
 جمللس إدارة جمعية مدينة عيسى اخلريية
اإلجتماعية لسنة 2021 الدورة السادسة

 التقرير األدبي

كن خريًا ...  
بعطائك
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من نحن؟

نحن جمعية قائمة من أجل تقدمي خدماتها بالدرجة األوىل إىل األسر املتعففة، من 
ما  فكل  أحد،  على  منها  منًة  وليس  األخالقي،  و  واألدبي  الشرعي  واجبها  منطلق 
نسعى إليه أن نقدم مساعداتنا إىل مستحقيها؛ لنكون بذلك قد أدينا ما علينا جتاه 
من أعطانا ثقته إليصال صدقته أو تربعه إىل من يستحق من األسر املتعففة و لكافة 

األعمال اخلريية.
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          رسـالـتـنـا             ،،                          رؤيـتـنـا                          ،،                    قيمنا

نسعى ألن نكون املالذ األول 
والرائدون  املتعففة  لألسر 
والعمل  اجملتمع  تنمية  يف 
اخلريي مبدينة عيسى ومن 
مبملكة  الريادية  اجلمعيات 

البحرين . 

تقدمي خدمات خريية 
اجتماعية متميزة وفق 

إطار مؤسسي متقن قائم 
على التكافل والشراكة 

اجملتمعية من خالل قوى 
بشرية مؤهلة و برامج 

مدروسة هادفة.

الثقة

االلتزاماملبادرة
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أعضاء جملس اإلدارة

رئيس جملس اإلدارة
نضال سلمان البناء

األمني املايل
خليل ابراهيم سهيل

رئيس دعم املرأة
هدى حسني علي

أمني السر
آمال حممد حميد سلمان

رئيس اجلودة اإلدارية
عبداحلسني تقي

نائب رئيس جملس اإلدارة
حممد جميل آل رضي

رئيس البحث اإلجتماعي
مديحة عون احلليبي

رئيس املساعدات اإلجتماعية
جعفر أحمد علي عيد

رئيس العالقات العامة
حسن عبدالرسول الصرييف
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كلمة جملس اإلدارة

عاُم التطلع لالستدامة..

َف جملس إدارة اجلمعية جهوده يف جعل عام 2021 عاًما يزخر بالتخطيط للتطلع  كثَّ
لعمل خريي مستدام، ال توقف طريقه العراقيل والتحديات.

جودة  من  حتسن  أساليب  اتخاذ  على  اجلمعية  قدرة  مدى  يعكس  األدبي  والتقرير 
تقدمي اخلدمات و الربامج ونوعيتها.

وتستند اجلمعية على العمل املؤسسي كركيزة أساسية للوصول الستدامة العمل 
اخلريي وتتطلع لتقدمي املزيد الذي من شأنه خدمة األفراد واجملتمع بصورٍة أفضل.

م مسرية العطاء نقدم خالص  ولكل الداعمني واملتطوعني واملساهمني يف تقدُّ
شكرنا.
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اجلمعية العمومية

إجمايل عدد أعضاء اجلمعية العمومية

عدد األعضاء غري املسددين لرسوم العضوية

عدد األعضاء املسددين لرسوم العضوية

 النصاب القانوين النعقاد اجلمعية العمومية
للدورة االنتخابية السابعة

68

15

53

24
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مساعداتنا

BD 301,899
جمموع املساعدات اإلجمايل

BD 103,846BD 61,840

BD 39,787

BD 52,745

BD 11,502BD 31,302

مساعدات شهر رمضان و العيديناملساعدات الدورية

الرعاية التعليمية

املساعدات املقطوعة

دعم دور العبادة و الفعاليات اجملتمعيةمساعدات األجهزة الكهربائية
تب

أ
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مساعداتنا

ملشاهدة التقرير الكامل ملساعدتنا لسنة 2021

isatown.org/2021

http://isatown.org/2021
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فعالياتنا

دورة مهارات التواصل و اخلطابة

نظمت اجلمعية دورة مهارات التواصل و اخلطابة باللغة اإلجنليزية بالتعاون مع 
معهد واي اكسس بقيادة املدرب حممد شكري ، و مت تنفيذ الدورة عرب النظم 
ثمان جلسات وقد  2021 على مدى  يناير   27 إىل    4 الفرتة من  االفرتاضية يف 

شارك فيها عدد ١١ مشارك .

 مت تنظيم هذه الدورة لتحاكي األسلوب املعتمد يف نوادي التوست ماسرت وهو 
ما أعطى الدورة حيوية ونشاط دائمني طوال مدة إقامة الدورة ، و قد شملت 
املهارات التي اكتسبها املتدربون يف الدورة : رفع الثقة و القدرة على مواجهة 
اجلمهور ، تنظيم األفكار ، تصميم هيكل اخلطاب ، اخلطابة املرجتلة ، لغة اجلسد 

، طبقات الصوت ، الوسائل املرئية ، فن اإلقناع و التحفيز . 



10

فعالياتنا

بعض تعليقات املشاركني يف دورة مهارات التواصل و اخلطابة

األسم : خولة حممد الغامن
العمل: مهندسة 

املؤهل: بكالريوس هندسة معمارية

الدورة غري انها كانت ممتعة و جميلة اال انه من وجهة نظري 
أرى انها جنحت يف خمرجاتها, مت حتقيق أهداف الدورة بنجاح, 
حيث ان كل فرد فينا اكتسب قدر ال يستهان به من املهارة 
خالل هذه الفرتة البسيطة و هذا الشيء مالحظ من اجلميع, 
و انا شخصيًا يف هذه الدورة قدرت استكشف مهاراتي أكرث 

خالل اجللسات العملية و احلمدهلل كان شي مرضي.
تنطرح  انها  مهم  واجد  شيء  اخلطابة  دورة  أن  اشوف  انا 
بشكل دوري, فأتنمنى تنعاد هذه الدورة يف املرات القادمة 

مبستويات أكرث.
و  شكري  حممد  لألستاذ  و  جميعًا  لكم  موصول  الشكر  و   
الدورة  هذه  على  القائمينن  جميع  و  األفاضل,  املدربني 

املثمرة.

األسم : مشكاة الغربال
العمل: مدربة

الفكرة  بهذه  لإلتيان  عيسى  مدينة  جلمعية  اجلزيل  الشكر 
املمتازة حيث هيأت الكثري من الشباب لتعلم مهارات التحدث 
يف سن مبكر و هذا يهيأهم للنجاح يف مقابالت العمل, نقييم 

موظيفهم و إعطاء أرائهم و بنائهم بطريقة إيجابية.

األسم : زينب عيسى
العمل: طالبة جامعية

املؤهل: ثانوي

تساهم  التي  جلهودكم  امتناين  عظيم  و  لكم  شكري  عن  أعرب 
يف رفع الكفاءة و الفاعلية الفردية لتحقيق األهداف.

8 جلسات قضيناها بني احلماس و التعاون و األجناز, كانت رحلة 
الكثري و تعرفت على أشخاص مبدعني و  رائعة تعلمت فيها 
متميزين و الذي ساهم كل منهم يف تشكيل بصمتي اخلاصة 

. شكرًا جزياًل.
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فعالياتنا

فعالية التكرمي مبناسبة عيد األم وعيد األسرة
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فعالياتنا

املشروع التجاري
املؤسسات  جمعية  رئيس  الديري  عبداحلسن  الدكتور  استضافت اجلمعية 
الصغرية واملتوسطة البحرينية يف لقاء شيق عرب وسائل التواصل االجتماعي 
)االنستغرام( وذلك للحديث عن أفضل السبل لتأسيس املشاريع التجارية عرب 
تطرق  حيث  التجارية،  العقلية  إىل  والتحول  التجاري  املشروع  فكرة  استحداث 

اللقاء إىل اإلجابة عن التساؤالت التالية:

1. كيف ميكننا تغيري العقلية املتعودة على الدخل الثابت إىل عقلية جتارية؟

2. ماهي اخملاطر املتوقعة يف املشاريع التجارية؟

3. من خالل خربتكم كيف ميكننا تقليل هذه اخملاطر؟

4. ما املقصود بفكرة املشروع التجاري؟

5. ماهي مصادر البحث عن مشروع جتاري؟

6. كيف يتم تقييم الفكرة التجارية قبل تنفيذها؟

االجتماعية  اخلريية  عيسى  مدينة  جمعية  توجه  ضمن  امللتقيات  هذه  وتأتي 
خاللها  من  تسعى  مواضيع  طرح  يف  االختصاص  ذات  اجلمعيات  مع  للتعاون 
من  العمل  سوق  يف  للدخول  املبادرة  يف  الشباب  لدى  الوعي  مستوى  لرفع 

خالل إنشاء مشاريع تنموية مستدامة ترفع من مستوى الدخل للفرد .
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فعالياتنا

املسابقة الرمضانية

أقامت اجلمعية هذا العام مسابقة رمضانية أسبوعية استمرت ملدة 5 أسابيع 
بالتعاون مع تطبيق أهاًل .

و طرحت اجلمعية هذا العام فكرة مستحدثة عرب اختيار شخصية خاصة للشهر 
الفضيل أطلقت عليها اسم " خليل " ، و يتم أسبوعيًا عرض معلومات عامة عن 
رمضان  شهر  خالل  اجلمعية  قبل  من  مساعدتها  متت  التي  املتعففة  األسر 

املبارك عرب انستقرام اجلمعية و  بعدها يتم طرح سؤال يختص بذلك .
تنوع  و  اخملتارة  الشخصية  جلمالية  و  لسهولتها  كبريًا  تفاعاًل  املسابقة  القت 

أفكاره اجلذابة .
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فعالياتنا

مسابقة كشخة العيد

مع عيد الفطر السعيد اختتمت اجلمعية شهر رمضان املبارك بإطالق مسابقة 
كشخة العيد عرب االنستقرام لـ 5 أطفال يتم اختيارهم على حسب عدد اإلعجابات 
على الصورة ، و قد تضمنت شروط املسابقة إضافة واتساب اجلمعية و عمل 
متابعة النستقرام اجلمعية و وهو أحد خطط اجلمعية التسويقية  لنشر أخبار و 

فعاليات اجلمعية عرب نطاق أوسع .
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فعالياتنا

دورة فن اإللقاء و اخلطابة
القت دورة مهارات اخلطابة باللغة العربية تفاعاًل حيويًا من املشاركني على مدى 
2021، وذلك يف الدورة التي أقامتها  30 أغسطس  26 يوليو حتى  الفرتة من 
اجلمعية عرب الفضاء اإللكرتوين بالتعاون مع معهد واي أكسس بقيادة وإشراف 

املدرب واملتحدث الدويل املعتمد حممد شكري .

الذين قدموا  الدورة يف لقاء حضوري جمع املدربني مع املشاركني  واختتمت 
اعتزازهم  كبري  عن  املدربون  خاللها  من  عرب  ومؤثرة،  حيوية  ختامية  خطابات 
بالتطور احلاصل يف مستوى املشاركني على مدى اجللسات اخملتلفة، مؤكدين 
على ضرورة مواصلة االستمرار بالتدرب على اخلطابة وممارستها لتكون مهارة 

راسخة لكل من شارك يف الدورة.

احملتوى  وأن  للمدربني،  وشكرهم  استفادتهم  حجم  عن  املشاركون  وعّبر 
التدريبي أهلهم خلوض جتارب جديدة كانوا بحاجة إليها وساعدهم بدرجة كبرية 
لتخطي حواجز اخلوف التي كانت تعيقهم يف التعامل مع الناس واخلطابة بينهم.
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فعالياتنا

دورة اإلسعافات األولية لكوادر حملة التربع بالدم
بالتعاون مع جمعية الصحة والسالمة البحرينية أقامت اجلمعية دورة اإلسعافات 
األولية للكوادر املنظمة حلملة اإلمام زين العابدين للتربع بالدم قدمها املدرب 

حممد عاشور يف قاعة اجلمعية.

وتزويدهم  احلملة  يف  العاملة  الكوادر  مهارات  لتحسني  الفعالية  وهدفت 
باملعلومات التي تساعدهم يف مباشرة احلاالت الطارئة يف يوم إقامة احلملة.

يذكر أن عدد املتدربني 12 متدرب وميثلون اللجان العاملة من اللجنة العليا يف 
حملة اإلمام زين العابدين.
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فعالياتنا

حملة اإلمام زين العابدين للتربع بالدم

عندما ُترفرُف حماِئُم السالم تشري لنا .. 
أن أبواَب البذِل واإلحسان ُمشرعة..فهُلمَّ للخري.. وكن حمامَة سالٍم بعطاِئك..

بنجاح باهر حصدت حملة اإلمام زين العابدين )ع( للتربع بالدم 200 كيس دم، 
يف حني بلغ عدد املتربعني 230 شخص من أصل أكرث من 500 شخص متقدم 
صالة  يف   2021 سبتمرب   3 اجلمعة  يوم  احلملة  وانطلقت  إلكرتونًيا،  للتسجيل 
املرجان حتت شعار )غري بإحسانك( والتي تنظمها اجلمعية بالتعاون مع بنك 

الدم املركزي حتت رعاية وزارة الصحة .

الوطني للكشف  21 مبشاركة مشروع اجلينوم  الـ  متيزت احلملة يف نسختها 
عن األمراض الوراثية واجلينية سعًيا لتحسني تشخيص األمراض الوراثية والوقاية 

من األمراض لألجيال احلالية واملستقبلية حيث بلغ عدد العينات 125 عينة.

وتشرفت احلملة بزيارة من اجلهات الرسمية مثل جمعة الدراز اخلريية، جمعية 
الديه اخلريية، جمعية بوري اخلريية وجمعية رأس الرمان اخلريية .

حرصت احلملة على تأكيد دور اجلمعية يف اإللتزام واملساهمة يف مد العون 
للمجتمع وبنك الدم خالل فرتة جائحة كورونا بالتوافق مع جميع االحرتازات الصحية 

املتبعة من خالل الفريق الوطني الطبي. 
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فعالياتنا

البطولة البحرينية اخلريية اخلامسة لكرة القدم
 22 بني  ما  الفرتة  يف  القدم  لكرة  اخلريية  البحرينية  البطولة  اجلمعية  أقامت 
حتى 28 من أكتوبر  على مالعب نادي النسر الذهبي مبشاركة 17 جمعية خريية 
البطولة  كأس  اخلريية  دمستان  جمعية  فريق  حصد  و   ، فريقًا   20 يف  متمثلة 
البحرينية اخلريية لكرة القدم اخلامسة بعد مواجهته مع فريق جمعية النعيم 

اخلريية بنتيجة ٣ أهداف مقابل ال شيء.

الثاين بعد منازلة فنية جميلة استحق بها  وحلَّ فريق النعيم وصيًفا يف املركز 
هذا املركز. يف حني احتلت جمعيات صدد و إسكان عايل املركزين الثالث والرابع.

وكما استحوذ الالعب حسني عبدعلي من فريق جمعية النعيم اخلريية على لقب 
هداف البطولة بعد إحرازه 5 أهداف يف الدورين التمهيدي والنهائي.

وملثاليته بني الفرق املشاركة استحق فريق جمعية املالكية لقب الفريق املثايل 
اللتزامه بكل الشروط والضوابط.

ويف ختام البطولة مت تكرمي اجلمعيات املشاركة وضيف البطولة املعلق الرياضي 
املميز زهري بن مهدي الضامن من اململكة العربية السعودية الذي حضر يف 

امللعب وعّلق على مباريات الدور النهائي مضفًيا جًوا خاًصا على البطولة.
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فعالياتنا

بوادر خري

أطلقت اجلمعية هذا العام برنامج " بوادر خري " وهو برنامج حواري أسبوعي على 
منصة اليوتيوب يسلط الضوء على جهات و مبادرات خريية مع ضيوف متعددة .

و مت إعداد 10 حلقات من خمتلف اجلمعيات مت طرحها أسبوعيًا كل يوم سبت .
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فعالياتنا

احتفالية “مناء وطن “

يوم  مبناسبة  وذلك  وطن”  مناء   “ احتفالية  باجلمعية  املرأة  دعم  جلنة  أقامت 
املرأة البحرينية يف األول من ديسمرب حتت شعار املرأة البحرينية يف التنمية 

الوطنية مسرية ارتقاء يف وطن معطاء.

وقد افتتح السيد نضال البناء رئيس جملس إدارة اجلمعية احلفل بكلمة حتدث 
فيها عن مكانة املرأة وأهميتها يف تنمية العمل اخلريي و االجتماعي، ودورها 
أن  بّين  وكما  االجتماعية،  اخلريية  عيسى  مدينة  جمعية  جلان  عمل  يف  املهم 

هذه الفعالية هي إحدى الفرص لتقدير وشكر جهود املرأة اجملتمعية.
وأشار يف نهاية حديثه عن إطالق مبادرة من اجلمعية ستكون سنوية لتقدمي 

منوذج نسوي متميز.

الداعمة للمرأة  ألقت األستاذة آمال السلمان أمني سر اجلمعية  كلمتها  كما 
يف مسرية التنمية املستدامة، والتي قالت فيها أن املرأة قد أثبتت أنها جزء ال 

يتجزأ وعنصر فعال الميكن حذفه من معادلة التنمية االجتماعية.
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فعالياتنا

إقامة فعالية “لسالمتك” للفحص املبكر لسرطان الثدي

بتنظيم مشرتك مع مركز املنامة الطبي أقامت جمعية مدينة عيسى اخلريية 
االجتماعية فعالية فحص سرطان الثدي جملموعة ما يقارب ٢٠ من املسجالت 

يف الفعالية.

سرطان  مرض  عن  للكشف  املبكر  الفحص  ثقافة  تعزيز  إىل  الفعالية  وتهدف 
الثدي، وتأتي هذه الفعالية ضمن الربامج التوعوية والداعمة للمرأة اخملصصة 

دولًيا يف شهر أكتوبر الذي مت إطالق اسم الوردي عليه.
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أيقونة العام

 “أيقونة العام”..
البناء..  نضال  السيد  اإلدارة  جملس  رئيس  أطلقها  العام  هذا  جديدة  مبادرة 

تكرميًا من جمعية مدينة عيسى اخلريية االجتماعية.

حيث ستمنح يف كل عام يف يوم املرأة البحرينية سيدة من نسائنا العامالت يف 
اجلمعية لقب “أيقونة العام” وفقًا ملعايري حمددة أهمها:

 روح املبادرة يف العمل التطوعي.	 
 املشاركة الفاعلة واملميزة يف برامج وجلان اجلمعية.	 

مت األستاذة “هدى عبد احلميد آل رحمة” بهذا اللقب لسنة ٢٠٢١. و ُكرِّ
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ملتقى العمل التطوعي األول” ابتكار و تغيري “

مبناسبة اليوم العاملي للتطوع أطلقت اجلمعية ملتقى العمل التطوعي السنوي 
األول حتت شعار "ابتكار وتغيري" بحضوٍر الفت من متطوعي اجلمعية يف خمتلف 

األقسام.

ويف بداية امللتقى تقّدم رئيس جملس اإلدارة السيد "نضال البناء" بإلقاء كلمته 
التي رحب فيها مبتطوعي اجلمعية مهنًئا بيومهم العاملي؛ وخالل حديثه شدد 
على أهمية التطوع يف تنظيم اجملتمعات، وحتّدَث عن رؤية اجلمعية واهتمامها 

بتنظيم عملية التطوع لتكون مثمرة.

العليوات " حتليل الستبانة قياس رأي املتطوعني  و عرض األستاذ "عبد الرضا 
، وأما الفقرة األساس كانت  التي مت توزيعها يف املرحلة التحضريية للملتقى 
وقد  اخلزاعي"  "أحالم  األستاذة  أدارتها  التي  وتغيري"  "ابتكار  عمل  لورشة  هي 
قّدمت فيها حماور متنوعة من أجل ابتكار وإبداع مبادرات تطوعية يف خمتلف 

اجملاالت.

وكان ختام امللتقى بعرض مبادرات اجملموعات التي متت مناقشتها ؛ حيث ساد 
النقاش جٌو من احلماس والتعاون.
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فعالياتنا

مسابقة “ كاهوت بحريني “

نتحدى.. ونستمتع.. ونتثقف 

احتفااًل بالعيد الوطني اجمليد أقامت اجلمعية مسابقة " جوالت يف حب البحرين 
" عرب الكاهوت و التي تضمنت معلومات تاريخية عن مملكة البحرين .
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اإلحتفاء باملناسبات العاملية
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مشاريعنا

 حلم املدينة  “املبنى اإلداري للجمعية ”

انتظاره  طال  الذي  احللم  لهذا  الداعمني  لكل  اجلزيل  الشكر  اجلمعية  وجهت 
ليس لوجود املقر بحد ذاته؛ بل للخدمات التي سوف تنهض بها اجلمعية وهو 
ما يعترب انطالقة حقيقية للعمل اخلريي التنموي ليس يف منطقة مدينة عيسى 

وضواحيها فحسب؛ بل على مستوى مملكة البحرين كافة.

لألسر  املقدمة  اخلدمات  ونوعية  مستوى  رفع  يف  املبنى  وجود  سيسهم  و 
املتعففة، وسيسهل وصول املستفيدين للجمعية بكل أريحية ووضوح، كما 
املتعففة  لألسر  التدريبية  الربامج  لتقدمي  تطوعية  منصة  اجلمعية  سيجعل 

واجملتمع من خالل توفري البيئة التدريبية املالئمة.

ويسعى املبنى الستقطاب الكفاءات من أصحاب اخلربات لتقدمي برامج نوعية 
للمساهمة يف تنمية اجملتمع، واجلدير بالذكر أن املبنى سيحتوي على مراكز 
متخصصة لتوفري أعلى مستويات اخلدمات االجتماعية والتوعوية كمركز اإلرشاد 

األسري ومركز اخلري ميديا.. 
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مشاريعنا

 Dream Big ،، حلق بحلمك

طالب  مساعدة  إىل  يهدف  الذي  بحلمك  حلق  برنامج  يف  اجلمعية  استمرت 
اإلجنليزية  باللغة  والتحدث  والكتابة  القراءة  يف  البحرين  يف  العامة  املدارس 

بطالقة خارج الفصل الدراسي.
ُتقدم احلصص الدراسية يومي اجلمعة والسبت مبعدل ساعة خمصصة لكل 
مرحلة من خمتلف املراحل الدراسية يف نادي مدينة عيسى اخلريي، و بلغ عدد 

املسجلني هذا العام 80  مشاركًا ما بني طالب و أولياء أمور .

و استمرت الدراسة مع بداية العام عن بعد عرب برنامج Discord  بسبب الظروف 
التي فرضتها جائحة كورونا و عاد الربنامج للدراسة احلضورية على أرض الواقع 

يف نوفمرب.
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اخلتمة القرآنية

"أفضل العبادة قراءة القرآن"

استمرت اجلمعية يف مشروع اخلتمة القرآنية يف شهر رمضان الكرمي و التي 
مت إهداؤها يف ليلة القدر املباركة ، حيث وفرت فرصة ملن يرغب بإهداء 100 
ختمة قرآنية لنفسه و يف ثواب من يحب مقابل 5 دينار فقط ، بلغ عدد املشرتكني 

يف هذا املشروع هذا العام 723 مشرتكًا مبجموع 3820  دينار.
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مشاريعنا

تكرمي الطلبة املتفوقني

األسر  أبناء  من  متفوًقا   148 االجتماعية  اخلريية  عيسى  مدينة  جمعية  كرمت 
ضمن  السنوي  التكرمي  هذا  ويأتي  خمتلفة.  دراسية  مراحل  من  املتعففة 
الباحثون  حمل  والتفوق.وقد  النجاح  دوام  على  وحتفيزهم  الطلبة  دعم  برامج 
االجتماعيون هدايا اجلمعية وشهادات التفوق لكل متفوق يف زياراتهم ملنازل 
العوائل املتعففة، وكما مت توصيل كعكة خاصة لكل متفوق تعبرًيا عن احتفاء 

اجلمعية بأبنائها املتفوقني.
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زكاة الفطر
رائعة  صورة  تعكس  التي  املشاريع  أهم  من  الفطر  زكاة  جمع  مشروع  يعترب 
من صور التكافل وحتقق التواصل بني اجلمعية وأهايل املنطقة، ولذلك حرصت 
اجلمعية على املواصلة فيه رغم الظروف الصحية بسبب جائحة كورونا ملتزمة 
بكافة اإلحرتازات الصحية و شروط التباعد االجتماعي، واستثمرت اجلمعية كل 
طاقتها للعمل هذا العام حيث مت إعداد موقع إلكرتوين خاص لدفع زكاة الفطرة ، 
األمر الذي سهل على املزّكني تسليم زكاتهم دون احلاجة إىل احلضور الشخصي، 
باإلضافة إىل تفعيل نقطة استالم أظرف التربعات على مدار 24 ساعة الستالم 

أظرف الزكاة .

ويالحظ هذه العام بأن إيراد زكاة الفطر قد ارتفع ليصل إىل 23.080 دينارًا مقارنة 
بـ   22.690 دينارًا يف عام 2020، استفاد منه 659 فرد معال من 146 أسرة 
متعففة ، و حلرص اجلمعية على حتقيق الهدف من زكاة الفطرة بأن جتد األسرة 
احتياجاتها لعيد الفطر املبارك، يتم إيداع مبالغ الزكاة احملتسبة لكل أسرة يف 

حساباتهم البنكية قبل نحو أسبوع من نهاية الشهر الفضيل بنية القرض .
والزالت اجلهود مستمرة الستثمار هذا املشروع من حيث كونها فرصة سانحة 

الطالع املزّكني مبشاريع ونشاطات اجلمعية.
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مشاريعنا

سندس

يعترب مشروع سندس من املشاريع اخلريية الرائدة احلاصلة على منحة وزارة 
أوائل  من  عيسى  مدينة  جمعية  وتعترب   ،2013 العام  يف  االجتماعية  التنمية 
السنوات  التي عملت يف هذا اجملال واستمر املشروع خالل هذه  اجلمعيات 
حمقًقا مردوًدا ماليًا يصب يف صالح األسر املتعففة من خالل التمويل املستدام 
للمشاريع اخلريية. ودعم العملية التعليمية، والتربع باملالبس الصاحلة لألسر 

املتعففة وبيع املالبس وتخصيص ريعها للزي املدرسي.

للمالبس  سندس  مشروع  ضمن  جديدة  خدمة  العام  هذا  اجلمعية  أطلقت 
تقدمي  املتربعني  على  يسهل  موقع  تخصيص  خالل  من  وذلك  املستعملة 
التي  األوقات  ويف  إقامتهم  أماكن  من  والكتب  املالبس  واستالم  طلباتهم 
تناسبهم ، و يأتي سبب إضافة خدمة التسجيل االلكرتوين اجلديدة بجانب وجود 
إدارة  حاويات املالبس املنتشرة يف خمتلف مناطق مدينة عيسى هو سعي 
اجلمعية الدؤوب لتطوير عمل اخلري واستدامته، باعتبار أن اآللية اجلديدة سوف 
تكون اكرث سهولة ومرونة للمتربعني من حيث أن املوقع sondus.org متاح 
التواصل  أي وقت ممكن، بعكس ما تكون عليه عملية  للتواصل والتسجيل يف 
وعنوان  بياناته  وضع  املتربع  على  يسهل  أنه  كما  بأوقات،  املقيدة  بالهاتف 
الوصول إليه، ويراعي املوقع االلكرتوين الظروف اخملتلفة لألفراد وانشغاالتهم 
ويحدد أوقات الوصول إليهم مبا يتناسب معهم علمًا بأن هذه اخلدمة اجلديدة 

سوف تكون متاحة خملتلف مناطق البحرين.
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"خريية مدينة عيسى” تنتخب جملس إدارتها للدورة السادسة 2023-2021
للجمعية  االعتيادي  اجتماعها  االجتماعية  اخلريية  عيسى  مدينة  جمعية  عقدت 
العمومية مساء اإلثنني املوافق 15 فرباير 2021م ، عرب برنامج زوم ،وقد ناقشت 
اجلمعية العمومية التقرير األدبي واملايل لعام 2020 باإلضافة إىل مناقشة واعتماد 
الالئحة الداخلية واملالية للجمعية وأيضًا مت استعراض آخر تطورات تشييد املبنى 
اإلداري للجمعية ، كما شارك يف االجتماع مدقق احلسابات املالية من شركة جرانت 
ثورنتون جرانت عبدالعال إلبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن أعمالهم خالل العام 
املنصرم ، كما مت انتخاب جملس اإلدارة جديد للدورة االنتخابية السادسة للعامني 
عملية  على  أشرف  وقد   ، التسعة  املرتشحني  بتزكية   2023-2021 املقبلني 

االنتخابات جلنة مشكلة من أعضاء اجلمعية العمومية.
عليه  املتعارف  بحسب  األول  اجتماعه  اجلديد  اإلدارة  جملس  عقد  آخر  جانب  من 
بروتوكواًل لتوزيع املناصب الرئيسية واإلدارية يف جملس اإلدارة للدورة السادسة 
رئيسًا  البناء  نضال  التايل:  النحو  على  اإلدارة  مناصب  توزيع  مت  وقد   2023_2021
جمللس اإلدارة، حممد آل رضي نائبًا للرئيس، آمال حممد أمينا للسر، خليل سهيل 
أمينًا ماليًا ، حسن الصرييف رئيسًا للعالقات العامة ، جعفر عيد رئيسًا للمساعدات 
هدى   ، املايل  األمني  ونائب  االجتماعي  للبحث  رئيسًا  احلليبي  مديحة   ، االجتماعية 
حسني رئيسًا لإلعالمية و دعم املرأة ، عبداحلسني تقي رئيسًا للتسويق واجلودة 

اإلدارية.
هذا وقد رحب رئيس اجلمعية نضال البناء باألعضاء اجلدد ، كما شكر جهود اإلدارة 
املرحلة  يف  اجملتمع  يف  فعال  ودور  كبري  عطاء  من  قدمته  ما  على  السابقة 
السابقة التي أسفرت بثمرة جهودهم البدء ببناء مقر جديد للجمعية مبا تناسب 
وأبنائها ومن املتوقع  مع أهداف اجلمعية وخدماتها املوجهة لألسر املتعففة 
، كما دعى اهلل العلي   2021 العام  إجناز هذا املشروع يف النصف األول من هذا 
القدير أن يوفق اإلدارة اجلديدة حلمل هذا التكليف من أجل مواصلة العمل اخلريي 

يف املنطقة وضواحيها.
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جمعية مدينة عيسى اخلريية حتتفي بأعضاء جملس إدارتها السابقني

أنهم أرواح تنبض باخلري
استحقوا منا كل التقدير

تقديرًا للعطاءات املبذولة خالل السنوات املاضية ، أقامت اجلمعية حفل تكرمي 
ألعضاء جملس اإلدارة السابقني و هم السيد إياد املقهوي ، السيد حسن احلمد 
، السيد عبدالرضا العليوات ، السيد حسني جنف ، و املوظفة السابقة السيدة 

نرجس احلايكي يف حفل بهيج يف مقر اجلمعية.
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خريية مدينة عيسى تفرح 363  طفل بعيدية العيد
سعدت جمعية مدينة عيسى اخلريية االجتماعية بتقدميها عيدية العيد يف عيد 
قدرها  ومبوازنة  املتعففة  األسر  أبناء  من  معال   363 عدد  إىل  املبارك  األضحى 
154 أسرة  الغذائية لعدد  بتوزيع سلة األضاحي  4670 دينار كما قامت اجلمعية 

متعففة، صرح بذلك السيد جعفر عيد رئيس املساعدات باجلمعية.
وأفاد عيد بأن اجلمعية حترص دائمًا أن ترسم الفرحة على أبناء األسر املتعففة 
أبناء األسر  15 دينار لكل معال من  إىل  العيدية  ففي هذه السنة رفعت اجلمعية 
املتعففة، وتقوم اجلمعية بتحويل هذه املبالغ يف احلسابات البنكية لرب األسرة 
وترسل يف الوقت ذاته رسالة نصية قصرية إىل رب األسرة تؤكد فيه على ضرورة 

صرف هذه املبالغ لفرحة األطفال بالعيد.
بطرح  اجلمعية  قامت  الشريفة  النبوية  للسنة  تأكيدًا  عيد  أوضح  آخر  جانب  من 
مشروع األضاحي والذي يالقي تفاعًلا متزايًدا كل سنة من قبل جمهور اجلمعية، 
حيث طرحت اجلمعية هذا العام ثالث خيارات للجمهور أضحية حملية الذبح مببلغ 
60 دينار، وأضحية يتم ذبحها يف اخلارج وجلب حلومها ليتم توزيعها على أسرنا 
املتعففة مببلغ 35 دينار، وأيضًا طرح خيار االشرتاك يف األضحية مببلغ 20 دينار، 
وقد بلغ عدد األضاحي احمللية 170 أضحية واخلارجية 130 أضحية باإلضافة لذبح 

6 أبقار باملبالغ احملصلة من اخليار الثالث.
حلوم  بتوزيع  فقط  ليس  لتقوم  املناسبة  هذه  تنتهز  اجلمعية  أن  إىل  عيد  وأشار 
هذه  حتتوى  الغذائية.  األضاحي  سلة  لتكون  املساعدة  توسعة  مت  بل  األضاحي 
وعدد  والدجاج  و  والسكر  كيلو   ١٠ وزن  رز  كيس  على  األضاحي  حلوم  بجانب  السلة 
خمس منتجات من اللحوم ويستفيد من هذه املساعدة عدد 154 أسرة متعففة.
وختم عيد شكره وامتنانه إىل كل من ساهم يف تقدمي العون والدعم لفرحة أبناء 
األسر املتعففة بجانب تقدميه الشكر إىل كل املساهمني يف مشروع األضاحي 
البالء  يكون ذلك يف ميزان حسناتهم ويدفع عنهم  أن  القدير  العزيز  سائلني اهلل 

ومين عليهم مبوفور الصحة والعافية.
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خريية مدينة عيسى و جمعية الكوثر االجتماعية نحو شراكة جمتمعية فاعلة

يف إطار ترسيخ مبادئ الشراكة اجملتمعية بني اجلمعيات التقى السيد نضال 
البناء رئيس جملس إدارة جمعية مدينة عيسى اخلريية اإلجتماعية برئيس جلنة 
خالد  السيد  املايل  األمني  وبحضور  العمران  علي  السيد  اجملتمعية  الشراكة 
شهاب ومدير عام اجلمعية السيد عبداألمري سلمان من جمعية الكوثر االجتماعية 

لرعاية األيتام.

أجل  من  اجلهتني  بني  والتعاون  التنسيق  حمددات  لوضع  اللقاء  هذه  ويأتي 
ترجمتها إىل مذكرة تفاهم يتم توقعيها يف املستقبل القريب بني اجلمعيتني.
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خريية مدينة عيسى حتصد املركز األول جلائزة التميز يف العمل اخلريي التطوعي لعام 2020

لسنة  التطوعي  اخلريي  العمل  يف  التميز  جلائزة  األول  املركز  اجلمعية  حققت 
2020 يف نسختها األوىل وقد تسلم اجلائزة السيد نضال البناء رئيس جملس 
اإلدارة يف االحتفال الذي أقيم بقاعة سيد جواد الوداعي بقرية باربار بتنظيم من 
قبل اللجنة التنسيقية للجمعيات اخلريية والتي تهدف من وراء هذا املشروع 
إىل تكرمي اجلمعيات والصناديق اخلريية املتميزة وكذلك املتطوع املتميز، من 
أجل أن يشكل التكرمي حافزًا كبريًا لهذه اجلمعيات ومتطوعيها على بذل املزيد 

من اجلهد والعطاء والتميز يف جمال العمل اخلريي التطوعي.
العمل اخلريي  بيئة  يعزز مفهوم  أن تكرمي هذه املؤسسات ومتطوعيها  يذكر 

التطوعي لتحقيق املزيد من اجلودة يف األداء والفعالية يف العمل والتطوير.
اجلدير بالذكر بأن جلنة التحكيم املشكلة والتي مت على أساسها اختيار جمعية 
معايري   6 على  اعتمدت  قد  األول  للمركز  االجتماعية  اخلريية  عيسى  مدينة 

ومؤشرات لتكرمي اجلمعيات اخلريية املتميزة هي:

 مدى حتقيقها لالسرتاتيجية واألهداف والشفافية وجودة اإلدارة العامة واحلكم 	 
الداخلي عمومًا،

ودورها يف تنويع وتنمية مواردها املالية وكفاءة إدارتها املالية/احملاسبية،	 
ونوعية األنشطة واملشروعات والربامج املهمة التي قدمتها،	 
التنسيق 	  ومدى  والبحرين،  منطقتها  يف  واسمها  سمعتها  رفع  يف  ودورها 

والتعاون مع باقي اجلمعيات،
إىل جانب دورها يف تنمية اجملتمع.	 
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وفد من حملة اإلمام زين العابدين ع للتربع بالدم يزور حملة اإلمام احلسني ع يف نسختها 23

برئيس اجلمعية  االجتماعية ممثاًل  قام وفد من جمعية مدينة عيسى اخلريية 
السيد نضال البناء وعدد من أعضاء اجلمعية بزيارة إىل حملة اإلمام احلسني عليه 
جمعية  نظمتها  والتي  احملرم  من  التاسع  يوم  ظهر   ٢٣ نسختها  يف  السالم 
النعيم اخلريية وذلك لإلطالع على الرتتيبات التي انتهجتها احلملة يف ظل جائحة 

كورونا.

وتأتي هذه الزيارة لتبادل اخلربات بعد حصول خريية مدينة عيسى املوافقة من 
اجلهات املعنية لتنظم حملة االمام زين العابدين عليه السالم يف نسختها ٢١ 
و التي سوف تقام يف قاعة قصر املرجان لألفراح برئاسة السيد حسن احلمد 

وهو من الكوادر النشطة يف اجلمعية.
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 املشاركة يف تدشني الفرع اخلامس من مبادرة حلق بحلمك مبنطقة مدينة حمد

مبناسبة تدشني الفرع اخلامس من مبادرة حلق بحلمك مبنطقة مدينة حمد 
وبرعاية جمعية مدينة حمد اخلريية شارك رئيس جملس إدارة جمعية مدينة 
عيسى السيد نضال البناء بإلقاء كلمة يف احلفل والذي أقيم يف قاعة فاطمة 

الشكر بحضور عدد من اجلمعيات اخلريية واالجتماعية الفاعلة مبدينة حمد.

وأشار البناء يف كلمته ألهمية احتضان اجلمعيات اخلريية ملثل هذه املبادرات 
تشكل  حيث  تطوعية  قدرة  لدية  من  وكل  الشبابية  الطاقات  على  تعتمد  التي 
األهلية واجلمعيات اخلريية  للتعاون بني املبادرات  بحلمك منوذج  مبادرة حلق 
واألندية ومراكز التمكني الشبابية التي تهدف لتقدمي خدمات برسوم رمزية جًدا 
لتشجيع الطلبة على االنخراط يف هذا الربنامج املبدع الذي يعمل على تعليم 

اللغة االجنليزية بأسلوب شيق يهدف اىل كسر وهم صعوبتها عند الطلبة.

بأن جمعية مدينة عيسى اخلريية االجتماعية قد احتضنت هذه  بالذكر  اجلدير 
املبادرة قبل ٦ سنوات بالتعاون مع نادي مدينة عيسى الرياضي الثقايف من 

خالل تقدمي كل اإلمكانات للفرق التطوعية لتقدمي الربنامج بشكٍل فعال.
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لقاء تواصل و تبادل خربات بني خريتي مدينة عيسى و بوري

بحضور نضال البناء رئيس جملس إدارة جمعية مدينة عيسى اخلريية االجتماعية 
ُعِقَد  املقهوي،  إّياد  ميديا  اخلري  مركز  ورئيس  شملوه،  حممد  اجلمعية  ومدير 
ومن  احلجريي  ياسر  اخلريية  بوري  جمعية  إدارة  جملس  رئيس  مع  تواصل  لقاء 

العالقات العامة وتنمية املوارد أحمد يوسف وحسني علي.

ويهدف اللقاء إىل تبادل خربات بني اإلدارتني وفتح قنوات للتواصل الدائم من أجل 
تطوير العمل اخلريي واالرتقاء بالعمل اخلريي املؤسساتي؛ ليقدم مستوى عايل 

من اخلدمات للمجتمع.
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"البناء" يحضر اجمللس االفرتاضي حملافظ احملافظة اجلنوبية

تعزيًزا للتواصل وحتقيق الشراكة اجملتمعية؛ حضر رئيس جملس إدارة جمعية 
لسمو  االفرتاضي  اجمللس  البناء"  نضال   " االجتماعية  اخلريية  عيسى  مدينة 
عرب  اجلنوبية  احملافظة  حمافظ  خليفة"  آل  خليفة  بن  علي  بن  "خليفة  الشيخ 

التقنية االتصال املرئي.

إىل  اللقاء  ويهدف  احملافظة،  وأهايل  املسؤولني  من  عدد  بحضور  كان  وذلك 
متابعة رصد االحتياجات واملقرتحات واملالحظات على خمتلف األصعدة.



41

أخبارنا

تبادل اخلربات و التجارب بني خريية مدينة عيسى و جمعية اخلالدية الشبابية

مدينة  خريية  مبقر  اجتماع  عقد  مت  اجملتمعية  والشراكة  التعاون  إطار  ضمن 
عيسى بني السيد نضال البناء رئيس جملس إدارة جمعية مدينة عيسى اخلريية 
اخلالدية  إدارة  جملس  رئيس  خميس  راشد  إبراهيم  السيد  مع  االجتماعية 
املشاريع  جمال  يف  اخلربات  تبادل  أجل  من  االجتماع  هذا  الشبابية.ويأتي 
اخلريية التي تقوم بها جمعية مدينة عيسى وكيفية استقطاب الكوادر التطوعية 

واستدامتها لرفد العمل اخلريي واالجتماعي.

ومن جانبه إطلع السيد ابراهيم خميس مبادرة اجلمعية اجلديدة وهي مشروع 
سند والذي يهدف إىل تقدمي املساعدة والسند إىل خمتلف اجلهات احلكومية 
برفدها بالكوادر التطوعية و تقدمي الدعم إىل األفراد والعوائل احملتاجه لتمكينها 
من تغيري واقعها إىل األفضلحيث مت االتفاق بني اجلهتني على سبل التعاون يف 
إجناح مشاريع اجلمعيتني مبا يخدم حتقيق أهدافها االسرتاتيجية ورفع وتنمية 

اجملتمع يف ربوع اململكة.

إدارة  جملس  رئيس  إىل  واالمتنان  الشكر  بجزيل  البناء  تقدم  اللقاء  ختام  ويف 
اخلالدية الشبابية على تلبية الدعوة وحرصه واهتمامه بأن يتم ترجمة التعاون 

ص واقع ملموس ينعكس خريه على جماهري اجلمعيتني.
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لقاء تواصل و تنسيق بني جمعيتي مدينة عيسى اخلريية و الصداقة للمكفوفني

زارت جمعية مدينة عيسى اخلريية االجتماعية مقر جمعية الصداقة للمكفوفني؛ 
وذلك من أجل عقد لقاء تواصل بني اجلمعيتني ويهدف اللقاء إىل التنسيق لربامج 

مشرتكة بينهما، وقد أبدت جمعية الصداقة ترحيبها بهذا التعاون.
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البناء يكرم جمموعة من الباحثني االجتماعيني
البحث  عملية  يف  الفاعلة  ومساهمتهم  االجتماعيني  الباحثني  جلهود  تثميًنا 
االجتماعي لرصد وتقييم طلبات املساعدات؛ كّرم رئيس جملس إدارة جمعية 
الباحثني  من  جمموعة  البّناء"  "نضال  واالجتماعية  اخلريية  عيسى  مدينة 
االجتماعيني العاملني مع جلنة البحث االجتماعي ما بني ٢٠١٩ ـ ٢٠٢٠.وقد ألقى 
البّناء كلمة شكر خالل احلفل تقديًرا لعطاء الباحثني منتمًيا لهم مزيًدا من التقدم 

يف جمال اخلري والسعي له..
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البناء يشارك يف ورشة " أنظمة و قوانني اجلمعيات "

شارك رئيس جملس إدارة جمعية مدينة عيسى اخلريية االجتماعية يف الورشة 
التدريبية " أنظمة وقوانني اجلمعيات" التي نظمتها اللجنة التنسيقية للجمعيات 
اخلريية، وذلك يوم السبت املوافق ٣٠ أكتوبر، يف قاعة اجتماعات جممع ريادات.

اخلريية  كرانة  جمعية  رئيس  مكي  زهري  احملامي  الورشة  ُمقدم  ركز  وقد 
العمل  قواعد  اجلمعيات،  وأنظمة  قوانني  وهي  حماور  ثالثة  على  االجتماعية 

الداخلية، واملسائل الشائعة يف العمل الروتيني للجمعيات اخلريية.
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وفد من خريية مدينة عيسى يزور حملة “امنح احلياة”

جملس  رئيس  يرتأسهم  االجتماعية  اخلريية  عيسى  مدينة  جمعية  من  وفد 
"امنح  بالدم  للتربع  العاشرة  )ص(  األكرم  النبي  حملة  زار  البناء  نضال  اإلدارة 
احلياة" التي أقامتها جمعية عايل اخلريية االجتماعية يوم السبت السادس من 
الزيارات تعزيًزا للتواصل  نوفمرب يف صالة أحمد منصور العايل.وتأتي مثل هذه 

بني املؤسسات الصديقة، وتوثيًقا للروابط يف حتقيق األهداف املشرتكة.
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خريية مدينة عيسى تقوم بقياس رضا األسر املتعففة و %70 منها اجلمعية تلبي احتياجاتهم
تسعى جمعية مدينة عيسى اخلريية واالجتماعية انطالقًا من الواجب الشرعي املنوط بها لتقدمي 
السيد  اإلدارة  جملس  عضو  بقيادة  باجلمعية  اإلدارية  اجلودة  فريق  قام  وقد   ، متميزة  خدمات 
بغرض  املتعففة  األسر  رأي  الستطالع  حمايد  فريق  خالل  من  استبيان  بتنفيذ  تقي  عبداحلسني 
تقييم وحتسني وتطوير أداء اجلمعية وذلك بالقيام باالتصال الهاتفي بالفئة املستهدفة والتي مت 
حتديدها عشوائيًا وفق األصول العلمية والتي تشكل ما نسبته %20 من إجمايل عدد األسر املسجلة 

يف اجلمعية.
وأوضح تقي بأن االستبيان ركز على عدة حماور منها قياس معرفة األسرة املتعففة باخلدمات 
التي تقدمها اجلمعية واآلليات املتبعة يف البت يف الطلبات وأيضًا تقييم أدوات التواصل مع اجلمعية 
خصوصا االلية املستحدثة خالل العام املاضي وهي تقدمي طلبات املساعدات من خالل االونالين 

هذا بجانب إىل الوقوف على مقرتحات األسر يف تطوير اخلدمات واالليات.
الغالبية  كان  بها اجلمعية حيث  تقوم  التي  الكبرية  االستبيان عكست اجلهود  نتائج  بأن  وأفاد تقي 
عملية  يف  واجلميل  اجلمعية.  تقدمها  التي  اخلدمات  عن  راضية  املتعففة  األسر  من  العظمى 
عام  بشكل  ارتفع  قد  الرضا  بأن  بينت  والتي  املاضي  بالعام  مقارنتها  مت  بأنه  العام  لهذا  القياس 

مقارنة بالعام املاضي.
وقال تقي بأن %76 افادوا مبعرفتهم املسبقة باملساعدات التي تقدمها اجلمعية مقارنة ب 56% 
يف العام املاضي، كما اوضحت النتائج استالم االسر للرسائل النصية التي يرسلها النظام تلقائيا 
بنسبة %100 مقارنة ب %90 يف العام املاضي وهذا يعكس دقة ارقام التواصل مع االسر وحتديثها 
بشكل مستمر. وبينت النتائج ايضا بأن %76 من االسر قدمت طلباتها عرب خدمة االونالين املتاحة 
حيث قامت اجلمعية مؤخرا بإدراج جميع طلبات املساعدات يف رابط تقدمي طلبات املساعدات عرب 
االونالين و %90 من املشاركني يف االستبيان افادوا بأن سرعة استجابة اجلمعية لطلباتهم فاقت 
التوقعات.وأشار تقي إىل أن %70 من األسر وجدوا أن اجلمعية تلبي احتياجتهم مقارنة ب %66 يف 
العام املاضي. وقد احتوى االستبيان على كثري من التفاصيل التي من خاللها خرجت اجلمعية بعد 
توصيات لتحسني خدماتها للفئات املستفيدة من خدمات اجلمعية ، وأشاد تقي مبنهجية القياس 
التي تتبعها اجلمعية إمياًنا منها بأن هذه األدوات هي ضرورية لضمان األداء املؤسسي واستدامته 
منوها بأن اجلمعية مل تكن تستطيع تقدمي مثل هذه اخلدمات لوال تعاون االسر املتعففة وتفهمها 

لآلليات املتبعة يف النظر والبت يف الطلبات.
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اخلري ميديا يناقش التطوير اإلعالمي باستضافة خمتصني يف اإلعالم 
استضاف مركز اخلري ميديا  بجمعية مدينة عيسى اخلريية االجتماعية جمموعًة 
من املتخصصني يف اجملال اإلعالمي؛ ملناقشة التطوير اإلعالمي يف خمتلف 
جماالت اإلعالم ملا له أهمية بالغة األثر يف إبراز العمل اخلريي واالجتماعي، كما 

أن اإلعالم يعترب من األركان األساسية يف العمل املؤسساتي.

وقد جمع اللقاء إعالميني من أقسام متعددة كالتصميم والتصوير واإلنتاج الفني 
واملسرح وصناع احملتوى، وذلك يف قاعة االجتماعات مبجمع ريادات، واتسم 
التطويرية  العملية  على  انعكاس  له  مما  النقاش  وقوة  الطرح  بعمق  اللقاء 

اإلعالمية.

واجلدير بالذكر أنه مت تقييم قنوات اجلمعية اإلعالمية وموادها وأدواتها؛ للوصول 
إلعالم حمرتف يعكس اجلهود التي تقوم بها اجلمعية يف خمتلف أقسامها.
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 املشاركة يف حفل جمعية دمستان اخلرييةلتكرمي العبيهم لفوزهم  يف املركز األول
بدعوة من جمعية دمستان اخلريية شارك رئيس جملس اإلدارة السيد نضال 
البناء يف حضور التكرمي الذي أقامته جمعية دمستان لفريق كرة القدم الذي فاز 

باملركز االول يف النسخة اخلامسة من البطولة البحرينية اخلريية لكرة القدم.

وقد ألقى رئيس جمعية مدينة عيسى اخلريية اإلجتماعية ونائب مركز دمستان 
عن  وعربوا  الفريق  أداء  على  فيها  أثنوا  قصريتان  كلمتان  والرياضي  الثقايف 

تهانيهم ومتنياتهم لهم بتحقيق املزيد من النجاحات.
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أخبارنا

مدينة عيسى و الكوثر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة اجملتمعية

من أجل حتقيق تعاون مثمر يف خمتلف اجملاالت، وقعت جمعية مدينة عيسى 
مذكرة  اليتيم"  "رعاية  االجتماعية  للرعاية  الكوثر  وجمعية  االجتماعية  اخلريية 
تفاهم من أجل الرقي بالعمل اخلريي اجملتمعي؛ وذلك يوم السبت ١١ ديسمرب 

٢٠٢١ يف مقر جمعية مدينة عيسى.

من  عامني  ملدة  ستستمر  التي  املذكرة  توقيع  خالل  من  اجلمعتيان  وتسعى 
يف  األيتام  فئة  وباألخص  الفئات  لكل  اخلدمات  أفضل  لتقدمي  توقيعها  تاريخ 
اخلدمات  جودة  ولضمان  والتعليمية،  واملعنوية  كاملادية  متنوعة  جماالت 
املقدمة عرب تطوير منتسبي اجلمعيتني يف خمتلف األقسام.وقد وقع مذكرة 
التفاهم كل من السيد نضال البناء - رئيس جملس إدارة جمعية مدينة عيسى 
جمعية  إدارة  جملس  رئيس   - العلي  علي  حسني  والسيد  االجتماعية  اخلريية 
الكوثر للرعاية االجتماعية "رعاية اليتيم" وبحضور عدد من أعضاء جملس ادارة 

اجلمعيتني.
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أخبارنا

جمعية مدينة عيسى اخلريية تشارك يف فعاليات العيد الوطني

حتت رعاية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة حمافظ احملافظة 
عيسى  مدينة  جمعية  إدارة  جملس  رئيس  البناء  نضال  السيد  حضر  اجلنوبية 
فيه  شاركت  الذي  حمبة"  عيدها  البحرين   " مهرجان  يف  االجتماعية  اخلريية 

اجلمعية بالتعاون بني مؤسسات متعددة من املنطقة.
الربنامج على فقرات  نادي مدينة عيسى واشتمل  أمام مقر  وأقيم املهرجان 

متنوعة.


