
تقرير مرشوع

1441 هـ - 2020 م

إطعام الطعام
29 رمضان - 1441 هـ حملة ليلة:ر



»ِخَياُركُْم َمْن أَطَْعَم الطََّعاَم« 

قال رسول اللَّه            :    

« رواه أحمد »



      مئــات اآلالف مــن عوائــل األيتــام واألرامــل  الســورية  ســكنت الخيــام ،        

ــاة  ، وال يوجــد لهــا دخــل شــهري يعينهــا  . و تفتقــد ألدىن مقومــات الحي

يســعى هــذا املــرشوع للوقــوف بجانــب هــذه األرس يف تأمــن املــواد 

الغذائيــة األساســية للمعيشــة  اليوميــة  .

ويتميــز هــذا املــرشوع بأنــه غــر مرتبــط بزمــن معــن كإفطــار الصائــم بــل هــو 

مســتمر طــوال العــام ،فالحاجــة ال ترتبــط بزمــن . 

ومل يقتــر مــرشوع إطعــام الطعــام الــذي تنفــذه جمعيــة املنابــر القرآنيــة 

حملــة  رافقــه  بــل   ، فقــط  واملســاكن  للفقــراء  الطعــام  تقديــم  عــى 

توعيــة بســبل الوقايــة مــن العــدوى مــن فايــروس كورونــا ،مــن خــال توزيــع 

الربوشــورات التوعويــة والتوعيــة املبــارشة  .

أهمية هذا املرشوع ...  



أهداف املرشوع :

الفئات املستهدفة :

•  تقديم املعونة املعاشية ألكرث من 1700 أرسة من األرامل وااليتام . 

مصاحبة اإلغاثة بالتوعية والتعليم  .  •

إحياء روح األخوة والتكافل االجتامعي  ) إمنا املؤمنون إخوة ( .  •

فتح باب جديد ومستمر من أبواب الخر للمحسنن  .  •

• األرس املتعففة • األرامل• األيتام



اآلثار اإليجابية للمرشوع : 

مراحل املرشوع : 

إدخال الفرحة والرسور عى األرامل وااليتام واملحتاجن .   •

الطامنينة النفسية لهذه األرس من خال تأمن ما يحتاجونه من طعام .  •

خلق روح املحبة واأللفة بن الناس ) وتعاونوا عى الرب والتقوى (  .  •

املرحلة األوىل :  حر األرس املتعففة وتقييدها .  •

املرحلة الثانية :  رشاء املواد الغذائية وتجهيزها  .  •

•  املرحلة الثالثة :  التوزيع عى املستحقن .

املرحلة الرابعة : نرش الوعي للوقاية من فروس كورونا .   •



مثار العطاء

سوريا

8500

1700

عدد املستفيدين

عدد السال الغذائية



املرحلة األوىل : حرص األرس املتعففة وتقييدها



املرحلة الثانية :  رشاء املواد الغذائية وتجهيزها  



املرحلة الثالثة :  التوزيع عىل املستحقني 



املرحلة الرابعة : نرش الوعي للوقاية من فريوس كورونا 



www.almanabr.com

@almanabr

شكراً يا أهل الخري ...


