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Bahrain Red Crescent Society
kingdom of Bahrain

التقرير املوجز لنشاطات وأعمال اجلمعية
لشهر ابريل 2016

 -1مساعدات املستضعفني وختفيف معاانهتم:
أ-

ب-

ج-

مساعدات االسر الشهرية
مساعدات اخرى

املساعدات االغاثية

 -2مجعية ومتطوعني ذو كفاءة وفاعلية:

أ-

الدورات التدريبية

ب-

مشاركات االعضاء

ج-

االجتماعات
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املوضوع  :أهم النشاطات خالل ابريل 2016
يسرين أن أرفع إليكم تقريرا موجزا أبهم األنشطة والفعاليات اليت قامت هبا اجلمعية خالل شهر ابريل

هلذا العام وذلك وفق اسرتاتيجية اجلمعية املتبعة فيما يلي :

أوال  :مساعدات املستضعفني وختفيف معاانهتم:
أ-

مساعدات االسر الشهرية:

 -تسلمت 271أسرة املساعدات النقدية الشهرية املقررة لشهر ابريل مببلغ 7540دينار .

اثنيا  :مجعية ومتطوعني ذو كفاءة وفاعلية :
الدورات التدريبية:
 مت ختريج  51متدرب من متدريب دورات االسعافات األولية وذلك من خالل الدوراتواالمتحاانت خالل شهر ابريل .

الزايرات
 قام سعادة السيد عبدالرمحن خليل افنديالسفري السوداين لدى مملكة البحرين بزايرة

للجمعية حيث كان يف استقباله املدير العام

السيد مبارك احلادي والسيد غازي زبر
املستشار املايل  ،حيث مت مناقشة سبل
التعاون املشرتك بني اجلمعية ومجهورية

السودان يف جمال املشاريع اإلغاثية .
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االجتماعات
 -ألتقى مسو الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة رئيس جملس اإلدارة اجتماع إلدارة بنائب رئيس

السيد صادق الشهايب والسيد خليل املرخيي والسيد تقي البحارنة والسيد فيصل املوسوي
والدكتورة مرمي اهلاجري واألستاذة فاطمة
عبدالرحيم والدكتورة كوثر العيد وذلك للسالم
على مسوه االنشطة العامة للجمعية واطالع مسوه

على استعدادات اجلمعية لصرف مساعدات شهر

رمضان هلذا العام لألسر املستحقة وذلك يوم

األربعاء  13ابريل .

التربعات
 تسلم السيد مبارك احلادي املدير العام تربع منشركة كريدي ماكس لدعم اعمال اجلمعية

االجتماعية واخلريية واالنسانية حيث سلم التربع

السيد يوسف مريزا مدير الشركة وحضر التربع

السيد غازي زبر املستشار املايل .
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املشاركات اخلارجية
 شارك النائب األول لرئيس اجلمعية السيد صادق الشهايب واألمني العام الدكتور فوزي أمني والسيدمبارك احلادي املدير العام ابالجتماع الثاين عشر

للجنة رؤساء وهيئات اهلالل يف الرايض يف 21

ابريل ،كما شارك االمني العام يف االجتماع

التحضريي لكبار املسؤولني يف اجلمعيات
الوطنية للهالل االمحر بدول جملس التعاون

الذي عقد يف الفرتة من  20-19ابريل2016
.

 شارك الدكتور فوزي أمني االمني العام يف القمة االنسانية املنظمة من قبل االحتاد الدويل جلمعياتالصليب األمحر واهلالل االمحر يف تركيا وذلك يف الفرتة من  15-13ابريل .

 شارك السيد عادل اجلار عضو جلنة اخلدمات االجتماعية يف االجتماع اإلقليمي ملنسقي إدارةالكوارث وذلك يف الفرتة من  26-25ابريل ابململكة االردنية اهلامشية .

 شارك األمني العام الدكتور فوزي أمني والسيدعلي كاظم رئيس جلنة الشباب والناشئة يف

اجتماع اهليئة العامة للمنظمة العربية يف الفرتة

من  28-27ابريل ابململكة األردنية اهلامشية .
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املشاركات الداخلية
 قام عدد من أعضاء جلنة االسعافات األولية ابملشاركة يف مهرجان الصحة والسالمة املقام يف بعضاملدارس احلكومية .

 قدم السيد حسن النعيمي عضو جلنة االسعافات االولية حماضرة يف االسعافات األولية جمللس احملرقالبلدي وذلك بتاريخ  20ابريل .

 شاركت الدكتورة كوثر العيد عضو جملس اإلدارة والسيد جاسم حممد عضو جلنة االسعافات االوليةيف ندوة توعوية للمقبلني عل الزواج ابلتعاون مع مجعية الرايدة الشبابية وذلك يف  16ابريل

.2016

 شاركت االستاذة فاطمة عبدالرحيم عضو جملساإلدارة واالستاذة امل ال حممود رئيسة جلنة اخلدمات
االجتماعية يف منتدى املؤسسة اخلريية امللكية الثاين

بعنوان ( بصمة عطاء) بتاريخ  18ابريل.
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