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]تقرير شهر أغسطس [2017

التقرير املوجز لنشاطات وأعمال اجلمعية
خالل شهر أغسطس 2017

 -1مساعدات املستضعفني وختفيف معاانهتم:
أ-

مساعدات االسر الشهرية

ب-

مساعدات اخرى

ج-

املساعدات االغاثية

 -2مجعية ومتطوعني ذوكفاءة وفاعلية:
أ-

الدورات التدريبية

ب-

مشاركات االعضاء

ج-

االجتماعات
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مسو الرئيس

األخوة أعضاء جملس اإلدارة

املوقرين

املوضوع  :أهم النشاطات خالل شهر أغسطس 2017
يسرين أن أرفع إليكم تقريراً موجزاً أبهم األنشطة والفعاليات اليت قامت هبا اجلمعية خالل شهر
أغسطس وذلك وفق اسرتاتيجية اجلمعية املتبعة فيما يلي :

أوالً  :مساعدات املستضعفني وختفيف معاانهتم:
 -مساعدات االسر الشهرية:

 تسلمت  194أسرة املساعدات النقدية الشهرية املقررة خالل شهر أغسطس إبمجايل قدره 5685دينار .

اثنيا  :مجعية ومتطوعني ذو كفاءة وفاعلية :
الدورات التدريبية:
 مت ختريج  190متدرابً وممتحناً من دورات االسعافات األولية وذلك من خالل االمتحاانتوالدورات خالل شهر من أغسطس .
 املشاركة بسيارة االسعاف يف منتزه عني عذاري وذلك مبشاركة جمموعة من مدريب جلنة االسعافاتاالولية .
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املشاركات
 شارك الدكتور فوزي أمني االمني العام يف زايرة جلمهورية النيجر وذلك لالطالع على احتياجاتالنيجر نتيجة اجلفاف الذي اجتاح البالد وذلك يف الفرتة  16-10أغسطس . 2017

االجتماعات
 اجتمع الدكتور فوزي أمني االمني العام والسيد مباركاحلادي مع السيدة سحر اهلاشم منسقة التعاون
ابللجنة الدولية للصليب األمحر ابلبعثة اإلقليمية لدول
جملس التعاون اخلليجي يف الكويت وذلك ملناقشة
ومتابعة املشاريع والربامج ذات االهتمام املشرتك
وذلك حبضور السيد جيمس لينز مندوب البحرين
والسيد علي أمحد اهلوش املوظف امليداين للتعاون
وذلك بتاريخ  6أغسطس . 2017

 اجتمع األمني العام واملدير العام أبعضاء جلنة الشباب والناشئة وذلك ملناقشة آخر مستجداتاللجنة وذلك بتاريخ  29أغسطس . 2017
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أنشطة متنوعة
 شاركت اجلمعية بسيارة اسعاف وذلك مع البعثة البحرينيةللحج خلدمة حجيج بيت هللا احلرام.

 قدمت كل من السيدة ميسر صربي رئيسة جلنة التوعية الصحية والدكتورة تغريد شناعة عضو جلنةالتوعية حماضرة يف جمال التغذية السليمة وذلك مبركز مرمي بنت عمران لتحفيظ القرآن الكرمي
جبمعية مدينة محد اخلريية وذلك بتاريخ . 2017/8/2

 اقامت املنظمة العربية للهالل األمحر والصليباألمحر بتاريخ  6أغسطس  2017عرض عن
املتطوع الصغري وذلك يف حفل ختام الربانمج
الصيفي مبشاركة السيدة هوازن الزهراين والسيد
بدر الزبريي .

 اختتم النشاط الصيفي يف اجلمعية بتاريخ 2017/8/6حيث مت توزيع الشهادات على
املشاركني يف الربانمج حبضور أعضاء جملس االدارة
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 شارك أعضاء جلنة الشباب والناشئةفعالية العمل االنساين وذلك مبقر
شركة )دانسنز  ،( DHLحيث قام
أعضاء اللجنة بتعريف موظفي
الشركة على املبادئ األساسية للعمل
اإلنساين وجهود اجلمعية يف هذا
اجملال .

تربع ـ ـ ـ ـ ــات
 تسلم السيد مبارك احلادي املديرالعام تربع شركة ازاداي ومثل الشركة
السيد عبدالوهاب احلواج كما حضر
التسليم الشيد حممد ابراهيم املشرف
االداري ابجلمعية وذلك يوم االثنني
املوافق .2017/8/21
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