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سمو الرئيس
األخوة أعضاء مجلس اإلدارة

الموقرين

الموضوع  :أهم النشاطات خالل يونيو ويوليو 6102
يسرني أن أرفع إليكم تقريرا موجزا بأهم األنشطة والفعاليات التي قامت بها الجمعية خالل شهري يونيه
ويوليه لهذا العام وذلك وفق استراتجية الجمعية المتبعة فيما يلي :

أوال  :مساعدات المستضعفين وتخفيف معاناتهم:
 مساعدات االسر الشهرية: تسلمت  670أسرة المساعدات النقدية الشهرية المقررة لشهري يونيو ويوليو يونيه بمبلغ 05521دينار.

 -وبلغت المساعدات (مواد العينية) لشهري يونيو ويوليو  5553دينار.

 مساعدات أخرى قامت الجمعية بصرف مالبس بقيمة  0551دينار باإلضافة الى كراسي متحركة بمبلغ  67دينار لبعضاألسر المستحقة.

ثانيا  :جمعية ومتطوعين ذو كفاءة وفاعلية :
الدورات التدريبية:
 تم تخريج  56متدرب من متدربي دورات االسعافات األولية وذلك من خالل الدوراتواالمتحانات.
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التبرعات
 تسلم السيد مبارك الحادي تبرع من شركة أزاديا حيث سلم التبرع السيد عبدالوهاب الحواج وذلكيوم االحد الموافق . 6102/2/5

 قام نادي ليونز البحرين بتسليم الجمعية تبرع عبارة عن مواد غذائية لتوزيعها على االسر المحتاجةحيث تسلم التبرع المدير العام بحضور عدد من أعضاء النادي وذلك يوم األحد الموافق

. 6102/2/06

 في يوم األربعاء  6102/2/05تسلم السيد مبارك الحادي المدير العام تبرع من جمعية ثاتايالهندوسية وذلك بشيك بمبلغ  511دينار .

 تسلم المدير العام تبرع من الكنيسة الكاثوليكية حيث سلمت التبرع السيدة اليزابيث يوم األربعاء 6102/7/61وذلك شيك بمبلغ  011دينار.

االجتماعات
 اجتمع الدكتور فوزي أمين األمين العام والسيد مبارك الحادي المدير العام بمسئولي شركة طيرانالخليج وذلك لمناقشة مشروع تنظيم التعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.

 اجتمع سعادة السيد صادق الشهابي نائب رئيس الجمعية واألمين العام الدكتور فوزي أمين والسيدمبارك الحادي المدير العام بسعادة سفير المملكة العربية السعودية وذلك لمناقشة امكانية مساعدة

الجمعية وذلك بتزويدها بسيارة اسعاف وذلك يوم االحد الموافق . 6102/2/62

 اجتمع الدكتور األمين العام والسيد المدير العام برؤساء اللجان وذلك يوم األحد الموافق 6102/7/07وذلك لمناقشة أنشطة اللجان وتطويرها خالل الشهور األربع القادمة .

 برئاسة سعادة السيد صادق عبدالكريم الشهابي نائب الرئيس عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعهاالعتيادي الرابع وذلك يوم الثالثاء الموافق  6102/7/03لمناقشة جدول األعمال المعد .
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أنشطة متنوعة
 اقامت روضة دار الطفل بالمنامة التابعة للجمعية حفل تخرج أطفالها السنوي حيث تم تخريج 51طفل وطفلة ممن سيلتحقون بالمرحلة االبتدائية وقد اشتمل الحفل على العديد من الفقرات ،

وحضر الحفل األمين العام والمدير العام والدكتور صالح السحيباني أمين عام المنظمة العربية وعدد
من أهالي الخريجين وذلك يوم السبت الموافق . 6102/2/0

 -جريا على عادتها السنوية أقامت الجمعية حفل الغبقة الرمضانية وذلك يوم األربعاء الموافق

 ، 6102/2/66حيث اشتمل الحفل على تسليم سعادة نائب الرئيس والمدير العام وسام رفيدة
من قبل االمانة العامة للمنظمة العربية الى عائلة المرحوم الدكتور محمد الخياط تكريما السمه

وذلك حسب ترشيح الجمعية له رحمه الله على جهوده االنسانية وتكريم أعضاء فريق التوزيع ،

كما تخلل الحفل المسابقات والعديد من الفقرات .
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