NİSAN AYI
بصحبتكم عىل موائدكم معاً يف رمضان

لقد شاركنا فرحة مئات العائالت يف  30دولة ومن ضمنهم تركيا من خالل توزيع
الطرود الغذائية ،وجبات اإلفطار ،خبز البيدا ،الزكاة ،زكاة الفطر وكسوات العيد
.يف نطاق مشاريع نشاطات شهر رمضان

توزيع املياه يف اليمن

تستمر مساعدات صدقة طايش خالل شهر رمضان يف مناطق الحرب واألزمات
يف اليمن .وتم توزيع  50صهريج مياه صالحة للرشب عىل العائالت الالجئة
.املتواجدة يف مأرب من قبل فريق الجمعية املتواجد هناك

موائد إفطار املسجد األقىص الحضارية

يستمر توزيع وجبات اإلفطار يف ساحات مسجد األقىص يف شهر رمضان املبارك.
.ونقوم بتوزيع وجبات اإلفطار بشكل منتظم ملدة  10سنوات يف القدس

مساعدات عاجلة اىل لبنان

تم تأمني الدعم اىل املحتاجني يف لبنان يف نطاق نشاطات شهر رمضان من خالل
توزيع الطرود الغذائية والزكاة واملواد الطبية ومن خالل ايضاً انشاء مشاريع
.التمكني االقتصادي ومشاريع ترميم البيوت

افتتاح  121برئ ماء يف  12دولة

خالل شهر ابريل تم افتتاح  121برئ ماء يف  12دولة موزعني عىل 45 :يف
بنغالديش 18 ،يف سرييالنكا 19 ،يف نيبال 15 ،يف تشاد 7 ،يف تنزانيا 5 ،يف توغو،
 4يف الصومال 3 ،يف غانا 2 ،يف مايل ،وبرئ واحد يف كل من النيجر وبنني وبوركينا
.فاسو

مساعدات عاجلة اىل اليمن

تم توزيع الطرود الغذائية وبسكويت األطفال والحليب عىل  1500عائلة تعيش
.يف مخيامت الخيم من قبل فريق اإلغاثة املتواجد يف مدينة إدلب يف سوريا

توزيع  509سهم من االضاحي

يف شهر ابريل تم توزيع  509سهم من االضاحي يف نطاق مرشوع اضاحي النذر
.والعقيقة والشكر عىل املحتاجني يف كل من النيجر ومغوليا وتركيا

مخيم الجئني يف اليمن

تستمر اعامل بناء مخيم تم حفر اساسه هذا الشهر يف مدنية مأرب ألجل وجود
حل ملشكلة السكن للماليني من الناس الذين يعيشون يف اليمن خالل الحرب
.االهلية

مركز تعليمي اىل لبنان

تم حفر أساس مركز السيدة صالحة التعليمي للفتيات لتعليم القران الكريم
يف مدينة عرسال اللبنانية والبالغ مساحته  236مرت مربع .وسيتلقى  100طالبة
.لبنانية التعليم يف املركز التعليمي

