٬صػڀح��ة ا٬ٱتٱځؽة ٰػڀٯ ٺواذب تحػبة
إٴفاٴځة ٰ٭ٹٱة٤ ،ط أ٬ٹٱت با ٫ٙ١٬جٱځٗ ٰٳ
لٹط ت٭ ٧ا٬٭رٕات ا٬طا٠ئة ٠ٿ ا٥٬ا٘ة ا٬ػئځفة
با٬حاٰٙة اڄٸ٭ځة ٰٳ اڄـاتعة ٺا٬طاغـځٳ.
ٺڀف��ػض ا٬بػٺ٠ځفٻغ ل��ٹاب تحػبتٷ ٺ٠ٿ ڀطٶ
٨تاب��ٷ ٺبحاٴب��ٷ ابٵت��ٷ٠ ،ځى ٟب��١٘ ٫٩ٻڀة
ٺت٭٥ائځة ٨ځ ٟت٭٥ٽ وطٰة ٺجٻض إ٘ا٤ة ـٱٙځة
٬طټ ابٵتٷ ا٬ب٩ػ ٰػڀٯ ٺ٨ځ ٟأشبػٶ اڄِباء بأٲ

تػشځىٹا ٠ٿ ذا٘ ٪طٮ إؼا٬ة ا٬ٱصا١٬ات ،ٺا٬تأ٨ط ٰٳ
تٻ٠ػ لػٺَ ٺٰٙاڀځػ اڄٰٳ ٺا٬فډٰة ٠ٿ ا٬ٱٻاوډت
ا٬صاوة بٵ ٫٥اڄِ١ا.٪
ٺأٺٌد أٲ ا٬ؽڀاغات تمٱ ٫ا٬تأ٨ط ٰٳ ذىٻ ٪ـائ٥ٿ
ا٬ٱٻاوډت ٘٭ٽ غشىة ٤ځاضة شاوة ،ٺا٬تٵف��ځٰٗ ٣
إضاغة ا٬ٱػٺغ ٬تطغڀبٹٯ ٘٭ٽ إجػاءات اڄٰٳ ٺا٬فډٰة،
ٺٰ��ٗ إضاغة ا٬ط��٠اٖ ا٬ٱطٴٿ ١٬ر��ه ٰباٴٿ ا٬ػڀاي
ٺا٬ترٰ ٣٥ٳ ٰډءٰتٹا ٬٭ٱٻاو١ات ا٬ٱّ٭ٻبة.

ٴٕٱت إضاغة ٴٕٯ ا٬ٱٙ٭ٻٰات بٻؼاغة ا٬تػبځة ٺا٬تٙ٭ځٯ ٺغق ٘ٱ ٫تطغڀبځة بٙٵٻاٲ
«ضٰج ٠ Office 365ٿ اٙ٬ٱ٭ځة ا٬تٙ٭ځٱځة» ،ٺا٬عپ ڀٙط أذط أٸٯ اڄضٺات ا٬طا٘ٱة
٬ٱم��ػٺٖ ا٬تٱ٩ځٳ ا٬ػ٤ٱٿ ٠ٿ ا٬تٙ٭ځٯ١٬ ،ائ��طة ٰ 207ٳ اشتىاوځٿ ت٩ٵٻ٬ٻجځا
ا٬تٙ٭ځٯ ٺٰٙ٭ٱٿ ا٬راـٻب با٬ٱػذ٭تځٳ اچ٘طاضڀة ٺا٬ثاٴٻڀة ٺا٬ٱصتىځٳ بإضاغات
ا٬ٻؼاغة ،ٺظ٠ ٧٬ٿ ا٬ٱػ٨ؽ اچ٤٭ځٱٿ ٬ت٩ٵٻ٬ٻجځا ٬٭ٱٙ٭ٻٰات ٺاڈتىا.٪
ٺتٍٱٵت ا٬ٻغق ا٬تٿ ٤طٰٹا أٴاٴط٨ٻٰاغ ٰٳ لػ٨ة ٘ا٬ٯ ا٩٬ٱبځٻتػ ا٬مػ٨ة ا٬ٱٱث٭ة
٬ٱاڀ٩ػٺـٻ٠ت ٘طضاً ٰٳ ا٬ٱراٺغ ا٬تٿ تٹط ٞإ٬ٽ تٱ٩ځٳ ا٬ٱماغ٨ځٳ ٰٳ اـتصطاٮ
أذطث بػاٰج ٬ Office ProPlusتٵٱځة ا٥٬طغات اچبطا٘ځة ٬طڀٹٯ ،ذځث ـ��ځتٱ٩ٳ
ا٬ٱفتصطٮ ٰٳ ا٨تما ٞأـا٬ځب جطڀطة ٬٭ٙٱ ٫با٬تٙاٺٲ ٰٗ اڂشػڀٳ بفٹٻ٬ة ٠ائ٥ة،
باـتصطاٮ أپ جٹاؼ أٺ ت٭ځ١ٻٲ ٰرٱٻ ،٪ٺا٬ٻوٻ ٪إ٬ٽ ٰحٱٻ٘ة ٺاـٙة ٰٳ اڄضٺات
٘ا٬ځة ا٬حٻضة ،ٺتفصځػ ا٬ت٩ٵٻ٬ٻجځا ٬تّٻڀػ ٴٻ٘ځة ٺٰٵٹحځة ا٬تٙ٭ٯ ٬ترفځٳ اچٴحاؼ
٬حٱځٗ اّ٬٭بة ،إ٬ٽ جاٴب تٻ٠ځػ بځئة تٙ٭ځٱځة ٬٭ّ٭بة تتٍٱٳ ا٬طغٺؾ ٺا٬ٱراٌػات،
ٺا٬تٻاو٘ ٫٭ٽ ٴّا ٢ٺاـٗ ٺٙ٠ا ٰٗ ٪اّ٬ډب ٺأٺ٬ځاء اڄٰٻغ ،إٌا٠ة إ٬ٽ غ ٗ٠ا١٩٬اءة
ٺا٬صبػة ا٬تٙ٭ځٱځة ٬٭ٱٙ٭ٱځٳ ٺؼڀاضة ا٬تٙاٺٲ ٠ځٱا بځٵٹٯ.

عميد «العلوم اإنسانية» ببوليتكنك
البحرين رئيسً للجنتين بـ«العمانية
لاعتماد اأكاديمي»
| ا٬ػئځؿ ا٬ٱؤـؿ ٘بطاه ا٬رٻاج ٰرت١ځاً با٬بػٺ٠ځفٻغ لٹاب ٺابٵتٷ ا٬صػڀحة ٰػڀٯ

ٸعٶ ا١ّ٬٭ة ٬ٳ تفتّځٗ ا٩٬ډٮ ِٻا ٪ذځاتٹا،
٬ځٵّ٭ ٣بٙط ا٬ػٌا بٍ٥اء اه ٺ٤طغٶ ٰٗ ؼٺجتٷ
ٴاضڀ��ة ٠ٿ غذ٭ة ِٻڀ٭��ة ٬٭برث ٘ٳ اٙ٬ډج ٠ٿ
ا٬ٻ٤ت ا��٬عپ ٨اٴت ا٬برػڀٳ ٺاٙ٬طڀط ٰٳ ضٺ٪
اٙ٬ا٬ٯ ت١ت��٥ط ٺجٻض ٰػا٨ؽ ٰتصىىة ٠ٿ ٸعا
ا٬ٱحا ،٪ٺ٬ځفت٥ػا ٠ٿ ٴٹاڀة ا٬ٱّا٠ ٞٿ ٰىػ
ٙ٬طة ـٵٻات٬ ،ت٩ٻٲ ٰػڀٯ بحٻاغ ِبځب ذاظ٢
ٰتصى��ه ٠ٿ ٘��ډج ٸعا ا٬ٵٻٖ ٰ��ٳ اچ٘ا٤ة،
ٺ٬تتر ٣٥ا٬ٱٙحؽة ٺتٵّ��ٰ ٣ػڀٯ ٺٸٿ ابٵة 6

ـٵٻات ب٩٭ٱة «بابا» .
ٺڀفتّػض ٠ٿ ٴفج ٰف٭ف�� ٫ا٬ترطڀات ،ذتٽ
ڀى ٫إ��٬ٽ ترطپ وطٰة ٰػڀٯ ٺوطٰتٷ ٰٙٹا
بتٙث��ػ ٰم��ػٺٖ تف��حځ٭ٹا ٠ٿ جاٰ��ٙة بٵت٭ٿ
با٬ٻڈڀ��ات ا٬ٱتر��طة اڄٰػڀ٩ځة ب��ٙط إٴٹائٹا
ا٬ٱػذ٭��ة ا٬ثاٴٻڀ��ة بت١ٻ٨ ٢بځػ جطاً٠ ،ف��ُ٥
ٰم��ػٺٖ ا٬حاٰٙة ٬تفٰٙ ُ٥ٷ ٰحٱٻ٘ة ٨بځػة
ٰٳ ا٬صُّ ٺاڄذډٮ ٺاّ٬ٱٻذات ٺاڂٰا ٪ا٬تٿ
غـ��ٱتٹا ٰػڀٯ ٬رځاتٹا ا٬حطڀطة ٠ٿ ا٬ٻڈڀات
ا٬ٱتر��طة اڄٰػڀ٩ځ��ة ،ٺب��ػ ٢اـ��ٯ ا٬حاٰ��ٙة
اڄٸ٭ځ��ة ،بٻو١ٹا جاٰٙة ٰر٭ځ��ة بٱٻاو١ات
٘ا٬ٱځة٨ ،اٴت ٠ٿ بطاڀتٹا ٺ٨اٲ ا٬بػٺ٠ځف��ٻغ
٠ؤاض ل��ٹاب ٘٭ٽ ث٥ة بٹا ڄٲ ٰٳ ڀؤـف��ٹا
غ٠ځ�� ٣ضغبٷ ٺوطڀ��٘ ٣ٱػٶ ا٬ػائط ٠ٿ ـ��ٱاء
ا٬تٙ٭ځٯ ا٬حاٰٙٿ ا٬بػٺ٠ځف��ٻغ ٘بطاه ا٬رٻاج
ٺا٬عپ ٨اٲ ٤ط ـاٴطٶ ب٥ٻة ٠ٿ تأـځؿ ٰػ٨ؽ
اڄٰځػ ـ٭ّاٲ بٳ ٘بط اٙ٬ؽڀؽ آ ٪ـٙٻض ٬تٵٱځة
ا٬ف��ٱٗ ٺا٬ٵّ ٣ٺ٨ع٨ ٧٬اٲ ا٬بػٺ٠ځفٻغ ٠ؤاض
ل��ٹاب ٰف��اٴطاً ٨بځػاً ٬ٱم��ػٺٖ ا٬بػٺ٠ځفٻغ
ا٬رٻاج ٠ٿ تأـځؿ جاٰٙة أٸ٭ځة تتىطغ ٰر٭ځاً
ٺإ٤٭ځٱځ��اً ٺوٻ ًڈ ٬ٱٵا٠ف��ة ٨ب��ػټ ا٬حاٰٙات
اٙ٬ا٬ٱځة ٺـځتر٬ ٣٥ٹا ظ – ٧٬إٲ لاء اه .-
أٰا ٰػڀٯ ا٬ت��ٿ ٨اٴت ٰت��ػضضة ٺٰتصٻ٠ة ٥٠ط
تر��ٻ ٫٨ ٪ظ ٧��٬إ��٬ٽ ٤ى��ة ٺ٘م�� ٣ٺٰربة
تحٱٙٹا با٬حاٰ��ٙة اڄٸ٭ځة٬ ،تٙځك ٠ځٹا أج٫
أڀ��اٮ ذځاتٹا ٨ٱ��ا ڀٙبػ ٺا٬طٸ��ا٥٠ ،ط اٴطٙ٠ت
٠ځٹا ٰماغ٨ة ٠ٿ اڄٴمّة ا٬حاٰٙځة ٺٰٵا٤مة
ؼٰډئٹا ٰٳ أج ٫ذىط أ٘٭ٽ ا٬ٵتائج ا٬طغاـځة،
٬تم��اغ ٦ب١ا٘٭ځة ��٠ٿ ش٭ ٣جٻ ٰتٱځ��ؽ ٬رځاة
اّ٬ډب ٠ٿ ا٬حاٰٙة اڄٸ٭ځة.
ٺڀف��ح ٫ا٬بػٺ٠ځف��ٻغ ��٠ؤاض ل��ٹاب ڄج��٫
ظ٨ ٧��٬٭ٱة ل��٩ػ ٺثٵ��اء ٬٭ػئځؿ ا٬ٱؤـ��ؿ
ا٬بػٺ٠ځف��ٻغ ٘بطاه ا٬رٻاج ٺ٬حٱځٗ أـ��اتعة
ٺٰٻٔ��١ٿ ا٬حاٰ��ٙة ٺِ٭بتٹ��ا ،ڄٲ شػڀح��ة
ا٬حاٰ��ٙة اڄٸ٭ځ��ة ٰػڀ��ٯ ٍ٤ت ٠ځٹ��ا أجٱ٫
أڀ��اٮ ذځاتٹ��ا ،ٺڄٲ ا٬حاٰ��ٙة اڄٸ٭ځ��ة ٨اٴت
ا٬ٵحاخ ا٬ٱتٱٯ ٬ٵح��اخ ٰػڀٯ ٠ٿ ترطپ اچ٘ا٤ة
ٺاڈٴتىاغ ٘٭ځٹا.
ٺٺ ٗ٤ا٬بػٺ٠ځف��ٻغ ٠ؤاض ل��ٹاب ٬٭حٱځٗ إٸطاء
٨تاب��ٷ ،ٺأب��طټ جٱځ��ٗ اڄـ��اتعة ٺاّ٬٭ب��ة
إ٘حابٹٯ با٩٬تاب.

اشتاغت ا٬ٹځئة اٙ٬ٱاٴځة ٬ډ٘تٱاض اڄ٨اضڀٱٿ ٘ٱځط ٨٭ځة اٙ٬٭ٻٮ اچٴف��اٴځة ب٩٭ځة
ا٬برػڀٳ ا٬ت٥ٵځة بٻ٬ځت٩ٵ ٧ا٬برػڀٳ ض.أٴطغٺ تٻٰاؾ غئځفاً ٬٭حٵتځٳ تٙٵٿ بٱػاجٙة
ا٬بػاٰج ا٬تأـځفځة بٱؤـفات ا٬تٙ٭ځٯ اٙ٬ا٬ٿ بف٭ّٵة ٘ٱاٲٌ ،ٱٳ جٹٻض ا٬ٹځئة
ٍ٬ٱاٲ جٻضة ا٬تٙ٭ځٯ اٙ٬ا٬ٿ ٺا٬تأ٨ط ٰٳ تّاب ٣جٻضة ا٬تٙ٭ځٯ اٙ٬ا٬ٿ ٠ٿ ا٬ف٭ّٵة
ٰٗ ا٬ٱٙاڀػ اٙ٬ا٬ٱځة ،ٺ٬تر١ځؽ ٰؤـف��ات ا٬تٙ٭ځٯ اٙ٬ا٬ٿ ٬تّٻڀػ ا٬حٻضة ا٬طاش٭ځة،
ٺ٬ٱٵد اچ٘تٱاض ٬٭بػاٰج ٺا٬ٱؤـفات.
ٺڀ٥ٻٮ ض.تٻٰاؾ بإضاغة ٠ػڀٰ ٣ٳ ا٬صبػاء اٙ٬ا٬ٱځځٳ شډ ٪ا٬ٱػاذ ٫ا٬تحػڀبځة ٬ٻٌٗ
ٰٙاڀػ ٬ٱػاجٙة ا٬بػاٰج ا٬تأـځفځة ٠ٿ ٘ٱاٲ ،ٺتبطأ ا٬ٱػاجٙة ّٰ٭ٗ ضڀفٱبػ ا٬ٱ٥ب.٫
ٺباغ ٦ا٥٬ائٯ بأ٘ٱا ٪ا٬ػئځؿ ا٬تٵ١ځعپ ٬بٻ٬ځت٩ٵ ٧ا٬برػڀٳ ضٰ.رٱط اٙ٬فځػپ ٬٭ط٨تٻغ
تٻٰاؾ اشتځاغٶ ٰٳ ا٬ٹځئة اٙ٬ٱاٴځة ٬ډ٘تٱاض اڄ٨اضڀٱٿٰ ،مځطاً بحٹٻضٶ ٠ٿ ٰحا٪
ا٬تٙ٭ځٯ اٙ٬ا٬ٿ ٺٰفاٸٱاتٷ ا٩٬بځػة ٠ٿ ض٘ٯ تٵ١ځع اڈ٘تٱاض اڄ٨اضڀٱٿ با٬بٻ٬ځت٩ٵ.٧

