
المزيد من المعلومات تجدونها على الموقع 

www.johannesgemeinde-berlin.de 

 الجميع مدعو للمشاركة صغارأ وكبارأ

 سواًء من عدائي المارتوان او من هواة المشي 

 الشيء األساسي أن نستمتع معاً ونساعد األخرين بنفس الوقت

سباق الجري 

 2017 الخيري

شارك معنا وتسابق 

 الجل هدف نبيل

 :(%25) 2 رقم المشروع

 البرتغال ,بورتو في مقهى

 بلد وهي االوربي االتحاد من جزء هي البرتغال ان من الرغم لىع

 فالدولة .كبيرة مشكلة يشكل هنا الفقر ولكن ومحبب، معروف سياحي

 ومهمشين العمل عن عاطلين هم الناس من والكثير بالديون، مثقلة

 الخمس حوالي منذ .المجتمع حافة على عزلة في ويعيشون اجتماعيا

 بالعناية الساحلية بورتو مدينة في صغيرة ناصرية رعية تقوم سنوات

 العزلة من يعانون الذين وبالناس المحتاجة وباالسر بالمشردين

 .المجتمع حافة على ويعيشون

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبنى داخل صغير مقهى بافتتاح الخدمة هذه بتوسيع الرعية ستقوم

 بعضهم مع الناس من العديد سيلتقى المقهى هذا خالل من .الرعية

 المنبذون اولئك خاص وبشكل يضحكون يتحدثون معا القهوة يشربون

 سيتخدم المساء وفي النهار طوال مفتوحا سيكون المقهى .المجتمع من

 واالسر للناس الرعية ستصل خالله من اجتماعي لقاء كمكان

 .والتقدير األمل منحهم ألجل المحتاجة

 

 

 

 

 

 آيار  21االحد 

في برلين رودو 

Berlin - Rudow 

 النور المقهى هذا سيبصر الخيري السباق اموال خالل من

 للمقهى المطلوبة الترميمية العمليات جميع ستتم حيث

 .الالزمة التجهيزات بكافة وتزويده الحالي

 :(%25) 3 رقم المشروع

 السالم، دار في عامة خدمات

 تانزانيا

 االحياء في القاطنين مساعدة ستتم العامة الخدمات خالل من

 هذا سيقوم اخرى جهة ومن .السالم دار في والعشوائيات الفقيرات

 ارتفاع لمواجهة الصغيرة المشاريع وتشجيع بتأسيس المشروع

 خالل ومن الصدد هذا في .للعائالت جديدة آفاق وفتح البطالة معدل

 بانتاج تقوم صغيرة بناء شركة تأسيس سيتم الخيري السباق اموال

 االدوات الى سيحتاج الغاية ولهذه .وتركيبه بيعه وكذلك البلوك

 المشروع لهذا االساس حجر وضع سيتم وبهذا .الالزمة والعدة

 .البطالة حالة من هناك الناس اخراج في سيسهم الذي

 

 :الجري لسباق بالنسبة أخرى مالحظات

مجاناً  والمتسابقين المتسبابقات على المياه توزيع سيتم السباق خالل. 

السباق انتهاء بعد مباشرة لتناولها موز قطعة باحضار ينصح. 

بالكامل مدفوعة تكون وسوف للنهاية باتمامها يسمح السباق من المبدوئة األخيرة الجولة. 

لالستحمام فقط واحد حمام يتوفر لألسف .السباق من االنتهاء بعد للتبديل مالبس بإحضار ننصح. 

المشترك مسؤولية من هو والتأمين الخاصة مسؤوليتك على المشاركة 
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 السباق؟ سيجري كيف

السببباق هببو سببباق خيببري يسببتطيع الشببخص أن يشببترك بببه كمتبببرع او 

متسبابقة يبحبث عبن متببرع لبه والبذي يتبببرع / كبل  متسبابق . كمتسبابق

الوقت (. كم 1حوالي )بمبلغ محدد عن كل دورة سباق ينجزها المتسابق 

 .المحدد للسباق ساعة واحدة

 

 التسجيل؟ كيفية

 :اما عن طريق قائمة التسجيل في الرعية المعنية او عن طريق االيميل

joggathon@johannesgemeinde-berlin.de 

يمكببن للمتسببابقات والمتسببابقين تحميببل قببوائم الطباعببة للمتبببرعين مببن 

 www.johannesgemeinde-berlin.de: الموقبببببببببع التبببببببببالي

ويرجى ملىء االستمارات وتوقيعهبا مبن قببل المتببرع واعبادة ارسبالها 

 .على االيميل السابق

 آيار من 14 لغاية التسجيل يرجى هام

 التبرعات؟ دفع يتم وأين متى

المتبرعين سيتلقون بعد السباق فاتورة تتضمن المبلبغ المطلبوب تحويلبه 

يرجي تحويل المبلغ . وذلك تبعاً لعدد الدورات المنجزة من قبل المتسابق

 :المطلوب بأقرب وقت ممكن على الحساب التالي

KdN Johannes Gemeinde e.V. 

IBAN: DE 50 1002 0500 0003 1956 01 

BIC: BFSWDE33BER, Bank für Sozialwirtschaft 

بدايبة يبورو فبي  100التبي تزيبد عبن التبرعبات سيتم اصدار ايصاالت 

االتصبال  الكاملبة تحديبد معلومبات لبذلك مبن الضبروري  2018 عبام 

 (.االسماء والعناوين)

 السباق؟ سيجري كيف
 

10:00 

11:30- 

 

11:45 

13:15 

 

15:30 

17:00 

 

 

 

قببداس الهببي فببي الطببابق األرضببي لرعيببة ليببديا فببي العنببوان 

الكل  Ursulinenstraße 35,12355 Rudow: التالي

مبببدعو للمشببباركة ولكبببن ببببالطبع المشببباركة ليسبببت اجباريبببة         

               Lolopfuhl, Berlin-Rudowبببببببدأ السببببببباق فببببببي 

السلطات )والقهوة وااللعاب والكيك ( مدفوعة)الشواء بدأ حفل 

           (           والمقبببببببببببببالت يرجببببببببببببى احضببببببببببببارها مببببببببببببن قبببببببببببببلكم

    وشبهادات المشباركة للمتسبابقين     الجبوائز حفبل توزيبع 

 .النهاية

 نشكر الجهات الراعية لدعمهم لنا

www.ingart.de 
www.7x7.de 

www.bit-berlin.de 

 الخيري السباق
 

وفبي سينظم من قبل الكنيسة االنجيليبة الحبرة كنيسبة الناصبريين فبي ببرلين 

كل عبام وبواسبطة التبرعبات يبتم اختيبار في .  19سيجري للمرة   2017

تنظيم المساعدات يتم من قببل جمعيبة يبد . ودعم عدد من المشاريع الخيرية

 .الخدمة في كنيسة الناصريينالعون، فريق 

متسابق ومتسابقة تم تمويلهم من قببل  125الماضية  اشترك في السنة      

مالبدفيا والفلببين لمشباريع فبي  13400 €متبرع وجمعوا أكثبر مبن  310

 . والشرق األوسط

لمزيببد مببن المعلومببات حببول المشبباريع المدعومببة مببن خببالل تبرعببات      

 :السباق الخيري في السنوات الماضية تجدونها على الموقع التالي

www.helpinghandsev.org/kirche/spendenjogg.html 

فببي هببذه السببنة أيضببا سببندعم ثالثببة مشبباريع مببن خببالل االمببوال التببي سببيتم 

 :جمعها

 :(%50) 1 رقم المشروع

 

 لمركز الداخلي البناء توسيع

 تانزانيا ,دودوما في الرعية

ينتقبل . قرون قامت الحيباة فبي القبارة االفريقيبة وبشبكل خباص فبي الريبفلعدة 

اليببوم سببنويا وبشببكل خبباص آالف الشببباب الببى المببدن أمببال فببي التعلببيم والعمببل 

ان يعيش اكثر من نص سبكان  2050المتوقع مع بلوغ عام من . أفضلوحياة 

الكثيببر مببن العببائالت والشببباب الواقببع الحقيقببي فببي سببيدرك . المببدنافريقيببا فببي 

الفقر، والبطالبة سبتكون مرتفعبة وشبروط الحيباة الالنسبانية فبي االحيباء : المدن

سبيتجاوز ذلبك البى حيباة جديبدة والببع  االخبر بعضبهم . والعشوائياتالفقيرة 

 . ستتحطم احالمهم

قامت الكنيسبة الناصبرية فبي تانزانيبا منبذ عبدة سبنوات بتقويبة نشباطها لتحسبين 

ولقد بدأ في دودوما لهبذه الغايبة ببنباء مبنبى للرعيبة . الظروف الحياتية الصعبة

 .ومركز للتدريب

والتمببام ذلبببك يجبببب اتمبببام العديبببد مببن اعمبببال البنببباء الداخليبببة الضبببروية 

الكهربائيببببة، المطبببببم، الحمببببام، الببببدهان، البببببالط، السببببور، التمديببببدات )

 (.وغيرها

دوالر وستغطي نص عائدات  10000تكاليف المواد الالزمة حوالي تبلغ 

 .السباق الخيري جزء من هذه التكاليف

المبنى النهبائي سبيكون متباح فبي وقبت الحبق للطبالب كمكبان لالقامبة او 

وكذلك ستكون متاحبة ببرامج التوعيبة . كمراكز لبرامج االطفال والشباب

 .للنظافة وضد االمرا  مثل االيدز وتدريب التالميذ وغير ذلك
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