
10 مؤسسات رعائية تحتضن 4000 يتيم ويتيمة.  

15 مدرسة أكاديمية و5 معاهد مهنية وفنية، يصل عدد تالمذتها الى 22600   

 من ذوي الصعوبات التعلمية. 
ً
 مدمجا

ً
بينهم ما يقرب من  670 تلميذا

3 مؤسسات لإلعاقة السمعية والبصرية واضطرابات اللغة والتواصل تحتضن   

700 تلميذ من ذوي االحتياجات الخاصة.

3 مراكز للتشخيص التربوي.  

ين تحتضن 300 مسّن.
ّ
5 مراكز صحية اجتماعية ودور لرعاية المسن  

مراكز ثقافية ورسالية ومكتبات عامة، ومعاهد دينية ودور عبادة.   

مشاريع استثمارية متنوعة لدعم العمل الخيري.  

مستشفى بهمن الجامعي.  جامعة العلوم واآلداب اللبنانية.    

جمعيات مساندة: جمعية متخرجي المبّرات، جمعية كشافة المبّرات، اتحاد مجالس   

أصدقاء المبّرات، الهيئة النسائية، نادي المبّرة الرياضي، أكاديمية المبّرات الرياضية. 

01/551000حــــــــــارة حـــريـــك

71/933770بــــــرج الـــبـــراجـــنـــة

70/725111الـــــــــشـــــــــيـــــــــاح

71/181155مـــــــارالـــــــيـــــــاس

 01/800655فــــــــــــــــــــــــــــردان

والــزهــرانــي 76/969997صيدا 

70/113511صــــــــــــــــــــــــــــــــور

ــيـــل ــبـ 71/715155بـــــنـــــت جـ

71/181187الـــــنـــــبـــــطـــــيـــــة

03/890477مـــــرجـــــعـــــيـــــون

ــي ــرب ــغ 70/039639الـــبـــقـــاع ال

03/379961الــــــــــبــــــــــقــــــــــاع

والــشــمــال 70/655523جبيل 
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ُقوا َعَلى ُفَقَراِئُكْم َو َمَساِكيِنُكْم  وَتَصدَّ
َوَتَحنَُّنوا َعَلى َأْيَتاِم النَّاِس ُيَتَحنَّْن َعَلى َأْيَتاِمُكْم

 في ا�ضتقبال �ضهر رم�ضان المبارك
)�س(

من خطبة ر�ضول اهلل 

تمت إضافة ثالث دقائق على موعد غروب الشمس مراعاة لفارق التوقيت في سائر المناطق اللبنانية


