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�أمناء  جمل�س  رئي�س  خليفة،  �آل  حمد  بن  نا�صر  �ل�صيخ  �صمو  �أكد 

�ملوؤ�ص�صة �خلريية �مللكية �أن �ملوؤ�ص�صة باتت تقدم خدماتها لأكرث من 

10000 يتيم و�أرملة بدعمٍ  كرميٍ  من جاللة �مللك �ملفدى حفظه 

�هلل ورعاه، م�صريً� �إىل �نه يف �لوقت �لذي يو�جه �ملوؤ�ص�صة عدد من 

�مل�صتوى  لتح�صني  �لأدنى  �حلد  متطلبات  زيادة  �أبرزها  �لتحديات 

�ملعي�صي للم�صتفيدين، وزيادة �أعد�د �مل�صتفيدين وتوقعاتهم لتنوع 

�خلريية  �ملنظمات  توقعات  وزيادة  �ملوؤ�ص�صة  من  �ملقدم  �لدعم 

مقابل  حتظى  �ملوؤ�ص�صة  فاإن  �ملوؤ�ص�صة،  قبل  من  لهم  �ملقدم  للدعم 

ذلك بفر�س هامة متكنها من مو�جهة تلك �لتحديات �أولها �لدعم 

فر�صة  �إىل  بالإ�صافة  �حلكيمة،  �لقيادة  ورعاية  �ل�صامي  �مللكي 

�مل�صئولية  وح�س  �ململكة  يف  �لقت�صادي  �لنتعا�س  من  �ل�صتفادة 

لدى �ملوؤ�ص�صات �خلا�صة.

تاأتي  �ملوؤ�ص�صة  هذه  �أن  “رمضانيات”  مع  حو�ر  يف  �صموه  وقال 

ت�صريف  يف  �لكر�م  و�أجد�ده  �آباوؤه  �ختطه  �لذي  للنهج  ��صتمر�رً� 

عن  نحيد  “لن  �أنه  موؤكدً�  �ملحتاجني،  وم�صاعدة  �ملو�طنني  �صئون 

هذ� �لنهج”.

و�صدد �صمو �ل�صيخ نا�صر بن حمد على دور �لقطاع �خلا�س يف دعم 

حر�س  �أثبتت  �لتجربة  �أن  �إىل  م�صريً�  وبر�جمها  �ملوؤ�ص�صة  جهود 

رجال �لأعمال على �لنهو�س بدورهم وم�صئولياتهم جتاه �ملجتمع.

�شمو ال�شيخ نا�رص يف حديث مع “رمضانيات”

�لقطاع �خلا�ص يلعب دور� �أ�سا�سيا يف 
دعم �أن�سطة �مل�ؤ�س�سة �خلريية

تتقدم اأ�سرة “رمضانيات” باأحر التهاين واأعظم  التربيكات  اإىل مقام ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى

و�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد الأمني، واإىل جميع 

�سعب البحرين مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك، �سائلني املوىل عز وجل اأن يبلغ اجلميع �سيامه وقيامه، واأن يتقبل منا ومنكم �سالح الأعمال.

حممد اآل خليفة، واإىل جميع م�سئويل ومنت�سبي الوزارة على  بنت  مي  ال�سيخة  والإعالم  الثقافة  وزيرة  اإىل  خا�سًا  كما تقدم “رمضانيات” �سكرًا 

اململكة، وو�سيلة بناءة للتوا�سل بني كافة اأفراد وفئات املجتمع. نوعها يف  من  الأوىل  تعد  الدعم الذي قدموه لإ�سدار “رمضانيات” التي 

�سائلني املوىل القدير اأن تعم اخلريات على اجلميع يف بلدنا الغايل حتت ظل قيادته الر�سيدة. 

ت�صــدرعن  وكالــة اأبــرا�س
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�رصح اإ�شالمي رائد جامع

الدكتور  اإىل  املالئكة  اأوحت  الآن،  من  عامًا   20 نحو   قبل 

والورع  الميان  اأهل  البحرين  واأهل  كانو،  جا�سم  اللطيف  عبد 

ليكون مركزًا متميزًا بفكرته  رائد جامع،  اإ�سالمي  ببناء �سرح 

ثقافية،  دينية  علمية  موؤ�س�سة  ليكون  املتطورة،  احل�سارية 

دولة  يف  واحدة  موؤ�س�سة  يف  والثقافة  والعلم  الدين  بني  جتمع 

العزيز،  كتابه  خالل  من  باهلل  املعرفة  طريق  ولينري  البحرين، 

ومعرفة الدنيا من خالل معامل بيت القراآن احل�سارية املرتبطة 

اأبناء  البيت  ويخدم  وامل�سجد.  واملدر�سة  واملكتبة  كاملتحف  به 

املتخ�س�سة،  البحوث  العربي، ومراكز  البحرين، ودول اخلليج 

القراآن  بيت  جاء  املنطلق  هذا  ومن  املختلفة،  العامل  ومتاحف 

بني  يجمع  فريدًا،  اإ�سالميًا  معماريًا  فنًا  الدنيوى  ببناءه  ليمثل 

املرتبطة  املتطورة  والتقنية  احلديث  املعماري  الفن  اأ�سالة 

بالطراز الإ�سالمي، وتعطيه اللوحات اجلدارية اأ�سلوبًا معماريًا 

فريدًا قوامه الآيات القراآنية.

  9 قاعات من الروح االميانية 

قاعات  ت�سع  ويتكون من  البيت،  اأبرز معامل  القراآن  بيت  متحف 

الكرمي  القراآن  تاريخ  عن  معلومات  على  الأوىل  القاعة  حتتوي 

كيفية  عن  تاريخية  ومعلومات  الوحي،  ُكتَّاب  واأ�سماء  ونزوله، 

بن عفان، ر�سي اهلل  اإىل عهد عثمان  الر�سول  جمعه منذ عهد 

كتبت  التي  للمخطوطات  فمخ�س�سة  الثانية  القاعة  اأما  عنه. 

و�سمايل  والعراق  املنورة  املدينة  يف  الكويف  باخلط  الرق  على 

اإفريقيا والأندل�س. والقاعتان الثالثة والرابعة خم�س�ستان لبيان 

ينفرد باأول ن�سخة من �لقر�آن 

و�أندر �ملخط�طات �لإ�سالمية 

بيت القراآن..جوهرة اميانية تلفها جدران الورع على اأر�ض البحرين  

وعر�ض  �لقر�آن،  كتابة  يف  �مل�ستخدمة  �لعربية  �خلطوط  �أمناط 

مناذج  على  حتتوي  و�خلام�سة  �لقر�آنية.  �ملخطوطات  نفائ�ض 

جتليدها  واإعادة  ترميمها  مت  التي  واملخطوطات  امل�ساحف  من 

كتابة  يف  مرة  لأول  ا�ستعمل  الذي  النادر  الورق  من  و�سفحات 

امل�ستعملة  الكتابة  وال�ساد�سة خم�س�سة لأدوات  الكرمي.  القراآن 

والثامنة  ال�سابعة  والقاعتان  الع�سور.  مر  القراآن على  كتابة  يف 

دخلت 
ُ
حتتويان على مناذج خمتلفة للم�ساحف �ملطبوعة بعد �أن �أ

خمتلفة  تراجم  وكذلك  الإ�سالمية،  البالد  اإىل  الطباعة  اآلت 

اأوىل الرتاجم  ملعاين القراآن الكرمي باللغات الأجنبية من بينها 

التا�سعة  القاعة  اأما  والآ�سيوية.  الأوروبية  باللغات  القراآن  ملعاين 

م�سلمني  لفنانني  احلديثة  الت�سكيلية  الفنون  من  لوحات  فت�سم 

ارتبطت بت�سكيالت متنا�سقة معربة لالآيات القراآنية الكرمية.

اأول واأكرب ن�شخة م�شحف يف العامل

وهو  العامل  اأكرب م�سحف يف  باملتحف  املعرو�سات  اأعجب  ومن 

وي�سم  ميالدي،   18 الـ  القرن  يف  الن�سخ  بخط  كتب  الهند  من 

ل  التي  احلجم  �سغرية  امل�ساحف  من  عددًا  اأي�سًا  املتحف 

باملتحف  اإل من خالل مكربات ب�سرية. ويوجد  ميكن قراءتها 

�آيات  فيه  كتب  و�لثلث  �لن�سخ  بخط  �إير�ن  من  قر�آين  خمطوط 

وهي  الجتاهات  كل  من  قراءتها  ميكن  مربعات  يف  قراآنية 

ن�سخة  اأول  اأي�سًا  باملتحف  ويوجد  هجري،   11 الـ  القرن  من 

�سكل  على  عفان  بن  عثمان  اخلليفة  عهد  يف  كتبت  القراآن  من 

باملتحف جمموعة  يوجد  �أو حركات، كما  نقاط  بدون  �سحائف 

وحبة  ال�سهادتان،  عليها  كتب  الأرز  منها  النباتية  احلبوب  من 

على  وكتب  الإخال�س  �سورة  الأول  ن�سفها  على  كتب  احلم�س 

اإىل حبات ال�سم�سم التي  اإ�سافة  الن�سف الثاين �سورة الكوثر، 

اأ�سماء اهلل احل�سنى، وهى  ا�سم من  كتب على كل واحدة منها 

من باك�ستان من القرن الرابع ع�سر.

م�شغوالت ذهبية وخمطوطات نادرة

الذهبية  امل�سغولت  من  نادرًا  عددًا  كذلك  املتحف  وي�سم 

والنحا�سية والفخارية والزجاجية من خمتلف الع�سور من اإيران 

والعراق وتركيا وم�سر وغريها اإىل جانب معرو�سات نادرة اأخرى 

لذلك  اأخرى،  ودول  البحرين  من  لفنانني  مميزة  وخمطوطات 

لي�س مبالغة عندما نقول اأن بيت القراآن هو فعاًل �سرح اإ�سالمي 

يربط النا�س برتاثهم الإ�سالمي وي�سم مقتنيات هي من روائع ما 

متخ�س عنه التاريخ يف خمتلف اأنحاء العامل الإ�سالمي من اأق�ساه 

يف الأندل�س و�سمال اأفريقيا اإىل اأق�ساه يف �سرق اآ�سيا وال�سني. 

فعاليات واأن�شطة وندوات متوا�شلة 

بيت القراآن ل يتوقف دوره على كونه اأحد اأهم متاحف العامل التى 

القران  ن�سخة من  اأول  وبني طيات جدرانها  �سقفها  ت�سم حتت 

الكرمي واكرب م�سحف فى العامل اىل جانب املئات واللف من 

املخطوطات ال�سالمية النادرة التى تغطى جميع �سنوات التاريخ 

ال�سالمى باأ�سره فقط، بل ان الن�سطة والفعاليات التى يقوم بها 

وغري  ال�سالمى  الدين  لأهل  خدمة  تنقطع  ول  تتوقف  ل  البيت 

امل�سلمني اأي�سًا، فبدءا من الندوات التثقيفية والتنويرية، مرورًا 

املتوا�سلة  بالزيارات  ونهاية  الثقافية،  الجتماعية  بالفعاليات 

لكبار ال�سخ�سيات العاملية من الروؤ�ساء والقادة الذين يحر�سون 

على زيارة البيت منذ اليام الوىل لفتتاحه.

َباُح  َباٌح اْلِ�صْ َماَواِت َواْلأَْر�ِس َمَثُل ُنوِرِه َكِم�ْصَكاٍة ِفيَها ِم�صْ  ُنوُر ال�صَّ
ُ َّ
»الل

َجاَجُة َكاأَنََّها َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد ِمْن �َصَجَرٍة ُمَباَرَكٍة  ِف ُزَجاَجٍة الزُّ

�َص�ْصُه َناٌر   يُء َوَلْو َلْ َتْ ٍة َيَكاُد َزْيُتَها ُي�صِ ٍة َوَل َغْرِبيَّ َزْيُتوَنٍة َل �َصْرِقيَّ

 اْلأَْمَثاَل ِللنَّا�ِس 
ُ َّ
ِرُب الل  ِلُنوِرِه َمْن َي�َصاُء َوَي�صْ

ُ َّ
ُنوٌر َعلَى ُنوٍر  َيْهِدي الل

 ِبُكلِّ �َصْيٍء َعِليٌم«. �صورة النور الآية)35(. هكذا ت�سافر روحك اإىل ال�سماء 
ُ َّ
َوالل

فور اأن تدخل بقدميك اإىل بيت القراآن، تاركًا ج�سدك املادى الفانى على الأر�س، �سارحًا 

فى ملكوت الميان، اإنه اح�سا�س رائع ميتلك م�ساعرك حينما تنظر من حولك وترى اأول 

ن�سخة من القران الكرمي فتوؤمن جوارحك باأن اهلل خلق الذكر وحفظه من م�س �سياطني 

اجلن والأن�س، اح�سا�س يتج�سد على ل�سان كلماتك حينما ت�ساهد اأكرب م�سحف فى 

العامل ول متلك اإل قول “اهلل اكرب”.. بيت القراآن لي�س متحفًا اإنه قطعة اإميانية ج�سدتها 

جدران من الورع واخل�سوع على اأر�س البحرين...
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�أكرث من ع�سرة �آلف يتيم و�أرملة 
تدعمهم �مل�ؤ�س�سة �خلريية �مللكية

يف 14 يوليو 2001م جاءت اخلطوة الإن�سانية احلكيمة من لدن 

ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

مملكة البحرين بتاأ�سي�س املوؤ�س�سة اخلريية امللكية لكفالة الأيتام 

من  ثان  اأمر  ي�سدر  اأن  قبل  امل�ستحقة،  الأ�سر  من  البحرينيني 

الأرامل  بكفالة  املوؤ�س�سة  بتكليف  2001م  نوفمرب   4 يف  جاللته 

الالتي ل عائل لهن.

باأعمال  للقيام  نف�سها  نذرت  قد  واملوؤ�س�سة  الوقت  ذلك  ومنذ 

واجتماعي  اإن�ساين  بدور  والنهو�س  والإح�سان  والرب  اخلري 

واقت�سادي، وتتوىل كفالة الأرامل والأيتام ورعاية امل�سنني وذوى 

امل�ساعدات الجتماعية وال�سحية  الحتياجات اخلا�سة وتقدمي 

الأ�سر  عن  املعي�سية  الأعباء  تخفيف  يف  وامل�ساهمة  والتعليمية، 

املحتاجة وكذلك امل�ساهمة يف اإن�ساء وتنمية امل�ساريع الجتماعية 

واملعاقني  الطفولة  ورعاية  الأيتام  كدور  الربحية  غري  واخلريية 

ومراكز امل�سنني وريا�س الأطفال وتاأهيل الأ�سر املحتاجة ومراكز 

اأعمال التنمية امل�ستدامة كدعم  التاأهيل ال�سحي وامل�ساهمة يف 

برنامج اإن�ساء امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة وتخ�سي�س الأرا�سي 

للم�ساريع الجتماعية واخلريية والتن�سيق مع الأجهزة احلكومية 

املكلفة بتنفيذ برامج وم�ساريع يف هذا املجال واأية اأعمال خريية 

اأخرى ياأمر بها جاللة امللك الرئي�س الفخري للموؤ�س�سة اأو يقرها 

جمل�س الأمناء.

جاللة  جنل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  تويل  وكان 

وانطالقة  قوة  نقطة  فيها  الأمناء  جمل�س  رئا�سة  املفدى  امللك 

للموؤ�س�سة عززت اأدائها ور�سخت مبادئها وفتحت اأمامها فر�سًا 

عدة لالرتقاء بالأداء واخلدمات التي تقدمها، ليعزز �سموه بذلك 

ما اعتاده ال�سعب البحريني منذ العقود املا�سية اأن يكون للعائلة 

احلاكمة الكرمية دائمًا ب�سمة وا�سحة يف اأعمال اخلري والهبات 

وامل�ساعدات للجميع من دون ا�ستثناء، وهذه ال�سّنة النبيلة توارثها 

الأبناء عن الآباء عن الأجداد يف هذه العائلة الكرمية.

بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  التقاء  ال�سرف يف  لها  كان  “رمضانيات” 
امللكية  اخلريية  املوؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  خليفة،  اآل  حمد 

لتجري مع �سموه هذا احلديث حول املوؤ�س�سة.

نهج �لأجد�د

q ل �صك �أن كون �صمو �ل�صيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة 

رئي�صا ملجل�س �أمناء �ملوؤ�ص�صة �خلريية �مللكية يعد �إ�صافة 

�مللكية  �ملوؤ�ص�صة �خلريية  ماذ� تعني  للموؤ�ص�صة،  نوعية 

ل�صمو �ل�صيخ نا�صر �صخ�صيًا؟ وهل ميكن �عتبار �إد�رتكم 

لدفة هذه �ملوؤ�ص�صة ��صتمر�ر للنهج �لذي �ختطه �آبائكم 

و�أجد�دكم يف دعم �لعمل �خلريي ؟

حفظه  املفدى  امللك  جاللة  اأ�س�سها  امللكية  اخلريية  املوؤ�س�سة 

يقوده  الذي  الكبري  الإ�سالحي  امل�سروع  �سمن  ورعاه  اهلل 

والتكافل  الجتماعي  العدل  لتحقيق  خالله  من  ويطمح  جاللته 

املجتمعي لرفع ثقل العوز والفاقه عن كاهل املواطنني من الأيتام 

امللكية  املوؤ�س�سة اخلريية  اإدارة  �سرف  كان يل  وقد  واملحتاجني، 

جاللته  من  بثقة  يل  اأوكلت  التي  الكبرية  امل�سئولية  هذه  وحتمل 

على  للعمل  يوفقني  اأن  �سبحانه  اهلل  واأ�ساأل  ورعاه  اهلل  حفظه 

�ساعيًا  اأكون عند ح�سن ظنه  واأن  روؤى وتطلعات جاللته  حتقيق 

لكل ما من �ساأنه اأن يطور من خدمات املوؤ�س�سة ويعود بالنفع على 

اأجلهم طلبًا  ومن  لهم  نعمل  اأن  ي�سعدنا  والتي  امل�ستحقة  الفئات 

من  يحت�سبه  اأن  القدير  املوىل  من  راجني  وعال  جل  اهلل  لر�سا 

ح�سنات اأعمال جاللته واأن يكتب لنا فيه الأجر واملثوبة.

انتهج  فلقد  علينا،  بجديد  لي�س  اخلريي  املجال  يف  العمل  اإن 

يف  القومي  والفكر  ال�سليم  النهج  هذا  الكرام  واأجدادنا  اآباوؤنا 

واإعانة  املحتاج  م�ساعدة  وكانت  املواطنني،  �سئون  ت�سريف 

الفقري جزءًا ل يتجزاأ من م�سئوليتهم مبا يحفظ كرامة �سعبه 

وعزتهم، وقد ا�ستمر ذلك النهج منذ القدم وحتى يومنا هذا، 

اأن  اهلل  من  راجني  الزمان  مر  على  وديدننا  نهجنا  هو  وهذا 

اآباوؤنا  بداأها  التي  املباركة  ال�سنة  وهذا  العطاء  هذا  ي�ستمر 

واأجدادنا و�سنحافظ عليها.

��صتري�تيجية طموحة

q و�صعت �ملوؤ�ص�صة �خلريية �مللكية لنف�صها ��صتري�تيجية 

طموحة تت�صمن �أهد�فا �صامية خلدمة �ملحتاجني ويف 

��صتطاعت  مدى  �أي  �إىل  و�لأيتام،  �لأر�مل  مقدمتهم 

�ملوؤ�ص�صة �أن حتقق هذه �لأهد�ف حتى �لآن ؟

سمو الشيخ ناصر بن حمد لـ “رمضانيات”:

الوؤ�ص�صة.. م�صروع اإن�صاين ولد من 

اإح�صا�س القائد ب�صعبه.. ولن نحيد عن 

نهج اأجدادنا ف دعم الحتاجني

HHH

القطاع اخلا�س �صريك اأ�صا�صي ف 

دعمنا .. والتجربة اأثبتت حر�صه على 

عمل اخلري

HHH

ا�صرتاتيجيتنا طموحة لالرتقاء باأداء 

الوؤ�ص�صة وتطوير خدماتها

زيادة اأعداد ال�صتفيدين اأهم التحديات.. 

ودعم القيادة اأقوى الفر�س



رمضانيات 5 ال�سبت 1 رم�سان 1430 هجرية        22 اغ�سط�س 2009 ميالدية

�إن�صاء �صندوق ��صتثماري يدعم �إ�صتمر�ر تقدمي �خلدمات جلميع �لفئات �مل�صتحقة

اجلوانب  من  عدد  حتقيق  على  عملنا  البداية  منذ  احلقيقة  يف 

الهامة اأهمها: 

اعتماد الهيكل التنظيمي.

اإن�ساء مقر املوؤ�س�سة.

اإن�ساء مركز عام لالأن�سطة.

تطوير الربط املعلوماتي.

�سمولية تقدمي امل�ساعدات.

اإن�ساء �سندوق ا�ستثماري لتطوير املوارد املالية للموؤ�س�سة. 

امل�ساهمة يف بنك تنموي لرفع م�ستوى ال�سر املحتاجة. 

الرتقاء مب�ستوى املوظفني. 

والتميز يف  املوؤ�س�سة  لتطوير عمل  ا�سرتاتيجية  بو�سع   كما قمنا 

احتياجاتهم  جميع  وتلبية  م�ستحقيها  اإىل  للو�سول  خدماتها 

النف�سية  اأو  املعي�سية  �سواًء  حماور  عدة  على  العمل  خالل  من 

الأيتام  جميع  مبنح  التعليم  جمال  يف  قمنا  حيث  التعليمية  اأو 

للراغبني بذلك، وهناك  بعثات  درا�سية جامعية  املكفولني لدى 

عدة م�ساريع تنموية وم�ستدامة يف طور التنفيذ و�سوف نعلن عنها 

يف القريب العاجل.

فر�س وحتديات

q ل�صك �أن �أي م�صروع يو�جه فر�صًا وحتديات، ما هي 

وما  �مللكية،  �خلريية  �ملوؤ�ص�صة  �أمام  �ملتاحة  �لفر�س 

وكيف  �ملوؤ�ص�صة،  هذه  تو�جه  �لتي  �لتحديات  �أهم  هي 

تخطط �ملوؤ�ص�صة بقيادة �صمو �ل�صيخ نا�صر ملو�جهة هذه 

�لتحديات ؟

اإح�سا�س  من  ولد  اإن�ساين  كم�سروع  امللكية  اخلريية  املوؤ�س�سة  اإن 

انبثق  وقد  لأمورهم،  ومتابعته  لهمومهم  وتلم�سه  ب�سعبه  قائد 

 10000 من  لأكرث  خدماته  يقدم  الذي  العظيم  امل�سروع  هذا 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  من  كرميٍ   بدعمٍ   واأرملة  يتيم 

مفاهيمها  اأب�سط  الرعاية يف  يقدم  بداياته  كان يف  ورعاه حيث 

ولعدد حمدود من الأ�سر التي ازدادت و�سملت جميع اأبناء ال�سعب 

الكرمي، الأمر الذي توجب معه الرتقاء باخلدمات املقدمة لهم 

بتطوير  املوؤ�س�سة  قامت  حيث  ال�ساملة،  الرعاية  ملفهوم  حتقيقًا 

وتنويع اأ�سكال الرعاية املقدمة للم�ستفيدين من الأيتام والأرامل 

لت�سمل العديد من مناحي احلياة املادية والجتماعية والنف�سية 

والتعليمية والتنموية والرتفيهية عاك�سة  �سورة م�سرقة لأجمل ما 

وتلك  التطور  اأن هذا  اإل  ال�ساملة،  الرعاية  تكون عليه  اأن  ميكن 

امللك  جلاللة  الإن�ساين  امل�سروع  رافقت  التي  الكبار  الطموحات 

من  التحديات  من  العديد  تواجه  املختلفة  مراحله  عرب  املفدى 

املعي�سي  امل�ستوى  لتح�سني  الأدنى  احلد  متطلبات  زيادة  اأهمها 

للم�ستفيدين، بالإ�سافة اإىل زيادة اأعداد امل�ستفيدين وتوقعاتهم 

املنظمات  توقعات  وزيادة  املوؤ�س�سة  من  املقدم  الدعم  لتنوع 

هذه  وتواجه  املوؤ�س�سة،  قبل  من  لهم  املقدم  للدعم  اخلريية 

امللكي  الدعم  من  ال�ستفادة  منها  الفر�س  من  عدد  التحديات 

جاللة  من  امللكية  اخلريية  املوؤ�س�سة  به  حتظى  الذي  ال�سامي 

الوزراء  رئي�س  �سمو  بقيادة  الر�سيدة  وحكومته  املفدى  امللك 

احتياجات  فر�س  وزيادة  الأمني  العهد  ويل  من  وبدعم  املوقر 

املوؤ�س�سة من الأجهزة الر�سمية واخلا�سة، بالإ�سافة اإىل فر�سة 

امل�سئولية  وح�س  اململكة  القت�سادي يف  النتعا�س  ال�ستفادة من 

حتقيقًا  املجتمعي،  بالتكافل  للم�ساركة  اخلا�سة  املوؤ�س�سات  لدى 

البحرين  مبملكة  واملعي�سية  القت�سادية  للتطورات  ومواكبًة 

وزيادة تطلعات الأيتام والأرامل وي�سمل هذا بع�س الفئات ذات 

الحتياجات اخلا�سة وذوي الدخل املحدود.

�متد�د �خلدمات

q هل لدى �ملوؤ�ص�صة تطلعات �إىل تو�صيع خدماتها خارج 

يف  �إن�صانية  مو�قف  لها  كان  و�أنه  خا�صة  �لبحرين، 

تقدمي �مل�صاعد�ت ل�صعب غزة وغريه ؟

نظرًا  لتميز اخلدمات املقدمة من املوؤ�س�سة والثقة الكبرية التي 

الإ�سراف  عملية  اأوكلت  فقد  املختلفة   اجلهات  لدى  بها  حتظى 

الفل�سطيني يف  ال�سعب  الوطنية ملنا�سرة  البحرينية  اللجنة  على 

غزة اإىل املوؤ�س�سة،  وقد مت بف�سل من اهلل ومن ثم الدعم الكبري 

التربعات  النجاح يف جمع  ال�سعب  فئات  مل�سناه من جميع  الذي 

وتوقيع التفاقيات لإن�ساء م�ساريع تنموية با�سم مملكة البحرين 

دولية  م�سداقية  ذات  جهات  مع  بالتعاون  وذلك  غزة  قطاع  يف 

وباإ�سراف مبا�سر من قبل املوؤ�س�سة، حيث قامت املوؤ�س�سة بتكليف 

من جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه بتحمل م�سئولية ن�سرة 

الوطنية  البحرينية  اللجنة  خالل  من  غزة  يف  الأ�سقاء  الإخوة 

ملنا�سرة ال�سعب الفل�سطيني يف غزة والتي اأبرزت الوجه الإن�ساين 

والرا�سخة  النبيلة  وم�ساعرها  و�سعبًا  حكومًة  البحرين  ململكة 

جتاه اأي �ساأن عربي اأو خطب يلم بالدول ال�سقيقة، كما اأكد 

المتداد  على  امللكية  اخلريية  املوؤ�س�سة  قدرة  املوقف  هذا 

ي�سعدنا  الذي  الأمر  اململكة  نطاق  خلارج  بخدماتها 

اخلري  لعمل  وحبهم  واإخال�سهم  مبوظفينا  ثقة  ويزيدنا 

امللكية  اخلريية  واملوؤ�س�سة  عليهم،  واجبًا  يكون  اأن  قبل 

لدعم  امللكية  التوجهات  لتنفيذ  ال�ستعداد  اأمت  على 

وم�ساندة ال�سعوب ال�سديقة يف اأي حمنة تتعر�س لها ل 

�سمح اهلل.

دور رجال �لأعمال

�إن�صاء  q �صمن �لرب�مج �لتي و�صعتها �ملوؤ�ص�صة 

�ملالية،  �ملو�رد  لتطوير  ��صتثماري  �صندوق 

توجهات  وماهي  �مل�صروع،  و�صل  �أين 

�ملوؤ�ص�صة من �جل توفري �ملردود و�لدخل 

تطلعاتها  تنفيذ  من  ميكنها  �لذي 

وحتقيق �أهد�فها ؟

لتطوير  ا�ستثماري  �سندوق  اإن�ساء  فكرة 

يف  طرحت  للموؤ�س�سة  املالية  املوارد 

لقائنا الأول مع رجال الأعمال والتجار 

هذه  طرحنا  حيث  البحرينيني، 

مبداأ  تفعيل  يف  منا  رغبًة  الفكرة 

ال�سراكة املجتمعية ودفع املوؤ�س�سات 

التجارية واأ�سحاب املال والأعمال 

لتحمل جزء من م�سئوليتهم جتاه 

فيه،  يعي�سون  الذي  املجتمع 

حيث �سيعمل هذا امل�سروع على 

متويل املوؤ�س�سة ودعمها ماديًا 

ل�ستمرار تقدمي خدماتها للفئات امل�ستحقة وفق اأعلى م�ستويات 

بالدور  ليقوم  امل�سروع  هذا  ا�ستكمال  على  حاليًا  نعمل  اجلودة، 

�ملنوط به و�لذي نتوقعه وذلك بتوفريه لدعم مايل م�ستمر وثابت 

للموؤ�س�سة يعينها على متويل م�ساريعها الرائدة وتقدمي الأف�سل 

دائمًا.
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نظام جودة مميز

q و�صعت �ملوؤ�ص�صة لنف�صها �صيا�صة جودة مميزة ل�صمان 

�أهم مالمح  �لتي تقدمها، ما هي  جودة ورقي �خلدمات 

هذه �ل�صيا�صة، وما هي معايري �جلودة �لتي تعتمد عليها 

�ملوؤ�ص�صة يف تقدمي خدماتها ؟

اجلودة  ل�سمان  �سيا�ستها  �سمن  امللكية  اخلريية  املوؤ�س�سة  تعمل 

والأرامل وجميع  الأيتام  لعمالئها من  التي تقدمها  يف خدماتها 

الفئات امل�ستحقة الأخرى التي تعمل املوؤ�س�سة على خدمتهم �سواء 

ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر من خالل الدعم والتمويل للم�ساريع 

واهتمامها  الطريق  لهذا  املوؤ�س�سة  انتهاج  ويعد  تخدمهم،  التي 

حتقيقًا  اإل  هو  ما  اخلدمات  تقدمي  يف  اجلودة  معايري  بتطبيق 

لروؤيتها التي تن�س على اأن نكون موؤ�س�سة ملكية رائدة يف العمل 

اخلريي والجتماعي يف مملكة البحرين وهذا ما نطمح له من 

خالل تطبيق عدد من املعايري والأهداف لتحقيق التايل: 

رعاية الأرامل والأيتام ومتابعة تن�سئة الأيتام التن�سئة ال�سحيحة 

فّعال يف  ب�سكل  ولي�ساهموا  ليكونوا مواطنني �ساحلني  ومنتجني 

منو و�زدهار �ملجتمع

 توفري �لرعاية �ل�صاملة لالأر�مل و�لأيتام. 

توثيق عالقة الأرامل الأيتام باملجتمع وتعميق تفاعلهم مع حميطهم 

الجتماعي مما يتيح لهم التوافق النف�سي والتكيف الجتماعي. 

توثيق العالقة والتعاون مع املوؤ�س�سات العاّمة واخلا�سة العاملة يف 

جمال التنمية امل�ستدامة.

دور �لقطاع �خلا�س

غري  و�ملوؤ�ص�صات  �خلا�س  �لقطاع  �أن  تعتقدون  هل   q

�حلكومية يف �لبحرين تنه�س بالدور  �ملطلوب منها يف 

دعم �ملوؤ�ص�صة ؟

اإن رجال الأعمال والتجار مواطنون بحرينيون يتمتعون مبا يتميز 

به اأي مواطن بحريني من اأخالق وطيبة وحب للخري ورغبة يف 

يف  عهدناه  ما  وهذا  واملحتاجني،  للفقراء  والن�سرة  امل�ساعدة 

خالل  من  �سادقة  ورغبة  قبول  مل�سنا  لقد  الكرمي،  ال�سعب  هذا 

لقائنا مع  رجال الأعمال والتجار وممثلي القطاع اخلا�س حيث 

من  الدعم  على  ا�ستملت  التي  املوؤ�س�سة  ا�سرتاتيجية  عر�س  مت 

لتوفري  امللك  وجاللة  روؤى  لتحقيق  بيد  يدًا  نعمل  ونحن  قبلهم 

لي�س  امل�ساركة املجتمعية، لذلك وهذا  العي�س الكرمي من خالل 

اأن يقدموا الدعم املطلوب للموؤ�س�سة اخلريية  مب�ستغرب عليهم 

وب�سورة  اجلودة  معايري  اأعلى  وفق  تقدم خدماتها  التي  امللكية 

اللجنة  به  حظيت  الذي  الكبري  الدعم  خالل  من  احرتافية 

حيث  غزة  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  ملنا�سرة  الوطنية  البحرينية 

وامل�ساعدة  العون  لتقدمي  املختلفة  التجارية  اجلهات  ت�سابقت 

الدعم  يتوا�سل هذا  باأن  ثقة  اللجنة، فكلنا  والتربع لدعم عمل 

وناأمل  مبملكتهم  املحتاجة  للفئات  وم�ساعدتهم  املوؤ�س�سة  لعمل 

بتحقيق املزيد من ال�سراكة املجتمعية من قبل القطاع اخلا�س 

ب�سكلٍ  م�ستمر وثابت كجزء من امل�سئولية الجتماعية جتاه فئات 

املجتمع املحتاجة.

ر�صالة �صموه

q ماهي �لر�صالة �لتي يوجهها �صمو �ل�صيخ نا�صر بن حمد 

�آل خليفة �إىل جميع �جلهات و�ملوؤ�ص�صات ورجال �لأعمال 

للمحتاجني  و�مل�صاعد�ت  �خلدمات  بتقدمي  يتعلق  فيما 

ولدعم مثل هذه �ملوؤ�ص�صات �خلريية ب�صكل عام ؟ 

اأتقدم بالتقدير لكل من �ساهم يف دعم عملنا وم�ساندتنا  بدايًة 

لتحقيق روؤى وتطلعات جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه، واأود 

اأن اأو�سح اأن لدعم القطاع اخلا�س ورجال الأعمال والقت�ساد يف 

مملكة البحرين جلميع م�ساريع املوؤ�س�سة اخلريية امللكية والعمل 

يدًا واحدة معًا اأهمية كربى ت�سب يف دعم روؤى وتطلعات جاللته 

للعمل اخلريي يف مملكتنا الغالية مبا يعود بالنفع على املواطنني 

الفئات  قدرات  ودعم  الجتماعي  التكافل  تعزيز  يف  وي�ساهم 

وتاأهيل  تعليم  و�إمنا  فقط  �ملالية  �مل�ساعد�ت  يف  لي�ض  �ملحتاجة 

الأيتام لياأخذوا دورهم يف املجتمع ويف امل�سروع الإ�سالحي جلاللة 

امللك  املفدى، حيث اأن جزءًا من التنمية يف القطاع اخلا�س ياأتي 

من التنمية امل�ستدامة التي يعترب النهو�س بالعن�سر الب�سري من 

اأهم اأركانها، وبالتايل رعاية جميع الفئات امل�ستحقة يف اململكة،  

العون  يد  ميدوا  اأن  الكرام  الأعمال  ورجال  التجار  من  اآملني 

الجتماعية  للعدالة  حتقيقًا  احلكيمة  املبادرات  لهذه  وامل�ساندة 

ودعما ً ل�سالت املحبة والرتابط بني اأبناء ال�سعب الكرمي.

بر�مج قادمة

�لعام  لهذ�  �ملوؤ�ص�صة  وتطلعات  م�صاريع  �أهم  هي  ما   q

ب�صكل عام، ويف �صهر رم�صان �ملبارك ب�صكل خا�س ؟

الأن�سطة  العديد من  امللكية على تنظيم  املوؤ�س�سة اخلريية  تعمل 

والفعاليات يف خمتلف املنا�سبات و�سمن الدور الذي ت�سطلع به 

يف تقدمي الكفالة ال�ساملة لالأيتام البحرينيني وحر�سًا منها على 

الجتماعية  واملنا�سبات  الفعاليات  خمتلف  يف  الأيتام  م�ساركة 

العديد من الربامج والأن�سطة �سواء  والوطنية حيث يتم تنظيم 

يف �سهر رم�سان اأو غريه من املنا�سبات الجتماعية والوطنية.

حول  حمد  بن  نا�صر  �ل�صيخ  �صمو  من  �أخرية  كلمة   q

رم�صان  �صهر  يف  �لرم�صانية  �ملجال�س  ودور  �أهمية 

تعد  �لتي  )رمضانيات(  �إ�صد�ر �صحيفة  �ملبارك. وحول 

هي �لأوىل من نوعها وم�صمونها.

مبنا�سبة قدوم �سهر رم�سان املبارك ي�سرفني اأن اأرفع اإىل مقام 

املوقر  الوزراء  رئي�س  �سمو  واإىل  ال�سامي  املفدى  امللك  جاللة 

الويف  البحريني  ال�سعب  واإىل كافة  الأمني  العهد  واإىل �سمو ويل 

والأمتني العربية والإ�سالمية با�سمي ونيابة عن اأع�ساء وموظفي 

املوؤ�س�سة اخلريية امللكية باأ�سدق اآيات التهاين والتربيكات داعيًا 

املوىل العلي القدير اأن يهله على اجلميع باليمن والربكات، كما 

التوفيق  الفتية  ل�سحيفتكم  متمنيًا  اللقاء  هذا  على  اأ�سكركم 

والنجاح يف م�سريتها ال�سحفية والإعالمية.



�أجمل �لتهاين و�أطيب �لتربيكات نرفعها �إىل

مقام ح�رضة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة

 ملك مملكة �لبحرين

و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن �سلمان �آل خليفة 

رئي�س �لوزر�ء �ملوقر 

و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة 

 ويل �لعهد �لأمني نائب �لقائد �لأعلى لقوة دفاع �لبحرين

 و�إىل حكومة و�سعب مملكة �لبحرين �لويف مبنا�سبة 

حلول �سهر رم�سان �ملبارك  

رمضانيات
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 ال�صيخ عبدالل بن علي بن حمد 

36411000 عايل  اآل خليفة اأحمد حمفوظ العايل  

39639888 املنامة  جمل�س الرحوم ال�صيـد مو�صـى العلـوي  

اجلفري  جمل�س عائلة الديفع 

39454188 الق�سيبية  الرحوم علي بن يو�صف فخرو 

39457300 فريق العو�سية  �صـالح خنجــي 

17225547 النعيم  اأحمد يو�صف حممود 

39645444 بالد القدمي  عبد الهـدي الب�صري 

39424269 بالد القدمي  �صالح اجلـالوي 

17228855 املنامة  �صادق وتقي البحارنة 

39672223 احلد  جمل�س ال�صلم 

املنامة  اأبناء �صيد كاظم جعفر العلوي  

39585457 بني جمرة  احلاج حممد علي من�صور الغ�صرة 

39458262 بوري  ال�صيخ اأحمــد الع�صفـور  

السبت

الرفاع  �صمو ال�صيخ علي بن خليفة اآل خليفة 

39458476 الرفاع  ال�صيخ خليفة بن حمد اآل خليفة 

17748404 الرفاع  معايل خليفة الظهراين 

39655795 املاحوز  عبدالل علي كانـو واإخوانه 

39656333 اأم احل�سم  جمل�س بوجميــد 

 مريزا وحممد اأبناء عبدالر�صول

39622962 اأم احل�سم  الطوا�س 

17742040 اأم احل�سم  حممد عيد بوخما�س  

39652266 نعيم  �صماحة �صيد علوي الغريفي 

39441176 القفول  ال�صيخ علي العو�صي  

39404770 جمعية الوفاق، القفول  ال�صيخ علي �صلمان  

17252666 ال�سلمانية  عـلي �صيــار  

39459898 �سارع البديع  كاظم الها�صمي 

39604873 �سارع البديع  ح�صــن لري  

ال�سلمانية  جمل�س الرحوم عبدالل يو�صف فخرو 

17521500 �سرتة  �صعادة دكتور حممد علي ال�صرتي 

 ال�صيخ عبدالرحمن بن حممد 

39662685 اجلفيـر  بن را�صد اخلليفة 

39675566 عراد    حممد عي�صى الوزان 

39673300 عراد  عثمان حممد �صـريف 

39691177 �سارع البديع  عبدالل حممد جمعة 

36411000 عايل  اأحمد حمفوظ العايل 

39685785 املحرق  جمل�س النائب عي�صى اأحمد اأبو الفتح  

األحد

اجملالس اليومية

�ملجال�ص �لرم�سانية

 39453575 ال�سناب�س  علي بوكنان واإخوانه 

 17533311 بجانب فندق اخلليج  حممد يو�صف جالل  

 جمل�س اأبناء الرحوم اأحمد 

17661400 الرفاع الغربي   عبدالرحمن الزياين 

 جمل�س ال�صيخ اإبراهيم بن 

17561177 الرفاع   حمد اآل خليفة 

 39661998 العدلية    عبداحلكيم ال�صمري 

 39323932 اجلفري  جمل�س عائلة العو�صي 

 39652626 اجلفري  ح�صــن بوخمــا�س  

 17249991 عايل  اأحمد من�صور العايل  

 39616900 خلف خارطة البحرين  علي وحممود ح�صني 

 39633111 الرفاع  ال�صيخ حممد بن خالد اآل خليفة 

 17530808 الرفاع  را�صد عبد الرحمن الزياين 

 17812811 الرفاع  ال�صيخ عبد الل بن خالد اخلليفة 

 39658800 القريه  �صيد �صرف �صيد جعفر �صيد اأحمد 

 17572222 بالد القدمي  ال�صت�صار اأحمد بن �صلوم 

 17311555 راأ�س رمان  م�صطفى عبداللطيف 

 جمل�س بيت احلاج علي 

 36666924 مقابل جامع ال�سيف  بن اأحمد اخلاجة 

 39405405 كرانه  جميد وحممد الزيرة  

 اأبناء الرحوم ال�صيد حممد

39607676 ال�ساخوره    �صالح عدنان الو�صوي 

 39655977 الدراز  د. حممد الدرازي  

اأي تعديل على مواعيد املجال�س، الرجاء اإر�سال التعديل على الربيد الكرتوين.
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 نرفع اإىل مقام �صاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�صى اآل خليفة

 ملك مملكة البحرين

و�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن �صلمان اآل خليفة 

رئي�س الوزراء املوقر 

و�صاحب ال�صمو ال�صيخ �صلمان بن حمد اآل خليفة 

 ويل العهد نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين

 واإىل �صعب البحرين اأ�صمى اآيات التهاين مبنا�صبة حلول 

�صهر رم�صان املبارك  
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 نرفع اإىل مقام �صاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�صى اآل خليفة

 ملك مملكة البحرين

و�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن �صلمان اآل خليفة 

رئي�س الوزراء املوقر 

و�صاحب ال�صمو ال�صيخ �صلمان بن حمد اآل خليفة 

 ويل العهد نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين

 واإىل �صعب البحرين اأ�صمى اآيات التهاين مبنا�صبة حلول 

�صهر رم�صان املبارك  

اأبناء املرحوم احلاج اإ�صماعيل كازروين

�سوف ن�ستقبل �سيوفنا الكرام خالل �سهر رم�سان يف منزلنا الكائن يف منطقة �سار يوم الثنني ليلة الثالثاء


