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سمو الرئيس
األخوة أعضاء مجلس اإلدارة

الموقرين

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

أوالً  :مساعدات المستضعفين وتخفيف معاناتهم:
 -مساعدات االسر الشهرية:

 تسلمت  292أسرة المساعدات النقدية الشهرية المقررة لشهر نوفمبر بإجمالي  5438دينار (ثمانمائة وثالثمائة وخمسة واربعين دينار ) .

 مساعدات أخرى تم صرف ما قيمته  0282دينار مواد غذائية لألسر المحتاجة . المساعدات االخرى المصروفة خالل نوفمبر  5859دينار وهي تمثل : صرف ما قيمته  8558دينار مواد تنظيف وصحية
 صرف كراسي متحركة بقيمة  329دينار
 صرف مالبس بقيمة  388دينار

ثانيا  :جمعية ومتطوعين ذو كفاءة وفاعلية :
الدورات التدريبية:
 تم تخريج  88متدربا وممتحنا من دورات االسعافات األولية وذلك من خالل االمتحاناتوالدورات خالل شهر نوفمبر.
 قام السيد صالح البدر رئيس لجنة االسعافات االولية بعمل ورشة عمل في االسعافاتاألولية لمدربات الرياضة بنوادي البحرين .

2

المشاركات
-

-

-

شاركت كال من السيدة مريم مهنا مديرة روضة دار الطفل والسيدة سعاد عبدالنبي مشرفة
بالروضة في ورشة عمل بعنوان (علم ابنك بتقنيات ابداعية) وذلك في  4نوفمبر بتنسيق
من وزارة العمل والشئون االجتماعية .
أقامت لجنة التوعية الصحية ورشة عمل للدعم النفسي االجتماعي ألعضاء الجمعية والني
تعد مكملة للورشة السابقة( .صورة رقم )1
شارك أعضاء الجمعية في ماراثون المشي وذلك لالحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية
وذلك يوم الجمعة  11نوفمبر ( .صورة رقم )2
شارك أعضاء الجمعية في مهرجان اليوم العالمي للسكر تحت شعار (اهزم السكر) وذلك
بتنسيق جمعية السكري البحرينية والذي صادف يوم السبت الموافق  12نوفمبر ( .صورة
رقم )4
شارك الدكتور فوزي امين االمين العام واآلنسة زينب المحاسبة بالجمعية في اجتماع حول
حشد الموارد وذلك في الفترة من  18-10نوفمبر في بيروت .
شارك السيد عادل الجار عضو مجلس االدارة في االجتماع االقليمي إلدارة الكوارث في
الفترة من  28-28نوفمبر في بيروت بتنسيق من االتحاد الدولي لجمعيات الصليب االحمر
والهالل االحمر .
شارك الدكتور فوزي أمين األمين العام في االجتماع العالمي للجان الوطنية والهيئات
المماثلة المعنية بالقانون الدولي اإلنساني وذلك بتنسيق من اللجنة الدولية للصليب االحمر
وذلك في الفترة من  42نوفمبر وحتى  2ديسمبر المنعقد في جنيف .

االجتماعات
 اجتمع أعضاء مجلس االدارة يوم الثالثاء الموافق  18نوفمبر حيث ناقش االجتماع متابعةسير عمل الجمعية وبحضور رؤساء اللجان العاملة ( .صورة رقم )3

أنشطة متنوعة
(صورة

 قامت شركة تسهيالت البحرين بالتبرع بسيارة للجمعية قيمتها  0222دينار .رقم )8
 قامت مجموعة من طلبة جامعة العلوم التطبيقية (كلية الحقوق) بزيارة للجمعية وذلكلالطالع على الجوانب القانونية من خالل التحاور في مجال القانون الدولي االنساني حيث
قام الدكتور فوزي أمين االمين العام بإعطاء فكرة عن القانون الدولي االنساني حضر جانب
من اللقاء السيد مبارك الحادي المدير العام وذلك يوم الخميس . 2210/11/23
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