
 

 اإلغاثية واإلجتماعية والصحية والتربوية "أهلنا " اصدرت تقريراً بتقديماتها 

 وحدة سكنية متضررة من انفجار مرفأ بيروت 67ترميم وتأهيل وأعلنت عن 

 

 

للعائالت األقل حظاً والتربوية واالجتماعية والصحية تقريرا بتقديماتها االغاثية  " أهلنا " أصدرت جمعية

، سواء ضمن برامجها المستمرة او بما خالل األشهر القليلة الماضية واألكثر حاجة المشمولة برعاية الجمعية 

 استجد من ظروف ناجمة عن تداعيات انفجار مرفأ بيروت وكورونا واألزمة اإلقتصادية والمعيشية . 

 وتوزعت هذه التقديمات على الشكل التالي : 

 

 :جتماعياإلوغاثي المستوى اإل على* 

وحدة سكنية متضررة من انفجار مرفأ بيروت  67بأعمال ترميم وتأهيل وتصليح "أهلنا " جمعية قامت  -

مار مخايل، برج حمود ، زقاق البالط ، الباشورة ، الكرنتينا، البسطة ، االشرفية ،حمرا ، موزعة على مناطق ) 

زيدانية، مار الياس، طريق الجديدة، مصيطبة، نظيرة جالد، المال، برج ابي حيدر الوتوات ، الظريف، جعيتاوي ، 

( ، وبلغت قيمة هذه األعمال   ، الخندق الغميق ، منطقة البيجو ،عائشة بكار، المدينة الرياضية ، الكوال ،المزرعة

 . دوالر اميركي ألف واحد وثالثون31000 $

ووجبات ساخنة وحليب أطفال  مونةو منازل اتايجاربكما تمت مساعدة العديد من العائالت المنكوبة  -

 .حفاضات وأدوية 

قامت " أهلنا " في مواجهة تداعيات كورونا واألزمة المعيشية  االجتماعية ضمن برامجها االغاثيةو -

في مختلف أحياء  لعائالت محتاجة ة الواحدة ،يمالف ليرة للقس 100بقيمة  لمواد غذائية قسيمة شرائية 1472توزيع ب

كلغ فاكهة . باالضافة  500حصة دجاج ولحوم و 87حصة غذائية و 100وجبة ساخنة و 90بتوزيع كما قامت  .صيدا

 مستفيدين. 110  لـ أطفال توزيع حفاضات وحليبالى 

 

 على المستوى الصحي :* 

ليرة  19,454,500لبنانية توزعت بين "  ليرة   52,365.250طبية بقيمة قدمت الجمعية مساعدات  -

 ة. صحيلبنانية خدمات  ليرة 32,910,750وأدوية لبنانية على شكل 

فحوصات ، عمليات جراحيةتوزعت بين " حالة  57وشلمت المساعدات ضمن خدمات المشروع الصحي 

 ".عالج فيزيائي، عالجات سرطانية، استشفاء، صور شعاعية، مخبرية

 . من عائالت القسم االجتماعي  مستفيداً  22على صعيد تأمين األدوية  المستجدة مساعداتوشملت ال 

 

 *على المستوى التربوي:

طر ضولئك الذين اال سيما ألفي مدارس شبه مجانية والباً ط 54لـتغطية أقساط مدرسية قامت " أهلنا" ب -

 . بسبب انعكاس الظروف اإلقتصادية الصعبة او خسروا جزءاً من رواتبهم ذووهم لترك أعمالهم 

تأخر ، صعوبات تعلمية ، توحد )خاصة الحتياجات االذوي  اً منعشرين طالبتسديد اقساط كما عملت على 

 .في مدارس مختصة  ( عقلي

 

 

 :مشروع كفالة *

ومساعدة صحية  جار منزلواي مصروف شهريبتقديم  2020قامت " أهلنا" خالل شهر تشرين األول  -

ً مصروف، وقدمت  مشمولين بالرعاية الخاصةطفالً  13ولـ اً، يتيم 38 لعائالت  بدل إقامةو أدوية شهريةاً وشهري ا

 اً.مسن 68 ـبدل تنظيف واستحمام لو



 اتذةاسو مواصالت مدرسيةأقساط ومستلزمات وقامت الجمعية بتأمين  2020تشرين الثاني  شهر وفي -

أدوية و مصروف شهري مشمولين بالرعاية الخاصة، وطفالً  40 ـلماً ، ويتي 146 ـل زلامن اتجارين وايخصوصي

 اً. مسن 68 ـبدل تنظيف واستحمام لو بدل إقامةو شهرية

 تذةأساو مدرسيةمواصالت وصحي و مصروف شهريقامت بتأمين  2020وفي شهر كانون األول  -

طفالً مشمولين  30 لـ لنازم اتجارايمصروف شهري وصحي وو يتيماً .  97 ـل لازمن اتجارايو ينخصوصي

 اً . مسن 68 ـبدل تنظيف واستحمام لو بدل إقامةو أدوية شهريةو مصروف شهريبالرعاية الخاصة . و

 

 :في المدينة يات في خدمة الفئات األكثر حاجة جمعالتشبيك مع مؤسسات و*

للرعاية االجتماعية التابع لجمعية  دار السالممستشفى مسنين في  10 ـقامة لاإلكلفة تغطية قامت "أهلنا" ب -

ً جامع البحر الخيرية في صيدا و  .تأمين أدويتهم والحفاضات شهريا

من ذوي الحاجات الخاصة ) توحد، صعوبات تعليمية،  طفالً  20 ـأقساط مدرسية ل تغطيةكما قامت ب -

 . جمعية رعاية اليتيم في صيدافي  صمم، تأخر عقلي(

ً طالب 34 ـتغطية أقساط مدرسية ل عملت " أهلنا" على وكذلك - ً  من الذين تعيش عائالتهم ا معيشية  ظروفا

 الخيرية االسالمية في صيدا .  جمعية المقاصدفي مدرسة عائشة أم المؤمنين التابعة ل صعبة

 

 

 


