
ŞUBAT AYI

 قامت فرق املساعدة التابعة للجمعية بتوزيع طرود غذائية ومساعدات نقدية
 وأحذية ومعاطف وهدايا لألطفال وبطاطيات وحليب عىل آالف الالجئني الذين

.يعيشون يف مناطق الحرم وكلبيت وبابيسكا وهزانو وتل الكرمني يف إدلب

مساعدات عاجلة اىل إدلب

 تشهد اليمن أكرب أزمة إنسانية يف العامل ويحتاج 75٪ من السكان إىل املساعدة
 وبذلك يتم توزيع الوجبات الساخنة والطرود الغذائية ومياه الرشب والخرضوات

 عىل عائالت الالجئني يف اليمن بشكل منتظم وتم توزيع الكرايس املتحركة عىل
.ضحايا الحرب

اليمن يجابه املوت واملعروف بيدنا

 قامت فرق الجمعية االغاثية بتوزيع لحوم االضاحي عىل الالجئني املهاجرين من
.مايل اىل بوركينا فاسو

مساعدات عاجلة اىل الالجئني يف مـايل

 تم تقديم وجبات الطعام التي مل يكن من املمكن تقدميها بسبب فريوس كورونا
 إىل 3050 طفاًل يدرسون يف دور األيتام يف بوركينا فاسو وبنغالديش وتشاد

.وتنزانيا

تتكاثر السعادة عند مشاركتها

 تتواصل أعامل بناء روضة السلطان عبد الحميد خان يف غزة والتي من املقرر أن
 تبلغ مساحتها 550 مرتًا مربًعا. وسيتم تلقي 200 طالب وطالبة التعليم هناك

.وذلك بدعم من اللجنة النسائية

روضة السلطان عبد الحميد خان يف غزة

 يف نطاق تقديم مساعدات أضاحي النذر، العقيقة والشكر يف شهر فرباير تم
توزيع 610 سهم يف تركيا ومنغوليا وتشاد واليمن عىل املحتاجني هناك

توزيع 610 سهم من النذر، العقيقة والشكر

 تم توزيع وجبات الطعام الساخنة عىل الالجئني الفلسطينيني الذين هاجروا إىل
.لبنان بالتعاون مع جمعية مآمور سان آيش

توزيع الطعام عىل الالجئني الفلسطينني

 تم افتتاح وتسليم البيوت السكنية املصنوعة من الطوب يف منطقة كلبيت
 مبحافظة إدلب وبدعم 308 بيت سكني من قبل جمعية بيوت معروف اإلغاثية

.الدولية

«لنبني البيوت وليعم املعروف يف إدلب»

 تم افتتاح جامع الحاج فيسال ونعمة يلديز يف ناميسيغيام يف بوركينا فاسو والذي
.يسع اىل 200 مصيل

افتتاح جامع الحاج فيسال ونعمة يلديز

 تم افتتاح مدرسة القران الرتكية العثامنية يف قصبة سوتوكول املرتبطة ببلدة كولو
.يف مايل وسيتم تلقي 200 طفل التعليم هناك

مدرسة تعليم القران العثامنية الرتكية يف مايل

 تم تفقد مجمع عيل عزت بيغوفيتش التعليمي من قبل فريق الجمعية يف
 بنغالديش. باإلضافة إىل ذلك تم توزيع وجبات الطعام الساحنة عىل الالجئني يف

.أراكان

نشاطات بنغالديش

 تم حفر 69 برئ مياه موزعة عىل 38 يف بنغالديش، و4 يف تشاد، و3 يف كينيا، و18
.يف نيبال، و1 يف الصومال و5 يف رسيالنكا خالل شهر يف فرباير

حفر 69 برئ مياه يف 6 دول 

 تم تقديم املساعدات يف الداخل الرتيك من قبل فريق الجمعية بتوزيع لحوم
.االضاحي عىل 400 عائلة وتم توزيع الوقود والحطب عىل 130 عائلة أخرى

نشاطات الداخل الرتيك

 تم وضع حجر أساس جامع عائشة الذي تم تصميمه عىل مساحة 140 مرتًا
 مربًعا والذي يسع اىل 175 مصيل يف ريف بانداربان يف منطقة شيتاغونغ يف

.بنغالديش

وضع حجر أساس جامع عائشة


