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متابعـــــات

اخلري �ألوان ..م�شروعات رم�ضانية متميزة لـ«خريية الإ�صالح»
حت������ت �����ش����ع����ار (اخل����ي����ر �أل�����������وان)
�أط��ل��ق��ت جل��ن��ة الأع���م���ال اخل�يري��ة
ب��ج��م��ع��ي��ة الإ�����ص��ل�اح خ��ل�ال �شهر
رم�������ض���ان امل����ب����ارك امل��ن�����ص��رم ب��اق��ة
م��ن امل�شروعات اخل�يري��ة املتميزة
داخ����ل مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ويف ع��دد
م��ن ال���دول العربية والإ�سالمية.
و�شملت امل�شروعات تقدمي خدمات
���ض��روري��ة يف ع���دد م��ن القطاعات
ال��ت��ن��م��وي��ة ك��ال�����ص��ح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م
وال��ت��م��ك�ين االق��ت�����ص��ادي وال��زراع��ة
والإ���س��ك��ان وغ�يره��ا ،ا�ستفاد منها
بف�ضل اهلل ت��ع��ال��ى �أك�ث�ر م��ن 220
�ألف م�ستفيد.
وت�����ض��م��ن��ت امل�������ش���روع���ات ب��ج��ان��ب
امل�شروعات املو�سمية الرم�ضانية
امل���ع���ت���ادة (�إف����ط����ار ����ص���ائ���م ،وزك����اة
ال��ف��ط��ر ،وع��ي��دي��ة وك�����س��وة اليتيم)
ت��ق��دمي ال��دع��م وال��رع��اي��ة للأ�سر
ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة امل��ت��ع��ف��ف��ة م���ن خ�لال
تقدمي كوبونات الإفطار ،وال�سالل

الغذائية لها طوال ال�شهر الكرمي،
�إل����ى ج��ان��ب ت��د���ش�ين ح��م��ل��ة ك�سوة
وع��ي��دي��ة ال��ي��ت��ي��م اخل��ا���ص��ة ب���أي��ت��ام
ال��ب��ح��ري��ن ،وال��ت��ي �شهدت تفاع ً
ال
كبرياً من املجتمع.
ك���م���ا د����ش���ن���ت ال��ل��ج��ن��ة ه�����ذا ال���ع���ام
حملة لرتميم البيوت القدمية يف
البحرين و�إع���ادة ت�أثيثها ،والق��ت
احلملة جن��اح��اً وت��ف��اع�ل ً
ا كبريين
يف م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي،
و�أ�شاد بفكرتها العديد من الأفراد
حيث �ساهمت يف �إدخ����ال ال�سعادة
وال�������س���رور ع��ل��ى ا���ص��ح��اب ال��ب��ي��وت
التي مت ترميمها وجتهيزها ب�شكل
متميز خالل فرتة وجيزة.
هذا ف� ً
ضال عن امل�شروعات اخلريية
التنموية داخل البحرين من خالل
ت��وف�ير دع��م ل��ع��دة م�����ش��روع��ات ت�� ُد ُّر
على الأ���س��ر الفقرية ف��اق��دة املعيل
وحتويلها �إل��ى �أ�سر منتجة .وفيما
يخ�ص امل�شروعات خ��ارج البحرين

ن��ف��ذت اللجنة م�����ش��روع��ات متليك
مزارع الأغنام ،واملخابز ،والدفيئات
ال����زراع����ي����ة ،وم�����ش��اغ��ل اخل��ي��اط��ة،
والدواجن ،ومزارع الزيتون.
�أم�����ا يف اجل���ان���ب ال�����ص��ح��ي ال���ذي
ا�ستفاد منه ما يزيد عن � 10آالف

م�ستفيد ،فقد �سعت اللجنة من
خالله �إل��ى تغطية العجز الطبي
يف املناطق املنكوبة وتقدمي الدعم
ال�صحي ال��ع��اج��ل م��ن خ�لال دعم
ال����ع����ي����ادات امل��ت��ن��ق��ل��ة وجت��ه��ي��زه��ا
ب�����الأج�����ه�����زة ال���ط���ب���ي���ة ال��ل��ازم�����ة،

وتوفري كادر من الأطباء ،وتوفري
االحتياجات الطبية الالزمة� .إلى
ج��ان��ب ت��وف�ير ���س��ي��ارات الإ���س��ع��اف
ل��ن��ق��ل امل��ر���ض��ى �إل����ى امل�ست�شفيات
وت���ق���دمي الإ����س���ع���اف���ات ال��ع��اج��ل��ة.
وك��ذل��ك م�����ش��روع مكافحة العمى
وال�������ذي ���ش��م��ل �إج��������راء ال��ف��ح�����ص
ال��ط��ب��ي و�إج��������راء ع����دد ك��ب�ير من
عمليات �إزالة املياه البي�ضاء.
وف��ي��م��ا يخ�ص اجل��ان��ب التعليمي
وال��ت��رب�����وي ال������ذي ا����س���ت���ف���اد م��ن��ه
م�����ا ي����زي����د ع�����ن � 15أل��������ف ط���ال���ب
وطالبة ،فقد قامت اللجنة بدعم
وت�أ�سي�س عدد من املركز القر�آنية
واملدار�س خارج البحرين ،وتوفري
االح�����ت�����ي�����اج�����ات ال���ل��ازم������ة ل���ب���دء
العملية ال��درا���س��ي��ة و���ض��م��ان بيئة
جيدة يتمكن خاللها الطالب من
حت�صيل العلم.
وب��ج��ان��ب ت��ل��ك امل�����ش��روع��ات نفذت
ال��ل��ج��ن��ة ف��ك��رة م��ب��ت��ك��رة ي��ق��وم من

خ�لال��ه��ا امل���ت�ب�رع ب��ت��د���ش�ين ف��ك��رة
مل�����ش��روع خ�ي�ري وو���ض��ع ت�����ص��ور له
وترويجه من خالل موقع اللجنة،
فيما ت��ق��وم اللجنة ب��دع��م وتنفيذ
امل�����ش��روع .وق��د الق��ت تلك الفكرة
ا���س��ت��ح�����س��ان امل��ت�برع�ين ف��ت��م ط��رح
�أك��ث�ر م��ن  55م�����ش��روعً��ا وم��ات��زال
تلقى التفاعل من اجلمهور.
وت����أت���ي ه���ذه امل�����ش��روع��ات ام���ت���دادًا
للمواقف النبيلة التي طاملا بادرت
بها البحرين لتقدمي امل�ساعدات
الإن�����س��ان��ي��ة والإغ���اث���ي���ة يف �أوق����ات
امل���ح���ن والأزم���������ات ،ان���ط�ل�اق���اً من
دوره���ا ال��رائ��د نحو ت��ق��دمي العون
والإغ��اث��ة للمكروبني واملحتاجني
يف حميطها العربي والإقليمي.
وق����د ���ش��ك��رت ال��ل��ج��ن��ة ك���اف���ة ذوي
الأي���ادي البي�ضاء ال��ذي��ن �ساهموا
يف دعم هذه امل�شروعات وك��ان لهم
الأث��ر الكبري يف �إب��رازه��ا �إل��ى حيز
الوجود بعون اهلل وتوفيقه.

مركز ارتقاء ُينظم دورة التعامل مع الو�سائل الإعالمية

دورة تدريبية تربوية مل�شريف البذور ال�صاحلة

�ضمن منهجية تدريب الطاقات
ال�شبابية الواعدة يف فروع جمعية
الإ����ص�ل�اح وق��ط��اع��ات��ه��ا املختلفة
وت�أهيل ك���وادر قيادية متمر�سة،
ن��ظ��م م���رك���ز ارت����ق����اء ب��اجل��م��ع��ي��ة
ب���ق���اع���ة ع����ب����داهلل ع���ب���دال���رح���ي���م
ال���ك���وه���ج���ي مب���ق���ره���ا ال��رئ��ي�����س��ي
باملحرق بتاريخ  2018/7/7دورة
ت��دري��ب��ي��ة ب��ع��ن��وان (ف���ن التعامل
م��ع و�سائل الإع�ل�ام) للإعالمي �أه���م اجل��وان��ب اخل��ا���ص��ة بتعامل االج��ت��م��اع��ي م��ع و���س��ائ��ل الإع�ل�ام
�أ���ش��رف امل����رزوق ت��ط��رق فيها �إل��ى ال�����ق�����ادة وال���ع���ام���ل�ي�ن يف ال��ع��م��ل املختلفة.

�ضمن نهج مركز البذور ال�صاحلة
ب��ج��م��ع��ي��ة الإ�����ص��ل�اح ال���رام���ي �إل���ى
تطوير امل�شرفني وت�أهيلهم تربوياً
يف التعامل ال�صحيح مع الأطفال،
قدم الأ�ستاذ �أحمد ال�ساعي امل�شرف
االجتماعي بجامعة اخلليج العربي
ومدير املركز دورة تدريبية بعنوان
(التحفيز والو�سائل الرتبوية بني
الثواب والت�أديب).
و�شارك يف الدورة �أكرث من  30م�شر ًفا
من خمتلف فروع البذور ال�صاحلة،
وت���ن���اول ف��ي��ه��ا امل�����درب ع���دة ج��وان��ب
م��ن��ه��ا م��ع��ادل��ة ال��ت��ح��ف��ي��ز ال�ترب��وي��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف ال�ت�رب���ي���ة ،اجل���وان���ب جتنبها يف امل�شرف الرتبوي ،و�أفكار
وكيفية الت�أثري يف الطفل ،الأرك��ان الرتبوية الواجب توافرها والواجب تربوية يف الثواب والت�أديب.

البذور ال�صاحلة تنظم لقاء العاملني الدوري
ن��ظ��م ق�����س��م ال���رج���ال ب��ال��ب��ذور
ال�����ص��احل��ة بجمعية الإ���ص�لاح
م�ؤخراً لقاء العاملني الدوري
مب�شاركة �أك�ثر من  30م�شرفاً
م������ن ج���م���ي���ع ف���������روع ال�����ب�����ذور
ال�����ص��احل��ة وذل�����ك ق��ب��ل ب��داي��ة
الن�شاط ال�صيفي للعام احلايل
 2018وال���ذي ه��دف �إل���ى و�ضع �إ���ض��اف��ة �إل����ى تنظيم ع���دد من وتوزيع الهدايا واملكاف�آت املالية
خطة و�أفكار الن�شاط ال�صيفي ،امل�سابقات اجلماعية والفردية على الفائزين.

البذور ال�صاحلة توزع هدايا العيد على الأطفال

�ضمن �سيا�سة مركز البذور ال�صاحلة
بجمعية الإ���ص�لاح يف التوا�صل مع
�أف�����راد امل��ج��ت��م��ع ،ق���ام امل���رك���ز خ�لال
عيد الفطر املبارك بتوزيع �أكرث من
 1500هدية على الأطفال يف خمتلف
م�����ص��ل��ي��ات ال��ع��ي��د واجل���وام���ع وذل��ك
بهدف �إدخ��ال ال�سرور على قلوبهم،
وق��د احتوت الهدية على كمية من
احللويات ولعبة وبالونة.

واحات القر�آن ُتطلق ن�شاطها ال�صيفي احلايل 2018

يف �إط���ار اهتمام جمعية الإ���ص�لاح
وحر�صا منها على
برعاية الن�شء،
ً
اال���س��ت��ف��ادة م��ن الإج����ازة ال�صيفية
يف تنمية امل��ه��ارات ورعاية املواهب
وغ��ر���س ال��ق��ي��م ل���دى �أب��ن��اء مملكة
البحرين� ،أطلقت واح���ات ال��ق��ر�آن
ال��ك��رمي بفرعي جمعية الإ���ص�لاح
باملحرق واحلد يف الأول من يوليو
ال�ن���ش��اط ال�صيفي ل�ل�ع��ام اجل��اري
 2018حتت �شعار (�صيف الإجناز)،

وال����ذي ح��ظ��ي مب�����ش��ارك��ة م��ا يزيد
ع�����ن  240ط����ال���� ًب����ا م�����ن خم��ت��ل��ف
امل��راح��ل الدرا�سية وبا�شر ن�شاطه
حت��ت �إ���ش��راف نخبة م��ن الأ�ساتذة
وامل�شرفني الأكفاء.
وي� �ت� ��� �ض� �م ��ن ال� �ن� ��� �ش ��اط م� ��رك � � ًزا
لتحفيظ القر�آن الكرمي يتم من
خالله الرتكيز على درو�س تالوة
وح��ف��ظ ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي وغ��ر���س
املفاهيم والقيم الإ�سالمية عرب

درا�سة �سرية النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم وال�صحابة الكرام ر�ضي اهلل
عنهم� .إ�ضافة �إلى النوادي املهارية
للفنون وال��روب��ت��ك�����س والت�صميم
والك�شافة وم��ه��ارات احل��ي��اة ون��اد
ل��ت��ع��زي��ز ت��ع��ل��م ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة
والإمل��ام بها� ،إ�ضافة �إل��ى دورات يف
كرة القدم ولعبات ريا�ضية �أخرى
ورح��ل�ات ت��رف��ي��ه��ي��ة يف ن��ه��اي��ة كل
�أ�سبوع.

