التقرير السنوي

جمعية رعاية الطفل و األمومة
لعام  2020-2019م
هاتف  17689909 :فاكس 17684501 :
 Donation@batelco.com.bhالبريد األلكتروني:

23يناير  2019يوم األربعاء تم عقد الجمعية االسثنائية.

يوم األحد  3فبراير  :2019برعاية كريمة من سمو الشيخة العنود بنت صاحب السمو امللكي
األمير محمد بنت سلمان آل خليفة حرم سمو الشيخ علي بن عيس ى بن سلمان آل خليفة وزير
شئون الديوان امللكي اقام جمعية رعاية الطفل واألمومة مهرجان طبق الخير السادس
والثالثون تحت شعار ( وفاء يجمعنا ) .

يوم الثالثاء  12فبراير  2019شاركت إدارة جمعية رعاية الطفل واألمومة وجميع املؤسسات التعليمية التابعة لها
وهي :روضة مدينة عيس ى ،روضة ماجد الزياني،حضانة ماجد الزياني،روضة الرعاية ،حضانة جنة األطفال مارثوان
مش ي في ساحة الجمعية بمدينة عيس ى وبلغ عدد املشاركين  200طفل من مختلف األعمال وشاركت بعض عضوات
الجمعية في األحتفالية وذلك ً
بناء على أمر ملكي من صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء بتخصيص يوم رياض ي تشارك فيه جميع مؤسسات مملكة البحرين.

 13فبراير 2019يوم األربعاء تلقت إدارة جمعية رعاية الطفل واألمومة دعوة إفطارفي نادي الشاي بجزرأمواج

يوم األثنين 18فبراير  2019اجتماع الشيخه هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة الجمعية واعضاء
مجلس اإلدارة والسيدة مايسه عامر املدير التنفيذي مع زوجات السفراء وذلك لتحضير لسوق
ً
السفارات الدولي  2019الساعه  10:30صباحا بمقرالجمعية.

 17مارس  2019يوم األحد تم تكريم االستاذ جاسم ابل و االستاذ حسن ( حملة مواسم ) من قبل
الشيخة هيا بنت علي بن عبدهللا آل خليفة بحضوركل من عضوات الالتي شاركن في رحلة سيرالنكا

 19مارس  2019يوم الثالثاء افتتح سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ املحافظة الجنوبية ( معرض في حب الرفاع )
الذي اقيم بالتعاون مع جمعية رعاية الطفل واألمومة كان في استقباله السيدة محفوظة الزياني نائبة الرئيسة  ،الشيخه هيا بنت علي
عبدهللا آل خليفة رئيسة مركز تدريب صناعة الورق من سعف النخيل  ،السيدة سوسن قمبر أمين السر  ،الشيخه لولوة بنت إبراهيم
آل خليفة ،والدكتور سامي دانش مدير مركز معلومات املرأة والطفل وقدمت الشيخه هيا بنت علي عبدهللا آل خليفة رئيسة مصنع
الرعاية للصناعات الورقية هديه تذكاريه من مركز تدريب صناعة الورق من سعف النخيل حضر عدد من كبار املسئولين واألهالي
وممثلي القطاع الحكومي والخاص بمقر الجمعية

16ابريل  2019برعاية كريمة من صاحبة السمو الشيخه حصة بنت علي بن حمد آل خليفة حرم صاحب
السمو امللكي األميرخليفة بن سلمان رئيس الوزراء تم افتتاح سوق السفارات الدولي  2019بحضورسمو الشيخه
لولوه كريمة صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر وذلك يوم الثالثاء
ً
الساعه  10:30صباحا بقاعة الجمعية .

 22إبريل  2019استقبلت الشيخه هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة الجمعية حرم سفير اليابان والوفد املر افق لها
بخصوص تقديم تبرع الجناح الياباني عن مشاركتكم في سوق السفارات الدولي  11إبريل  2019وبحضور السيدة
مايسه عامراملديرالتنفيذي

 22مايو  2019تبرع من سعادة حرم السفير جمهورية إيطاليا و استالم التبرع الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة
رئيسة جمعية رعاية الطفل و األمومة و ذلك عن ريع سوق السفارات الدولي .2019

تبرع من سعادة حرم السفير جمهورية أملانيا االتحادية و استالم التبرع الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة
جمعية رعاية الطفل و األمومة و ذلك عن ريع سوق السفارات الدولي . 2019

تبرع من سعادة حرم السفير الجمهورية اللبنانية و استالم التبرع الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة
جمعية رعاية الطفل و األمومة و ذلك عن ريع سوق السفارات الدولي .2019

 21مايو  2019أقامت جمعية رعاية الطفل واألمومة محاضرة دينية للداعية منيرة الجودربعنوان ( الطريق إلى رضا هللا )

 30مايو  2019استقبلت سعادة الشيخه هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة الجمعية من حرم سعادة سفير اململكة املتحدة
ألستالم تبرع سوق السفارات الدولي .

 3يونيو  2019اجتماع سعادة الشيخه هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة الجمعية مع سعادة سفيرة الجمهورية الفرنسية
ً
إلسالم تبرع سوق السفارات الدولي من وذلك يوم األثنين الساعه  11:00صباحا.

 10يونيو  2019برعاية كريمة من سعادة الشيخه هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة الجمعية اقامت جمعية رعاية الطفل
ً
واألمومة حفل تكريم و الغداء السنوي ملوظفات املؤسسات التعليمية وذلك يوم األثنين الساعه  1:00ظهرا بمقرالجمعية .

18يونيو  2019تقيم جمعية رعاية الطفل واألمومة فطور في مطعم  Lezzeفي منطقة بوقوه ارجان قاردن وذلك يوم
ً
الثالثاء الساعه  10:00صباحا.

 24سبتمبر 2019دعوة من املحافظة الجنوبية لحضور ورشة العمل التعريفية حول تطبيق الجنوبية حضرت السيدة
ً
سوسن قمبرأمين السروذلك يوم الثالثاء الساعه  10:00صباحا بمبنى املحافظة الجنوبية.

 26-25سبتمبر .2019برعاية سعادة األستاذ جميل بدعوة من جمعية االجتماعيين البحرينية وبالتعاون مع الجمعية
الخليجية تنظيم حلقة حوارية بعنوان نحو ميثاق خليجي موحد ملمارس ي املهن االجتماعية حضرت السيدة ابتسام الجامع
ً
رئيسة اللجنة الثقافية وذلك يومي األربعاء والخميس الساعه  8:30صباحا بقاعة جلجامش فندق جولدن توليب.

 16اكتوبر  2019زيارة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة الجمعية وعضوات الجمعية لروضة وحضانة ماجد
الزياني وذلك يوم االربعاء

 22أكتوبر  2019أقامت جمعية رعاية الطفل واألمومة حفل تكريم سعادة سفيرة جمهورية مصر العربية بمناسبة انتهاء
فترة عملها وذلك يوم الثالثاء

 22أكتوبر  2019دعوة لحضور ورشة عمل تثقيفية ( مجال التشريعي والعمل البالدي ) التى تنظمها محافظة العاصمة
بالتعاون مع املجلس األعلى للمرأة حضرت السيدة ابتسام الجامع  ،السيدة فايزة الوردي  ،والسيدة نعيمة عاشير وذلك يوم
ً
الثالثاء الساعه  9:30صباحا بمبنى املحافظة.

 23أكتوبر  2019برعاية كريمة من سعادة سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ الجنوبية اقامت جمعية
رعاية الطفل واألمومة حملة أطمئنان مع وزارة الصحة أناب السيد محمد إبراهيم الرميحي مدير إداة املوارد البشرية
ً
باملحافظة الجنوبية وذلك يوم االربعاء الساعه  10:30صباحا بمقرالجمعية .

 24أكتوبر  2019دعوة من امتياز لها لحضور حفل التكريم ومؤتمر رائدات في نهضة البحرين تم تكريم الشيخه لولوة بنت
محمد آل خليفة رحمها هللا ألسهامتها املتميزة في نهضة البحرين حضر الحفل سعادة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة
رئيسة الجمعية ،السيدة مايسه عامر املدير التنفيذي ،السيدة ابتسام الجامع والسيدة نورية املحميد وذلك يوم الخميس
ً
الساعه  9:00صباحا بفندق الفورسيزن.

 27أكتوبر  2019زيارة الشيخة عائشة بنت سلمان آل خليفة األمين املالي والسيدة مايسه عامر املدير التنفيذي لزيارة روضة
ً
وحضانة ماجد الزياني وذلك يوم األحد الساعه  10:30صباحا.

 2نوفمبر  2019برعاية كريمة من الشيخة عائشة بنت سلمان آل خليفة االمين املالي اقيم معرض الخيري الرابع لسيدات
ً
الفريج وذلك يوم السبت بصالة الجمعية االسالمية في عراد الساعه  10:30صباحا.

 5نوفمبر  2019زيارة سعادة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة الجمعية وزوجات السفراء ملعهد األمل للتربية الخاصة
وذلك يوم الثالثاء الساعة  10:00صباحا.

 5نوفمبر  2019زيارة سعادة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة الجمعية وزوجات السفراء لروضة مدينة عيس ى وذلك
يوم الثالثاء الساعة  10:00صباحا.

 6نوفمبر  2019دعوة من املركز الوطني لدعم املنظمات األهلية للمشاركة في حوار طاولة مستديرة حول إمكانية تكوين شركات
خيرية في مملكة البحرين حضرت السيدة سوسن قمبر أمين السر والسيدة أبتسام الجامع رئيسة اللجنة الثقافية وذلك يوم
ً
االربعاء الساعه  10:00صباحا قاعة االجتماعات في املرفأ املالي -الدورالخامس .

 21نوفمبر 2019برعاية كريمة من سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزيرالعمل والتنمية االجتماعية و رئيس اللجنة
ً
الوطنية للطفولة اقامت جمعية رعاية الطفل واالمومة احتفال بمناسبة اليوم العاملي للطفل ومرور  30عاما على إقرار
اتفاقية حقوق الطفل تحت شعار األطفال نعمة وعطاء و عدد كبير من الحضور العضوات الجمعية وذلك يوم الخميس
ً
الساعة  11:00صباحا بمقرالجمعية.

 27نوفمبر  2019برعاية كريمة من سمو الشيخة العنود بنت صاحب السمو امللكي االمير محمد بن سلمان آل خليفة حرم
سمو الشيخ علي بن عيس ى بن سلمان آل خليفة وزير شئون الديوان امللكي اقامت جمعية رعاية الطفل واالمومة مهرجان
ً
طبق الخيرتحت شعارأطباق وأذواق وذلك يوم االربعاء الساعة  10:30صباحا بمقرالجمعية بمدينة عيس ى

 4ديسمبر  2019أقامت جمعية رعاية الطفل واألمومة محاضرة بعنوان الزراعة الداخلية وشجرة املورنيقا لالستاذة
منال بوجيري وذلك يوم االربعاء بمقرالجمعية.

ً
 5ديسمبر 2019أقامت روضة وحضانة ماجد الزياني مهرجان فداك بابا حمد وذلك يوم الخميس الساعة  9:00صباحا
بمقرالروضة .

ً
 12ديسمبر 2019اقامت روضة مدينة عيس ى مهرجان فداك بابا حمد وذلك يوم الخميس الساعة  9:00صباحا بمقرالروضة.

 18ديسمبر  2019اقامت جمعية رعاية الطفل واالمومة محاضرة بعنوان الذكاء االصطناعي مع الخبيرأمين التاجر وذلك
ً
يوم االربعاء الساعة  10:30صباحا.

 22ديسمبر  2019تكريم جمعية رعاية الطفل و األمومة من املحافظة الجنوبية في الحفل نجاح  2019الذي اقامتها
املحافظة الجنوبية للجمعيات الداعمة واملتعاونة استلمت التكريم السيدة سوسن قمبر أمين السر وذلك يوم االحد
ً
الساعة  10:00صباحا قاعة نادي ضباط وزارة الداخلية.

 24ديسمبر  2019اقامت جمعية رعاية الطفل واالمومة إفطار بمطعم دار زويد وذلك يوم االربعاء بالعدلية الساعة
ً
 10:30صباحا.

تقرير إنجازات جمعية رعاية الطفل و األمومة
خالل عام 2020م

هاتف  17689909 :فاكس 17684501 :
 Donation@batelco.com.bhالبريد األلكتروني:

شاركت جمعية رعاية الطفل و األمومة في مهرجان طبق الخير السنوي لجمعية النور
للبر بحضور سعادة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة الجمعية و عدد من
أعضاء الجمعية و ذلك يوم الثالثاء املو افق  28يناير 2020في تمام الساعة 10:30

اقامت رئيسة اللجنة الثقافية السيدة ابتسام الجامع اللجنة الثقافية افطار بمطعم االفنيوز و ذلك
ً
يوم االربعاء املو افق  5فبراير 2020في تمام الساعة  11:00صباحا.

 20 – 16فبراير  2020زيارة وفد من جمعية رعاية الطفل و األمومة برئاسة السيدة مايسة عامر املدير
التنفيذي بحضور السيدة نجالء املوسوي مديرة حضانة ماجد الزياني  ،السيدة نبأباقر مديرة روضة
الرعاية  ،السيدة نرمين محمد مديرة روضة مدينة عيس ى  ،السيدة كفاية الشويخ مديرة حضانة جنة
األطفال  ،السيدة رجاء عبدالرحمن مديرة روضة ماجد الزياني  ،السيدة فاطمة عبداألمير مدرسة
بحضانة جنة األطفال  ،السيدة حبيبة علي مدرسة بحضانة ماجد الزياني  ،أميرة محمد مدرسة بروضة
مدينة عيس ى  ،نجاة الدمستاني مدرسة بروضة الرعاية لدولة الكويت االطالع على تطوررياض األطفال .

 2مايو  2020استلمت سعادة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة الجمعية
بحضور السيدة إبتسام الجامع رئيسة اللجنة الثقافية والسيدة نورية الجامع
رئيسة اللجنة االجتماعية تبرع من حلبة البحرين الدولية برئاسة الشيخ سلمان بن
عيس ى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية وقام بتسليم التبرع
السيد فهد محمد املحميد رئيس واعضاء اللجنة االجتماعية في حلبة البحرين
الدولية والتبرع عبارة عن  100سلة رمضانية.

 13يونيو  2020قام مركز شباب القادسية العقيد املهندس يوسف جراح الدوسري رئيس
مركز شباب القادسية و السيد يوسف أحمد بهزاد مدير االنشطة الرياضية بتعقيم مبنى
الجمعية و مبنى املايكروستارت و مبنى مركز معلومات املرأة و الطفل و ذلك يوم السبت
ً
مساء
الساعة 6:00

 23يوليو  2020زيارة سعادة الشيخة هال بنت محمد آل خليفة مدير عام الثقافة و
الفنون ملركزتدريب املرأة للصناعات الورقية

 5سبتمبر  2020تعقيم جمعية رعاية الطفل واألمومة ومعهد األمل للتربية الخاصة يوم السبت
ً
مساء بالتعاون مع جمعية شباب القادسية.
الساعة 6:00

ً
مساء
 7سبتمبر  2020تعقيم روضة مدينة عيس ى وحضانة جنة األطفال وذلك يوم األثنين الساعة 6:00
بالتعاون مع جمعية شباب القادسية.

 8سبتمبر  2020تعقيم روضة الرعاية بالتعاون مع جمعية شباب القادسية وذلك يوم الثالثاء
ً
مساء
الساعة 6:00

 9سبتمبر  2020تعقيم روضة ماجد الزياني وحضانة ماجد الزياني بالتعاون مع جمعية شباب
ً
مساء .
القادسة وذلك يوم الخميس الساعة 6:00

28سبتمبر  2020زيارة الفنانة ذكية زادة ملركز الرعاية للصناعات الورقية حضرت اللقاء السيدة
ً
مايسة عامراملديرالتنفيذي وذلك يوم االثنين الساعه  10:00صباحا.

 29سبتمبر  2020استالم تبرع من مدرسة الحكمة الدولية عدد اربعة اجهزة حاسوب وكاميرات وسماعات
حضرت السيدة مايسة عامر املدير التنفيذي لجمعية رعاية الطفل واالمومة ومن مدرسة الحكمة السيد
ً
مهند خالد العاني املديرالتنفيذي ملدرسة الحكمة الدولية وذلك يوم الثالثاء الساعة  1:00ظهرا.

استالم تبرع من جمعية النساء االمريكيات

 26ديسمبر 2020استالم تبرع من نادي روتاري السلمانية و هو عبارة عن مواد غذائية و تم تويعها على
العائالت املتعففه

مهرجان عطلة الربيع  :تنمية وصقل املواهب الفنية
نظم مركز معلومات املرأة و الطفل و بالتعاون مع مصنع تدريب املرأة لصناعة الورق من سعف
النخيل  ،مهرجان عطلة الربيع " تنمية وصقل املواهب الفنية" والذي عقد في الفترة من  12إلى 23
يناير2020م بمركزمعلومات املرأة و الطفل.
ولقد سجل بالبرنامج ما يقارب الثالثون طفال في الفئة العمرية ما بين الخمس سنوات إلى 13
سنة .وتضمن البرنامج  :دورة تدريبية في تعليم فنون الرسم  -دورة تدريبية في التلوين الحر  -دورة
تدريبية في صناعة الورق من سعف النخيل  -ورشة في صناعة القوالب  -ورشة في الرسم على
الفخار  -ورشة في تعليم فنون الطبخ وكذلك تخلل البرنامج يومان رياضيان لألطفال في مركز
وينرز Winnersالرياض ي.
وقد أمض ى األطفال أوقاتهم تغمرهم سعادة كبيرة وتعلق شديد بمركز معلومات املرأة و الطفل
ملا يقدمه من برامج تربوية و تعليمية شيقة يكتسبوا من خاللها مهارات متنوعة في أوقات
فراغهم ليعودوا بعدها ملقاعدهم الدراسية وقد إزدادوا ثقافة و علما و أكثرمخيلة و ابداعا.

ويعود قيام مركز معلومات املرأة و الطفل بمثل هذه البرامج الترفيهية و التعليمية لألطفال إلى
ً
ً
ً
إيمانه العميق بأن الطفل  ،كي تترعرع شخصيته ترعرعا كامال ومتناسقا  ،ينبغي أن ينشأ في

بيئة عائلية في جو من السعادة واملحبة والتفاهم وهذا ما يوفره املركز لألطفال من خالل
أنشطته املختلفة إليهم.

ً
ً
ويؤمن املركز أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كامال ليحيا حياة فردية في املجتمع وتربيته بروح
ً
املثل العليا املعلنة في ميثاق األمم املتحدة  ،وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح
والحرية واملساواة واألخاء  ،وهي القيم التي يقوم املركز بترسيخها لألطفال من خالل أنشطته

املتعددة.

يسعدنا إبالغكم بأنه تحت رعاية كريمة من سعادة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة
جمعية رعاية الطفل و األمومة؛ اختتم مركز معلومات املرأة و الطفل التابع للجمعية ،و بالتعاون
مع مركزتدريب املرأة للصناعات الورقية من سعف النخيل ،التابع كذلك للجمعية ،مهرجان عطلة
الربيع " تنمية وصقل املواهب الفنية" والذي نظم في الفترة من  12إلى  23يناير2020م من الساعة
 10صباحا وحتى  1ظهرا بمركزمعلومات املرأة و الطفل.
ولقد سجل بالبرنامج عدد كبيرمن األطفال في الفئة العمرية ما بين الخمس سنوات إلى  13سنة.
وتظمن املهرجان البرامج التالية:
❖ نشاط اليوم األول  12يناير2020م لبرنامج عطلة الربيع
 -1اإلفتتاح و كلمة ترحيبية ملديرمركزمعلومات املرأة و الطفل.
 -2شرح مبسط عن الدورة املقدمة " فن الرسم بالفحم".
 -3عرض موضوع الدورة " طبيعة صامتة".

 -4البدء في تخطيط اللوحة.
 -5إستراحة.
 -6تكملة التخطيط مع بدء التضليل.
❖ نشاط اليوم الثاني  13يناير2020م لبرنامج عطلة الربيع
 -1شرح مبسط إلستخدام ألوان األكراليك.
 -2كيفية رسم اللوحة باستخدام ألوان األكراليك.
 -3تطبيق نموذج (حديقة الورد).
 -4العمل على تصميم خلفية اللوحة الفنية.
 -5استراحة قصيرة.
 -6لصق قطعات الورد و تكملة اللوحة.
❖ نشاط اليوم الثالث  14يناير2020م لبرنامج عطلة الربيع
 -1شرح عن مشروع الورق اليدوي من سعف النخيل و فوائده للبيئة.
 -2تعريف األطفال على األدوات املستخدمة في صناعة الورق.
 -3تعريف األطفال على الجهازاملستخدم في تجفيف الورق و صقله.
 -4البدء في صناعة الورق.
 -5استراحة قصيرة.
 -6متابعة صناعة الورق.
 -7استخدام الجهازفي تجفيف الورق و كيه.
❖ نشاط اليوم الرابع  15يناير2020م لبرنامج عطلة الربيع
 -1تجهيزنموذج للوحة قاع البحرمع الشرح.
 -2كيفية دمج األلوان األكراليك في اللوحة.
 -3تطبيق نموذج (قاع البحر).

 -4استراحة قصيرة.
 -5تصميم الخلفية.
 -6لصق قطاعات القو اقع البحرية و تكملة اللوحة.
❖ نشاط اليوم الخامس  16يناير2020م لبرنامج عطلة الربيع
 -1زيارة ألكاديمية Winners
 -2تم توفير مدربين متخصصين في املجال الرياض ي لتدريب األطفال و تنمية مهاراتهم
الرياضية.
❖ نشاط اليوم السادس  19يناير2020م لبرنامج عطلة الربيع
 .1عمل قوالب من عجين سعف النخيل و التلوين
 .2الشرح عن فكرة عمل القوالب من عجينة السعف.
 .3تعريف األطفال على األدوات املستخدمة في صناعة القوالب.
 .4عمل نموذج قالب أمام األطفال.
 .5توزيع األدوات على األطفال.
 .6استراحة قصيرة.
 .7العمل على صناعة القوالب بأشكال مختلفة.
❖ نشاط اليوم السابع  20يناير2020م لبرنامج عطلة الربيع
 .1أشغال يدوية /بطاقات /مؤشركتاب
 .2الشرح عن طريقة عمل بطاقة ومؤشركتاب.
 .3تعريف األطفال على األدوات املستخدمة في عمل البطاقات.
 .4عمل نموذج بطاقة أمام األطفال.
 .5توزيع األدوات على األطفال و البدء في العمل.
 .6استراحة قصيرة.

 .7عمل نموذج مؤشركتاب أمام األطفال.
 .8توزيع أدوات مؤشركتاب و البدء في العمل.
❖ نشاط اليوم الثامن  21يناير2020م لبرنامج عطلة الربيع
 .1تلوين فخاريات
 .2شرح فكرة تلوين الفخار.
 .3تعريف األطفال على األدوات املستخدمة في تلوين و تزيين الفخاريات.
 .4توزيع الفخاريات و األدوات على األطفال.
 .5البدء في تلوين الفخاريات ( حصالة النقود).
 .6استراحة قصيرة.
 .7متابعة تزيين الحصاالت و الفخاريات املختلفة.
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.3
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❖ نشاط اليوم التاسع  22يناير2020م لبرنامج عطلة الربيع
تزيين كب كيك باستخدام كريمة الخفق و الحليب واأللوان الغذائية .ثم قراءة حرة في مكتبة
الطفل.
نشاط اليوم العاشر 23يناير2020م لبرنامج عطلة الربيع
يوم رياض ي ترفيهي في أكاديمية  Winnersبقيادة مدربين رياضيين من معهد األمل للتربية
الخاصة.
وقد أمض ى األطفال أوقاتهم تغمرهم سعادة كبيرة وتعلق شديد بمركز معلومات املرأة و
الطفل ملا يقدمه من برامج تربوية و تعليمية شيقة يكتسبوا من خاللها مهارات متنوعة في
أوقات فراغهم ليعودوا بعدها ملقاعدهم الدراسية وقد إزدادوا ثقافة و علما و أكثر مخيلة و
ابداعا.

