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بال�صور ..لقاء ثاين �أيام عيد الفطر املبارك بجمعية الإ�صالح 1440هـ

�صدور العدد اجلديد من جملة
«الإ�صالح» ال�شهرية

�أ� � �ص � ��درت ال �ل �ج �ن��ة الإع�ل�ام �ي ��ة
ب�ج�م�ع�ي��ة الإ�� �ص�ل�اح ع ��دد جملة
(الإ�� � �ص �ل��اح) ال �� �ش �ه��ري��ة ل�شهر
رم �� �ض��ان 1440ه� � �ـ امل ��واف ��ق م��اي��و
2019م وال �ت��ي حت�م��ل رق��م ،236
وتناولت عددًا من �أخبار جمل�س
الإدارة يف مقدمتها زي��ارة وزي��ر
العمل وتنويهه ب�ت��اري��خ جمعية
الإ�� � �ص �ل��اح ودوره � � � ��ا يف ال �ع �م��ل

املُ َ�ص ِّلي ال�صغري ..عالمة بارزة يف البذور ال�صاحلة بالإ�صالح
�أك��د ال�سيد حممد اخلباز م�شرف
برنامج (امل ُ َ�ص ِّلي ال�صغري) ال��ذي
ينظمه ن�شاط (البذور ال�صاحلة)
ب �ف��رع ج�م�ع�ي��ة الإ� � �ص �ل�اح ب��احل��د
بالتعاون مع جامع الإ�سراء بعراد
�أن ه��ذا ال�برن��ام��ج ال��ذي َّ
ينظم يف
ن�سخته اخلام�سة يف �شهر رم�ضان
امل� �ب ��ارك ،وال� ��ذي ��س��اه��م يف تعليم
امل�ئ��ات م��ن الطلبة امل�شاركني فيه
�أ�سا�سيات ال�صالة ب��دءًا من كيفية
الو�ضوء مرو ًرا بتع ُّلم �أداء ال�صلوات
بجميع حركاتها ،وانتها ًء بتلقينهم
وحتفيظهم ال�سور والأدع�ي��ة التي
تت�ضمنها.
و�أو� � � �ض� � ��ح �أن ال� �ف� �ئ ��ة ال �ع �م��ري��ة
امل �� �س �ت �ه � َدف��ة يف ك ��ل ع � ��ام ت���ش�م��ل
وال�ص ْبية م��ا ب�ين � ٥إىل
الأط �ف��ال ِّ
� � ٧س �ن��وات ،و�أن� ��ه ج ��رى ه ��ذه امل��رة

ا�ستقبال  ٥٢طف ً
ال �أ��ش��رف عليهم
متخ�ص�صا ،ومت تقدمي
 ٢٢م�شر ًفا
ً
الربنامج عرب ثالث �ساعات وفق
ب��رن��ام��ج متخ�ص�ص �أ� �ش��رف عليه
عدد من املخت�صني.
و�أ��ض��اف« :متيزت دورة ه��ذا العام
بالأفكار النوعية املتميزة ال�سيما
م ��ن ن��اح �ي��ة ت ��وف�ي�ر ق �� �س��م ك��ام��ل
لت�صوير الطلبة مع �أولياء �أمورهم
وطباعة �صورهم يف الوقت نف�سه،

ف� ً
ضال عن تقدمي هدايا تذكارية
و�إر�شادية جلميع امل�شاركني.
ه � ��ذا وق � ��د �أ� � �ش � ��اد �أول� � �ي � ��اء �أم � ��ور
امل �� �ش��ارك�ي�ن ب�ب�رن ��ام ��ج (امل ُ �� َ��ص � ِّل��ي
ال�صغري) واعتربوه ق ِّيماً ومرثياً،
و�أك � � ��دوا ح��ر� �ص �ه��م ع �ل��ى �إ�� �ش ��راك
�أبنائهم فيه كل عام ،وطالبوا عرب
ا�ستبيان خا�ص بالدورة بزيادة عدد
املقاعد لت�ضم الدورة �شريحة �أكرب
من الأبناء والنا�شئة يف امل�ستقبل.

اخل�يري ،كما تناولت بيان عدد
م��ن م���ش��روع��ات جل�ن��ة الأع �م��ال
اخل�يري��ة باجلمعية يف رم�ضان،
ك� �م ��ا ت �� �ض �م �ن��ت �أن� ��� �ش� �ط ��ة ��ش�ت��ى
قطاعات وم�شروعات اجلمعية،
كما وا�صلت عر�ض اجلزء الثاين
م� ��ن ق �� �ص��ة جن � ��اح ع �ب�ر ال �ل �ق��اء
م��ع الأ� �س �ت��اذ ع�ب��دال�غ�ف��ار �أح�م��د
(بوبالل).

الإ�صالح توفر بطاقات خ�صم �صحية لأع�ضائها والأ�سر املكفولة
� �ض �م��ن اه �ت �م ��ام �ه ��ا ب �ت �ط��وي��ر
خ��دم��ات �ه��ا لل��أع �� �ض��اء ،ق��ام��ت
جمعية الإ�صالح م�ؤخ ًرا بتوقيع
اتفاقية تعاون مع مركز (كيمز
البحرين) الطبي وم�ست�شفى
(روي� ��ال ال�ب�ح��ري��ن) ت �ق��دم من
خاللها بطاقات خ�صم خا�صة
ب��اخل��دم��ات ال�ط�ب�ي��ة لأع �� �ض��اء
اجلمعية و�أ� �س��ره��م ،ك�م��ا توفر
االتفاقية � ً
أي�ضا بطاقات خ�صم
للأ�سر املكفولة من قبل جلنة
الأعمال اخلريية باجلمعية.

مركز البذور ال�صاحلة بالإ�صالح يقيم دورة «طفلي
�صديقي» لأولياء الأمور

الإ�صالح ..ت�شارك ب�إفطار النادي ال�سرلنكي

�� �ش ��ارك ��ت ج �م �ع �ي��ة الإ� � � �ص� �ل��اح يف
الإف �ط��ار الرم�ضاين ال��ذي نظمه
النادي ال�سرلنكي مبملكة البحرين
م�ؤخ ًرا ومب�شاركة جمعية الرتبية
الإ�سالمية وذلبك �ضمن فاعليات
التعبري عن الت�ضامن مع دع��وات

نبذ العنف بعد الأح��داث الأخ�يرة
التي �شهدتها �سرلنكا.
وح� ��� �ض ��ر الإف � � �ط� � ��ار م � ��ن ج��ان��ب
اجلمعية الأ��س�ت��اذ يا�سر العو�ضي
م��دي��ره��ا ال �ع��ام والأ� �س �ت��اذ حممد
ج��ا��س��م ��س�ي��ار ال��رئ�ي����س التنفيذي

ل�ل�ج�ن��ة الأع� �م ��ال اخل�ي�ري ��ة ،فيما
ح� ��� �ض ��ره � �س �ف�ي�ر � �س��رل �ن �ك��ا ل ��دى
اململكة والنائبان الربملانيان �أحمد
الأن �� �ص��اري و��س��و��س��ن ك�م��ال وع��دد
م ��ن �أب� �ن ��اء اجل��ال �ي��ة ال���س��رل�ن�ك�ي��ة
بالبحرين.

نظم مركز البذور ال�صاحلة بجمعية
الإ�� �ص�ل�اح م� ��ؤخ� � ًرا دورة ت��دري�ب�ي��ة
لأول �ي��اء �أم ��ور الأب �ن��اء م��ن الطلبة
امل�شاركني يف �أن�شطته قدمها الأ�ستاذ
�أحمد ال�ساعي مدير املركز بعنوان
(طفلي �صديقي) ،و�شارك فيها ما
يقارب من  40من الآب��اء والأمهات،
وت�ن��درج ه��ذه ال��دورة �ضمن �سيا�سة

ن���ش��اط ال �ب��ذور ال���ص��احل��ة بتقدمي
دورات ت �ع�ين �أول� �ي ��اء الأم � ��ور على
تربية �أبنائهم وخللق حلقة و�صل
بني املركز وويل الأمر.
وت�ن��اول امل�ق�دِّم ع��ددًا م��ن الأف�ك��ار
والنماذج العملية لرتبية الأبناء،
�� �أه �م �ي��ة ال �� �ص��داق��ة يف
ك �م��ا ب�ّي نّ
خ�ل��ق ع�لاق��ة ق��وي��ة ب�ي�ن االب ��ن..

الطفل وال�صبي م��ع ويل �أم��ره.
ك� �م ��ا ا�� �ش� �ت� �م� �ل ��ت ال� � � � � ��دورة ع �ل��ى
جمموعة من الألعاب اجلماعية
والتدريبية التي تهدف لت�شجيع
�أول� �ي ��اء الأم � ��ور ع �ل��ى ال �ل �ع��ب مع
�أطفالهم وخلق جو ممتع وم�ؤثر
يف امل �ن��زل ،و�أُ� �ش �ف��ع ذل ��ك ب�ت��وزي��ع
هدايا على امل�شاركني.

