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التقرير املوجز لنشاطات وأعمال اجلمعية
لشهري سبتمرب و أكتوبر 2015

 -1مساعدات املستضعفني وختفيف معاانهتم:
أ-

مساعدات االسر الشهرية

ب-

مساعدات اخرى

ج-

املساعدات االغاثية

 -2مجعية ومتطوعني ذو كفاءة وفاعلية:
أ-

الدورات التدريبية

ب-

مشاركات االعضاء

ج-

االجتماعات
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املوضوع  :أهم النشاطات خالل سبتمرب وأكتوبر 2015
يسرين أن أرفع إليكم تقريرا موجزا أبهم األنشطة والفعاليات اليت قامت هبا اجلمعية خالل شهري
سبتمرب وأكتوبر هلذا العام وذلك وفق اسرتاجتية اجلمعية املتبعة فيما يلي :

أوال  :مساعدات املستضعفني وختفيف معاانهتم:
أ-

مساعدات االسر الشهريه:

 تسلمت  311أسرة املساعدات النقدية الشهرية املقرره لشهر سبتمرب مببلغ  8445وشهر أكتوبرمببلغ وقدره  8395دينار لعدد  309أسرة .

مساعدات دورية:

-

استفادت 400أسرة من املساعدات العينية ( مواد غذائية ) بتكلفة قدرها  2315دينار لشهر
سبتمرب ومبلغ  9815دينار لشهر أكتوبر .

 مساعدات أخرى قامت اجلمعية بصرف ما مقداره  618دينار مساعدات أخرى تتمثل يف أسرة طبية وكراسي متحركةخالل شهر أكتوبر ومبلغ  120دينار كرسي متحرك لشهر سبتمرب .

املساعدات اخلارجية
 -مساعدات اليمن

 قامت مجعية اهلالل األمحر البحريين أبرسال شحنة مساعدات اغاثية للشعب اليمين عن طريق اللجنةالدولية بسلطنة عمان وذلك ابلتعاون مع املبادرة البحرينية األهلية إلغاثة الشعب اليمين يوم االثنني
. 2015/9/14
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اثنيا  :مجعية ومتطوعني ذو كفاءة وفاعلية :
الدورات التدريبية:
 -مت ختريج متدرب من متدريب دورات االسعافات األولية وذلك من خالل

دورات و

امتحاانت

خالل شهري سبتمرب وأكتوبر .
 اقامت جلنة االسعافات االولية حماضرة يف االسعافات للجمعية االهلية للتالحم الوطين يوم السبت2015/10/10
 حاضر السيد حممد عاشور ملقيمي درة البحرين ورشة عمل يف االسعافت األولية وذلك يوم السبت. 2015/10/16

االجتماعات
 اجتمع األمني العام الدكتور فوزي أمني وحبضور املدير العام السيد مبارك احلادي أبعضاء اجلمعيةوذلك يوم الثالاثء  2015/9/8وذلك خبصوص متابعة أنشطة اللجان هلذا العام .
 اجتمع أعضاء جملس االدارة يوم الثالاثء املوافق  2015/9/15وذلك ملناقشة جدول األعمالاملعد .
 اجتمعت جلنة الشباب يوم اخلميس  2015/9/17وذلك لالطالع على جتارب الشباب يفاملشاركات اخلارجية .
 اجتمع املدير العام السيد مبارك احلادي مع املبادرة البحرينية األهلية إلغاثة الشعب اليمين برائسةالسيدة هدى احملمود وذلك ملناقشة التعاون املشرتك بني اجلمعية واملبادرة بتاريخ . 2015/10/7
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الزايرات
 قام أعضاء من اللجنة الدولية للبعثة االقليمية ابلكويت بزايرة للجمعية وذلك اخلميس 2015/10/8وذلك ملناقشة ملف الروابط العائلية وكذلك الدعم النفسي وغريها من األمور
ذات االهتمام املشرتك .

املشاركات اخلارجية
 شارك كل من السيد علي حسني واآلنسة طاهرة عبدالكرمي عضوي جلنة الشباب والناشئة يفاجتماع الشباب اخلاص ابلقمة العاملية للعمل اإلنساين وذلك ابلدوحة يف الفرتة  2-1سبتمرب .
 قام كل من السادة حممد عاشور  ،ابراهيم شعبان وحسن النعيمي ابملشاركة يف الزايرة امليدانيةللحج وذلك يف الفرتة من  13-9سبتمرب . 2015
 شارك السيد عبدهللا صاحل والسيد حممد الطهمازي يف احلج هلذا العام حيث نظمت هيئة اهلاللاألمحر السعودي زايرة لعدد من أعضاء هيئات ومجعيات اهلالل األمحر بزايرة حلج بيت هللا احلرام
يف الفرتمن  28-18سبتمرب .2015
 شارك املسعف هاين رمضان عضو جلنة االسعافات االولية والسيد عقيل سبت سائق اجلمعية معالبعثة البحرينية الرمسية للحج وذلك يف الفرتة من  28-8سبتمرب . 2015
 شارك الدكتور فوزي امني يف االجتماع الرابع لفريق العمل ملناقشة األوضاع بسوراي وذلك ابلرايضيف الفرتة من  7-6اكتوبر . 2015
 شارك الدكتور فوزي أمني األمني العام والسيد مبارك احلادي املدير العام يف االجتماع الثالث للجنةكبار املسئولني يف هيئات ومجعيات اهلالل األمحر بدول جملس التعاون اخلليجي وذلك يف الفرتة من
 29-28أكتوبر ابلدوحة .
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املشاركات الداخلية
 نظمت اجلمعية دورة تدريبية يف تقنية الزراعة بدون تربة ابلتعاون معاملبادرة الوطنية للتنمية الزراعية شارك فيها عدد من اعضاء اجلمعية
وبعض االفراد املهتمني يف الفرتة من  11-6اكتوبر . 2015
 شارك عدد من أعضاء اجلمعية يف مسرية مشي مع الكفيف وذلكبتنظيم مجعية الصداقة للمكفوفني وذلك يوم السبت املوافق

التربعات

. 2015/10/10

 تسلم السيد مبارك احلادي املدير العام تربع من مؤسسة احلواج وذلكحبضور السيد عبدالوهاب احلواج بتاريخ . 2015/9/1

 تسلم السيد مبارك احلادي املدير العام تربع عيين من شركة كرافت فودزوذلك حبضور عدد من اعضاء الشركة .

 تسلم السيد حممد ابراهيم املشرف اإلداري ابجلمعية تربع من تسهيالتالبحرين بقيمة  5000دينار وذلك يوم اخلميس . 2015/10/1
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