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مـتـابـعــات

«الدرا�سة ونا�سة» ..دورة تقدمها
البذور ال�صاحلة بالإ�صالح

�����ض����م����ن م���ن���ه���ج���ي���ة ال������ب������ذور
ال�����ص��احل��ة بجمعية الإ���ص�لاح
الرامية لإقامة دورات ق�صرية
وم��ك��ث��ف��ة وم��ف��ي��دة ل�ل�أط��ف��ال،
نظمت (ال��ب��ذور) م���ؤخ�� ًرا دورة
ب���ع���ن���وان (ال����درا�����س����ة ون���ا����س���ة)
ل��ل��أ�����س����ت����اذ �أح�����م�����د ال�������س���اع���ي،
ح�ضرها  36طال ًبا وطالبة.

وت���ن���اول امل��ت��ح��دث يف ال����دورة
�أه��م��ي��ة ال��درا���س��ة ودوره�����ا يف
تطوير الذات ،مع تنفيذ �أكرث
من  20لعبة ومترين جماعي
وف������ردي ،وع���ر����ض جمموعة
م���ن ال��ن�����ص��ائ��ح والإر�����ش����ادات
والأف��ك��ار التطبيقية املمتعة
واملميزة.

واحات القر�آن ب�إ�صالح املحرق
تكرم الطالب يو�سف �صدقي

�إ�صالح للإر�شاد الأ�سري يزور حماية الأ�سرة ومركز املنامة االجتماعي
تلبية لدعوة من الأمانة العامة
للمجل�س الأع��ل��ى للمر�أة� ،شارك
وفد من مركز (�إ�صالح للإر�شاد
الأ������س�����ري) ب��ج��م��ع��ي��ة الإ�����ص��ل�اح
يف ال���ل���ق���اء ال������ذي ن��ظ��م��ه م��ك��ت��ب
حماية الأ���س��رة مبديرية �شرطة
حم��اف��ظ��ة امل��ح��رق ي���وم اخلمي�س
امل���واف���ق  2018/2/22ب���إ���ش��راف
ال���ع���م���ي���د ف�������واز احل�������س���ن م��دي��ر
ع��ام م��دي��ري��ة �شرطة املحافظة.
وج�����رى خ��ل�ال ال���ل���ق���اء ال��ت��ع��رف
على �آل��ي��ة عمل املكتب و�أه��داف��ه
وجم���االت تخ�ص�صه ،بالإ�ضافة
�إل������ى اخل����دم����ات ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا

ل���ل���م���ر�أة ،ك��م��ا مت ال���ت���ع���رف على امل������رك������ز ي�������وم اجل����م����ع����ة امل�����واف�����ق
مرافق املكتب من خالل اجلولة  2018/2/23ع��ل��ى جت��رب��ة م��رك��ز
( ُود لال�ست�شارات الأ�سرية) التابع
التي متت يف نهاية اللقاء.
ك����م����ا �أط����ل����ع����ت ال����ق����ائ����م����ات ع��ل��ى ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ل��ت��ن��م��ي��ة

امل���ر�أة ،يف �إط��ار منهجيته يف تبادل
اخل�ب�رات م��ع امل��راك��ز االجتماعية
والأ�سرية املخت�صة املعنية بخدمة
املجال الأ�سري.

العمل الن�سائي بـ«خريية الإ�صالح»
ينظم الفطور اخلريي «�أنقذوا غزة»
ن��ظ��م��ت �إدارة ال��ع��م��ل ال��ن�����س��ائ��ي
بلجنة الأع��م��ال اخل�يري��ة بفرع
جمعية الإ�صالح باملنامة م�ؤخ ًرا
ف�����ط�����وراً خ��ي�ري����اً ح���م���ل ���ش��ع��ار
(�أنقذوا غزة) ،و�شهد م�شاركة ما
يزيد عن  200من ن�ساء املنطقة.

وق�����د ُخ���� ِّ���ص�������ص ر ْي�������ع ال���ف���ط���ور
ل��ت��ن��ف��ي��ذ م�������ش���روع���ات �إغ���اث���ي���ة
وتنموية لأهلنا م��ن املواطنني
الفل�سطينيني يف غ����زة ،وذل���ك
ب�إ�شراف جلنة الأعمال اخلريية
بجمعية الإ�صالح.

البذور ال�صاحلة بالإ�صالح تنظم رحلة �إلى دولة الكويت

�ضمن م�شروعها املبارك (تاج
الوقار) كرمت واح��ات القر�آن
الكرمي بفرع جمعية الإ�صالح
باملحرق ي��وم اخلمي�س املوافق
 2018/2/22ال��ط��ال��ب يو�سف
علي �صدقي مبنا�سبة خ ْتمه
حلفظ كتاب اهلل كام ً
ال وذلك
�ضمن حلقات م��رك��ز الإمي���ان

لتحفيظ القر�آن الكرمي.
واُق��ي��م احلفل بجامع الإمي��ان
بحالة بوماهر باملحرق بح�ضور
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن تلفت
نيابة ع��ن عائلة ال��ر ِّي�����س التي
ت��دع��م طلبة امل��رك��ز ،وبح�ضور
م�شرف احللقة الأ�ستاذ �صالح
ف�ؤاد ووالده ورواد اجلامع.

نظم الفرع الرئي�سي بالبذور
ال�صاحلة بجمعية الإ���ص�لاح
م����������ؤخ��������� ًرا ،رح�����ل�����ة ت����رب����وي����ة
وت��رف��ي��ه��ي��ة ل����دول����ة ال��ك��وي��ت

ال�����ش��ق��ي��ق��ة���� ،ش���ارك ف��ي��ه��ا  24ال���ق���ي���م اجل���م���ي���ل���ة وال������ع������ادات
ط��ال�� ًب��ا م���ن ع��م��ر � 10إل����ى  12احلميدة يف نفو�س امل�شاركني،
وا�����ش����ت����م����ل ال���ب��رن������ام������ج ع��ل��ى
�سنة.
وه���دف���ت ال���رح���ل���ة �إل�����ى غ��ر���س العديد من الفقرات الرتبوية

والرتفيهية والثقافية املتنوعة،
�إ�ضافة �إل��ى ع��دد م��ن ال��زي��ارات
ل��ل��م��واق��ع ال�����س��ي��اح��ي��ة وم��راك��ز
الت�سوق.

البذور ال�صاحلة بفرعي الإ�صالح باملحرق واحلد ينظم برناجمه «وطني هويتي»
ن��ظ��م ق�����س��م ال����ب����ذور ال�����ص��احل��ة
بفرعي جمعية الإ�صالح باملحرق
واحلد خالل �إجازة الربيع 2018
ب���رن���اجم���ه ال�����س��ن��وي ايل حمل
�شعار (وطني هويتي) .وت�ضمن
العديد من الفقرات الرتبوية
والثقافية والرتويحية لتعميق
مفاهيم حب الوطن واالنتماء
�إليه.

