
نشاطات

قــامــت مــؤســسة بحــر الــعلوم الــخيريــة فــي شهــري نــيسان وايــار بــعدة نــشاطــات لــدعــم الــعوائــل 

املتعففة والفقيرة ودعم الجهات الرسمية في جهودها ملواجهة جائحة كورونا وكالتالي:

أوال: قــامــت املــؤســسة بــعدة حــمالت لــتوزيــع ســالت غــذائــية لــدعــم الــعوائــل املــتعففة والــفقيرة ملــا 

تمر به من ظروف استثنائية نتيجة الحظر املفروض بسبب جائحة كورونا وكانت كالتالي:

تـوزيـع (350) سـلة غـذائـية شـملت مـناطـق الـتوزيـع الـبراكـية وتـجاوز حـي مـيثم الـتمار فـي 1.

الكوفة وامليالد والنصر والوفاء والعسكري تضمنت السلة الواحدة املواد التالية: 

تمن خمسة كغم ❖

سكر كغم ❖

دجاج ❖

بطل زيت ❖

كليو عدس ❖

فاصوليا ❖

شاي ❖

كمية من املخضرات  ❖

تــــوزيــــع (530) ســــلة غــــذائــــية شــــملت عــــوائــــل االيــــتام املسجــــلني لــــدى املــــؤســــسة والــــعوائــــل 2.

املــــتعففة وشــــملت مــــناطــــق عــــدة فــــي مــــحافــــظة الــــنجف االشــــرف. حــــيث تــــم ايــــصال املــــواد 

الـــغذائـــية الـــى محـــل ســـكنى الـــعوائـــل وحســـب الـــعناويـــن املـــثبتة وتـــكونـــت الســـلة مـــن 9 مـــواد 

هي:  

رز 5 كيلو  ❖



دجاج  ❖

 زيت  ❖

معجون  ❖

فاصوليا  ❖

عدس  ❖

شاي  ❖

حليب  ❖

تمر    ❖

توزيع (590) سلة غذائية في خمس حمالت في محافظة بغداد وكالتالي: 3.

30 سلة في منطقة الشعلة❖

250 سـلة غـذائـية فـي مـناطـق املـعامـل والـكمالـية والـعبيدي والـباويـة والـزعـفرانـية (حـي ❖

الزهور -منطقة سيد هاشم)

120 سلة غذائية في البياع (الشرطة الخامسة -سويب)❖

100 سلة غذائية في الزعفرانية❖

90 سلة غذائية في مناطق متفرقة من بغداد عن طريق منظمة الوركاء❖

 وتكونت السلة من املواد التالية: 

تمن ❖

سكر ❖

زيت ❖



فاصوليا ❖

عدس ❖

طحني ❖

معجون ❖

دجاج ❖

شعرية ❖

معكرونا ❖

شاي ❖

حليب ❖

بيض ❖

حمص ❖

ثـالـثا: تـوزيـع (1250) وجـبة إفـطار فـي مـحافـظة الـنجف االشـرف وشـملت مـناطـق الـرضـويـة 

والبراكية والعسكري وامليالد والوفاء واالنصار. 

رابعا: قامت املؤسسة بعدة نشاطات في الجانب الصحي والطبي شملت:

الــتبرع بــمبلغ (4000) أربــعة االف دوالر امــريــكي لشــراء ابــر االيــبراكــس لــلمصابــني 1.

بعجز الكلى. 

اسـتمر مجـمع فـاطـمة الـطبي بـتقديـم خـدمـاتـه الـطبية لـأليـتام والـعوائـل الـفقيرة مـضافـا 2.

الـــى تـــجهيز ادويـــة وتحـــمل تـــكالـــيف الـــوصـــفات الـــطبية لـــعدد مـــن األشـــخاص بـــصورة 

مـباشـرة او عـن طـريـق مـجامـيع الـتواصـل االجـتماعـي ومـن ضـمنها اتـحاد الـصحفيني 



فـرع الـنجف االشـرف كـذلـك تـجهيز بـعض املـتطوعـني لخـدمـة املـتعففني حـيث بـلغ عـدد 

املستفيدين 70 شخص من مختلف املناطق وخاصًة البراكية والعسكري والوفاء  

تـــــوفـــــير ادويـــــة لـــــعدد مـــــن مـــــرضـــــى االمـــــراض املـــــزمـــــنة ومـــــرضـــــى الســـــرطـــــان بـــــلغ عـــــدد 3.

املستفيدين منها 13 شخص في حي امليالد 

تـــــقديـــــم دعـــــم مـــــادي لـ 10 اشـــــخاص ملـــــراجـــــعة اطـــــباء اخـــــتصاص واجـــــراء تحـــــليالت 4.

وعالجات. 

خــامــسا: دعــم دائــرة الــدفــاع املــدنــي فــي الــنجف االشــرف فــي جــهودهــا لــتعقيم وتــطهير دور 

ومناطق املصابني بفايروس كورونا وكاالتي: 

بـــــتزويـــــد الـــــدائـــــرة بـــــعبوات مـــــن مطهـــــر (neogen viroxide super) عـــــدد 12 عـــــبوة 1.

كبيرة. 

تزو يد الدائرة بمواد التعقيم والتطهير (جل التعقيم + االيثانول).2.


