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ندوة حول دور اإعام ااجتماعي في تطوير «الصغيرة»
ض٘ا غئځؿ جٱٙځة ا٬ٱؤـفات ا٬ىٝځػة ٺا٬ٱتٻـّة ض٘.بطا٬رفځٳ ا٬طڀػپ
جٱځٗ ا٥٬ائٱځٳ ٘٭ٽ ت٭ ٧ا٬ٱؤـفات ٺغٺاض اڄ٘ٱا ٪ٺا٬ٱٹتٱځٳ إ٬ٽ ذٍٻغ
ٴ��طٺة تٵٕٱٹا ا٬حٱٙځة با٬تٙاٺٲ ٰٗ ا٬ٵ��اضپ اٙ٬ا٬ٱٿ ٬ڇ٘ډٮ اڈجتٱا٘ٿ-
ا٬برػڀٳ ا٬ځ��ٻٮ اڄغبٙاء بٙٵ��ٻاٲ «ضٺغ ٰٳ اچ٘��ډٮ اڈجتٱا٘ٿ ٠ٿ تّٻڀػ
ا٬ٱؤـفات ا٬ىٝځػة ٺا٬ٱتٻـّة».
ٺأٺٌد ا٬طڀػپ أٲ ا٬ٵطٺة ا٬تٿ ـ��ځراٌػ ٠ځٹ��ا ٰ ٫٨ٳ غئځؿ ا٬ٵاضپ ٘٭ٿ
ـب٩اغ ،ٺغئځؿ ا٬٭حٵة اچ٘ډٰځة با٬ٵاضپ ٘اضٰ ٪ځٱٻٲ ،تػ٨ؽ ٘٭ٽ اـت٩ماٞ
ٺاڈـ��ت١اضة ٰٳ اچٰ٩اٴځات ا٩٬بځػة ا٬تٿ ڀٻ٠ػٸ��ا اچ٘ډٮ اڈجتٱا٘ٿ ٬ٵٱٻ
ٺتّٻڀ��ػ ا٬ٱؤـف��ات ا٬ىٝځػة ٺا٬ٱتٻـ��ّة ٬ځؿ ٘٭ٽ وٙځط ا٬تف��ٻڀ٣
ٺا٬تػٺڀج  ُ٥٠ٺإٴٱا أڀٍاً ٘٭ٽ وٙځط ا٬تٻٔځ ٟٺا٬تمبځ ٧ٺ٤ٻا٘ط ا٬بځاٴات
ٺٜځػ ظ.٧٬
ٰٳ جاٴبٷ أ��٨ط غئځؿ ا٬ٵاضپ أٲ ٰرطٺضڀة إٰ٩اٴځة ا٬ٱؤـف��ات ا٬ىٝځػة
ٺا٬ٱتٻـ��ّة ٰ٥اغٴة با٬م��ػ٨ات ا٩٬بځػة ڀحب أڈ ت٘ ٟ٥ائ��٥ا أٰاٮ ٴٱٻٸا
ٺتٙؽڀؽ تٵا٠ف��ځتٹا ،شاوة ٺأٲ ٘ىػ اچٴتػٴ��ت ٺا٬تٻاو ٫اڈجتٱا٘ٿ أتاخ

إٰ٩اٴځة ٴٱٻ ٸائ٭ة ڈ تتّ٭ب اـتثٱاغات ٌصٱة.
ً
ٺأٺٌد أٴٷ ڀٱ٩ٳ ٬٭ٱؤـف��ات ا٬ىٝځػة ٺا٬ٱتٻـّة أٲ تحػپ أبراثا ذٻ٪
غأپ ا٬ٱفتٹ٭٩ځٳ بٱٵتحاتٹا ٘بػ «تٻڀتػ» أٺ «٠ځفبٻ »٦ٺضٺٲ ا٬راجة إ٬ٽ
ا٬تٙا٤ط ٰٗ ٰػا٨ؽ تف��ٻڀ٨ ،٣ٱا ڀٱ٩ٵٹا اشتځاغ ٰٻٔ١ځٹا بٵاء ٘٭ٽ ضغاـ��ة
و١راتٹٯ ٘٭ٽ ل��ب٩ة ٬ٵ٩طاٲ ٰث ً
ډ ضٺٲ ا٬راجة إ٬ٽ اڈ٘تٱاض ٘٭ٽ ٰ٩اتب
تٻٔځ.ٟ
ٺ��٤ا ٪إٲ ا٬برػڀ��ٳ تٻ٠ػ ��٬ػٺاض اڄ٘ٱا ٪ٺأور��اب ا٬ٱؤـف��ات ا٬ىٝځػة
ٺا٬ٱتٻـّة ض٘ٱاً ٨بځػاً ٘بػ ٰؤـفات ٰث ٫تٱ٩ځٳ ،ٺڀٱ٩ٳ ٬ٹٯ اڈـت١اضة
ٰٳ ٸعا ا٬ط٘ٯ بع٨اء ٘بػ تٻٔځِ ٟ٭بة برػڀٵځځٳ ٠ٿ ٰؤـفاتٹٯ ڀطڀػٺٲ
ذف��ابات ا٬ٱؤـف��ة ٘٭ٽ ٰٻا ٗ٤ا٬تٻاو ٫اڈجتٱا٘ٿ ٠ځٱ��ا تتٻ٬ٽ تٱځ٩ٳ
ض ٗ٠غٺاتبٹٯ .ٺأ٨ط أٲ اڈغت٥اء با٬فځاـات ٺاڈـتػاتځحځات ا٬ٱرطضة ٙ٬ٱ٫
ت٭ ٧ا٬ٱؤـف��ات ڀحب أڈ ڀ ٫١ٝاڈـت١اضة ٰٳ ٺـ��ائ ٫ا٬تٻاو ٫ا٬رطڀثة،
شاوة ٺأٲ اـتصطاٮ ت٭ ٧ا٬ٻـائ ٫ڈ ؼا ٪ڀ٥تىػ ٠ٿ ا٬برػڀٳ ٘٭ٽ ا٬مػ٨ات
ا٩٬بځػة ٺ٬ٯ تفتثٱػٶ ا٬مػ٨ات ا٬ىٝځػة ٨ٱا ڀحب.

| ض٘.بطا٬رفځٳ ا٬طڀػپ

| ٘٭ٿ ـب٩اغ

«جيبك» تدعم طلبة برنامج التعليم
الهندسي التطبيقي في «بوليتكنك»

«البحرين سيتي سنتر» يفاجئ
المتسوقين بسلة هدايا
أضش« ٫ا٬برػڀٳ ـ��ځتٿ ـ��ٵتػ» شډ٠ ٪بػاڀػ ا٬بٹح��ة ٺا١٬ػذة ٠ٿ ٤٭ٻب
ا٬ٱتف��ٻ٤ځٳ ٺأُـ��ػٸٯ ٺأوط٤ائٹٯ ٺأذبائٹٯ ،ذځث تٯ اٴت٥اء ٘طض ٰٳ
ا٬ٱتف��ٻ٤ځٳ ا٬ٱرٕٻٔځٳ ٘م��ٻائځاً ،شډ ٪ا١٬تػة بځ��ٳ ٠ 11-14بػاڀػ
٬ځ١اجئٹٯ ٰٻٔ١ٻ «ا٬برػڀٳ ـ��ځتٿ ـ��ٵتػ» بف��٭ة ٸطاڀا شاوة ٨باضغة
ل٩ػ ٘٭ٽ ؼڀاغة ٰػ٨ؽ ا٬تفٻ.٢
ٺڀ٥طٮ «ا٬برػڀٳ ـځتٿ ـ��ٵتػ» ٘ػٌاً شاواً ٘٭ٽ بّا٤ات ا٬ٹطاڀاٙ٠ .ٵط
ل��ػاء بّا٤ة ٸطاڀا ب٥ځٱة  50ضڀٵاغاً أٺ أ٨ثػ ٰٳ ٰ٩تب شطٰات ا٬ؽبائٳ،
ٰمتػ ٠ٻغاً ٘٭ٽ ـ٭ة ٸطاڀا باچٌا٠ة إ٬ٽ ٤فځٱة ـبا
ـځرى ٫أٺ100 ٪
ٍ
ٰٳ «٨ٱبځٵف٩ٿ ٜػاٴط ٺإ٨فځػ ا٬برػڀٳ ـځتٿ ـٵتػ».

ت��ػأؾ ٰطڀ��ػ ضائ��ػة ا٬ىځاٴة بم��ػ٨ة ا٬ص٭ځج
٬ىٵا٘ة ا٬بتػٺ٨ځٱاٺڀ��ات «جځب ،»٧ا٬ٱٹٵطؾ
أذٱط ٜ٭��ٻٮ اڈجتٱاٖ ا��٬طٺغپ ٬بػٴاٰج تطغڀب
ٺتّٻڀ��ػ ِ٭ب��ة ا٬ٹٵطـ��ة ��٠ٿ «بٻ٬ځت٩ٵ��٧
ا٬برػڀٳ» ،ٺظ٠ ٧٬ٿ إِاغ ٠ٿ إِاغ ض٘ٯ ا٬مػ٨ة
ّ٬٭ب��ة بػٴاٰج ا٬تٙ٭ځ��ٯ ا٬ٹٵطـ��ٿ ا٬تّبځ٥ٿ
با٬حاٰٙة.
ٺج��اء اڈجتٱ��اٖ ا��٬عپ ٘��٥ط بٵ��اضپ ا٬م��ػ٨ة
بٱٵاـ��بة إ٘اضة تم��٩ځ ٫ا٬٭حٵة اڈـتم��اغڀة
٬ٱٵاٸج ٺبػاٰج ا٬تٙ٭ځٯ ا٬ٹٵطـٿ ا٬تّبځ٥ٿ ٠ٿ
ا٬حاٰ��ٙة ،ذځث أثٵٽ ٜ٭ٻٮ ٰٱث ٫ا٬م��ػ٨ة ٘٭ٽ
ا٬حٹٻض ا٩٬بځػة ا٬تٿ ڀبع٬ٹا ٨ا ّ٠ة أٍ٘اء ا٬٭حٵة
اڈـتم��اغڀة ��٠ٿ بػٴاٰ��ج ا٬تٙ٭ځٯ ا٬ٹٵطـ��ٿ
ا٬تّبځ��٥ٿ ٬بٻ٬ځت٩ٵ��ٰ ٧ٳ أج ٫غ ٗ��٠ٺتّٻڀػ
ا٬ٱفتٻټ ا٬تٙ٭ځٱٿ ٺا١٬ٵٿ ٬طټ ِ٭بة ا٬بػٴاٰج.
ٺٴ��ٻّٶ با٬طٺغ ا٩٬بځػ ا��٬عپ ڀٍّ٭ٗ بٷ اڄٍ٘اء
��٠ٿ أضاء ا٬ٱف��ؤٺ٬ځة ا٬ٱٵاِة ٘٭��ٽ ٘ٻات٥ٹٯ
ٺا٬ٱتٱث٭ة ٠ٿ اٙ٬ٱ٘ ٫٭ٽ غ ٗ٠ٺتّٻڀػ ٰفتٻټ
ا٬تٙ٭ځٯ ا٬ٹٵطـ��ٿ ٺا٬تّبځ٥ٿ ٠ٿ ا٬ٱٱ٭٩ة ٰٳ
أج�� ٫تصػڀج ٨ٻاضغ ٺِٵځ��ة ٰؤٸ٭ة ،ٺ ٣٠أ٫ٍ٠

ا٬بػاٰج ا١٬ٵځة ٺا٬تطغڀبځة ٺأذطثٹا ،ٺا٬تٿ تتځد
٬ٹٯ اڈٴصػاَ ٠ٿ ٰحاڈت اڄ٘ٱا ٪ا٬ٹٵطـ��ځة،
ٺاچـٹاٮ ب ٫٩ا٤تطاغ ٺ١٨اءة ٠ٿ ٘ٱ٭ځة ا٬تٵٱځة
ا٬ماٰ٭ة ٠ٿ ا٬ٱٱ٭٩ة.
ٺأٌا ٞأٲ اڄٍ٘��اء ات٥١ٻا شډ ٪اڈجتٱاٖ ٘٭ٽ
أٸٱځة ا٬تٻجٷ ا��١٬ٻغپ ٬٭رىٻ٘ ٪٭ٽ أ٨بػ ٘طض
ٰٱ��٩ٳ ٰ��ٳ اڈ٘تٱ��اضات ٺاڈٰتځ��اؼات ٬بػاٰج
ا٬حاٰ��ٙة ��٠ٿ ا٬تٙ٭ځ��ٯ ا٬ٹٵطـ��ٿ ا٬تّبځ٥ٿ،
ٺا٬ٱٵاٸج ا٬ٱتٵٻ٘ة ٰٳ ٤ب ٫ا٬ٱٵٕٱات اٙ٬ا٬ٱځة

ٺا٬طٺ٬ځ��ة ا٬ٱٙػٺ٠ة ٠ٿ ٸعا ا٬ٱحاٰ ٪ا ڀف��ٹٯ
بم٨ ٫٩بځػ ٠ٿ غ ٗ٠ٺترفځٳ ا٬ٱفتٻټ ا٬ٱٹٵٿ
٬طټ لػڀرة ا٬مباب ا٬برػڀٵٿ.
ٺتتأ٬ ٟ��٬حٵ��ة بػٴاٰ��ج تطغڀب ٺتّٻڀ��ػ ِ٭بة
ا٬ٹٵطـ��ة ٠ٿ «بٻ٬ځت٩ٵ�� ٧ا٬برػڀٳ» ٰٳ ٘طض
٨بځػ ٰٳ ٨باغ ا٬مصىځات ا٬ىٵا٘ځة ا٬ٹاٰة ٰٳ
أور��اب ا٬صبػة اٙ٬ا٬ځة ،ٺا٬ٱ٩اٴ��ة ا٬ػ٠ځٙة ٠ٿ
ا٬برػڀٳ ،باچٌا٠ة إ٬ٽ ٘��طض ٰٳ اڄ٨اضڀٱځځٳ
ٺا٬ٱصتىځٳ ٠ٿ بٻ٬ځت٩ٵ.٧

