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مركز ارتقاء بالإ�صالح ّ
ينظم دورة «�إعداد مدرب»

َّ
نظم مركز ارتقاء بجمعية الإ�صالح
خ���ل���ال ال�����ف��ت��رة م�����ن � 24إل���������ى 30
يونيو  ،2018بقاعة ال�شيخ عبداهلل
عبدالرحيم الكوهجي مبقر اجلمعية
ب����امل����ح����رق ،وب���ال���ت���ع���اون م����ع (دي���ك���م
ل�لا���س��ت�����ش��ارات وال����ت����دري����ب) ب��دول��ة

الكويت ال�شقيقة ،دورة �إعداد مدربني
من �أع�ضاء وع�ضوات اجلمعية �شارك
فيها  13مُتدربًا ومُتدربة.
و�أو�ضح الأ�ستاذ عبدالعزيز املدفعي
�أن ال��������دورة ه���دف���ت �إل������ى �إك�������س���اب
امل�شاركني م��ه��ارات امل��درب الناجح،

ومت ت��خ�����ص��ي�����ص ال�����ي�����وم الأخ���ي��ر
لتقدمي عر�ض نهائي لكل متدرب،
كمتط َّلب للتخرج من الدورة ،وذلك
ب��ح�����ض��ور جل��ن��ة ت��ق��ي��ي��م ل��ل��ع��رو���ض
املقدمة ،ويف نهاية الدورة مت توزيع
�شهادات التخرج على املتدربني.

واحات القر�آن تكرم الفائزين مب�سابقة احلاج عبدالكرمي املال
حت������ت رع������اي������ة ال���������س����ي����د حم��م��د
ع��ب��دال��ك��رمي امل�ل�ا ،نظمت واح���ات
ال�����ق�����ر�آن ال����ك����رمي ب���ف���رع ج��م��ع��ي��ة
الإ���ص�لاح باملحرق م���ؤخ�� ًرا احلفل
اخلتامي مل�سابقة احلاج عبدالكرمي
املال يف حفظ القر�آن الكرمي والتي
�أق��ي��م��ت ب��ج��ام��ع ال��رح��م��ة باملحرق
خالل �شهر رم�ضان املا�ضي ،وتقدَّم
للم�سابقة يف فروعها الثالثة ١٣٠
م�����ش��ار ًك��ا ،خ�����ص�����ص الأول حلفظ
�����س����ورة ال���ب���ق���رة ك���ام���ل���ة ،وال���ث���اين
حل��ف��ظ اجل���زء الأول م��ن ال��ق��ر�آن
ال����ك����رمي ،ف��ي��م��ا ُخ���� ِّ���ص�������ص ال���ف���رع
الثالث ملن هم دون �سن اخلام�سة

يف ح���ف���ظ �����س����ورة ال���ف���احت���ة و�آي�����ة وال��ت��ح��دي) لأح���د املت�سابقني من
ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة .وق��د
الكر�سي.
كما ا�س ُتحدِ ثت ه��ذا ال��ع��ام جائزة ق���ام ال�����س��ي��د حم��م��د امل�ل�ا بتكرمي
خ���ا����ص���ة ب���ا����س���م (ج�����ائ�����زة ال���ع���زم الفائزين يف امل�سابقة.

اللجنة الإعالمية بالإ�صالح ت�صدر كتاب «هذا خلق اهلل»
�أجن��������زت ال���ل���ج���ن���ة الإع�ل�ام���ي���ة
ب��ج��م��ع��ي��ة الإ�������ص���ل��اح م�����ؤخ���� ًرا
�إ�����ص����داره����ا ال���ت���وث���ي���ق���ي الأول
املعنون (هذا خلق اهلل) للأ�ستاذ
الباحث �سامي خمي�س الزومان،
وال���ذي ت�ضمن �سل�سلة املقاالت
العلمية التي ن�شرها الباحث يف
جملة الإ���ص�لاح التي ت�صدرها
جمعية الإ����ص�ل�اح ،وع��ل��ى ف�ترة
زمنية متطاولة.
وق����د ت�����ض��م��ن الإ�����ص����دار جملة
من املقاالت العلمية� ،سعى من
خ�ل�ال���ه���ا ال���ب���اح���ث �إل������ى غ��ر���س
قيم ال��ت���أم��ل يف خلق اهلل تعالى
امل��ت��م��ث��ل��ة يف ���ش��ت��ى خم��ل��وق��ات��ه،
وات�سم العر�ض بحر�ص الباحث
ع��ل��ى �إي����راد امل��ع��ل��وم��ات ب�أ�سلوب
ل��ط��ي��ف وب�����س��ي��ط محُ���� َّب����ب �إل����ى
القرّاء ،وا�ستند فيه �إلى العديد
م��ن امل���راج���ع وامل���واق���ع العلمية
املعت َمدة.

و�أ���ض��اف املدفعي ب���أن ه��ذه ال��دورة
وغريها من الدورات التي يقدمها
امل��رك��ز م��ن �ش�أنها تطوير مهارات
�أع�����ض��اء اجلمعية وع�ضواتها من
�أج������ل ت���ق���دمي �أف�������ض���ل اخل���دم���ات
مبختلف قطاعات اجلمعية.

الإ�صالح ت�ستقبل املهنئني بعيد الفطر

يف �إط���ار حر�ص جمعية الإ���ص�لاح على التوا�صل م��ع �أب��ن��اء املجتمع
البحريني ،ا�ستقبلت اجلمعية مبقرها الرئي�سي ويف وفروعها املتعددة
ثاين �أيام عيد الفطر ال�سعيد امل�صادف ال�سبت � 2شوال 1439هـ املوافق
 16يونيو 2018م �أع�ضاء وع�ضوات اجلمعية وزوار و�ضيوف وحمبون
م��ن �شتى مناطق البحرين وم��ن خمتلف الأع��م��ار ق��دِ م��وا لتقدمي
التهنئة واملباركة بالعيد.

اللجنة الإعالمية ت�صدر العدد  225من جملة «الإ�صالح»
�أ����ص���درت ال��ل��ج��ن��ة الإع�لام��ي��ة بجمعية
الإ���ص�لاح م���ؤخ�� ًرا ال��ع��دد رق��م  225من
جم��ل��ة (الإ�����ص��ل�اح) ال�����ش��ه��ري��ة ،وح���وت
�أخ���ب���ار اجل��م��ع��ي��ة وق��ط��اع��ت��ه��ا وف��روع��ه��ا
امل��ن��ت�����ش��رة يف �أن���ح���اء مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن
�إ���ض��اف��ة �إل����ى �أه����م ال�ب�رام���ج ال��ت��ي متت
خ�ل�ال ���ش��ه��ر رم�����ض��ان ال��ف�����ض��ي��ل وع��ي��د
الفطر املبارك.
كما تناولت املجلة ملحة من حياة الفقيد
الكبري �سمو ال�شيخ ع��ب��داهلل ب��ن خالد
�آل خليفة رحمه اهلل ورعايته امل�ستمرة
لربامج اجلمعية ،و�سلطت الأ�ضواء من
خالل (جتربة جناح) على جتربة �أحد
�أع�ضاء اجلمعية الفاعلني.

البذور ال�صاحلة ت�صدر مذكرة «قائد مع مرتبة ال�شرف»
على هام�ش الن�شاط ال�صيفي
 2018للبذور ال�صاحلة بجمعية
الإ�صالح الذي يقام حتت �شعار
(ق���ائ���د م���ع م��رت��ب��ة ال�������ش���رف)،
و�ضمن �سل�سلة �إ�صدارات املركز
�أ�صدرت الواحات م�ؤخ ًرا مذكرة
ت���رب���وي���ة م���ن ت����أل���ي���ف الأ����س���ت���اذ
�أح��م��د ال�ساعي وال��دك��ت��ور عمر
اجل���ي���ران ،وت�����ص��م��ي��م الأ����س���ت���اذ
�أحمد ال�ساعي .ورك��زت املذكرة
ع����ل����ى ����س���ب���ل ت���ن���م���ي���ة م���ن���اح���ي
و�إمكانات القيادة لدى الأطفال
م������ن خ���ل���ال ت������ن������اول ث���م���ان���ي���ة
مو�ضوعات �أ�سا�سية يحتاجها
ال��ق��ائ��د ،وتتمثل يف  :امل��ب��ادرة،
الأخ��ل�اق ،ال�صحة والريا�ضة،
امل���غ���ام���رة ،ال�����ق�����راءة ،ال��ت��ف��ك�ير
الإبداعي ،امل�شاركة والتميز.
وا�شتملت املذكرة على عدد من
الق�ص�ص ال�ترب��وي��ة والأل��ع��اب
وامل�����س��اب��ق��ات امل��ف��ي��دة وامل��م��ت��ع��ة،
�إلى جانب جملة من الن�صائح
والإر���������ش��������ادات ح�����ول خم��ت��ل��ف
جوانب احلياة.

