تقرير إفطار صائم
(  ١٣٤٨هـــ  ٢٠١٧ -م )
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مقدمة
مشروع إفطار الصائم من أهم المشاريع الموسمية التي تنفذها العون المباشر
ً
عاما
سنويا منذ ً ٣٥
ال يقتصــر مشــروع إفطــار الصائــم الــذي تنفــذه العــون المباشــر علــى تقديــم الطعــام للفقــراء والمســاكين
فقــط ،بــل ُتعِ ــد الجمعيــة كل عــام برامــج متنوعــة مصاحبــة للمشــروع دعويــة وثقافيــة وترفيهيــة ،

وتعقــد المحاضــرات الدينيــة التــي تشــرح للمســلمين ,وعلــى األخــص المهتديــن الجــدد ,فقــه الصيــام
ومــا يتعلــق بــه مــن أحــكام وتقيــم كذلــك مســابقات حفــظ القــرآن الكريــم وبعــض البرامــج الترفيهيــة
األخــرى ،نحــرص أثنــاء هــذه البرامــج علــى بيــان أهميــة هــذه المناســبة التــي تؤكــد وحــدة األمــة
اإلســامية وتكافلهــا فــي هــذا الشــهر العظيــم

كما يهدف مشروع إفطار الصائم إلى التخفيف من األعباء المادية لألسر خالل
شهر رمضان المبارك وبث روح األخوة والتكافل بين المسلمين تهدف الجمعية
من خالله لتحقيق التالي:
 - 1تعزيــز قيــم التكافــل والتضامــن والتراحــم وهــو مــا يجعــل المســلمين الفقــراء يتمســكون بدينهــم ،و
يحفــز الغيــر مســلمين علــى اإلقبــال علــى اإلســام لجمــال قيمــه ومبادئــه التــي يلمســونها خــال الشــهر
 - 2تنفيذ إفطارات جماعية خالل شهر رمضان الفضيل للفقراء والمحتاجين من المسلمين.
 - 3توفير سالل غذائية لفائدة األسر الفقيرة وأسر األيتام و المعاقين إلعانتهم على الصيام

نسأل هللا أن نكون وفقنا معكم في تحقيقها

مشروع افطار الصائم لعام  ١٣٤٨هـ باألرقام
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5
صور اإلفطارات المنفذة هذا العام  1438هـ

6
صور اإلفطارات المنفذة هذا العام  1438هـ

7
رسالة شكر وفخر بإنجاز
اخواني الفضالء /أخواتي الفضليات
المساهمين في مشروع إفطار الصائم
السالم عليكم ورحمة هللا و بركاته ،،،
اســتغل هــذه المناســبة ألكتــب إليكــم اليــوم كلمــات

تنبــع مــن القلــب و تحمــل كل مشــاعر الحــب والفخــر بإنجــاز كبيــر فــاق المتوقــع حققنــاه معً ــا خــال

الشــهر الفضيــل .أزف لكــم بشــرى إطعــام  3.5مليــون صائــم برقــم تجــاوز إنجــاز العــام الماضــي ب

 500,000وجبــة إفطــار .و وزعــت زكاة الفطــر علــى أكثــر مــن  70ألــف إنســان ،جعــل هللا لكــم فــي كل منهــا
َشـ َـفعْ َشـ َـفاعَ ًة َح َس ـ َن ًة ي ُ
ـن ي ْ
ـن َلـ ُـه َن ِ
ـب مِ ْن َهــا} ( - 85ســورة النســاء)
صيـ ٌ
َكـ ْ
نصيــب كمــا أخبرنــا عــز وجــل {مَ ـ ْ

 ،كمــا حققــت الجمعيــة بفضــل هللا ثــم بفضــل كريــم دعمكــم أهدافهــا المرجــوة فــي حملــة عــون لهــم
خــال الشــهر الفائــت والتــي تقدمنــا خطــوة نحــو تحقيــق رؤيــة الجمعيــة بحيــاة أفضــل لإلنســان فــي

أفريقيــا واليمــن.
وأهنئكــم باختياركــم خيــر األعمــال فــي شــهر رمضــان وانشــغالكم فــي خيــر الطاعــات ,الســعي فــي

حاجــات اخوانكــم وتفريــج الكــرب وإطعــام الطعــام ،فعــن ابــن عمــر رضــي هللا عنــه قــال قــال رســول

ُ
األعمــال إلــى هللا ُســرُ ورٌ
وأحــب
أنفعهــم للنــاس
النــاس إلــى هللا
أحــب
هللا صلــى هللا عليــه وســلم {
ِ
ُّ
ُّ
ِ
ً َ
شـ ُـف عنــه ُكرْ َبـ ً
ً
َ ْ
ـة أو َت ْق ِ
ُت ْدخِ ُلــه علــى مســلم أو َت ْك ِ
ـى مــع
ضــى عنــه دَيْ نــا أو تطــرُ ُد عنــه ُجوعــا وأل ْن أمشـ َ
ـلم فــي حاجــةٍ أحـ ُّ َ
أخــي المسـ ِ
ـى مــن أن أعتكـ َـف فــي هــذا المســجدِ شــهرًا} .أســأل هللا أن ُيغلــف
ـب ِإلـ َّ
أعمالنــا بالقبــول و يجعــل منبعهــا اإلخــاص و يســتعملنا دومً ــا فــي خدمــة عبــادة .أســأل هللا أن يكــون
ـرك بصمـ َ
ـل يتـ ُ
ـة تغييـ ٍـر فــي حيــاة الفقيــر والمحتــاج.
فــي عوننــا لنســتمر فــي عمـ ٍ

أخوكم
د/عبدهللا السميط
مدير عام جمعية العون المباشر

