
استفادت منه 3000 أسرة

مشروع رغيف 
األمل يؤتي ثمارة

8 مساجد جديدة بأفريقيا وآسيا 

انتهاء حفر 52 بئرا في 11 دولة 
بأفريقيا وآسيا

اللجنة تقدم منحة لـ 57 
من طالب كلية نماء بغزة

10 أسر أفريقية تتحول 
إلى أسر منتجة

ملف العدد

العدد الثاني - ديسمبر 2015 - صفر 1437هـ

تقرير شهري مصور يصدر عن لجنة األعمال الخيرية
حصاد الخيـر



)1436هـــ«  الماضي  رمضان  شهر  خالل 
حزمة  الــخــيــريــة  األعـــمـــال  لجنة  طــرحــت 
مشاريع تحت اسم »كنوز الجنة«، القت 
قبل  من  والكرم  الجود  في  غاية  تفاعال 

ابناء البحرين في ذلك الشهر المبارك.

أكثرها  ومــن  المشاريع  تلك  بين  من 
أهمية كان مشروع »رغيف الخير« الذي 
قبل  مــن  الكامل  الــدعــم  مــن  حظه  ــال  ن

المتبرعين والمتبرعات الكرام.

المبلغ  اكتمال  وبمجرد  الــفــور  على 
المطلوب تم الشروع في تنفيذ المشروع 
وها هو اليوم مخبزا أليا متكامال داخل 
 1٫000 يضم  الذي  إلياس  بر  إيواء  مركز 
)ألف( عائلة سورية من الالجئين السوريين 
من  كبيرة  مجموعة  بــه  ويحيط  بلبنان، 
الــمــخــيــمــات الــعــشــوائــيــة تــضــم قــرابــة 
الالجئين  من  عائلة  آالف(  )تسعة   9٫000
رغيف   42٫000 حوالي  وينتج  السوريين، 
يوميا، توفر الخبز لـ 3٫000 عائلة سورية 
ويوفر الفرصة إلشراك النسوة السوريات 
فرن  إلــى  باإلضافة  اإلنــتــاج،  عملية  في 

المناقيش وفرن الصاج.

ما أصعب الحياة عندما يصعب الحصول 
الحصول  أسهل  ومــا  الخبز  رغيف  على 

عليه األن في مخيم بر إلياس!!

ــاألمــس يــحــصــده إخــوانــنــا  عــطــائــكــم ب
الالجئون اليوم وتحصدونه أجرا ومثوبة عند 
الله واحساسا بالرضا على ما قدمتموه 
من خير الخوة مكلومين مصابين في اعز 

ما يملكون الوطن واألمان!! 

رغيــف األمل

موقع المشروع
البقاع - بر الياس
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وضع األساسات وتشييد مبنى المخبز

تجهيز المخبز باآلالت والمعدات

اللمسات األخيرة قبل بدء التشغيل

تجهيز المخبز باآلالت والمعدات
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اللجنة تدعم جرحى الحرب على قطاع غزة

تمويل إجراء 22 عملية جراحية لمصابي حرب 2014م

عددا   2014 في  غزة  قطاع  على  األخيرة  الحرب  خلفت 
الجرحى والمصابين من مختلف األعمار، وفي  كبيرا من 
تلك  إجـــراء  أصبح  القطاع  على  المضروب  الحصار  ظــل 
الطبية  لــأدوات  الزم  دعم  توفير  إلى  يحتاج  العمليات 
لجنة  دفع  ما  وهو  المناسبة  الخبرات  وتوفير  واألدويــة 
األعمال الخيرية إلى اإلسراع في تلبيته والمساهمة به 
عبر مشاركة بعض المحسنين بتمويل إجراء عدد من تلك 
مختلفة،  أعمار  من  مصابا   22 منها  استفاد  العمليات 
وبمجرد وصول الدعم للجهة المنفذة داخل قطاع غزة تم 
قائمة  لتحديد  الفلسطينية  الصحة  وزارة  مع  التنسيق 
بأسماء المستفيدين وتم اختيار المستفيدين بناء على 
الى تدخل  بحاجة  التي  الطارئة  والحاالت  الحاالت  صعوبة 
جراحين  مع  التعاقد  تم  ثم  قصير،  مدى  على  جراحي 
واستشاريي جراحة عامة, عظام, أعصاب وجراحة حروق 

وتجميل، ومن ثم إجراء الجراحات تباعا.
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استفاد منها 57 طالب وطالبة في قطاع غزة

منحة مالية لطالب كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا 

عبر مشروع يخدم طلبة العلم والقطاع األهلي، قامت لجنة األعمال الخيرية بتقديم منحة مالية لعدد من 
طالب كلية نماءللعلوم والتكنولوجيا في قطاع غزة استفاد منه عدد من الطلبة الفقراء الذين ال يقدرون على 
سداد الرسوم الدراسية نتيجة ظروفهم الصعبة في ظل محدودية الدخل الناتجة عن األوضاع الخاصة للقطاع أو 

الذين تعرضوا لفقدان بيوتهم وممتلكاتهم نتيجة القصف عبر الحروب المتتالية على قطاع غزة.

وقد كان لهذا الدعم أثر طيب على العملية التعليمية بدعم أولئك الطلبة وعلى القطاع األهلي أيضا إذ أنه 
ساهم في التخفيف على األهالي من عبء سداد الرسوم الدراسية ألبنائهم.
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بعد االنتهاء من عملية البناء والتجهيز

بتمويل محسنين من مملكة البحرين

افتتاح مركز البحرين الصحي 
لرعاية الطفولة واألمومة 
بباكستان والبدء بتشغيله
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حفر اآلبار 
ومشاريع المياه

52
بئـــرا

9
دول

أفريقيا
أسيــــا

5 باكستان

5 سيريالنكا

5 الصومال

16 بنغالديش

2 أثيوبيا

1 السودان

1 بنين

6 جيبوتي

10 نيبال

1 النيجر
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بنغالدش

النيجر

بنين

جيبوتي

باكستان

نيبال
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النيجر

الصومال

النيجر
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بنغالدش

نيبال

بنغالدش

أثيوبيا

نيبال
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بناء المساجد 
والمراكز اإلسالمية

7
مساجد

5
دول

أفريقيا
أسيــــا

الفلبينقرقيزستان

تايالند
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غانا

قرقيزستانالفلبين

الفلبين
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استفادت منها 10 أسر أفريقية

لجنة األعمال الخيرية تمول عشرة مشاريع صغيرة بأفريقيا

مركب صيد

ماكينات الخياطة
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مشروع توزيع لحوم الذبائح والعقائق على الفقراء
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www.khairia.org
36006166

Eslah Khairia

كسوتك
حيــــــــــــــاة

مشروع كسوة الشتاء

يمكن التبرع بأي مبلغ
غطاء - مالبس شتوية - دفايات - وقود تدفئة30 د.بسعر السهم


