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سمو الرئيس
األخوة أعضاء مجلس اإلدارة

الموقرين

الموضوع  :أهم النشاطات خالل أكتوبر 6102
يسرني أن أرفع إليكم تقريرا موجزا بأهم األنشطة والفعاليات التي قامت بها الجمعية خالل شهر أكتوبر لهذا

العام وذلك وفق استراتيجية الجمعية المتبعة فيما يلي :

أوال  :مساعدات المستضعفين وتخفيف معاناتهم:
 مساعدات االسر الشهرية: -تسلمت  682أسرة المساعدات النقدية الشهرية المقررة لشهر اكتوبر  8108دينار.

 مساعدات أخرى المساعدات االخرى المصروفة خالل أكتوبر  58دينار عبارة عن نظارة طبية . -تم صرف ما قيمته  6085دينار مواد غذائية لألسر المحتاجة .

ثانيا  :جمعية ومتطوعين ذو كفاءة وفاعلية :
الدورات التدريبية:
 تم تخريج  010متدربين من متدربي دورات االسعافاتاألولية وذلك من خالل االمتحانات والدورات خالل شهر
أكتوبر.

 قام السيد محمد عاشور عضو لجنة االسعافات االوليةبعمل ورشة عمل في االسعافات األولية لمدرسة العروبة

االبتدائية للبنات .
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المشاركات
 شارك الدكتور فوزي امين االمين العام والسيد مبارك الحادي المديرالعام في االجتماع الرابع للجنة كبار المسؤولين في الهيئات
والجمعيات وذلك في الفترة من  62-62أكتوبر في الرياض
بالمملكة العربية السعودية ،كما تخلل االجتماع زيارة الوفود المشاركة
الى مقر االمانة العامة للمنظمة العربية للهالل االحمر .

 شارك الدكتور فوزي أمين األمين العام في حفل استقبال المؤتمرالسنوي السابع للشراكة الفعالة وتبادل المعلومات من أجل عمل
انساني أفضل وذلك بتنظيم المؤسسة الخيرية الملكية وذلك يوم االحد

.6102/01/11

 شارك الدكتور فوزي أمين األمين العام في المؤتمر السنوي السابع للشراكة الفعالة وتبادل المعلومات من أجلعمل انساني أفضل وذلك بتنظيم المؤسسة الخيرية الملكية وذلك في الفترة من  10أكتوبر وحتى  0نوفمبر .

االجتماعات
-

اجتمع السيد عادل الجار عضو مجلس اإلدارة مع بعض االعضاء

وذلك لتشكيل فريق للكوارث بالجمعية وذلك يوم االثنين الموافق

. 6102/01/02
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 اجتمع الدكتور فوزي امين االمين العام والسيد مبارك الحاديالمدير العام برؤساء اللجان وذلك لمتابعة أنشطة الجمعية وذلك

يوم الثالثاء الموافق . 6102/01/08

 في يوم االحد الموافق  6102/01/61اجتمع األمين العاموالمدير العام بسعادة السفير البنغالديشي بمقر السفارة.

 في يوم الثالثاء الموافق  6102/01/68اجتمع األمين العام والمدير العام بالسيدة ساميه محمد عثمانمدير عام مؤسسة سند الخيرية وذلك بحضور زوجة سعادة السفير السوداني وذلك لعرض خدمات مؤسسة

سند وايجاد بعض الشراكات.

 اجتمع السيد االمين العام والمدير العام بالسيد محمد بابكرممثل االتحاد الدولي لجمعيات الصليب االحمر والهالل
االحمر والسيد محمد مخير نائب مدير اقليم الشرق األوسط

وشمال أفريقيا وذلك لمناقشة بعض المواضيع المشتركة وذلك

يوم االحد الموافق . 6102/01/11
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أنشطة متنوعة
 قامت مجموعة من طالبات مدرسة جدحفص الثانوية للبناتبتكريم بعض من أعضاء لجنة االسعافات االولية وذلك يوم
االربعاء  6102/01/8بمقر الجمعية .

 ش اركت السيدة ايناس محمد عضو الجمعية للمشروع الزراعي في ورشة عمل أساسيات الزراعة المنزلية وذلكالخميس الموافق .6102/01/61

 قامت مجموعة من أعضاء الجمعية بالمشاركة في ماراثون المشيبتنظيم من جمعية البحرين لمرضى السرطان وذلك بمشاركة
الدكتورة كوثر العيد عضو مجلس االدارة.

 قامت االستاذة فاطمة عبدالرحيم عضو مجلس االدارة بزيارة روضةدار الطفل بالمنامة وذلك للوقوف على احتياجات الروضة  ،حيث
قامت بزيارة الصفوف واالطالع على طرق التدريس بالروضة حيث
كانت الزيارة يوم االحد الموافق . 6102/01/11
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