MART AYI
جامع آيا صوفيا

تم افتتاح جامع تشاد وجامع حسني مانكاشا من قبل فريق الجمعية املتواجد يف
تشاد .وتم توزيع الطرود الغذائية ولحوم االضاحي اىل املحتاجني ضمن نشاطات
مشاريع التمكني االقتصادي

مساعدات عاجلة اىل إدلب

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

حفر  131برئ مياه يف  9دول

تم حفر  131برئ مياه موزعة عىل  74يف بنغالديش ،و 30يف النيبال ،و 10يف
رسيالنكا ،و 5يف تشاد ،و 5يف مايل ،و 4يف توغو ،و 1يف كينيا ،و 1يف غانا ،و 1يف
الصومال خالل شهر يف مارس

تتكاثر السعادة عند مشاركتها

تم تقديم وجبات الطعام التي مل يكن من املمكن تقدميها بسبب فريوس كورونا
طفل يدرسون يف دور األيتام يف بنغالديش وتشاد وتنزانيا
إىل ً 3048

مساعدات الداخل الرتيك

تم تقديم املساعدات يف الداخل الرتيك من قبل فريق الجمعية بتوزيع لحوم
االضاحي والوقود والحطب عىل العائالت املحتاجة

دعم  50بيت سكني من بن عيل يلدريم

تم تسليم  250بيت سكني مصنوع من الطوب يف منطقة كلبيت يف إدلب إىل
عائالت الالجئني .وتم التربع بـ  50بيت سكني من قبل رئيس مجلس النواب
الرتيك الثامن والعرشين السيد بن عيل يلدريم وعائلته

توزيع  662سهم من النذر ،العقيقة والشكر
يف نطاق تقديم مساعدات أضاحي النذر ،العقيقة والشكر يف شهر فرباير تم
توزيع  662سهم يف تركيا ومنغوليا والصومال واليمن عىل املحتاجني هناك

مساعدات عاجلة اىل أركان

وزع فريق الجمعية االغايث وجبات الطعام الساخنة واملياه يف املنطقة كجزء من
جهود املساعدات التي تم البدء بها بعد الحريق الذي حصل يف مخيامت أراكان
لالجئني يف دولة بنغالديش

»بصحبتكم عىل موائدكم معاً يف رمضان«

تم البدء بنشاطات شهر رمضان هذا العام «بصحبتكم عىل موائدكم معاً يف
رمضان» يف  30دولة ومن ضمنهن تركيا موزعني عىل أكرث من  100منطقة

دعم لالجئني الفلسطينني

تم توزيع طرود غذائية عىل  200عائلة الجئة تعيش يف صيدا يف لبنان ضمن
نطاق نشاطات املساعدات العاجلة الفلسطينية وتم توزيع بطانيات عىل 150
عائلة تعيش يف مخيم عرسال لالجئني هناك

مساعدات عاجلة اىل اليمن

ضمن نطاق نشاطات املساعدات العاجلة اليمنية التي بدأنا بها تم عالج وتقديم
األدوية اىل املرىض يف العيادات الطبية املتنقلة يف مخيامت الالجئني يف مناطق
مأرب وتعز

