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]تقرير شهر اكتوبر [2017

مسو الرئيس

األخوة أعضاء جملس اإلدارة

املوقرين

املوضوع  :أهم النشاطات خالل شهر اكتوبر 2017
يسرين أن أرفع إليكم تقريراً موجزاً أبهم األنشطة والفعاليات اليت قامت هبا اجلمعية خالل شهر اكتوبر

وذلك وفق اسرتاتيجية اجلمعية املتبعة فيما يلي :

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

 -تسلمت  131أسرة املساعدات النقدية الشهرية املقررة خالل شهر اكتوبر إبمجايل قدره  3845دينار.

اثنيا  :مجعية ومتطوعني ذو كفاءة وفاعلية :
الدورات التدريبية:
 مت ختريج  135متدرابً وممتحناً من دورات االسعافات األولية وذلك من خالل االمتحاانت والدوراتخالل شهر من اكتوبر .

 شارك املسعف هاين رمضان والسائق عقيل سبت بسيارة االسعاف يف ماراثون املشي املنظم من قبلمجعية املكفوفني وذلك بتاريخ . 2017/10/21

اجتماعات
 اجتمع األمني العام أبعضاء الفريق املشارك ابالجتماعات الدستورية وذلك للتنسيق والتحضريللمعرض املصاحب هلذه االجتماعات .
 اجتمع السيد مبارك احلادي املدير العام مع السيد حممد عبدالرمحن انئب عضو منتدب والسيدةريهام أبو العلم مدير ادارة العالقات اخلاجية جبمعية مصر اخلري وذلك ملناقشة اوجه التعاون بني
اجلمعيتني وذلك بتاريخ . 2017/10/17
 اجتمع االمني العام واملدير العام مع مستشار السفارة الكورية والسيد اين وذلك بتاريخ 2017/10/22ملناقشة ترشيح كوراي يف االجتماعات الدستورية .
 اجتمع االمني العام واملدير العام مع سفرية تركيا السيدة هاتون دميرير بتاريخ 2017/10/22ملناقشة ترشيح تركيا يف االجتماعات الدستورية .
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املشاركات اخلارجية :
 شارك الدكتور فوزي أمني االمني العام والسيد امحد أمين منسق احلاسبا اليل ابجلمعية يف اجتماع اعادةالروابط العائلية وذلك يف الفرتة من  5-4اكتوبر بدولة الكويت .
 شارك الدكتور فوزي أمني االمني العام يف امللتقى الثالث لرؤساء احلماية املدنية بتنسيق املنظمة العربيةوذلك اجلمهورية التونسية وذلك الفرتة من  12-10اكتوبر .
 شارك الدكتور فوزي أمني االمني العام يف اجتماع اجملموعة العربية ملناقشة الرتشيحات العربية يفاالجتماعات الدستورية وذلك يف اجلمهورية التونسية بتاريخ  10أكتوبر .
 شارك الدكتور فوزي أمني االمني العام يف الدورة  32للجنة االسالمية يف الفرتة من  14-12اكتوبرابجلمهورية التونسية .
 شارك السيد خالد صليب يخ عضو جلنة اخلدمات االجتماعية يف زايرة مسلمي روهينجا جبمهوريةبنغالدش يف الفرتة من  20-14أكتوبر .
 شاركت السيدة فتحية التوبالين عضو جلنة االسعافات االولية يف الدورة التنشيطية االقليمية عنالسلوك اآلمن املتعلق بوجود التلوث الناتج عن األسلحة يف الفرتة من  20-16اكتوبر يف اجلمهورية
اللبنانية .

أنشطة متنوعة
 مت تكرمي السيد سلمان عيسى عضو جلنة االسعافات االولية من قبل السيد مبارك احلادي املديرالعام وذلك ملشاركته الفاعلة مع بعثة احلج الطبية هلذا العام 1439ه . 2017-
 شارك عدد من أعضاء اجلمعية برائسة الدكتورة كوثر العيد عضو جملس االدارة يف مهرجان الواكاثونبتنسيق من مجعية البحرين للسرطان وذلك بتاريخ . 2017/10/13
 شاركت جلنة الشباب والناشئة وعدد من أعضاء اجلمعية يف يوم اهلالل اخلليجي وذلك ابلتعاون معمدرسة جدحفص الثانوية للبنات بعمل عدة فعاليات داخل املدرسة بتاريخ . 2017/10/23
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