
	

 على التوالي للسنة الحادیة عشر

"عطاؤك الشتاء الدافئ یطلق حملة  القطري األحمر الھالل
 لایر مالیین 10 بمیزانیة یدفئھم"

صباح الیوم مؤتمر صحفي لإلعالن عن  القطري األحمر الھاللمقر في  عقد :الدوحة ― 2016 نوفمبر 22
تحت شعار "عطاؤك یدفئھم" وتستھدف عام ھذا ال تأتي"الشتاء الدافئ" التي اإلغاثیة السنویة حملة الإطالق 

مالیین لایر  10عدة دول بمیزانیة إجمالیة تتجاوز في مستفید  آالف 206لصالح توفیر المساعدات الشتویة 
 قطري.

بممثلي وسائل  سعادة األمین العام للھالل األحمر القطري السید علي بن حسن الحمادي رحبوأثناء المؤتمر، 
 في والفضل الخیر أھل وھبات تبرعات خالل من تحقیقھ إلى الحملة ھذه تھدف ما نإ: "أوضحاإلعالم ثم 
 نفسھا تھیئ كانت كاملة أسر آلمال إحیاء ھو بل فحسب، للتدفئة وسائل توفیر مجرد لیس القطري المجتمع
 ".الحرمان ومرارة الحاجة مشقة من لكرامتھا وحفظ القسوة، شدید شتاء لقضاء

 واألمان بیوتنا في بالدفء نحن ننعم بینما"قائال: القطري المجتمع إلى ونداء استنھاض ووجھ الحمادي رسالة 
 والمعیل، المأوى فقدوا ومرضى وعجائز وأیتاما أرامل أخرى أوطان في ھناك أن ننسى أال علینا أوطاننا، في

 إلیھم تمتد حانیة ید كل إلى أحوجھم فما. العیش شظف وتذوق العراء في الحیاة إلى األیام قسوة ودفعتھم
 ید لھم نمد أن إلى أیضا نحن أحوجنا وما .معاناتھم فیھ تتضاعف الذي الشتاء فصل على مقبلون وھم بالمعونة
 من خدمة في نسخرھا أن من علینا أنعمھا التي هللا نعم شكر في أجدر فلیس .آلالمھم حدا نضع وأن العون
 في مضاعفا ورصیدا حیاتنا، في لنا وصالحا بركة ذلك یكون حتى، منھا بالحرمان وتعالى سبحانھ ابتالھم
 ".هللا بإذن حسناتنا میزان

قائال: بعد ذلك تحدث السید أحمد الخلیفي رئیس تنمیة الموارد بالھالل األحمر القطري عن تفاصیل الحملة 
والمتضررین من تستھدف حملة الشتاء الدافئ مساعدة الفئات األشد حاجة على مواجھة فصل الشتاء والبرد "

، باإلضافة إلى وقرغیزستانوالیمن والعراق وأفغانستان  الحروب والكوارث الطبیعیة في الداخل السوري
 ."اللبنانیةفي لبنان واألردن والالجئین الفلسطینیین في المخیمات الالجئین السوریین 

بر أي النبیلة عمن األفراد والمؤسسات إلى دعم ھذه الحملة اإلنسانیة أبناء الشعب القطري ودعا الخلیفي 
عبر الموقع اإللكتروني للھالل األحمر التي خصصھا الھالل األحمر القطري، سواء وسیلة من وسائل التبرع 

التحویل البنكي على حساب الھالل األحمر القطري رقم أو )، www.qrcs.org.qaالقطري (
 :لدى بنك قطر الدولي اإلسالمي (رقم اآلیبان 1111126666202

QA28QIIB000000001111126666202(أرقام ، أو االتصال ب) 16002الخط الساخن – 
أو فرع الخور أو زیارة مقر الھالل األحمر القطري في منطقة اسلطة القدیمة )، 66644822 – 66666364

الھالل األحمر القطري مندوبي لدى ، أو التبرع )44027875) أو الفرع النسائي (ھاتف 44027883(ھاتف 
للتبرع بمبلغ  92176على الرقم إرسال رسالة نصیة بالحرف "ش" المجمعات التجاریة وأفرع المیرة، أو  في



	

 92740لایر، الرقم  500للتبرع بمبلغ  92770لایر، أو الرقم  100للتبرع بمبلغ  92966ریاال، أو الرقم  50
 لایر. 1000للتبرع بمبلغ 

 لقد" :عیسى محمد آل إسحق مدیر االتصالقال السید لعام الماضي، خالل اوعن إنجازات حملة الشتاء الدافئ 
 قطري لایر مالیین 7 تتجاوز بقیمة مشاریع تنفیذ 2016-2015 الماضي للعام الدافئ الشتاء حملة شھدت
 والداخل وقرغیزستان وفلسطین والیمن أفغانستان من كل في مستفیدألف  200 من أكثر احتیاجات لتلبیة

 .اللبنانیة بالمخیمات الفلسطینیین والالجئین العراق وكردستان واألردن لبنان في السوریین والالجئین السوري
 المطر ضد بالستیكیة وأغطیة كھربائیة ومدافئ شتویة مالبس حقائب توزیع المشاریع ھذه شملت وقد

 المحتاجین إلعانة الضروریة المساعدات من وغیرھا المدارس لطالب وجاكیتات للتدفئة ووقود وبطانیات
 لبنان في السوریین الالجئین خیام داخل حراریة عوازل تركیب إلى باإلضافة الطقس، برودة تحمل على
 ".السوري الداخل في النازحات األخوات من لعدد دخل مصدر لتوفیر مشاغل ودعم

 ##البیان نھایة##
 القطري األحمر الھالل عن نبذة
 الضعیفة والمجتمعات األفراد وتمكین مساعدة إلى تھدف خیریة إنسانیة منظمة وھو ،1978 عام القطري األحمر الھالل تأسس
 جنیف، في الوطنیة للجمعیات الدولي االتحاد تضم التي الدولیة، اإلنسانیة الحركة في عضو والھالل. تمییز أو تحیز دون من

 واإلسالمیة والعربیة الخلیجیة الجمعیات من العدید عضویة الھالل یشغل كما بلدا، 190 من الوطنیة والجمعیات الدولیة، واللجنة
 الھالل ویستطیع. األحمر والصلیب األحمر للھالل العربیة للمنظمة العامة واألمانة الدولي، للھالل اإلسالمیة اللجنة: مثل

 جھودھا في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول ھذه القانونیة صفتھ إلى استنادا القطري األحمر
 .المحلیة الخیریة المنظمات باقي عن الھالل یمیز الذي الدور وھو اإلنسانیة،
 في والتنمیة لإلغاثة جاریة دولیة مشروعات على یشرف وھو والدولي، المحلي المستویین على القطري األحمر الھالل ویعمل
 الھالل بھا یضطلع التي اإلنسانیة األعمال بین ومن. وأوروبا وأفریقیا وآسیا األوسط الشرق أنحاء جمیع في البلدان من عدد

 على یعمل كما المخاطر، من والحد منھا والتعافي لھا واالستجابة للكوارث التأھب مجاالت في الدعم تقدیم القطري األحمر
 والتنمیة الصحیة والرعایة الطبیة الخدمات تقدیم خالل من المتضررین معیشة مستوى وتحسین الكوارث أثر من التخفیف

 واسعة شبكة بمجھودات الھالل ویستعین. اإلنسانیة المناصرة صعید على نشاطھ إلى باإلضافة المحلیة، للمجتمعات االجتماعیة
 .لصالحھم اإلنسانیة القوى حشد خالل من الضعفاء حیاة تحسین ورؤیتھ والملتزمین، المدربین والمتطوعین الموظفین من

 غانم بن محمد الدكتور إدارتھ مجلس لرئیس سبق فقد الجذور، عریقة ومصداقیة إنجازات من الھالل بھ یتمتع لما وانعكاسا
 تحت نشاطھ الھالل ویمارس. آسیا قارة عن الوطنیة للجمعیات الدولي االتحاد رئیس نائب منصب شغل أن المعاضید العلي
 والوحدة التطوعیة والخدمة واالستقالل والحیاد التحیز وعدم اإلنسانیة: وھي اإلنساني للعمل السبعة الدولیة المبادئ مظلة

 .والعالمیة
 بإدارة اإلعالمیة الشؤون رئیس عدنان، فرید بالسید االتصال یمكنكم وأنشطتھ، القطري األحمر الھالل عن المعلومات من لمزید

 .fareed@qrcs.org.qa: التالي اإللكتروني البرید عبر أو ،+974 5583 7338: رقم ھاتف على االتصال،
 :االجتماعي التواصل مواقع على صفحاتنا متابعة أو ،www.qrcs.org.qa: موقعنا زیارة یمكنكم كما
 https://www.facebook.com/QatarRedCrescent: بوك فیس
 QRCS@: وأنستغرام تویتر
 www.linkedin.com/company/qatar-red-crescent: إن لینكد


