
 

 

 مبادرة من

 كندا -أبرشية مار مارون 
 

 بالتعاون مع
 

 فرع كندا -المؤسسة المارونية لالنتشار في العالم 
www.maronitefoundation.org 

 
 

 
www. solidarity.org.lb 

 

 و
 

 

  (ICF)المؤسسة المسيحية الدولية
www.federationicf.org 

(Google Search ICF - SSHD) 

 لنتشارك خبزنا "" 
 حملة تضامن للحّد من العوز الغذائي في لبنان

 دعم لبنان في األوقات الصعبة



 
 

 الهدف من الحملة
 

 المساعدة الغذائية
 

 الهدف
تهدف المبادرة إلى مساعدة اللبنانيين المحتاجين في أعقاب األزمة االقتصادية 

 األخيرة واالنفجار في بيروت.
 

 الخيارات
 ساعد فرد، عائلة و/أو منطقة محتاجة.

 : الرجاء التواصل مع مكتب المؤسسة المارونية لالنتشار في مونتريال مالحظة
 ألي استفسار خاص            
   2288-439-514  هاتف:  
 gro.ationundofeitnoarm@adanacationnduofeitnoarm  البريد االلكتروني:  

 
 

 الشركاء
 فرع كندا -المؤسسة المارونية لالنتشار في العالم 

 (ICF)المؤسسة المسيحية الدولية 

 

 كيفية المساهمة
 

  :/https://federationicf.org/donateالرجاء الضغط على الرابط التالي: 
 

 طرق المساهمة
 

  / PayPalبطاقة االئتمان 
 /www.federationicf.org/donateيرجى استعمال الرابط التالي:

 

 Interac e-Transfer 

   donation@federationicf.orgيرجى إرسال تحويل إلى: 
 

 ككلمة مرور للسؤال السري. donationاستخدم كلمة 
 : بالنسبة للمقيمين الكنديين، للحصول على إيصال ضريبي، من الضروري إرسال مالحظة

 بريد إلكتروني باالسم الكامل والعنوان الكندي ورقم الهاتف.           
 

 شيك مصرفي 
 وارساله على العنوان  التالي:  ICF-SSHD  كتابة شيك مستحق الدفع باسم

5211 boul. Gouin Est, Montreal, QC, H1G 6A3. 
 : بالنسبة للمقيمين الكنديين ، للحصوول عولوى إيصوال ضوريوبوي ، مون الضوروري مالحظة

 تضمين االسم الكامل والعنوان الكنودي الوكوامول ورقوم الوهواتوف وعونووان الوبوريود               
  اإللكتروني.            

mailto:maronitefoundationcanada@maronitefoundation.org
https://federationicf.org/donate/
http://www.federationicf.org/donate/
mailto:donation@federationicf.org


 
 

 
 

 
www. solidarity.org.lb 

 

 .منظمة ال تبغي الربح 
  ،أسسها خيّرون لبنانيون بالشراكة مع المؤسسة المارونية لالنتشار في العالم

 والرهبانية اللبنانية المارونية ومؤسسة جيلبر وروز ماري شاغوري.
  تهدف الى الوقوف بجانب العائالت اللبنانية التي تراجعت أحوالها بسبب

 .الوضع االقتصادي
 
 

 فرع كندا -المؤسسة المارونية لالنتشار في العالم 
maronitefoundationcanada@maronitefoundation.org 

 

 .منظمة ال تبغي الربح 
 .تساعد الكنديين اللبنانيين على إعادة االتصال بجذورهم اللبنانية 
 .تسجل الوالدات والزيجات التي تمت في كندا في السجالت الرسمية في لبنان 

 

 "من نسي جذوره ال يصل إلى وجهته".
 
 

  (ICF)المؤسسة المسيحية الدولية

  (ICF-SSHD) للضمان االجتماعي وتنمية اإلنسان في لبنان والشرق األوسط
 

 (RR0001  859458988مؤسسة تحت الرقم(
info@federationicf.org 

(Google Search ICF - SSHD) 
 

 .منظمة كندية ال تبغي الربح 

 .وافق عليها مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك 

  تهدف إلى مساعدة العائالت واألفراد في لبنان والشرق األوسط غير القادرين
 على تلبية احتياجاتهم األساسية.

  مسجلة كمؤسسة خيرية كندية: تقدّم ايصال ائتمان ضريبي عن كل تقدمة
 مالية.

  من التبرعات على مشاريع خيرية.09يتم إنفاق ٪ 

 البرامج: الغذاء والتعليم والصحة واإلسكان. 
 

 

mailto:maronitefoundationcanada@maronitefoundation.org


 
 

 
 
 

 برامج الحقة
 

 برنامج التعليم والتدريب
 

 برنامج الرعاية الصحية
 

 السكنبرنامج 

 

 $ كنديا   58اجمالي قيمة محتوى العلبة : 

 

 محتويات علبة التسوق

  -ملح ناعم معالج باليود  -زيت دوار الشمس  -عدس أحمر  -حمص  -أرز أمريكي 
  -سردين  -شوكوال  -حليب بودرة  -قالب جبنة  -برغل  -معكرونة  -سكر أبيض 
 لحم إفطار. -تونة  -دقيق  -صلصة طماطم  -شاي  -شعيرية  -مربى 

 بوبينز كورن فليكس -علب 

 شكرا  لسخائكم 


