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خالل شهر مايو 7102
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مشاركات االعضاء

االجتماعات
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سمو الرئيس
األخوة أعضاء مجلس اإلدارة

الموقرين

الموضوع  :أهم النشاطات خالل شهر مايو 7102
يسرني أن أرفع إليكم تقريراً موجزاً بأهم األنشطة والفعاليات التي قامت بها الجمعية خالل شهر مايو

وذلك وفق استراتيجية الجمعية المتبعة فيما يلي :

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

تسلمت  792أسرة المساعدات النقدية الشهرية المقررة خالل شهر مايو ورمضان بإجمالي قدره
 0001010111دينار .

ثانيا  :جمعية ومتطوعين ذو كفاءة وفاعلية :
الدورات التدريبية:
 تم تخريج  27متدرباً وممتحناً من دورات االسعافات األولية وذلك من خالل االمتحانات والدوراتخالل شهر من مايو .

 قامت لجنة االسعافات االولية بعمل محاضرات في االسعافات األولية لبعض الجهات الحكوميةوالمدارس .

المشاركات
 شارك الدكتور فوزي أمين االمين العام في االجتماع الثاني للجنة القانونية بالرياض بالمملكة العربيةالسعودية وذلك في  4مايو . 7102
 شارك كل من السيد سالم رجب رئيس لجنة شئون االعضاء والسيد علي كاظم رئيس لجنة الشبابفي المنتدى الثاني لتنظيم وتطوير العمل التطوعي في دولة الكويت وذلك في الفترة من 01-04
مايو . 7102
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 شارك الدكتور فوزي أمين االمين العام في االجتماع السنوي للمستشارين القانونيين بجنيف فيالفترة من  02-01مايو . 7102
 شارك السيد عادل الجار عضو مجلس اإلدارة في اجتماع اعادة الروابط العائلية وذلك بدولةالكويت في الفترة من  02-01مايو 7102

أنشطة متنوعة
 بدأت الجمعية متمثلة بلجنة الخدمات االجتماعية توزيعات مساعدات شهر رمضان لألسرالمحتاجة المسجلة بالجمعية حيث بدأ التوزيع بتاريخ  7102/1/7وانتهى بتاريخ 7102/1/07
حيث بدأ بعدها توزيعات المواد الغذائية لمدة  3ايام .
 اقامت لجنة الشباب بالجمعية محاضرة عن االوبئة وذلك يوم الخميس الموافق 7102/1/4حيث القت المحاضرة اآلنسة فاطمة المدحوب عضو لجنة الشباب .
 اقامت اللجنة الزراعية دورة في جمع وتخزين البذور وذلك يوم االربعاء الموافق . 7102/1/01 في يوم االحد الموافق  7102/1/70تم تكريم الجمعية من قبل االتحاد النسائي حيث قامتاالستاذة أمل ال محمود رئيسةلجنة الخدمات االجتماعية بحضور التكريم .
 اقامت الجمعية ورشة عمل في القانون الدولي االنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمربدولة الكويت العضاء الجمعية في الفترة من  71-73مايو . 7102
 -اقامت روضة دار الطفل بالمنامة التابعة للجمعية حفل تخرج أطفالها السنوي حيث تم تخريج 39

طفل وطفلة ممن سلتحقون بالمدرسة وقد اشتمل الحفل على العديد من الفقرات  ،حيث حضر
الحفل األمين العام والمدير العام والدكتور كوثر العيد عضو مجلس االدارة وعدد من أهالي

الخريجين وذلك يوم الخميس الموافق . 7102/1/71
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المساعدات الرمضانية

دورة القانون الدولي االنساني
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تخريج اطفال روضة دار الطفل بالمنامة
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