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أعزائنا أصدقاء المؤسسة وداعميها وكل من يعمل بها...

لقد أتممنا عام ٢٠١٨م بنجاح و الحمدهلل، و المشاريع التي نفذناها 

أو بدأنا في تنفيذها أصبحت تقدم ثمارها للمستفيدين. وكما قال 

دكتور مصطفى محمود رحمه اهلل في لقاء له، عندما تحدث عن 

عمله الخيري أنه: »إذا إمتدت يد واحدة للخير امتدت معها ألف يد...«. 

امتدت  حيث  ترست  بحرين  مؤسسة  في  لنا  حصل  ما  فعاًل  وهذا 

جميعًا  نعمل  أن  استطعنا  بحمدهلل  و  معنا  للخير  كثيرة  أيادي 

التمكين  وبرامج  التعليم  نشر  في  المؤسسة  أهداف  لتحقيق 

االقتصادي و خدمة المجتمع و الصحة.

فشكرًا من القلب للجميع وجزاكم اهلل خيرًا .

كلمة رئيس مجلس األمناء

افتتاح تجريبي لمدرسة السلمانية المصغرة.١

رحلة الخير إلى كيرال.٢

افتتاح المدرسة المصغرة في كيرال، الهند.٣

تنظيم أول منتدى للمؤسسة بعنوان "منتدى ريادة ا عمال ٤
من المنزل" برعاية تمكين.

تدشين موقع دكان الفريج (www.dikkanelfereej.com) وافتتاح ٥
محل دكان الفريج لمنتجات الحرفيين البحرينيين.

إطالق مسابقة قصص المدارس المصغرة بالتعاون مع هيئة ٦
البحرين للثقافة و ا¨ثار. 

ت
ازا

ج
إن

م
٢٠

١٨
م 

عا

د. فاطمة محمد البلوشي
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من نحن

برامجنا

مؤسسة بحرين ترست هي مؤسسة خيرية غير 

حياة  في  فرق  إلحداث  المؤسسة  تهدف  ربحية. 

بحرين  مؤسسة  وتؤمن  إقليميًا.  و  محليًا  الناس 

بالغة  خدمات  هي  الصحة  و  التعليم  بأن  ترست 

في  يعيشون  الذين  األفراد  لتمكين  األهمية 

ظروف صعبة و طويلة األمد. إننا نسعى جاهدين 

جعل  في  تسهم  ذكية  و  عملية  نماذج  لتطوير 

التمكين  و  الصحية  و  التعليمية  الخدمات 

االقتصادي سهلة المنال لألشخاص األكثر حاجة. 

البحرين  تم تأسيس مؤسسة بحرين ترست في 

عام ٢٠١٠، وهي مسجلة لدى وزارة العمل و التنمية 

اإلجتماعية بمملكة البحرين.

التعليم

الصحة

التمكين االقتصادي

خدمة المجتمع
لألفراد  أفضل  حياة  لتأمين  ذكية  حلول  خلق 

األكثر حاجة.

الذين يعيشون في ظروف  أن يتمكن األشخاص 

صعبة من تغيير حياتهم نحو األفضل من خالل 

التعليم  )تشمل  مستدامة  تنموية  خدمات 

والصحة وخدمة المجتمع والتمكين االقتصادي(. 

رؤيتنا

مهمتنا
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أعضاء مجلس األمناء

د. فاطمة البلوشي
 - رئيس مجلس األمناء

د. فاتن المؤيد 
- عضو

الحارث العطاوي 
- األمين المالي

الشيخة لبنى آل خليفة 
- أمين السر

د. عاطف الشبراوي 
- نائب الرئيس

أهدافنا

جعل مملكة البحرين منبر للعمل اإلنساني.

إلهام أجيال بحرينية إليجاد حلول ذكية لمشاكل الفقر و التنمية المستدامة.

توفيــر التعليــم بصــورة مبتكــرة للجميــع و باألخــص الفئــات المحرومــة فــي المستشــفيات و مخيمــات 

الالجئيــن و المناطــق النائيــة و غيرهــا.

دعم أصحاب األعمال المنزلية و أصحاب المشاريع الصغيرة في تطوير و بيع و تسويق منتجاتهم. 

توفير األدوات الداعمة للصحة في المناطق النائية و الملوثة.

تنظيم رحالت تطوعية لمشاريعنا حول العالم.

مســاعدة و دعــم المؤسســات الخيريــة و الفــرق التطوعيــة فــي مشــاريعهم المتنوعة التــي تمكنهم 

مــن إحــداث فــرق فــي المجتمــع المحلــي و الدولي.
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فريق العمل في المؤسسة

فريق برامج المؤسسة

مجد جمال عرفه 
)دكان الفريج(

الشيخة ريم آل 
خليفة

)المدارس المصغرة(

سامية الحادي 
)خدمة المجتمع(

كريمة صالح 
)الطريق التعليمي(

شعالن المجالي
)المدارس المصغرة 

في األردن(

من اليمين: نور علي الصوفي، هالة مبارك الفرج، د. فاطمة محمد البلوشي و محمد مالك العرادي.

كما في األعوام السابقة، مؤسسة بحرين ترست تفخر بكل مؤسسة أو شخص 

ساهم معها مشكورا في تنمية اإلنسان وتوفير تعليم له جودة عالية. ففي 

لألطفال  التعليم  لتسهيل  بمشاركتكم  وإنجازات  أرقام  حققنا  ٢٠١٨م،  عام 

عن طريق إنشاء المدارس المصغرة، إستطعنا أن نكون وسيط خير لكل فرد أو كيان ساهم 

إفتتاح مدرسة  تمت  التي  اإلنجازات  للمستحقين. ومن هذه  ترست  بحرين  لمؤسسة  وتبرع 

نجع جبران، وبناء مدرسة في قرية الرحاب، أسوان، في جمهورية مصر العربية وإنشاء مدرسة 

لألطفال المرضى في مستشفى السلمانية الطبي في مملكة البحرين، وبناء مدرسة في 

منطقة كيرال في الهند و اخرى في مالي في قرية دوغي لتعليم أبناء القرية، ونحن معكم 

من  المزيد   لتقديم   مجهوداتنا  ستتركز  ترست،  بحرين  مؤسسة  في  وبثقتكم   ٢٠١9 في 

اإلنجازات في هذا المجال لكل المستحقين على مدار السنه.
-  د. فاتن المؤيد
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كلمات من الشركاء و الداعمين 

ــار علــى تكويــن شــراكاٍت فاعلــة  تحــرص هيئــة البحريــن للثقافــة واآلث

مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي ذات الرؤيــة الواضحــة واألهــداف 

بأدواتهــا  الثقافــة  أهميــة  حــول  الجمعــي  الوعــي  لتعزيــز  الراميــة 

المتنوعــة ودورهــا فــي النهــوض بالمجتمعــات.

وتمثــل مبــادرة »بحريــن ترســت« لكتابــة القصــة القصيــرة لألطفــال 

ــن  ــه م ــا تحقيق ــا يمكنه ــابة وم ــات الش ــراز الطاق ــًبا إلب ــا مناس نموذًج

تغييــٍر إيجابــي فــي حيــاة القــّراء الصغــار. إن إطــالق مثــل هــذه البرامــج 

الثقافيــة التــي تســتقطب المواهــب وتوظفهــا لتحقيــق منجــزاٍت 

مميــزة، ال يســاهم فقــط فــي تعزيــز مهــارات الكّتــاب الشــباب، ولكنــه 

ــر تحضــًرا  ــٍل أكث ــر عــن إدراٍك راســٍخ بقــدرة القــراءة علــى تهيئــة جي يعّب

ــة. وثقاف

الشيخة هال بنت محمد آل خليفة
مدير عام الثقافة و الفنون

هيئة البحرين للثقافة و اآلثار

مؤسسة مصر الخير

أ/ محمد عبد الرحمن
نائب العضو المنتدب 
لمؤسسة مصر الخير

ــر  ــة مص ــة لمؤسس ــركاء التنمي ــم ش ــن أه ــت م ــن ترس ــة بحري ــر مؤسس تعتب

الخيــر، وذلــك لدورهــا الفعــال ومكانتهــا المتميــزة فــي المشــاركة المجتمعيــة 

العربيــة. حيــث بــدأت شــراكتها االســتراتيجية مــع مؤسســة مصــر الخيــر منــذ 

عــام ٢٠١6م وحتــى اآلن فــي العديــد مــن مجــاالت التنميــة التــي تقدمهــا 

ــل  ــم وتموي ــها دع ــى رأس ــي عل ــا ويأت ــر احتياج ــات األكث ــة للمجتمع المؤسس

مؤسســة بحريــن ترســت لمشــروع مــدارس مصــر الخيــر للتعليــم المجتمعــي 

فــي صعيــد مصــر، والمســاهمة الفعالــة فــي الحمــالت الموســمية التــي 

ــتاء. ــة الش ــان وحمل ــار رمض ــة إفط ــنويًا كحمل ــة س ــا المؤسس تطلقه

 

ــة  ــة وفاعلي ــي بقيم ــريك عرب ــا ش ــون لديه ــر أن يك ــر الخي ــة مص ــر مؤسس تفخ

ــاون. ــذا التع ــتمر ه ــن اهلل أن يس ــن م ــت، آملي ــن ترس ــة بحري مؤسس
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In the frame of the mutual agreement that has been signed 

between Bahrain Polytechnic and Bahrain Trust Foundation, the 

School of Engineering in Bahrain Polytechnic has developed 

various collaborative activities with BTF as: development of 

sustainable applied research projects and participation in 

volunteer activities abroad. Although there are many ideas that 

have been proposed by Dr. Fatima Al-Balooshi, the current 

projects are focused on the water production by the atmospheric 

air and solar panels installation for low cost energy production 

under certain requirements. In addition to the above, 2 

engineering students joined the BTF Team to Egypt for a volunteer 

trip in order to support the people and provide them sustainable 

solutions for their quality of life improvement. 

BTF has supported to the maximum Bahrain Polytechnic and 

especially the School of Engineering Students in order to provide 

them various opportunities for their academic and professional 

development. Further projects are expected to be co-developed 

in the near future.

Dr. Christina G. Georgantopoulou

Head of School: Engineering

بوليتكنك البحرين

مبرة عبدالرحيم الكوهجي الخيرية

 مبــرة   عبــد   الرحيــم   الكوهجــي   الخيريــة   هــي   مؤسســة   خيريــة   مانحــة   وتســعى  

 مــن   خــالل   دعــم   وتطويــر   القطــاع   الخيــري   والتنمــوي   لبنــاء   أســوة   حســنة   وتنميــة  

ــر  ــادرات   نوعيــة   وشــراكات   فاعلــة .  وتعتب  مســتدامة،   وفــق   منهجيــة   علميــة   ومب

مبــرة    الكوهجــي   الخيريــة   بــأن   مجــال   التعليــم   هــو   الدائــرة   المشــتركة   الكبــرى  

ــم   ــة   لتقدي ــي   الخيري ــعى   الكوهج ــت،   وتس ــن   ترس ــة   بحري ــن   مؤسس ــا   وبي  بينه

 الدعــم   والرعايــة   للبرامــج   اإلنســانية   واالجتماعيــة   الرائــدة   فــي   الجمعيــات   الخيرية  

 بالمجتمــع   البحرينــي،   بمهنيــة   رياديــة،   وشــراكة   مجتمعيــة  . 

ــة   ــاريعها   التعليمي ــالل   مش ــن   خ ــت،   وم ــن   ترس ــة   بحري ــع   مؤسس ــراكة   م إن الش

ــرة   ــالل   الفت ــعى   خ ــا   ونس ــز   به ــي   نعت ــراكات   والت ــرز   الش ــدى   أب ــر   أح ــدة، تعتب  الرائ

 القادمــة   لتعزيزهــا   وتنميتهــا   مــن   خــالل   تطويــر   البرامــج   المشــتركة   والبنــاء   علــى  

ــاخها .  ــا   واستنس ــداء   به ــن   االقت ــاذج   يمك ــا   لنم ــدة   وتحويله ــة   الرائ ــذه   التجرب  ه
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١( إفتتاح المدرسة المصغرة في مستشفى
 السلمانية الطبي

مستشفى  في  المصغرة  المدارس  مشروع  فكرة  أتت 

السلمانية إيمانا من المؤسسة بحق األطفال في التعليم، 

تنفيذه  تم  الذي  الصيفي  المعسكر  من  اإلنتهاء  وبعد 

خالل شهر أغسطس من هذا العام و لمدة شهر واحد 

المؤسسة  لطاقم  تبين  األسبوع،  في  أيام  ثالثة  بواقع 

الذي تواجد في المركز خالل فترة المعسكر الصيفي إن 

سواء  المركز  في  العالج  تلقوا  الذين  األطفال  من  الكثير 

حتى  أو  طويلة  لفترات  المستشفى  في  إقامتهم  أثناء 

بعد إنتهاء فترة العالج قد فاتتهم فرصة التعليم بسبب 

من  تمنعهم  التي  الحرجة  و  الخاصة  الصحية  حالتهم 

اإلنتظام في المؤسسات التعليمية اإلعتيادية كالروضات 

والمدارس.  لذلك أخذت المؤسسة على عاتقها مسؤولية  

تعليم هوالء األطفال و إعدادهم أكاديميا و نفسيا للحاق 

الصحية  حالتهم  تحسن  بعد  التعليمية  المسيرة  بركب 

المؤسسات  في  لالنتظام  استعدادهم  و  واستقرارها 

التعليمية المختلفة في مملكتنا الحبيبة.

التعليم

م
علي

الت

الصف
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٢( إفتتاح المدرسة المصغرة في مالي، أفريقيا

دوغي  قرية  مدرسة  إفتتاح  تم 

شهر  في  مالي،  في   المصغرة، 

مع  بالتعاون  ٢٠١٨م،  ديسمبر 

االفريقي  العربي  التضامن  رابطة 

صفوف   ٣ على  تحتوي  حيث  »لوزا«. 

دراسية و يستفيد منها أكثر من ١٠٠ 

يوجد  لم  حيث  القرية.  في  طفل 

خدمة  أي  النائية  القرية  هذه  في 

تعليمية سابقًا سوى البسيط منها.

بعدقبل
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٣( إفتتاح المدرسة المصغرة في كيرال، الهند

في  المثالية  المدرسة  إفتتاح  هو  العام  لهذا  إنجازاتنا  أهم  من  إن 

كيرال، بتكلفة قدرها ١٣،٩٠٠ دينار بحريني. حيث تخدم هذه المدرسة 

أكثر من ١٠٠ طفل من مرحلة أول ابتدائي حتى السادس ابتدائي. وتم 

الخيرية  المثالية  بالتعاون مع شركاؤنا األمانة  تنفيذ هذا المشروع 

شندرور، وبدعم مالي من الوجيه خليفة بن أحمد الظهراني و لجنة 

للهند  الخير  رحلة  متطوعي  و  اإلصالح  بجمعية  الخيرية  األعمال 

ومجموعة من أهل الخير من مملكة البحرين.

الملعبالمدرسة

الطالب

صورة من اإلفتتاح

الصف ٢ الصف ١

م
علي

الت



المتطوعة دالل أمين مع مجموعة من طالبات مدرسة دار السالم في كيرال، الهند - رحالت الخير
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متعدد  واحد  صف  عن  عبارة  الُمصغرة  المدارس 

الذاتي - يضم أطفال  التعلم  المراحل يعتمد على 

بأعمار و بقدرات و خلفيات بيئية مختلفة حيث يكون 

الطالب هو محور التعلم، ويقوم بتعليمهم مدرس 

مع  المعلم  هذا  تعامل  وأثناء  سنوات  لبضع  واحد 

أو  المعلم  هذا  على  يقع  الطلبة  من  مختلفة  أنواع 

المعلمة دور أساسي في مساعدة وتشجيع الطلبة 

على التعلم الذاتي. 

يسكنها  مناطق  في  المدارس  هذه  ستتواجد 

بالمدرسة  طالب   )٣٠ إلى   ٢٠( من  تضم  و  األطفال 

الواحدة، بأعمار متباينة، ودرجات ومستويات تعليمية 

مختلفة.  وتتيح هذه البيئة للطالب التفاعل المباشر 

مع زمالء أكبر أو أصغر سنًا، مما يساهم في صقل 

إلى تعليمهم  باإلضافة  وتنمية مهاراته االجتماعية، 

تم  لقد  و  مهنيًا.  لمساعدتهم  العملية  المهارات 

االستقرار  و  األمن  تحقق  بحيث  المناهج  تصميم 

من  القريبة  للمدرسة  االنتماء  روح  وتبني  النفسي 

سكنه.

تطوير مناهج المدارس المصغرةما هي المدارس المصغرة؟
للمدارس  الفني  الدليل  مناهج  تطوير  فريق  أنجز 

المصغرة باإلضافة إلى ذلك تم البدأ في العمل على 

المدارس  مشروعات  في  التعليمي  المحتوى  وضع 

المصغرة. وقد تم البدء في مشروع »من أنا«.

م
علي

الت

لقد إستطاع الفريق الفني للمدارس المصغرة من إنجاز التالي:

١( الدليل الفني للمدارس المصغرة 

٢( برنامج تدريب المعلمين

٣( إستراتيجية التعليم في المدارس المصغرة

٤( نموذج التعليم المبني على المشروعات
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فلسفة التعليم في المدرسة المصغرة

التعليم في المدارس التقليديةالتعليم في المدارس المصغرة

إيجابيات المدارس المصغرة
قرب المسافات ●

بيئة محمية ●

تكلفة قليلة ●

تعليم مبني على المشروعات و التعليم الذاتي ●

سلبيات المدارس التقليدية
بعد المسافات ●

عدم وجود األمان ●

تكلفة عالية ●

التعليم التقليدي ●

٢٠ الى ٣٠ طالب ●

٤ مجموعات ●

جميع األعمار و المراحل  ●

الدراسية

منصة تعليمية ●

نتاجات التعليم في المدارس المصغرة

طالب 
متمكن ومبدع

مواطن 
صالح ومنتج

م
لي

ع
لت

ا
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قصص المدارس المصغرة
بهدف  المصغرة  المدارس  قصص  فكرة  إنطلقت 

تعزيز المنهج الدراسي لها. حيث ترتبط موضوعاتها 

العام. وقد  الطلبة خالل  التي يدرسها  بالمشروعات 

مع  بالتعاون  عنها  واإلعالن  المسابقة  تنظيم  تم 

هيئة البحرين للثقافة و اآلثار. 

استقبلت   المكتبة   الخليفية   حفل   إعالن   الفائزين   و 

 بمسابقة    » قصص   المدارس   المصغرة «  التي   تنّظمها  

 »  مؤسسة   بحرين   ترست  «  بالتعاون   مع   هيئة   البحرين  

اآلثار  . وشهد   الحفل   حضور   الشيخة   هال    للثقافة   و 

الفنون   و  الثقافة  عام  مدير   بنت   محمد   آل   خليفة، 

الدكتورة   فاطمة   البلوشي،   رئيس    بهيئة   الثقافة   و 

 مجلس   أمناء   مؤسسة   بحرين   ترست،   إضافة   إلى  

و  لجنة   المؤسسة  أمناء  مجلس  أعضاء   تواجد 

 التحكيم   من   جامعة   البحرين   و الفائزين   بالمسابقة  

 و المهتمين   بالشأن   الثقافي   في   مملكة   البحرين . 

مجلس أمناء المؤسسة مع مدير عام الثقافة و الفنون ولجنة تحكيم المسابقة من جامعة البحرين و الفائزين

حصلت نجيبة السبع على المركز األول، وكان المركز الثاني من نصيب إيمان مقدار، فيما حصلت رنا علي على 

المركز الرابع. وحصل مصطفى عبدالفتاح على المركز الخامس، وأخيرًا فازت بتول سلمان بالمركز السادس. 

وكّرمت المؤسسة كذلك أعضاء لجنة التحكيم التي ضمت كاًل من: الدكتورة جميلة السعدون رئيسة لجنة 

التحكيم، الدكتورة شيخة أحمد الجنيد، الدكتورة ضياء الكعبي، الدكتورة سماء الهاشمي، الشيخة ريم آل 

خليفة، السيدة عائشة السادة و السيدة ندى الفردان.

القصص الفائزة بالمسابقة

م
علي

الت
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الطريق التعليمي

الشــباب  و  األطفــال  بيــن  التعلــم  متعــة  لنشر  نســعى 

تفتقــر  حيث  العامــة،  الحدائــق  أو  الطرقــات  فــي  ســواء 

األراضـي  نقـص  بسـبب  عامـة  حدائـق  األحيـاء  مـن  العديـد 

المخصصـة لذلـك و نظـرًا ألهميـة توفيـر أماكـن آمنـة للعـب 

األطفـال و لتجمعاتهـم، وضعـت المؤسسة فكـرة مشـروع 

الضيقــة  الطرقــات  تأهيــل  إلعــادة  التعليمـي،  الطريـق 

التــي ال تمــر منهــا الســيارات. وبالتالي جعلها مــكان جمياًل 

لتجمـع األطفـال و الشباب لممارسة هواياتهم. وهـي أيضًا 

ستكون مكانًا ممتعًا اللتقاء كبـار السـن. 

HOPSCOTCH 

BASKETBALL
AREA

Entrance (Gate)

Green Walls

1. Tyre Seats

Paint Walls

2. Basketball Hoop

Planters on top 
of house Entrance

4.0m WIDE PASSAGE

Garden Area
(With Informative Sign)

Mural on Walls 
& Pavement

5. Maze on Floor/
Snakes on a Ladder

3. Benches on Wall

3. Benches on Wall

4. Bird House
Wall Mural

6. Carpet Mural on Floor

8. Hanging Light 
Bulbs/Strings/ or 
Another Element 
(Traditional
 Bahraini)

Blackboard on Wall
Placed on Door

7. Hanging PVC Planters

إيمان مقداد | القصة: إلى أين أنت ذاهب أيها الكيس؟نجيبة مهدي السبع | القصة: ما هو إعادة التدوير؟ 

صديقة محمد النامليتي | القصة: أين أنا يا ترى؟ 

بتول سلمان عبدعلي | القصة: أ ح مد 

رنا علي حامد | القصة: طائرتي الصفراء

م
لي

ع
لت

ا

مصطفى عبدالفتاح | القصة: سباق المقاعد
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الحقيبة المدرسية
قامـت  المصغـرة،  المـدارس  مشـروع  من  إنطالقًا 

المؤسسـة بتوفير حقائب مدرسية مـع القرطاسـية 

الطلبـة  لجميـع  الدراسـي  العـام  بدايـة  فـي 

المنتسبين للمـدارس التـي تقـوم ببنائها المؤسسـة. 

الهدف من هذا المشروع هو مساندة عملية التعليم 

تعليمية  أدوات  وتوفير  المدارس  في  التعلم  و 

مناسبة للطالب و تشويق الطالب للتعلم. وتسعى 

المؤسسة لتوفير المزيد من الحقائب المدرسية على 

طالب مدرسة نجع جبران، أسوان، مصراألطفال المحتاجين داخل المملكة أيضًا.  

أطفال في المغربطالب مدرسة األمانة المثالية، كيرال، الهند

م
علي

الت
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٥٢٥
١٥٣
٥

٣٠

٣٠

١٩٠
١٩٣

األطفال المستفيدين

على  توزيعها  تم  التي  التقنية  األجهزة 

المدارس )تابلت - كمبيوتر - طابعة(

المدربين الذين تم تدريبهم على مفهوم 

المدارس المصغرة

على  توزيعها  و  جمعها  تم  التي  الكتب 

الطلبة

تم  أو  بناؤها  تم  )التي  المصغرة  المدارس 

البدء في بنائها(

الشنط المدرسية )تشمل القرطاسية( التي 

تم توزيعها على الطلبة

الزي المدرسي الذي تم توزيعه على الطلبة

الدول المستفيدة

القصص  مسابقة  في  المشاركين  عدد 

للمدارس المصغرة

عدد القصص الفائزة

٥

٢٣

٦

قياس األثر في برنامجنا التعليمي

م
لي

ع
لت

ا
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مدرسة قرية دوغي 
المصغرة، مالي

المدرسة المثالية 
بشندرور، كيرال، الهند

مدرسة نجع جبران 
المصغرة، أسوان، مصر

مدرسة السلمانية 
المصغرة، البحرين

م
علي

الت
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التمكين االقتصادي

ي
صاد

ن االقت
كي

التم

افتتاح محل “دكان الفريج”

المؤسسات  و  الحرفيين  األعمال  رواد  دعم  بضرورة  ترست  بحرين  مؤسسة  تؤمن 

الصغيرة و المتناهية الصغر وذلك بتوفير السبل و الوسائل المتاحة التي تجعل من 

هذه المؤسسات رابحة ومزدهرة. وأحد أهم هذه السبل هو التسويق. والمؤسسة 

تعمل جاهدة لتسويق منتجات حرفية بطريقة فعالة، وقد بدأت بإنشاء أول حاضنة 

وأيضًا  المنتجات  لتسويق  مكانًا  توفر  حيث  المنزلية،  والمشروعات  األعمال  لرواد 

التسويق من خالل الموقع اإللكتروني الخاص لنا.

الموقع  تدشين  وتم  الفريج  دكان  محل  خليفة  آل  لبنى  الشيخة  و  البلوشي  فاطمة  الدكتورة  افتتحت 

اإللكتروني والذي يعرض الحرفيين المسجلين في دكان الفريج و منتجاتهم. يتم تسويق منتجات الحرفيين 

عن طريق الموقع اإللكتروني و المحل و المشاركة في معارض. ريع دكان الفريج يذهب إلى دعم مشاريع 

مؤسسة بحرين ترست التنموية.

www.dikkanelfereej.com

تدشين موقع دكان الفريج
محلًيا  منتجاتهم  بيع  و  لتسويق  والصغيرة  المنزلية  المشاريع  ألصحاب  فرًصا  اإللكتروني  الموقع  يوفر 

و عالمًيا. و يسهل وصولهم إلى األفراد و الشركات بشكل أسرع. وأيضا، يتم عرض ملف لكل حرفي مع 

منتجاته ليتعرفوا زوار الموقع على الحرفي.
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١( معرض ارتيزانا 9٧٣+
مشــاركة »دكان الفريــج« فــي معــرض ارتيزانــا ٩٧٣+ والــذي تــم افتتاحــه برعايــة كريمــة مــن ســعادة الشــيخ 

ــى  ــن ٢٠١٨/٣/١٤ إل ــارض  م ــياحة و المع ــن للس ــة البحري ــذي لهيئ ــس التنفي ــة، الرئي ــود آل خليف ــن حم ــد ب خال

.٢٠١٨/٣/١٧

مشاركات “دكان الفريج”

صورة من افتتاح المعرض

ي
اد

ص
قت

اال
ن 

كي
تم

ال
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٣( معرض مارينا مول
ــول  ــا م ــرض مارين ــي مع ــج« ف ــاركة »دكان الفري مش

ــان. ــهر رمض ــي ش ف

٤( معرض عوالي
عوالــي  معــرض  فــي  الفريــج«  »دكان  مشــاركة 

ــة. ــات الخيري ــح المؤسس ــت لصال ــاح كان ــع االرب وجمي

٢( معرض التراث السنوي ٢٠١٨
شــاركت مؤسســة بحريــن ترســت مــن خــالل مشــروعها »دكان الفريــج« فــي معــرض التــراث ٢٠١٨ الــذي أقيــم 

فــي قلعــة عــراد، فــي الموافــق ٢٠١٨/٤/٢٥ إلــى ٢٠١٨/٥/٥، حيــث تــم عــرض منتجــات الحرفييــن المحلييــن مــن 

أجــل دعمهــم.

ي
صاد

ن االقت
كي

التم
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St. Christopher's ٥( معرض مدرسة
 St. مشــاركة »دكان الفريــج« فــي معــرض مدرســة

.Christopher’s

٦( معرض مجمع اإلنماء
مشاركة »دكان الفريج« في معرض مجمع اإلنماء 

بمناسبة العيد الوطني المجيد.

The K Market )٧
نظــم فريــق خطــوة التابــع لمؤسســة بحريــن ترســت 

معــرض  K Market فــي نســختها الثانيــة فــي

 K ســوق  فكــرة  تكــن  ولــم   .Water Garden City  

ــات  ــع التبرع ــة لجم ــرد حمل ــام مج ــذا الع Market ه

التجاريــة  لألعمــال  يمكــن  حيــث  منصــة  هــي  بــل 

ــأن  ــق بش ــك دون القل ــى كش ــول عل ــدة الحص الجدي

الرســوم. بــداًل مــن دفــع الثمــن الكامــل ، عليهــم 

ســعر  حتــى  أرباحهــم  مــن  نســبة  دفــع  فقــط 

ــة  ــن  منص ــارة ع ــا عب ــوق K Market  أيض ــك. س الكش

ــلط  ــي تس ــرى الت ــة األخ ــات الخيري ــن والجمعي للفناني

الضــوء عليهــم.

زيارة سمو الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة في المعرض

ي
اد

ص
قت

اال
ن 

كي
تم

ال
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منتدى ريادة األعمال من المنزل

العالمي برعاية  ضمن فعاليات اسبوع ريادة األعمال 

منتدى  أول  ترست  بحرين  مؤسسة  أقامت  تمكين، 

نخبة  بوجود  المنزل«  من  األعمال  »ريادة  بعنوان  لها 

الجميع  أشاد  وقد  األعمال.  رواد  و  المتحدثين  من 

 ٧٠ من  أكثر  المنتدى  في  شارك  حيث  المنتدى  بنجاح 

مشارك وكان التفاعل إيجابيًا و محفزًا الستمرار مثل 

هذا المنتدى بصورة سنوية.

ي
صاد

ن االقت
كي

التم

جلسة نقاشية مع عدد من رواد األعمال

صورة جماعية للمشاركين في المنتدى
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١٧
١١
١٧١

المنزلية  المشروعات  أصحاب 

المسجلة في دكان الفريج

المعارض

المنتجات المعروضة للبيع

قياس األثر لدكان الفريج

أصحاب  من  المتدربين  عدد 

٧٣المشروعات المنزلية

أحد الحرفيين المشاركين في دكان الفريج

www.dikkanelfereej.com
  Dikkan_elfereej

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا و االنسقرام:

ي
اد

ص
قت

اال
ن 

كي
تم

ال
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خدمة المجتمع

ترست.  بحرين  مؤسسة  لدى  المميزة  التطوعية  المشاريع  أحد  هي  الخير  رحالت 

يخرج  حيث  الذات.  لتنمية  فرصة  البحرين  خارج  التطوعي  العمل  ان  نؤمن  نحن 

المتطوع من دائرة الراحة و يقوم بالتركيز على مساعدة اآلخرين في عدة مجاالت 

مثل البناء والتعليم وتبادل الخبرات. 

ع
جتم

دمة الم
خ

رحلة افتتاح مدرسة نجع جبران المصغرة، أسوان، مصر ٢٠١٧م

رحلة افتتاح مدرسة المثالية بشندرور، كيرال، الهند ٢٠١٨م
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الفرق التطوعية

فريق خطوة

تأسس فريق »خطوة« عام ٢٠١٤م، كمبادرة شبابية طموحة تهدف لتحقيق العديد من األفكار واألهداف في 

مجال االستدامة الذاتية و الرعاية االجتماعية و الترفيه.

واالنتقال  العمل  تطوير  بهدف  ٢٠١٧م،  عام  في  ترست،  بحرين  مؤسسة  مظلة  تحت  »خطوة«  فريق  إنضم 

على  ترتكز  التي  التنموية  األهداف  دمج  عبر  وذلك  المؤسسي  العمل  إلى  فردي  بشكل  العمل  مرحلة  من 

على  المحدود  الدخل  ذات  األسر  مساعدة  خالل  من  الذاتي  االكتفاء  تحقيق  من  البحرينية  األسر  تمكين 

تلبية احتياجاتهم األساسية و ابتكار فعاليات و أنشطة تمكنهم من عرض منتجاتهم ومواهبهم بشكل 

ترفيهي وممتع.  
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أعضاء فريق خطوة



30

١( القرقاعون

أنشطتنا

 ،٢٠١٨ مايو   ٢6 تاريخ  في  خطوة  فريق  مع  بالتعاون  للقرقاعون  فعالية  أول  ترست  بحرين  مؤسسة  نظمت 

ألهالي الفريج في منطقة البحير، الرفاع الشرقي، وكانت الدعوة عامة. حيث تضمنت الفعالية فرقة شعبية، 

توزيع القرقاعون و الحلويات و مسابقات لألطفال.

٢( عيدية أطفال السلمانية
احتفااًل بمناسبة عيد الفطر السعيد، أقامت مؤسسة بحرين ترست بتوزيع العيادي ألبطال جناح ٢٠٢. شكًرا 

للمتطوعين الذين أعطوا من وقتهم لقضاء وقت ممتع و إدخال الفرحة في قلوب األطفال.

ع
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٣( ملتقى متطوعي المؤسسة

العالمي  اليوم  نظمت مؤسسة بحرين ترست ملتقى لمتطوعي المؤسسة في ٨ سبتمبر ٢٠١٨م بمناسبة 

للمتطوعين. وقد تم عرض انجازات المؤسسة و مشاريعها القادمة. تم تكريم المتطوعين الذين شاركوا 

العمل  أساسيات  عن  محاضرة  بوبشيت  نورة  األستاذة  ألقت  المنتدى،  في  المؤسسة.  مشاريع  تنفيذ  في 

لبناء  تبرعات  جمع  حملة  إلقامة  مميزة  تطوعية  فكرة  عرضت  باسالر،  مريم  المتطوعة  كذلك  التطوعي. 

مدرسة الرحاب المصغرة.

من خالل دوري كمنسق للمشاريع في مؤسسة بحرين ترست، طموحي أن 

النمو، و  العدل، واإلنسانية،  العمل بهدف تحقيق  الجهد لإلرتقاء و  أضاعف 

اإلزدهار في جميع أنحاء العالم، عبر دمج المشاريع وبلورتها في إطار أهداف 
الجهود  جميع  فيه  تتكاتف  أفضل  مستقبل  لتحقيق  المستدامة  التنمية 

حتى عام ٢٠٣٠م.

٤( مسابقة الرسم في حب الوطن

 ٣١ جناح  و   ٢٠٢ جناح  ألطفال  رسم  مسابقة  ترست  بحرين  مؤسسة  أقامت  الوطني،  العيد  بمناسبة  احتفااًل 

ليعبروا عن حبهم للبحرين. وقد شارك األطفال برسومات جميلة.
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الرسمة الفائزة للطفلة عائشة محمد موسى - جناح ٣١
العمر: ٦ سنوات

الرسمة الفائزة للطفلة زهراء أحمد محميد - جناح ٣١ 
العمر: ١٠ سنوات

 - محمد العرادي
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ــد، و  ــرال، الهن ــرة فــي كي ــي ٤ قــرى فقي ــة ألهال ــع الســالت الرمضاني 5( توزي
أســوان، مصــر

السلة  مشروع  ترست  بحرين  مؤسسة  نفذت 

في  الرحاب  و  جبران  نجع  قريتي  ألهالي  الرمضانية 

الهند.  كيرال،  في  و  العربية  مصر  بجمهورية  أسوان 

شركاؤها  مع  بالتعاون  المؤسسة  قامت  حيث 

وتبرع  بدعم  ذلك  تم  وقد  المشروع.  هذا  بتنفيذ 

أهل الخير بمملكة البحرين. فجزيل الشكر لكل من 

توزيع السالل الرمضانية في كيرالساهم في هذه الحملة.
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كيرال، الهندكيرال، الهند

أسوان، مصر

”EMDR ٦( المشاركة في ورشة بعنوان “عالج الصدمات بتقنية

شارك فريق عمل مؤسسة بحرين ترست و متطوعيها 

  »EMDR بتقنية  الصدمات  »عالج  بعنوان  ورشة  في 

االجتماعية.  التنمية  و  العمل  وزارة  نظمتها  التي 

وذلك ليتم تطبيقها في مشروع مدرسة السلمانية 

المصغرة. 
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٧( حملة #كن ـ حسن

حسن  ـ  #كن  فعالية  ترست  بحرين  مؤسسة  رعت 

مصغرة  مدرسة  بناء  في  للمساهمة  تبرعات  لجمع 

في جمهورية مالي. حيث كانت الفعالية في ثواب 

الفعالية  بتنظيم  وقام  اهلل.  رحمه  الحريري  حسن 

متحف  في  له  المحبين  أصدقائه  من  مجموعة 

البحرين الوطني. 

٨( االحتفال بيوم الطفل العالمي

تعليمية  قصة  قراءة  فعالية  ترست  بحرين  مؤسسة  أقامت 

وترفيهية في المكتبة الخليفية بالتعاون مع سرد بيت الطفل 

والذين  الدولية  حوار  مدرسة  طالب  من  لمجموعة  الثقافي، 

يوم  بمناسبة  احتفاال  سنوات،   ٧-٩ بين  ما  أعمارهم  تتراوح 

الطفل العالمي والتي نظمتها هيئة البحرين للثقافة واآلثار. لقد 

تم استضافة بتول سلمان و رنا علي، أحد الفائزين في مسابقة 

األطفال  على  القصة  وسرد  إللقاء  المصغرة  المدارس  قصص 

ومن ثم عمل أنشطة مصاحبة للقصة.
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حسن الحريري رحمه اهلل
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9( المخيم الصيفي في مدرسة السلمانية المصغرة
بالتعاون مع وزارة الصحة و بدعم من بنك البحرين والكويت، أقامت مؤسسة بحرين ترست المخيم الصيفي 

في مدرسة السلمانية المصغرة، ألبطال جناح ٢٠٢. يتضمن البرنامج أنشطة تعليمية و ترفيهية للفئة العمرية 

أوقات  الالزم لهم و استغالل  النفسي والمعنوي  الدعم  لتقديم  البرنامج هو  الهدف من هذا  ٥-١٥ سنة. 

الفراغ لألطفال المرضى في ممارسة أنشطة لتهيئهم للفصل الدراسي. 

من أحلى التجارب الي ضافتلي الكثير وأعطتني دافع اني اواصل في المجال 

التطوعي. التعامل مع االطفال كان له طعم خاص او تجربه حلوه بالنسبة 

الكثير، ما اخفى  انه االطفال ممكن يعلمونه  لي استفدت كثير وتعلمت 
فرحتي بها لتجربه وسعيد جدًا إني كنت من ضمن عائله بحرين ترست واتمنى الشفاء 

العاجل ألبطالنا الصغار شكرًا بحرين ترست، شكرًا جناح ٢٠٢.

الجميلة  الروح  من  بدًءا  فيها،  مريت  الي  التجارب  أحلى  و  أعظم  من 

للمتطوعين و العاملين في بحرين ترست، و شلون الكل يحاول يعطي كل 

الي عنده عشان يجوف فرحة األطفال و استفادتهم، و انتهاًء بالدروس الي 
تعلمتها من األطفال نفسهم بالرغم من سنهم الصغير. جًدا ممتنة على هالفرصة و 

التجربة الي يات في طريجي صدفة، شكًرا بحرين ترست، و شكًرا أطفال جناح ٢٠٢.
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- مريم المحميد

- عبداهلل المناعي



المتطوع صالح المهزع مع مجموعة من طلبة المدرسة المثالية، شندرور في كيرال، الهند - رحالت الخير35
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قياس األثر في رحالت الخير
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المتطوعين

الدول المشاركة

الجامعات المتعاونة

القرى التي تم زيارتها

المستفيدة من توزيع كسوة  األسر 

الشتاء

السلة  توزيع  من  المستفيدة  األسر 

الرمضانية/الغذائية

عدد ساعات العمل التطوعي

عدد المستفيدين من برنامج رحالت 

الخير التدريبية

عدد المستفيدين من برنامج رحالت 

الخير الترفيهية

٣
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مؤسسة بحرين ترست في اإلعالم

جريدة البالد
البحرين - ابريل ٢٠١٨



38

جريدة األهرام المسائي
مصر - يونيو ٢٠١٨
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GDN
البحرين - أغسطس ٢٠١٨
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مقابلة في تلفزيون البحرين
البحرين - سبتمبر ٢٠١٨

صورة جماعية لألطفال في احتفالية المؤسسة للقرقاعون، البحير، الرفاع ٢٠١٨م
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جريدة األيام و جريدة أخبار الخليج
البحرين - نوفمبر ٢٠١٨
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جريدة أخبار الخليج
البحرين - نوفمبر ٢٠١٨
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 ™àªàdGh  QGhõ``̀dG  ∫ƒ°Uh  π«¡°ùJ

 äÉeóN øe õcôªdG ¬eó≤j Ée áaÉμH

 á«¡«aôàdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  áFõéàdG

 ≥∏£æªdG  Gò```̀g  ø```̀eh  .iô``````̀NC’G

 OGó©à°SG  ≈∏Y  º«£ØdG  óLÉe  ¿EÉ`̀a

 á«æØdG  ¥ôØdG  ™e  ¿hÉ©àdGh  πª©∏d

 äÉ``̀«``̀dB’G ™`̀°`̀Vƒ`̀d á`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀ª`̀dG

 hôàªH  ´hô°ûªdG  §Hôd  áÑ°SÉæªdG

.z¢VÉjôdG

 á£ëe á«ª°ùJ ¥ƒ``≤ëH RƒØJ zº«£ØdG ó``LÉe{

zá``«∏«Ñ°TEG  ô``àæ°S  »``à«°S{`H  ¢``VÉjôdG  hô``àe

:ßaÉM ÖæjR âÑàc

 â°SôJ øjôëH á°ù°SDƒe âª¶f

 ácQÉ°ûªHh  ø«μªJ  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH

 á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh

 ∫ÉªYC’G  IOÉ``jQ)  ¢Vô©eh  ióàæe

 ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ∂``dPh  ,(∫õ`̀æ`̀ª`̀dG  ø`̀e

 âdhÉæJh ,ÉæJhQ ¿hÉJ ¿hGO ¥óæØH

 3 ∫Ó`̀N ø`̀e QhÉ`̀ë`̀e Ió`̀Y Ihó`̀æ`̀dG

 ¢†©H  ¢`̀Vô`̀Y  É`̀ª`̀c  ,π`̀ª`̀Y  ¥GQhCG

 øe  º¡dÉªYCG  GhCGó``̀H  ø`̀jò`̀dG  OGhô``̀dG

 »a  á«°üî°ûdG  º¡HQÉéJ  ∫õæªdG

.∫ÉéªdG Gòg

 ôjóe ábQh ™e ájGóÑdG  âfÉch

 ádƒØ£dGh  Iô``°``SC’G  á«ªæJ  IQGOEG

 Iƒ£N)  ¿Gƒæ©H  ,ó`̀jGõ`̀ dG  á°ûFÉY

 âë°VhCG  ,(á«dõæªdG  äÉYhô°ûª∏d
 á«LÉàfE’G  á£°ûfC’G  á«Yƒf  É¡dÓN

 ,∫õæªdG  øe  É¡àdhGõe  øμªj  »àdG

 ≈dEG  ±ó¡j  ´hô°ûªdG  ¿CG  ≈dG  áàa’

 ∫ÓN  øe  øWGƒªdG  π`̀NO  ø«°ùëJ

 ≈∏Y  QOÉ``̀b  »æjôëH  ô`̀LÉ`̀J  OGó```̀YEG

 ,¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  »`̀a  á°ùaÉæªdG

 øe á«æ¡e á«°ü°üîJ QOGƒc OGóYEGh

 á«ÑjQóàdG  ¢TQƒdGh  èeGôÑdG  ∫ÓN

 á©HÉàdG  õ`̀cGô`̀ª`̀ dG  É`̀gô`̀aƒ`̀J  »`̀à`̀ dG

 á`̀Ä`̀Ø`̀dG  ¿CG  á`̀ë`̀°`̀Vƒ`̀e  ,è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀∏`̀ d

 πª©dG øY ¿ƒ∏WÉ©dG ºg áaó¡à°ùªdG

 á°Vô©à°ùe  ,á`̀é`̀à`̀æ`̀ª`̀dG  ô``̀ °``̀SC’Gh

 »àdG  èeGôÑdG  ≈dG  ΩÉª°†f’G  ÉjGõe

 äÉYhô°ûª∏d Iƒ£N èeÉfôH É¡eó≤j

.á«dõæªdG

 ¢†©H ≈``̀dEG  ó`̀jGõ`̀ dG  â`̀bô`̀£`̀Jh

 ô`̀°`̀SC’É`̀H á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG äÉ`̀«`̀FÉ`̀°`̀ü`̀ME’G

 ô°SC’G OóY ¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,áéàæªdG

 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRƒH  á∏é°ùªdG

 ,Iô`̀°`̀SCG  988  â¨∏H  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G

 �∏H  ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG  ø`̀e  ø«∏eÉ©dG  Oó``̀Yh

 øjó«Øà°ùªdG  Oó`̀Y  �∏H  Éª«a  ,587

 ,4499  á«ÑjQóàdG  äGQhó```̀ dG  ø`̀e

 ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  IõFÉéd  Ωó≤J  óbh

 âæH á`̀μ`̀«`̀Ñ`̀°`̀S  Iô```̀«```̀eC’G  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG

 ô°SC’G  ™«é°ûàd  áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG

.Iô°SCG 255 Ω2018 ΩÉ©d áéàæªdG

 ¿GƒæY á«fÉãdG ábQƒdG â∏ªMh

 ∂Yhô°ûe  ôªà°ùjh  CGó`̀ Ñ`̀ j  ∞`̀«`̀c)

 á`̀ª`̀WÉ`̀a IQƒ`̀à`̀có`̀∏`̀ d (∫õ``̀æ``̀ª``̀dG ø``̀e

 AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  »°Tƒ∏ÑdG

 ó`̀bh ,â`̀°`̀Sô`̀J ø`̀jô`̀ë`̀H á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e

 ´hô°ûªdG  ≈`̀dEG  É¡dÓN  øe  âbô£J

 »`̀à`̀dGh ¬``̀H á`̀£`̀«`̀ë`̀ª`̀dG á``̀ª``̀¶``̀fC’Gh

 ,¬`̀d á`̀Ñ`̀MÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG É`̀¡`̀Ä`̀«`̀¡`̀J

 á∏Ä°SC’Gh  á«é«JGôà°S’G  áæ«Ñe

 ∞«ch Çó`̀à`̀Ñ`̀e π``c  ¬``LGƒ``J  »`̀à`̀ dG

 ¬Yhô°ûªH  ∫ƒ``°``Uƒ``dG  ™«£à°ùj

 áë°Vƒe  ,ìÉ`̀é`̀æ`̀ dG  ≥«≤ëJ  ≈``̀ dG

 ´hô°ûªdG  ÖMÉ°U  ¿É`̀ª`̀jEG  á«ªgCG

 Gòg  ¬Yhô°ûe  ihó`̀é`̀Hh  ¬°ùØæH

 ≈∏Y õ`̀«`̀cô`̀à`̀dG  IQhô``̀°``̀V ±Ó`̀î`̀H

 ≈∏Y  πª©dGh  §≤a  ó`̀MGh  ´hô°ûe

 ,ó«édG  ≥jƒ°ùàdGh  ìÉéædG  πeGƒY

 πªY  ≥jôa  øjƒμJ  ≈∏Y  ¢UôëdGh

 øe  IQò`̀ë`̀e  ,ìÉ`̀é`̀æ`̀dG  ≈`̀ dG  ≈©°ùj

 á«FGƒ°ûY IQƒ°üH äÉéàæªdG  Iôãc

 ≈∏Y  õ«côàdGh  ¢SÉædG  Égôcòàj  ’

.º¡dÉÑbEG ≈≤∏j …òdG èàæªdG

 ™bGƒe á`̀«`̀ª`̀gCG  ø`̀e  É`̀bÓ`̀£`̀fGh

 áaÉc  »`̀ a  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG

 »dÉëdG  âbƒdG  »a  IÉ«ëdG  »MÉæe

 ¿Gƒ`̀æ`̀©`̀H á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG á``̀bQƒ``̀ dG â``fÉ``c

 :á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G IQÉ`̀é`̀à`̀dG Ωƒ`̀¡`̀Ø`̀e)

 óªëe  É¡eób  (èjôØdG  ¿ÉcO  áHôéJ

 »a  ™jQÉ°ûªdG  ∫hDƒ°ùe  …OGô`̀©`̀dG

 ¥ô£Jh  ,â°SôJ  øjôëH  á°ù°SDƒe

 ,á«fhôàμd’G  IQÉéàdG  ≈dEG  É¡dÓN

 OóY ôÑcCG É¡jód ô°üe ¿CG ≈dEG Gô«°ûe

 áfQÉ≤e  âfôàf’G  »eóîà°ùe  øe

 É¡«∏J  ,iô```̀NC’G  á«Hô©dG  ∫hó`̀dÉ`̀H

 ¢Uôa »eÉæJ ócDƒj Éªe ,ájOƒ©°ùdG

 ¿CG  ≈dEG  Éàa’ ,á«fhôàμd’G  IQÉéàdG

 IQÉéJ ∫ƒ°Uh ≈dEG ô«°ûJ äÉ©bƒàdG

 ≈dEG  á«ªdÉ©dG  á«fhôàμd’G  áFõéàdG

 ≈dEG  Gô«°ûe  ,Q’hO  äÉfƒ«dôJ  4^4

 á«fhôàμd’G  IQÉ`̀é`̀à`̀dG  ¢üFÉ°üN

 IQÉ`̀é`̀à`̀ dG ø``«``Hh É`̀¡`̀æ`̀«`̀H ¥ô``̀ Ø``̀ dGh

.ájó«∏≤àdG

..ø« ªJ ájÉYôH õæªdG øe ÉªYC’G IOÉjQ ióàæe ÓN

 á`̀ «`̀ fhô`̀ à`̀ μ`̀ dE’G á`̀ Fõ`̀ é`̀ à`̀ dG IQÉ``̀ é``̀ J �ƒ``̀°``̀Uƒ``̀H äÉ``̀©``̀bƒ``̀J

2021  �É```Y  Q’hO  äÉ`̀ fƒ`̀ «`̀ ∏`̀ jô`̀ J  4^4  ≈```̀ dEG  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀ dG

 »°Tƒ∏ÑdG áªWÉa |

 »``a á``jQÉéJ Ö``JÉμe ≈``∏Y Pƒ``ëà°ùJ zäÉμ``∏àªe{

 πæ«àæ«°S ™e ácGô°ûdÉH á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿ód øe áªjôc ájÉYôH 

 ¢ù«FQ  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG

 AÉKÓãdG  Ωƒ`̀«`̀dG  ìÉÑ°U  íààØj  ,AGQRƒ````̀dG

 á©HÉ°ùdG ¬àî°ùæH á«Hô©dG ôgGƒédG ¢Vô©e

 »dhódG øjôëÑdG õcôªH ∂dPh ,¿hô°û©dGh

 ôªà°ù«°S  …ò`̀dGh  äGôªJDƒªdGh  ¢VQÉ©ª∏d

.πÑ≤ªdG âÑ°ùdG Ωƒj ≈àM

 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  �QÉ°ûJh

 ¿OÉ©ªdG  ¢üëa  IQGOEÉ`̀ H  á∏ãªe  áMÉ«°ùdGh

 ájƒæ°ùdG  É`̀¡`̀JOÉ`̀©`̀c  á`̀ª`̀jô`̀μ`̀dG  QÉ``̀é``̀MC’Gh

 IQGRƒ`````̀dG Ωƒ``̀≤``̀J å`̀ «`̀M .¢``̀Vô``̀©``̀ª``̀dG »``̀ a

 ø`̀«`̀°`̀VQÉ`̀©`̀dG ≈`̀∏`̀Y á``̀HÉ``̀bô``̀dG äGAGô````̀LEÉ````̀H

 •hô°ûdG  ≥«Ñ£àH  º¡eGõàdG  øe  ócCÉàdGh

 øe  ≥≤ëàdGh  ¢Vô©ªdG  º«¶æàH  á°UÉîdG

 äÉWGôà°TÓd  äÉ°Vhô©ªdG  á≤HÉ£e  ió`̀e

 ¿OÉ`̀©`̀ª`̀dGh  áªjôμdG  QÉ`̀é`̀MC’É`̀H  á°UÉîdG

 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  áæ«ªãdG

 áYƒªéªH  ø`̀«`̀°`̀VQÉ`̀©`̀dGh  QGhõ```̀dG  á«YƒJ

 á«æØdG  äÉWGôà°T’Gh  á«HÉbôdG  ø«fGƒ≤dG

 øe  ±ô`̀W  πc  ≥M  ßØëd  ∂`̀dPh  áHƒ∏£ªdG

 ≈∏Y ºàJ  »àdG  ™«ÑdG  äÉ«∏ªY »a  ±Gô`̀WC’G

 .¢Vô©ªdG ¢ûeÉg

 ¿OÉ©ªdG  ¢üëa  IQGOEG  ìÉæL  ¿CÉH  É kª∏Y

 (L07)¢Vô©ªdG  »a  áªjôμdG  QÉ`̀é`̀MC’Gh

 áeóN ºjó≤àH ΩÉ©dG Gòg ∫ÓN É k°†jCG Ωƒ≤«°S

 ä’ƒ¨°ûªd  …Qƒ``Ø``dG  º`̀°`̀Sƒ`̀dGh  ¢üëØdG

 »Ñ∏j ÉªH ,á°UÉN Ωƒ°SôHh áæ«ªãdG ¿OÉ©ªdG

 øe ≥≤ëàdG »a ø«°VQÉ©dGh QGhõdG áLÉM

 ∂dòch  áYÉÑªdG  ä’ƒ¨°ûªdG  á«bGó°üe

 ø«°VQÉ©∏d  á≤«bódG  ¿GRhC’G  øe  ≥≤ëàdG

 á«ªdÉ©dG  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG  äÉ`̀eÓ`̀©`̀dG  á`̀jÉ`̀ª`̀Mh

 áμ∏ªe »a É¡H ∫ƒª©ªdG áHÉbôdG  á«dBG  øª°V

 .øjôëÑdG

 ó©j …òdGh ΩÉ©dG Gòg ¢Vô©e ≈¶ëjh

 ¥ô°ûdG á≤£æe »a ¬Yƒf øe ôÑcC’G çóëdG

 550  ácQÉ°ûªH  É k«≤jôaEG  ∫Éª°Th  §°ShC’G

 ø«ªª°üªdGh  ¢`̀Vô`̀©`̀dG  QhO  äÉ`̀jô`̀Ñ`̀c  ø`̀e

 »©æ°üe  í`̀FGô`̀°`̀T  ∞`̀∏`̀à`̀î`̀eh  ø`̀«`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG

 áæ«ªãdG  ¿OÉ©ªdG  ä’ƒ¨°ûeh  äGôgƒéªdG

 …ò`̀dG  πμ°ûdÉH  º`̀dÉ`̀©`̀dG  äGQÉ```̀b  ™«ªL  ø`̀e

 »YGôjh  QGhõ∏d  áØ∏àîªdG  ¥GhPC’G  »Ñ∏j

.º¡JÉ«°Uƒ°üNh º¡JÉ«fÉμeEG

á«Hô©dG ôgGƒédG ¢``Vô©e »a �QÉ``°ûJ áMÉ«°ùdGh IQÉ``éàdGh á``YÉæ°üdG

 ∫BG  Å`````̀dB’  á``̀cô``̀°``̀T  â``̀æ``̀∏``̀YCG

 áî°ùædG  »a  É¡àcQÉ°ûe  Oƒªëe

 ¢Vô©ªd  øjô°û©dGh  á©HÉ°ùdG

 …òdG  2018  á«Hô©dG  ôgGƒédG

 »a  ΩÉ`̀jCG  á°ùªN  ió`̀e  ≈∏Y  ΩÉ≤j
 ôÑªaƒf 24 h 20 ø«H Ée IôàØdG

 øjôëÑdG  õcôªH  ∂dPh  ,…QÉédG

 äGôªJDƒªdGh  ¢VQÉ©ª∏d  »dhódG

 Ö`̀MÉ`̀°`̀U ø```e á``ª``jô``c á``̀jÉ``̀Yô``̀H

 øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG

 AGQRƒdG ¢ù«FQ ,áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
.ôbƒªdG

 ∫BG  Å````̀dB’  á`̀cô`̀ °`̀T  Ωõ``à``©``Jh

 OóY  ¢`̀Vô`̀Y  ΩÉ`̀©`̀dG  Gò`̀g  Oƒªëe

 ¢Vô©ªd É k°ü«°üN áªª°üªdGh ájô°üëdG ™£≤dG øe

 zLa Lune { ó≤Y πª°ûJ »àdGh ,á«Hô©dG ôgGƒédG

 .á«FÉæãà°S’G  zCamelia{  áYƒªéeh  ≥`̀«`̀fC’G

 Collier  ô«°üb  ó≤Y  øY  IQÉÑY  z  La Lune{

 »©«Ñ£dG »æjôëÑdG DƒdDƒ∏dG ´GƒfCG OƒLCG øe ´ƒæ°üe

 .á«©«ÑW IDƒdDƒd 1275 ≈∏Y …ƒàëjh ,¢SÉªdC’Gh

 ájô°üëdG zCamelia{ áYƒªée ™£b OôØàJ

 Iô``̀gR ∫É`̀ª`̀L ø``̀e IÉ`̀Mƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e á`̀∏`̀gò`̀e º`̀«`̀eÉ`̀°`̀ü`̀à`̀H

 ÖgòdÉH  áYƒªéªdG  ™£b  øjõàJ  å«M  ,É«∏«eÉμdG

 ¢Vô©«°Sh .DƒdDƒ∏dG äÉÑMh ¢SÉªdC’G ™£bh ¢†«HC’G

 øe  áYƒæàe  á∏«μ°ûJ  É k°†jCG  zOƒªëe  ∫BG  ÅdB’{  ìÉæL

 záëÑ°ùdG{  »àYƒªée  øe  Óc  πª°ûJ  ,äGôgƒéªdG

 IÉMƒà°ùe  º«eÉ°üJ  ¿ÓªëJ  ø«à∏dG  záæ«ª°SÉ«dG{h

 á°UÉN  äÉ°ùªd  ™e  π«°UC’G  »æjôëÑdG  çGôàdG  øe

 áYƒªée  ôaGƒàà°S  Éªc  .…ô°ü©dG  ¥hò`̀dG  ÖcGƒJ

 zTimeless{h  zL›espoir{h   zGarland{

 ,á`̀HGò`̀é`̀dG  É¡°üFÉ°üN  ≈`̀∏`̀Y  ´Ó``̀WEÓ``̀d  Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀∏`̀d

 �òg  ø`̀e  á©£b  π`̀c  õ«ªàJ  å«M

 π«°UÉØàH  ¢ùªîdG  äÉYƒªéªdG

 ≈¶ëàd  ájÉæ©H  âªª°U  á`̀©`̀FGQ

.¥GhPC’G ∞∏àîe ÜÉéYEÉH

 ìô°U  ,á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG  �ò``¡``Hh

 ΩÉ©dG  ôjóªdG  Oƒªëe  ∫BG  óªëe

 :ÓFÉb Oƒªëe ∫BG ÅdB’ áYƒªéªd

 á°UôØdG  �ò``̀g  º`̀æ`̀à`̀ZCG  ¿CG  OhCG{

 ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG É``̀fQhô``̀°``̀S ø``̀Y Üô`````̀YC’

 ÅdB’ ácô°T ácQÉ°ûe øY ¿ÓYE’ÉH

 ôgGƒédG ¢Vô©e »a Oƒªëe ∫BG

 �òg  »JCÉJh  .ΩÉ©dG  Gòg  á«Hô©dG

 äÉMÉéæ∏d  G kOGó``̀à``̀eG  ácQÉ°ûªdG

 ∫Ó```N ø````̀e É``̀gÉ``̀æ``̀≤``̀≤``̀M »```̀ à```̀ dG

 …òdGh  ,ΩÉ¡dG  çóëdG  Gòg  »a  áª¶àæªdG  ÉæJÉcQÉ°ûe

 IôNÉØdG ÉæJÉYƒªée çóMCG ¢Vô©d á©FGQ á°Uôa ó©j

 ájô°üëdGh  Iõ«ªªdG  ™£≤dG  ø`̀e  G kOó``̀Y  º°†J  »àdG

.z¢Vô©ª∏d É vjô°üM áªª°üªdG

 ÅdB’  ácô°T  »a  ™∏£àf{  :Oƒªëe  ∫BG  ±É`̀°`̀VCGh

 á©HÉ°ùdG  áî°ùædÉH  ÉæàcQÉ°ûe  ô`̀Ñ`̀Y  Oƒ`̀ª`̀ë`̀e  ∫BG

 á∏«μ°ûJ  ¢Vô©d  ,õ«ªàªdG  çóëdG  Gò¡d  øjô°û©dGh

 .Iójôa  º«eÉ°üàH  á°ù«ØædG  äGôgƒéªdG  øe  IQOÉ`̀f

 º¡ëæeh  ,¢Vô©ªdG  QGhR  ∫ÉÑ≤à°S’  ≈©°ùf  Éªc

 á©°SGh áYƒªée ™e ÉæMÉæL »a á«FÉæãà°SG  áHôéJ

 ôÑY Éæ°UôMh .IôNÉØdG ä’ƒ¨°ûªdGh ôgGƒédG øe

 º«eÉ°üàH äGôgƒée ™£b ºjó≤àd IójóédG Éæà∏«μ°ûJ

 »μ«°SÓμdG  RGô`̀£`̀dG  »Ñëe  ÜÉ`̀é`̀YEG  ∫É`̀æ`̀J  á∏gòe

 ÉfóLGƒJ õjõ©J G kóL Éæaô°ûj ,Gòdh .É k©e …ô°ü©dGh

 ó«cCÉJh ,ΩÉY ó©H É keÉY á«Hô©dG ôgGƒédG ¢Vô©e »a

 QGhõ∏d á«æØdG ä’ƒ¨°ûªdG π°†aCG ºjó≤J »a Éæ«YÉ°ùe

.z.ΩGôμdG

 á«Hô©dG ô``gGƒédG ¢Vô©e »``a É¡àcQÉ°ûe Oó``éJ Oƒ``ªëe �BG Å``dB’

.Oƒªëe ∫BG óªëe |
 ø`̀H ΩÉ``̀°``̀û``̀g ï``̀«``̀°``̀û``̀dG ó`````̀ cCG

 ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  øªMôdGóÑY

 áμ∏ªe ¢UôM áª°UÉ©dG  á¶aÉëe

 á©°SGh  ¥ÉaBG  íàa  ≈∏Y  øjôëÑdG

 ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG  øe IójóLh

 ¬`̀«`̀dEG â`̀∏`̀°`̀Uh É`̀ª`̀e IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’Gh

 øe  á«æ«°üdG  ƒ°ûàéfÉg  áæjóe

.ΩÉªàgGh QÉgORGh Ωó≤J

 ¢UÉN ´ÉªàLG ∫ÓN ∂dP AÉL

 ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀f  …R  è```̀fGR  �ó`̀≤`̀Y

 ájQÉ°ûà°S’G  á«°SÉ«°ùdG  áæé∏dG

 ±ô°T  ≈∏Y  �fÉ«é°ûJ  á©WÉ≤ªd

 ∫BG  øªMôdGóÑY øH ΩÉ°ûg ï«°ûdG

 áª°UÉ©dG á¶aÉëe ßaÉëe áØ«∏N

 ôFGõdG  »æjôëÑdG  óaƒdG  ¢ù«FQ

 »a  á©bGƒdG  ƒ°ûàéfÉg  áæjóªd

.á«æ«°üdG �fÉ«é°ûJ á©WÉ≤e

 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e ß``̀aÉ``̀ë``̀e ∫É`````̀ bh

 »```̀YGhO ø`̀ª`̀ d ¬`````̀fEG{ á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG

 áμ∏ªe  óah  ¢SCGôJG  ¿CG  …Qhô°S

 ƒ°ûàéfÉg áæjóªd ôFGõdG øjôëÑdG

 »JQÉjR èeÉfôH øª°V ,á«æ«°üdG

 ,áæjóªdG  �ò¡d  ≈`̀ dhC’G  á«ª°SôdG

 ≥ªY øe IQÉjõdG �òg ¬°ùμ©J Éªd

 ,É¡àfÉàeh  á«FÉæãdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG

 øe  ÉfGó∏H  ¬H  ™àªàj  Ée  πX  »a

 ácôà°ûe  ájDhQh  Iõ«ªàe  äÉbÓY

 É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀ dG ø```̀e ó``̀jó``̀©``̀dG ∫ƒ````̀M

 πμ°ûJ  ¿CG  ø«∏eBG  ,á«é«JGôà°S’G

 ó«°UQ »a á«Yƒf áaÉ°VEG IQÉjõdG

.zá«æ«°üdG á«æjôëÑdG äÉbÓ©dG

 ó`̀ah  IQÉ````̀jR  ¿G{  ±É``̀ °``̀VCGh

 »g  áæjóª∏d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe

 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ¢``̀Uô``̀M ≈`̀∏`̀Y á````̀d’O

 ô`̀jƒ`̀£`̀Jh á``̀eÉ``̀bEG »``̀a Iô``bƒ``ª``dG

 ájOÉ°üàb’G á£°ûfC’Gh ™jQÉ°ûªdG

 Éªe  ,ø«≤jó°üdG  ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ø`̀«`̀H

 §HGhôdG  õjõ©J  »a  ∂`̀dP  Ö°üj

 á«æ«°üdG  ∫É`̀ª`̀YC’G  äÉYÉ£b  ™`̀e

 »a  QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G  ƒ`̀ë`̀f  á«YÉ°ùdG

 ¬H  ™àªàJ  Éªd  øjôëÑdG  áμ∏ªe

 ´ƒæàe  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG  ø``̀e  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG

.zá«dÉY áLQóH §HGôàeh

 ßaÉëe  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG

 ∫ÉªYCG  »a  áª∏c  ≈≤dCG  áª°UÉ©dG

 �fÉ«é°ûJ  -ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ió`̀à`̀æ`̀e

 É kKóM  ôÑà©j  …ò``dG  …OÉ°üàb’G

 ≈∏Y  Aƒ`̀°`̀†`̀dG  ¬£«∏°ùàd  G kRQÉ````̀H

 …OÉ°üàb’G  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  iƒà°ùe

 ≈``̀dEG ±ó`̀¡`̀ j É`̀ª`̀c ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ø`̀«`̀H

 ¢ù«°SCÉJh  äÉeƒ∏©ªdG  �QÉ°ûJ

 ¢UôØdG  ∫ƒ``̀M  ∫É`̀°`̀ü`̀JG  äGƒ`̀æ`̀b

 á`̀jQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’Gh á`̀ jOÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ b’G

.áMÉàªdG

 á``æé∏dG ¢``ù«FQ Ö``FÉf »``≤à∏j á``ª°UÉ©dG ß``aÉëe

 á«æ«°üdG �fÉ«é°ûJ á©WÉ≤ªd ájQÉ°ûà°S’G á``«°SÉ«°ùdG

 ¢`̀ Vô`̀ ©`̀ e ø`̀ °`̀ †`̀ à`̀ ë`̀ J ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG

 πÑ≤ªdG  ô`̀ jÉ`̀ æ`̀ j  ™`̀ ∏`̀£`̀e  Qƒ``£``©``dG
 â«LQÉJ  â°Sô«a  á°ù°SDƒe  ó©à°ùJ

 ∫hC’G Qƒ£©∏d øjôëÑdG ¢Vô©e ¥ÓWE’

 zGójóL{ É°Vô©e ó©j …òdG áμ∏ªªdG »a

 äGQƒ£©dG ºdÉ©H ¬°UÉ°üàN’ ¬Yƒf øe

 çó`̀MCG  ™ªL  ≈``̀dEG  ±ó`̀¡`̀j  …ò``̀ dGh  §≤a
 âëJ  Oƒ`̀©`̀dGh  Qƒ£©dG  øe  äÉéàæªdG

 ¢Vô©ªdG  Iô`̀μ`̀a  ôÑà©J  .ó``̀MGh  ∞≤°S
 ¢`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀ dG ø```Y á`̀Ø`̀∏`̀ à`̀î`̀eh á``Ä``jô``L

 É©ªéJ  ¢Vô©ªdG  πãª«°S  PEG  ,iô``NC’G

 Qƒ£©dG ∫Éée »a AÉª°SC’G ôÑcCGh ºgC’

.áØ∏àîeh ájô°üY á≤jô£H É«∏ëe

 óYÉ°ùe  âMô°U  áÑ°SÉæªdG  �ò¡Hh

 zâ«LQÉJ  äô°ù«a{`d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG

 øe  ±ó¡dG  ¿CÉH  π«YÉª°SEG  ¥QÉW  IQÉ°S

 õ«ªàdG øY ø«ãMÉÑdGh Qƒ£©dG »Ñëeh ¥É°ûY ≈∏Y AÉæ©dG ô«aƒJ ¢Vô©ªdG áeÉbEG

 ôjÉæj  12 ≈àM 9 øe AGóàHG  ΩÉ≤«°S  …òdG  ¢Vô©ªdG  ∫ÓN øe Qƒ£©dG  ºdÉY  »a

. äGôªJDƒªdGh ¢VQÉ©ª∏d »dhódG øjôëÑdG õcôªH ΩÉjCG 4 Ióªdh 2019

 Iõ«ªªdG  AÉª°SC’G  øe  ô«ãμdG  ácQÉ°ûe  ¢Vô©ªdG  ø°†àëj  :¥QÉW  âaÉ°VCGh

 á°üàîªdG äÉcô°ûdGh á«∏ëªdGh á«ªdÉ©dG AÉª°SC’G ôÑcCG º°†j PEG Qƒ£©dG ºdÉY »a

 Oƒ©dG ´GƒfCG ôîaCG ∂dòch á«Hô¨dGh á«bô°ûdG Qƒ£©dG øe ¬eÉ°ùbCG ´ƒæàH Qƒ£©dÉH

 á°ù°SDƒe ¿CG  ≈∏Y äOó°Th .É¡æe ójó©dGh ¥GƒàdGh Oƒ°TôªdG  ÜÉ«WCÉc ¬JÉéàæeh

 π°†aCG  ™ªéd  Éjƒæ°S  ¢VQÉ©ªdG  �òg  πãe  áeÉbEG  ≈∏Y  á°üjôM  â«LQÉJ  â°Sô«a

 AÉ°VQ  ¢UÉæàb’  É«©°S  ¢Vhô©dG  π°†aCÉH  ó`̀MGh  ¿Éμe  »a  á«∏ëªdG  äÉcô°ûdG

.¢VQÉ©ªdG �òg OGhQh É¡FÓªY

.π«YÉª°SEG IQÉ°S |
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اإلعالم اإلجتماعي لمؤسسة بحرين ترست 

تويتراالنستقرام

اليوتيوبفيسبوك
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لقاءاتنا

مع رئيس بتلكو مع مدير عام الثقافة 
والفنون

مع رئيس الهيئة الخيرية اإلسالمية 
العالمية في الكويت

أحد إجتماعات لجنة تحكيم قصص 
المدارس المصغرة

مع رئيسة جمعية المرأة الخيرية
من لبنان

مع مؤسسة قناديل الدولية للتنمية 
واإلغاثة اإلنسانية من تركيا

مع رئيس تمكين

محاضرة حول تجربة متطوعي 
البوليتكنك في رحالت الخير
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شركاؤنا

األمانة المثالية الخيرية، الهند

مستشفى السلمانية الطبي

رابطة التضامن العربي اإلفريقي، 
مالي

جامعة البحرين

 هيئة البحرين للثقافة و اآلثار

بوليتكنك البحرين

إقليميًامحليًا

مؤسسة مصر الخير، مصر

وزارة التربية و التعليم - األردن
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بنك البحرين والكويت

مبرة الكوهجي الخيرية

مدرسة بيان البحرين

St Christopher’s School

الداعمون للمؤسسة
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تمكين

ONEGCC

مريم عبدالكريم باسالر

المبرة الخليفية

فاعلي خير من مملكة البحرين

سرد بيت الطفل الثقافي

الوجيه خليفة الظهراني

Bahrain Trust Foundation
Building: 1717G
Apartment: 12 & 13
Road 1136, Block 911, East Riffa, Bahrain
P.O. Box 39163
+973 17223781
Website: www.bahraintrust.org
      Bahraintrust
      Bahrain Trust Foundation
      Bahrain_trust

Designed/Prepared by: Noor Ali AlSoufi
© All Rights Reserved
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