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(٪ 25) 2المشروع رقم   

 مدرسة قرية في كوسوفو

فيهي  ت تي ا  .  تعد جمهورية كوسوفو حاليا أفقر دولة في  اليقينيقيا 

تعان  من عواقب الصراع الوحش  منذ أواخر التسعييينياوا واليذ  

 .ت ي ا  مشتعل حتى اآل 

هناك مسيتيوع عيا د جيدنا مين 

القياياليةا حيييد يي ييد ميعيد  

٪ بييين الي ي ية 05القاالة عن 

سينيةا وهي   42-50العمرية 

ثان  أعنيى نسيقية بيايالية في  

 .العالم

يعيش حوال  ثند السكا  في  

ال قرا حيد تت ا  األغنقية منيهيم تسيكين في  اليمينيايي، اليريي يييةا 

ومعظمهم من صغار الم ارعينا الذين بالكاد يسيتيايييعيو   ييعيا  

 .أسرهم

ال يسياد ميرتي يال ا وت ييميكين 

اتعيييتيييمييياد عييينيييى  ميييداداو 

الااقةا والققاء عنى قيد الحياة 

 .أبعد ما يكو  عن السهولة

تقال قرية ماكييتييي يا الصيغيييرة 

عنى حيافية احيد اليمينيتي هياو 

الييوييينييييية جيينييو  الييعيياصييميية 

يالقنا ميدرسية اليقيريية ميولعييين عينيى  05ي ور حوال  .  بريشتينا

 .0 لى  5الص وف من 

تتنيقيى اليميدرسية اليقينيييل مين 

التمويل العا  وليس لدييهيا أيية 

خيييدمييياو كيييميييييييا  الشييير  

 .والصرف الصح 

لنتخ يف من هذ  الحالية غييير 

٪  40المعقولةا سيتم صرف 

من عائداو السيقياا اليخييير  

 (.شراء المواد)لقناء مرحاضين ولتثقيت توصيالو الميا  

 

 

(٪ 25) 3المشروع رقم   

 المركز االجتماعي في بيالروسيا

بركود اقتصياد  عيمييي، وانيعيدا  (  روسياالقيضاء) تتسم بيالروسيا 

ن كثيران في   اآلفااا عنى الرغم من أ  الم اج اتكت اب  ليس منحوظا

 .العاصمة مينسك

فيي  الييدوليية صاو الصييقييغيية 

الشيوعيةا يتم تهميش أعضياء 

غييير " المجتميال اليمي يتيرضييين

ومعامنتهم ميعيامينية " المنتجين

 .مهينة

عيينييى الييرغييم ميين أ  تييوفييييير 

الرعايا لنمسنييين واليميعيوقييين 

مك ولة في  اليمياسيسياو اليعياميةا وليكين اليميوارد نيادرة وميعيظيم 

الموظ ين ت يجرؤو  عنى فعيل أ  شي ء ليايشيخيان اليذيين هيم 

 .خارج لوائح الحكومة

 

هناك تحينيم :  ف  المرك  اتجتماع  ف  مينسك تكو  األمور مختن ة

المديرة من خال  هذا المرك  بتقديم الم يد من أجل النيا،ا وأكيثير 

 .من تأمين باتحتياجاو األساسية فقط

 

ن من القالغين   ن بين ) كما يهتم المرك  بقعض المعاقين صهنيا  51تقريقا

 (.سنة 50و 

 

سيييييتييم  نشيياء ورشيية لييهيياتء 

األشخانا يمكن من خيالليهيا 

متابعة تأمين عمل لهم يتناسب 

مييال قييدراتييهييم ومييهيياراتييهييم 

 .ويمنحهم اتحترا  والتقدير

 

٪ مين عيائيداو السيقياا اليخييير  تنشياء هيذ   40سيتم صرف و

 .الورشة داخل المرك  اتجتماع 

 



 كيفية التسجيل؟

 

: اما عن يري، قائمة التسجيل ف  الرعية المعنية او عن ييريي، اتييميييل

joggathon@johannesgemeinde-berlin.de 

يمكن لنمتسابقاو والمتسابقين تحميل قوائم الاقاعة لنمتقرعين من الميوقيال 

 :التال 

 www.johannesgemeinde-berlin.de 

ويرجى منىء اتستماراو وتوقيعها من ققل اليميتيقيرع واعيادة ارسياليهيا  

 .عنى اتيميل الساب،

 

 مايو/ من آيار  31هام يرجى التسجيل لغاية 

 

 

 متى وأين يتم دفع التبرعات؟

 

المتقرعين سيتنقو  بعد السقاا فاتورة تتضيمين اليميقينيل اليمياينيو  

ن لعدد الدوراو المنج ة من ققل المتيسيابي، ييرجي  .  تحوينه وصلك تقعا

 :تحويل المقنل المانو  بأقر  وقت ممكن عنى الحسا  التال 

 

KdN Johannes Gemeinde e.V. 

IBAN: DE 50 1002 0500 0003 1956 01 

BIC: BFSWDE33BER, Bank für Sozialwirtschaft 

 

ييورو في   555سيتم اصدار ايصاتو التقرعاو اليتي  تي ييد عين 

لذلك من الضرور  تحدييد ميعينيومياو اتتصيا    4550بداية عا   

 (.اتسماء والعناوين)الكامنة 

 

 السباقبرنامج 

 

قدا، اله  ف  الهواء الان، الكل مدعو لنمشاركة  - 31:11

 ولكن بالاقال المشاركة ليست اجقارية          33:11

 

 Lolopfuhlبدأ السقاا ف    33:11

 

 (مدفوع)ح ل انتهاء السقاا مال الشواء   31:11

 السباق الخيري

 

السقاا هو سقاا خير  يستاييال الشيخين أ  يشيتيرك بيه كيميتيقيرع او 

متسابقة يقحد عن متقرع له والذ  يتقرع بميقينيل /  كل  متساب، .  كمتساب،

الوقت المحدد (.  كم 5حوال  ) محدد عن كل دورة سقاا ينج ها المتساب، 

 .لنسقاا ساعة واحدة

 

سينظم من ققل الكنيسة اتنجينية الحرة كنيسة الناصريين ف  برلييين وفي  

 .45سيجر  لنمرة   4551

 

ف  كل عا  وبواساة التقرعاو يتم اخيتيييار ودعيم عيدد مين اليميشيارييال 

تنظيم المساعداو يتم من ققل جمعية يد العو ا فري، الخدمة في  .  الخيرية

 .كنيسة الناصريين

 

 425متساب، ومتسابقة تم تموينهم من ققيل  05اشترك ف  السنة الماضية 

. يورو لمشاريال ف   تن انيا واليقيرتيغيا  55655متقرع وجمعوا أكثر من 

لم يد من المعنوماو حو  المشاريال المدعومة من خال  تقرعاو السقياا 

 :الخير  ف  السنواو الماضية تجدونها عنى الموقال التال 

 

www.helpinghandsev.org/kirche/spendenjogg.html 

 

 :مالحظات أخرى

 
ن   .خال  السقاا سيتم توليال الميا  عنى المتسقابقاو والمتسابقين مجانا

 .ينصح باحضار قاعة مول لتناولها مقاشرة بعد انتهاء السقاا

الجولة األخيرة المقدوئة من السقاا يسمح باتمامها لننهاية وسيوف تيكيو  

 .مدفوعة بالكامل

ليايسيف ييتيوفير .  ننصح بإحضار مالبس لنتقديل بعد اتنتهاء من السيقياا

 .حما  واحد فقط لالستحما 

 .المشاركة عنى مساوليتك الخاصة والتأمين هو من مساولية المشترك

 

 

 نشكر الجهات الراعية لدعمهم لنا

 

www.ingart.de    www.7x7.de   www.bit-berlin.de 

ف  هذ  السنة أيضا سندعم ثالثة مشاريال من خال  اتموا  الت  سيتم 

 :جمعها

(٪50) 1مشروع رقم   

  ICHThYSالخدمة االجتماعية 

 في برلين

بيالينيا، اليميدمينييين  ICHThYSتهتم الخدمة اتجتيمياعييية اليميسيييحييية 

 (.www.ichthys-mahlow.de)والسجناء والمشردين 

جانب أساس  مين اليرعيايية 

يتضيمين اليتيأهيييل اليعيميني  

والييمييهيينيي  فيي  مييجيياتو 

 .مختن ة

تييقييد  الييخييدميية الييمييسيييييحييييية 

ICHThYS  لنمجيميوعياو

المستهدفة من خيال  نيظيا  

وحداو بناء متماي  من المصادر الموجهيةا عييياداو خيارجييية ميخيتيني ية 

 .ووحداو تقديم المساعدة عنى أسا، قانون 

من أجل تمويل هذ  الخدماوا ييتيم  بيرا  عيقيود اليتيعيوييض ميال ميقيدمي  

الخدماو اتجتماعية مثل صنادي، التقاعد والصحية وصينياديي، اليرعيايية 

 .اتجتماعيةا حيد يتم تن يذ الماالقاو القانونية لنمتضررين

 4556فييي  نيييهيييايييية عيييا  

وبسقب الحريي، تيم تيدمييير 

أحيييد اليييميييقيييانييي  ميييتيييعيييدد 

األغراض اليتيابيال لينيخيدمية 

 .اتجتماعية

 

ن لمعايييراليييو   ن بمساعدة صنادي، التأمين ووفقا سيتم  عادة بناء المقنى قريقا

 .كمكا  لنترفيه واتجتماع

يورو لنع   الخارجي  واليداخيني   50555ومال صلكا تي ا  ين   حوال  

٪ من عائداو السقاا الخير  لتقينييين  ٠٥سيتم صرف .  لقاعة اتجتماع

 .فجوة التمويل هذ 

 




