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سمو الرئيس
األخوة أعضاء مجلس اإلدارة

الموقرين

الموضوع  :أهم النشاطات خالل اغسطس وسبتمبر 6102
يسرني أن أرفع إليكم تقريرا موجزا بأهم األنشطة والفعاليات التي قامت بها الجمعية خالل شهري اغسطس
وسبتمبر لهذا العام وذلك وفق استراتيجية الجمعية المتبعة فيما يلي :

أوال  :مساعدات المستضعفين وتخفيف معاناتهم:
 مساعدات االسر الشهرية: تسلمت  672أسرة المساعدات النقدية الشهرية المقررة لشهر اغسطس  7777دينار ولشهر سبتمبر 5027دينار .

 مساعدات أخرى المساعدات االخرى المصروفة خالل سبتمبر  652دينار عبارة عن سرير طبي وكرسي متحرك -تم صرف ما قيمته  6551دينار مواد غذائية لألسر المحتاجة .

ثانيا  :جمعية ومتطوعين ذو كفاءة وفاعلية :
الدورات التدريبية:

 تم تخريج  061متدربين من متدربي دورات االسعافات األولية وذلك من خالل دورة واحدة خالل شهريأغسطس وسبتمبر.

 قام السيد حسن سليمان عضو لجنة االسعافات االولية بمحاضرة في مركز مريم بنت عمران لتحفيظالقران
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المشاركات
 مشاركة الدكتور فوزي امين في ورشة عمل حول اعادة اعمار اليمن وذلك دعوة مقدمة من االمانة العامةلدول مجلس التعاون بالتعاون مع وزارة الخارجية البحرينية وذلك في الفترة من  71-65أغسطس في
الرياض بالمملكة العربية السعودية .
 شارك الدكتور فوزي أمين األمين العام في االجتماع السنوي للمستشارين القانونيين المنعقد في جنيف فيالفترة من  07-06سبتمبر .

 شارك السيد علي كاظم رئيس لجنة الشباب والناشئة في االجتماعاالقليمي للشباب في بيروت وذلك في الفترة من 65/67

سبتمبر .

 -شاركت الدكتورة أمل الجودر عضو الجمعية في االجتماع

االقليمي لمسؤولي الصحة بتنظيم من االتحاد الدولي في

القاهرة وذلك في الفترة من  67/67سبتمبر .

 شارك السيد سالم رجب رئيس لجنة شئون األعضاء في االجتماع الثاني للجنة الدائمة للعمل التطوعيوذلك بدعوة من االمانة العامة لمجلس التعاون في الفترة من  65/67سبتمبر بالمملكة العربية السعودية

.
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 شارك بعض من أعضاء لجنة الشباب والناشئة في اللقاء الرابع والعشرون للممارسات الناجحة "برنامجذكي وأكثر للحماية على االنترنت" وذلك بتنظيم مركز دعم المنظمات االهلية التابع لوزارة العمل والشئون

االجتماعية بتاريخ . 6102/9/7

االجتماعات
-

اجتمع االمين العام الدكتور فوزي امين والسيد مبارك الحادي المدير العام بأعضاء الجمعية وذلك يوم

األربعاء الموافق  6102/5/66لمناقشة مواضيع الجمعية العمومية.

 -اجتمع الدكتور فوزي امين االمين العام والسيد مبارك

الحادي المدير العام برؤساء اللجان وذلك لمناقشة بعض
المواضيع المتعلقة بالجمعية العمومية وذلك يوم ثالثاء

الموافق . 6102/9/61

 عقدت الجمعية العمومية اجتماعها في دورتها الرابعة عشروذلك يوم االثنين الموافق  6102/9/62وقد نتج عن
هذا االجتماع تزكية مجلس االدارة الحالي .
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أنشطة متنوعة
 غادر السيد صالح البدر رئيس لجنة اإلسعافات والسيد عقيلسبت سائق الجمعية مع بعثة البحرين للحج وذلك لخدمة
الحجيج.

 قامت مجموعة من أعضاء الجمعية بزيارة لألطفال المرضىبمجمع السلمانية الطبي بمناسبة عيد األضحى المبارك وذلك
بتنظيم من لجنة الشباب والناشئة .

 قامت االستاذة فاطمة عبدالرحيم عضو مجلس االدارة عضولجنة المسنين التابعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية بعدة
زيارات بمناسبة اليوم العربي والعالمي للمسن حيث قامت بزيارة
لنادي عبدالرحمن كانوا االجتماعي ونادي عبدالله بن يوسف
فخرو االجتماعي ،كما شاركت في مهرجان بمجمع السيف.
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