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البذور ال�صاحلة بالإ�صالح تنظم برناجم ًا �إمياني ًا للطالبات

ن��ظ��م ال��ق�����س��م ال��ن�����س��ائ��ي ب��ال��ب��ذور
ال�������ص���احل���ة ب��ج��م��ع��ي��ة الإ�����ص��ل�اح
وب��ال��ت��ع��اون م���ع ح��م��ل��ة (�إك��ل��ي��ل)
ال����داع����ي����ة ل��ل�ال����ت����زام ب��احل��ج��اب
برناجما �إميان ًيا
ال�شرعي م�ؤخ ًرا،
ً

ل���ط���ال���ب���ات امل�����دار������س ب��ال�����ص��ف�ين
ال�������س���اد����س االب����ت����دائ����ي والأول
الإعدادي.
وت�������������ض������م������ن ال���ب��رن������ام������ج
�إف����ط����اراً ج��م��اع��ي��اً ،وق�����راءة

�سورة الكهف ودر���س تف�سري
ل���ه���ا ،وح���ف���ظ �أواخ������ر ���س��ورة
البقرة� ،إ�ضافة �إلى در�س عن
احل��ج��اب ال�����ش��رع��ي ووج���وب
االلتزام به.

فرع الإ�صالح باملنامة ُينظم ديوانية «�صحتك يف رم�ضان»

نظم فرع جمعية الإ�صالح باملنامة
م�ؤخ ًرا ديوانيته ال�شهرية مبركز
ال�شباب باجلنبية وت�ضمنت حديثاً
ب��ع��ن��وان (���ص��ح��ت��ك يف رم�����ض��ان)،
قدمها الدكتور ه�شام عبدالوهاب

ال�����ش��ي��خ ا���س��ت�����ش��اري ط���ب ال��ع��ائ��ل��ة
مب��رك��ز ب��ن��ك ال��ب��ح��ري��ن وال��ك��وي��ت
ب���احل���د ،وم���رك���ز ه��اي��ك�ير ال��ط��ب��ي
بالب�سيتني.
وت��ن��اول ال��دك��ت��ور ال�شيخ بع�ض

امل�����س��ائ��ل ال�����ص��ح��ي��ة ال��ع�����ض��وي��ة
واجل���وان���ب النف�سية املرتبطة
ب���������ش����ه����ر رم�����������ض�����ان وك���ي���ف���ي���ة
اال�����س����ت����ف����ادة م����ن ال�������ص���ي���ام يف
اجلانب ال�صحي.

فرع الإ�صالح
باملنامة ينظم غبقته
الرم�ضانية
ن���ظ���م���ت ف�����رع امل���ن���ام���ة ج��م��ع��ي��ة
الإ�������ص���ل��اح ب���امل���ن���ام���ة ب��امل��ن��ام��ة
م������ؤخ�����راً غ��ب��ق��ت��ه ال��رم�����ض��ان��ي��ة
ل�ل��أع�������ض���اء وال�������ض���ي���وف ،وق���د
حفلت ب����أج���واء �أخ��وي��ة �إمي��ان��ي��ة
حيوية متنا�سبة مع �أجواء �شهر
رم�ضان الف�ضيل.

نادي عبداهلل بن يو�سف فخرو االجتماعي
للوالدين يحتفل بـ«قرقاعون زمان»
ِ

اق��ام ن��ادي ع��ب��داهلل ب��ن يو�سف
ف��خ��رو االجتماعي للوالدِ ين
مب���دي���ن���ة ع��ي�����س��ى وب���ال���ت���ع���اون
م��ع م��رك��ز ع��ب��داهلل ب��ن يو�سف
ف��خ��رو االج��ت��م��اع��ي اح��ت��ف��ال��ه
ال�����س��ن��وي (ق���رق���اع���ون زم����ان)
وذل���ك يف ال�����س��اح��ة اخل��ارج��ي��ة
ل��ل��ن��ادي ي���وم الإث���ن�ي�ن امل��واف��ق
.2018/5/28
وا���ش��ت��م��ل احل��ف��ل ع��ل��ى ف��ق��رات
م��ت��ن��وع��ة ت�����ض��م��ن��ت م�����س��اب��ق��ات
و�ألعاب م�سلية للأطفال وحنة
اليد وتلوين الوجوه وغريها

من الفقرات املمتعة وامل�سلية
ل��ل��ك��ب��ار وال�����ص��غ��ار ،ث���م ت��وزي��ع
اجلوائز.
وكان من �ضيوف �شرف احلفل
الفنانة ال�سيدة �سلوى بخيت
(�أم ه��ل��ال) وال�����س��ي��د حممد
�صقر ،وح�ضر االحتفال �أعداد
كبرية من الأع�ضاء والع�ضوات
مع �أبنائهم و�أحفادهم وجرى
توزيع القرقاعون واحللويات
وال��ه��داي��ا ع��ل��ى اجل��م��ه��ور مما
ب���ع���ث يف ن���ف���و����س���ه���م ال��ب��ه��ج��ة
وال�سرور.

«الكلمة الطيبة» تطرح جمموعة من امل�شاريع اخلريية خالل رم�ضان

�أك�����د ال�����س��ي��د حم��م��د �إب���راه���ي���م
رئي�س جلنة امل�شاريع اخلريية
ب��ج��م��ع��ي��ة (ال���ك���ل���م���ة ال��ط��ي��ب��ة)
�أن اجلمعية وا���ص��ل��ت جهودها
ب���ط���رح امل�����ب�����ادرات الإن�����س��ان��ي��ة
خ�ل�ال ���ش��ه��ر رم�����ض��ان امل��ب��ارك،
هادفة �إل��ى ن�شر وتعزيز ثقافة
التعا�ضد والتكاتف يف املجتمع
ال����ب����ح����ري����ن����ي ،ع��ب��ر ع�������دد م��ن
الفاعليات وامل�شاريع اخلريية
امل��ت��زام��ن��ة ط����وال �أي�����ام ال�شهر
الف�ضيل.
وذكر �أن اجلمعية قامت بتوزيع
�أك���ث��ر م����ن ��� 300س��ل��ة غ��ذائ��ي��ة
وكوبونات على الأ���س��ر املتعففة
ب���غ���ي���ة ت�����وف��ي��ر االح����ت����ي����اج����ات

الالزمة لها ،بالإ�ضافة �إل��ى �أن
اجل��م��ع��ي��ة ���ش��ارك��ت ب��ف��اع��ل��ي��ة يف
م�����ش��روع �إف���ط���ار ���ص��ائ��م يف ع��دد
م���ن اخل���ي���ام امل��ق��ام��ة خ�صي�صاً
ل���ذل���ك يف مم��ل��ك��ة ال���ب���ح���ري���ن،
وت�صدت لهذا العمل جمموعة
م��ن ال�شباب املتطوعني الذين
ح���ر����ص���وا ع���ل���ى ب�����ذل �أوق���ات���ه���م
وج��ه��وده��م خل��دم��ة ال�صائمني
من خمتلف اجلاليات املقيمة يف
البحرين.
و�أ����ض���اف �أن ه��ن��اك جم��م��وع��ات
م���ن امل��ت��ط��وع�ين ان��ت�����ش��روا على
�شتى الطرق للإ�سهام يف متكني
ال�������ص���ائ���م�ي�ن امل����ت����واج����دي����ن يف
ال��ط��رق وال�����ش��وارع م��ن الإف��ط��ار

م��ع �أذان امل��غ��رب ،وق��د �أ�صبحت
هذه امل�ساهمة �إح��دى العالمات
املميزة لل�شارع البحريني يف هذا
ال�شهر املبارك.
و�أ�������ش������ار �إل�������ى �أن م�������ش���روع���ات
اجل���م���ع���ي���ة مل ت���ق���ت�������ص���ر ع��ل��ى
تفطري ال�صائمني ،ب��ل امتدت
ل���ع���ق���د ع������دد م����ن امل���ح���ا����ض���رات
التوعوية والتعليمية لل�صائمني
من اجلاليات الأجنبية املقيمة
ب��امل��م��ل��ك��ة رغ����ب����ة وع����م��ل� ً
ا ع��ل��ى
توعيتهم بقيمة ال�صيام و�آداب��ه
ع����ل����ى ي�����د ع�������دد م�����ن امل�������ش���اي���خ
والوعاظ واملر�شدين.
واخ�����ت�����ت�����م ح����دي����ث����ه ب���ال�������ش���ك���ر

للداعمني لأن�شطة اجلمعية من
م�ؤ�س�سات و�شركات خا�صة وكذا
�أ���ص��ح��اب الأي����ادي البي�ضاء من
امل��واط��ن�ين وامل��ق��ي��م�ين ،كما عرب
ع��ن ت��ق��دي��ره جل��ه��ود العاملني
وامل���ت���ط���وع�ي�ن يف خم��ت��ل��ف ه��ذه
امل���������ش����اري����ع ال����ت����ي ت���ن���ه�������ض ب��ه��ا
اجلمعية وترعاها والذين �أدوا
�أدواره������م ب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة تعك�س
حجم التطور يف �أدائهم.
ون��وه �إل��ى �أن اجلمعية ت�ستقبل
ال���ت�ب�رع���ات ل�����ص��ال��ح الأن�����ش��ط��ة
ال��رم�����ض��ان��ي��ة واخل�ي�ري���ة ،وزك���اة
امل������ال ،وزك������اة ال���ف���ط���ر ،وك�����س��وة
العيد ،وم�ساعدة الأ�سر املتعففة
ب�شكل عام.

