
مقدمة

الحمـــد لله الذي من� علينا بشـــهر رمضان، والصالة 
والســـالم على خاتم األنبياء والمرسلين القائل: (من 
فّطر صائمًا كان له مثل أجره غير أنه ال ينقص من أجر 

الصائم شيئًا).

في السنوات السابقة ُنفذ مشروع إفطار الصائم عن 
طريق موائـــد تقام للصائمين فـــي الكويت وحول 
العالم ولكـــن في هذا العام ومع انتشـــار فيروس 
كورونـــا في العالم وبنـــاًء على توصيـــات الجهات 
الحكومية والصحية وحفاظًا على سالمة الجميع تم 
(السالل  دمج مشـــروع (إفطار صائم) مع مشـــروع 
الغذائية) ليصبح اسمه (السلة الرمضانية للصائمين) 
حيـــث وزعت على أكثر من 95,000 من األســـر في 
بيوتهم؛ فجزى هللا خيرًا كل من ســـاهم في إنجاح 
هذا المشروع الموســـمي الهام وكان عونًا إلخوته 

الصائمين على أداء هذه الفريضة العظيمة.
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السلة الغذائية للصائمين
إفطــار صـــائم
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إغـــــــاثـي

معلومات المشروع

إعانة األســـر المتعففة داخـــل الكويت وحول 
العالـــم علـــى صيام شـــهر رمضان وبســـبب 
األوضاع االقتصادية خـــالل جائحة كورونا كثير 
من العمال توقفوا عن العمل فكان ال بد من 
توزيع سلة غذائية أو وجبة إفطار  لهم لندخل 
بذلـــك الفرحـــة لقلوبهـــم ولتحقيـــق مبدأ 

التكافل في المجتمع اإلسالمي.

39

11,778
سلة غذائية

داخــــل
الكويت

157,415

40,264
سلة غذائية

خـــــارج
الكويت



السالل الغذائية
حسب الدول

معرض
الصــور

األردن

القدس

الكويت

اليمن

فلسطين 

سوريا

ألمانيا، النمسا، كندا، البرازيل
 التشيك، السويد، بريطانيا

اندونيسيا، كمبوديا، تايالند، ماليزيا

ألبانيا، كوسوفا، البوسنة والهرسك
صربيا، الجبل األسود

السودان وجيبوتي وتشاد وجزر القمر
واثيوبيا جنوب السودان

قرغيزستان، طاجيكستان، جورجيا، تركيا

شبه القارة الهندية

5,303

1,222

4,513

1,556

15,893

2,461

3,666

3,650

2,000

عدد السالل الــــدول

وجبات إفطار صائم 
حسب الدول

كينيا

النيجر 

الصومال

السنغال

البوسنه، ألبانيا، كوسوفا وصربيا

بريطانيا

5،563

22،250

3،000

3،000

12،000

2،000

عدد الوجبات الــــدول



المغرب

اليمن

البرازيل

سوريا



كـنــــدا

تركيـــــا

كـيـنـيــــا

بوركينا فاسو



الخاتمة

وفي ختام تقريرنا هذا ال يســـعنا إال أن نتقدم 
بجزيل الشـــكر لكل من ســـاهم ونشر وشارك 

بإنجاح هذا المشروع المبارك .

ونسأل هللا العظيم أن يرفع عنا هذا البالء وأن 
يحفظ الكويت وجميع بالد المسلمين .
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https://instagram.com/kwhelpsy?igshid=v35azhidm0h7
https://twitter.com/turathislamy?s=09
https://iftar.alturath.net

