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مـتـابـعــات

يثمن رعاية رئي�س جمل�س ال�ش�ؤون الإ�سالمية ودعم وزير العمل والتنمية االجتماعية حلفل الإ�صالح
رئي�س الإ�صالح ِّ
�أ�شاد ال�شيخ الدكتور عبداللطيف
�أحمد ال�شيخ رئي�س جمل�س �إدارة
جمعية الإ�صالح بالرعاية الكرمية
ل�����س��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن خ��ال��د
�آل خليفة رئي�س املجل�س الأع��ل��ى
لل�ش�ؤون الإ�سالمية للحفل الكبري
ال���ذي �أق��ام��ت��ه اجلمعية مبنا�سبة
م�����رور  75ع���ا ًم���ا ع��ل��ى ت���أ���س��ي�����س��ه��ا
خ��دم��ة ل��ل��دي��ن وال���وط���ن ،متمن ًيا
ل�سموه دوام ال�صحة والعافية.
كما ث َّمن رئي�س الإ���ص�لاح ح�ضور

���س��ع��ادة ال�����س��ي��د ج��م��ي��ل ب���ن حممد
علي حميدان وزير العمل والتنمية
االج���ت���م���اع���ي���ة ل���ل���ح���ف���ل ،وق��ي��ام��ه
ب��االط�لاع على املعر�ض امل�صاحب
ل��ل��ح��ف��ل ال������ذي ت�����ض�� َّم��ن ال���ت���اري���خ
احلافل بالعطاء جلمعية الإ�صالح،
�إ�ضافة �إلى �أهم قطاعات العمل يف
اجلمعية ،ويف ه��ذا ال�صدد ا�ستمع
مف�صل من
�سعادة الوزير �إلى �شرح َّ
القائمني على امل�شروعات اخلريية
والطالبية والأ���س��ري��ة ال��ت��ي تقوم

اجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ي��ه��ا خ���دم���ة ملجتمع
البحرين الأ�صيل ،كما قام بتكرمي
�أع�����ض��اء اجل��م��ع��ي��ة م��ن امل�ؤ�س�سني
ومم��ن كانت لهما ب�صمات م�ؤثرة
يف العمل باجلمعية ،الأم���ر ال��ذي
ك����ان ل���ه الأث�����ر ال��ك��ب�ير يف ن��ف��و���س
�إدارة اجلمعية وجميع الأع�����ض��اء
واحل�ضور.
وق��دم ال�شيخ �شكره للوزير على
م���ا �أب������داه م���ن �إع���ج���اب وت��ق��دي��ر
ل���ه���ذا احل����ف����ل ،وع���ل���ى ال���ت���ع���اون

الكبري الذي حتظى به اجلمعية
م���ن ق��ب��ل ال��ق��ائ��م�ين ع��ل��ى وزارة
ال��ع��م��ل وال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة
ويف �إدارة وت���ن���ظ���ي���م خم��ت��ل��ف
براجمها وم�شروعاتها اخلريية
والتنموية.
وق����ال رئ��ي�����س الإ����ص�ل�اح�« :إن����ه ملن
دواعي �سرورنا و�سعادتنا االحتفاء
ب��ه��ذا احل��ف��ل ال���ذي مي��ث��ل م�سرية
جمعية الإ�صالح املباركة واملديدة
يف خ��دم��ة دي��ن��ن��ا احل��ن��ي��ف وخ��دم��ة

ه��ذا الوطن العزيز ،و�إب���راز املنهج
الو ََ�سطِ ي ال�شامل الذي �سارت عليه
اجل��م��ع��ي��ة ط��ي��ل��ة م�����س�يرت��ه��ا وف�� ًق��ا
للثوابت التي �أر�ساها ال�شيخ عي�سى
ب��ن حم��م��د �آل خليفة رح��م��ه اهلل
امل�ؤ�س�س الأول جلمعية الإ�صالح».
و�أ����ض���اف« :ل��ق��د حظيت اجلمعية
طيلة تاريخها من قبل اخلريين
يف ال��ب��ح��ري��ن ُح��ك��ا ًم��ا وحمكومني
برعاية وحفاوة ماتزال تتمتع بها
من لدن قيادة البالد حفظها اهلل

ورعاها ،منذ عهد الت�أ�سي�س وحتى
ه��ذا العهد ال��زاه��ر ال���ذي توا�صل
اجلمعية فيه عطاءها و�إجنازاتها
يف ظ�����ل امل�����������ش�����روع الإ�����ص��ل�اح����ي
جل��ل�ال����ة م���ل���ك ال�����ب��ل��اد امل���ف���دى
حفظه اهلل ،ل���ذا ج���اء ه���ذا احلفل
تتويجا لهذه احل��ف��اوة م��ن خالل
ً
رعاية �سمو رئي�س املجل�س الأعلى
ل��ل�����ش���ؤون الإ����س�ل�ام���ي���ة ،وح�����ض��ور
ودعم �سعادة وزير العمل والتنمية
االجتماعية».

الإ�صالح تقيم مهرجان اليوم الوطني يف الرفاع ومدينة عي�سى

تزام ًنا مع احتفاالت البالد باليوم
الوطني� ،أقام فرع جمعية الإ�صالح
ب��ال��رف��اع م��ه��رج��ان ال��ي��وم الوطني
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع جم���م���ع الإمن�������اء

بالرفاع ،وقد �شهد املهرجان ح�شد
م��ن اجل��م��ه��ور ت��ف��اع��ل م��ع فقراته
امل���خ���ت���ل���ف���ة ،وت�������ض���م���ن م�����س��اب��ق��ات
وبرامج للأطفال مب�شاركة الفنان

الكبري الأ�ستاذ حممد يا�سني (بابا امل��ط��اط��ي مب��دي��ن��ة عي�سى ،وح��وى
ع����دة ف���ق���رات ت��رف��ي��ه��ي��ة و���ص��ح��ي��ة
يا�سني).
ك��م��ا ن��ظ��م ف���رع اجل��م��ع��ي��ة مبدينة و�ألعاب ترفيهية ،ومب�شاركة الأ�سر
عي�سى امل��ه��رج��ان ذات���ه يف املم�شى املُنتجة.

�إدارة الإ�صالح تكرم رئي�سها

�إ�صالح الرفاع ُينظم «ك�شتة الأجيال»
للعاملني بالفرع

نظم فرع جمعية الإ�صالح بالرفاع م�ؤخ ًرا ومب�شاركة  80ع�ض ًوا رحلة
برية حتت �شعار (ك�شتة الأجيال  )2017مب�شاركة �أع�ضاء من خمتلف
الأعمار.
وت�����ض��م��ن ال�برن��ام��ح ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ق��رات ال�ترف��ي��ه��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة
وا�ستعرا�ضاً لأهم �إجنازات الفرع لعام .2017

تقدي ًرا جلهودة يف �إدارة جمل�س �إدارة
جمعية الإ�صالح وقيادة م�شروعاتها
وق��ط��اع��ات��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة ،ق����ام �أع�����ض��اء
جمل�س �إدارة اجلمعية م�ؤخراً بتكرمي

ال�شيخ ال��دك��ت��ور عبداللطيف �أحمد
ال�شيخ رئي�س جمل�س الإدارة ،حيث قام
الأ�ستاذ حممد عبداهلل جميل �أمني
�سر اجلمعية و�أك�بر �أع�ضاء اجلمعية

و�أق���دم���ه���م ب����إه���داء رئ��ي�����س اجلمعية
درعًا تذكاريًا تقدي ًرا جلهوده احلثيثة
واملتوالية بالعمل يف خمتلف �أجهزة
اجلمعية طيلة م�سريتها املمتدة �إلى

 75ع��امً��ا ،وتكللت بت�سلمه راي��ة �إدارة
العمل من بعد م�ؤ�سِّ �سها ال�شيخ عي�سى
بن حممد �آل خليفة رحمه اهلل رئي�س
اجلمعية ال�سابق.

جمعية الإ�صالح ُتكرم املدير املايل للجمعية
قام ال�شيخ الدكتور عبداللطيف �أحمد ال�شيخ
رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الإ�صالح م�ؤخراً
ب��ت��ك��رمي ال�سيد �أح��م��د ع��ب��دال��رح��ي��م جناحي
املدير املايل للجمعية بعد انتهاء فرتة عمله يف
هذا املن�صب والتي امتدت �إلى �أكرث من خم�سة
ع�شر عا ًما ،وعرب رئي�س اجلمعية عن �شكره
وتقديره لل�سيد �أحمد جناحي على اجلهود
التي بذلها يف هذا املن�صب وتطويره للعمل.
ويف املقابل �أ�شاد جناحي بهذه اللفتة اجلميلة
من �إدارة اجلمعية ،ومتنى لها التوفيق يف �أداء
ر�سالتها الإ�صالحية يف املجتمع.

