
 

 

على  حربضحايا الإغاثة في  القطري  ألاحمر الهاللجهود فاعلة من 

 غزة

كوووووووووا   ،علووووووووى قطووووووووا  غووووووووزةقرابووووووووة ال ووووووووهر ن  تي اسوووووووو مر توووووووووال ألاخيوووووووو ة حووووووووربال فتوووووووو ةطوووووووووال  :الدوحبببببببب  ― 4102 سبببببببب      #

مووووووون خووووووووالل أهووووووواوي غووووووووزة ألابر وووووووا  إوووووووووى جا ووووووو  سوووووووا عل إووووووووى الوقوووووووو  الجهوووووووات التووووووووي الهوووووووالل ألاحمووووووور القطوووووووري فووووووووي مق موووووووة 

ال حوووووورك علووووووى كافووووووة ،  أيضووووووا موووووون خووووووالل سوووووو افي إلا  القطووووووا  الط ووووووي خاصووووووة فووووووي إلاغاثووووووة اسوووووواع ة  تقوووووو يش كوووووو  أ وووووو ال ام

 .إلاناسا ية لوضع ح  لهذه امأساةال  خ  الجميع على حث   ح   ال عش ال  وي ألاص  ة ل

 عبووووووو  مليوووووووون    وووووووالإووووووووى تلووووووووي  م لووووووو  فوووووووي مل وووووووو  يوليوووووووو اما ووووووو ي موووووووع ب ايوووووووة ألالموووووووة، بووووووواد  الهوووووووالل ألاحمووووووور القطوووووووري   

 لجمووووووووع عوووووووواجال يوووووووواإغاث  وووووووو ا  ، كمووووووووا أطلوووووووو غووووووووزة قطووووووووا ل عاجلووووووووة إغاثووووووووة تقوووووووو يشالاسوووووووو وابة لل وووووووووا   موووووووون أجوووووووو   صوووووووول    

 أسوووووووورة م ضوووووووور ة 0111أي مووووووووا   ووووووووادل  ،شوووووووو   ألوووووووو  01 ماسوووووووواع ة(   ووووووووال 019,019111) د ال  ماليووووووووي  3 بقيمووووووووة تب عووووووووات

 .أ هر 0 م ة ،القطا  على الحرب من

م  بوووووووو ا مما سووووووووا  ا ام  ا ووووووووا  ،قطووووووووا  غووووووووزة ضوووووووو  ق وووووووول التووووووووي  حقووووووووو  إلاناسووووووووا  أدا  الهووووووووالل ألاحموووووووور القطووووووووري ا   اكووووووووات 

 .ام  يي حماية ية ام  لقة بالوراعات اماسلحة   ات ال  لللقا و  ال  وي إلاناسان   كافة ألاعرا   الاتفاق

برئاسوووووووة سووووووو ادة  ئوووووور  مولووووووو  إلادا ة الوووووو ك و  محمووووووو  بووووووون   فووووووو   فيووووووع اماسووووووو ور مووووووون الهووووووالل ألاحمووووووور القطووووووري   ووووووا ك 

فوووووووي ال اصووووووومة ألا د يوووووووة عموووووووا  عقووووووو ه الاتحووووووواد الووووووو  وي للجم يوووووووات الوطليوووووووة الوووووووذي ج موووووووا  فوووووووي الا  غوووووووا ش ال لوووووووي ام اضوووووووي 

 الجم يووووووات الوطليووووووة فووووووي خووووووالل الاج مووووووا   ا وووووو  مم لووووووو  .امحاصوووووور القطووووووا  فووووووي إلاناسووووووا ية ألا ضووووووا   اسوووووو  را  ملاق ووووووة

ضووووووووووور  ة اتولووووووووواي موقوووووووو  محوووووووو د لحمايوووووووووة بحومووووووووور فوور ووقوويووووووووووا الوولووووولووووووووووة الووو  لووويوووووووووووة للوووووووووولي  ألا أ سووووووووووووـ   وووموووووووووووال ألا  ال وووووووور  

غوووواثوووووووووووة الووو  لووويووووووووووة  الوووطوولوويوووووووووة فوووووووووو  قووطوووووووووا  غوووووووووزة لوو ووقوووووووووو  بووووأد ا هوووووووووووا طووفوووووووووال  الوطوواقووووووووش الط يوووووووة  إلا  خاصوووووووة ألا  ،امووووووو  يي 

 .إلاناسا ية

الاقتوووووو ا  هووووووذا جووووووووال امو م ووووووو   أ ،قوووووووووورا ات الاجوو وومووووووووا  ف يوووووو يووووووووووواد  لويوووووووة ل إبووضوووووووور  ة  ام اضووووووي . دطووالوووووووو   موووووون جه وووووو  

الوووووووواد ة عووووووون  القوووووورا اتمووووووون أجوووووو  م ا  وووووووة تلفيوووووووذ ، ام اضووووووي  .ثالثووووووة أعضوووووووا ، بيووووووو  ش دم و وووووووة مووووووون لجلووووووة ت ووووووو ي   تووووووش 

 أهمهووووووا تلتوووووويش موووووواتمر د وووووووي يضووووووش ملتمووووووات إناسووووووا ية با ضووووووافة إوووووووى  ووووووركا  حقووووووو  إلاناسووووووا   ملتمووووووات غيوووووو   الاج مووووووا 

ور  كمووووووووا قووووووووو  ووووووووأ  حمايووووووووة اموووووووو  يي  فووووووووي  قوووووووول الحوووووووورب،اتفاقيووووووووة جليوووووووو  الرا  ووووووووة   ح وميووووووووة موووووووون أجوووووووو  تط يوووووووو  قوووووووووا ي 

 .لالتحاد في قطا  غزة خر امو م و  عق  اج ما  



 

 

 عبووووو   يلوووووك ،غووووزة قطوووووا إوووووى  ط يوووووة طووووواقش إدخوووووال إم ا يووووة ل حوووووث ال  ليووووة اللجلوووووة بز ووووا ة الهوووووالل موووون خووووور   فوووو  قوووووا  ذلككوووو

 تقووووووو مها التوووووووي اللوجاسوووووووتية التاسوووووووهيالت عبووووووو  إغاثوووووووة موووووووواد  تووووووووفي  القطوووووووا  ماست وووووووفيات الحمايوووووووة مووووووون ألادنووووووو  الحووووووو  توووووووأمي 

 .اللجلة

مواجهوووووة كافوووووة عووووون بوووووذل قووووووا ر الجهووووو     القطوووووري  ألاحمووووور للهوووووالل ال ا  وووووة إلاغاثوووووة فووووور  ت وقووووو  لوووووش  فوووووي غضوووووو  يلوووووك، 

 يوميوووووووا يتاسووووووواقطو  ظلووووووووا  الوووووووذين الجرحوووووووى   عايوووووووة القطوووووووا  أبلوووووووا  مووووووون امل وووووووو ي   وووووووو ةال حووووووو يات  اموووووووواع  فوووووووي سووووووو ي  

 اله  ووووووووة اتفاقوووووووات   غووووووووش الووووووو ما   ز ووووووو   يقووووووووا  ال  ليوووووووة  الضووووووو و  ال بلوماسووووووووية الجهوووووووود  غوووووووش القووووووووو ،  طوووووووأة تحووووووول

 .ام  اق ة

ت وووووووي   ،الفلاسووووووطي ية الصووووووحة   لا ة ام حوووووو ة ألاموووووووش   كوووووواالت الفلاسووووووطي ي ألاحموووووور الهووووووالل مووووووون الوووووووا دة ال قووووووا  ر علووووووى   لووووووا 

 الهووووووووالل م  وووووووو موووووووون جه وووووووو  أجوووووووورر    . ال  ذيووووووووة  إلايوووووووووا   إلاصووووووووحا   اميوووووووواه الصووووووووحة اتقطاعوووووووو فوووووووويعجووووووووز  وووووووو ي   جووووووووود 

تووووووووووفي   لألضوووووووورا    ووووووووو    صوووووووو  أهووووووووش الاح ياجوووووووووات الطا ئووووووووة، التووووووووي تم لووووووووول فووووووووي اسووووووووور   اتقييموووووووو غووووووووزة فوووووووووي القطووووووووري  ألاحموووووووور

 .ماست فياتا قود إلام ادات  اماس لزمات الط ية   

أعوووووو اد الإووووووحايا إوووووووى ا تفووووووا  إوووووووى أغاسووووووط   60اد  عوووووون الهووووووالل ألاحموووووور القطووووووري ب ووووووا    تقووووووا  ر الحالووووووة الووووووو  خوووووور  أ ووووووا  

 3315 بيووووووووو  شجر حوووووووووا  019,00، با ضوووووووووافة إووووووووووى طفوووووووووال 055سوووووووووي ة   601 بيووووووووو  شم تمهوووووووووش مووووووووون امووووووووو  يي ،  وووووووووهي ا  6061

سووووووو ا  ملوووووووذ ب ايوووووووة حالوووووووة الطووووووووا   أثلوووووووا  تأديوووووووة مووووووون طوووووووواقش إلا  اش وووووووو 06أصووووووور      اط ر ووووووواست وووووووه  كموووووووا  ،أطفوووووووال

ممووووووا أدر إوووووووى توووووو مي   ،للهووووووالل ألاحموووووور الفلاسووووووطي يتا  ووووووة سوووووو ا  إ ةسوووووويا   ,6اسوووووو   ا  إوووووووى با ضووووووافة  ،عملهووووووش إلاناسووووووان 

 .ال ام بم  ا  5

التووووووي تاسوووووو  ل فووووووي  ،   ا  املووووووالل ام  يووووووة بالووووووووا    اسوووووو يوووووو  ال مليووووووات ال اسوووووو ر ة ت  موووووون  تيوووووووةان وووووو ا  ألا فووووووي ظوووووو   

أي موووووووا يفووووووو    وووووووع سووووووو ا   ، ووووووال  قرابوووووووة  ووووووو  مليوووووووو   عوووووو د اللوووووووالحي ، بلوووووو  إجمووووووواوي توووووو مي ا كوووووووامالمنووووووو ل  059611توووووو مي  

القطووووووووا  فووووووووي توووووووو مي  م  ووووووووةت ال  يووووووووة ال ح يووووووووة  علووووووووى  أسووووووووها محطووووووووة توليوووووووو  ال هر ووووووووا  الوحيوووووووو ة إوووووووووى با ضووووووووافة  ،قطووووووووا ال

 . م  ةت امياه  الور  الوحي

 الهالل السابق  مشاريع حال 

ا  أصووووو   م  وووووو  الهووووووالل فوووووي قطووووووا  غووووووزة تقر ووووورا  سووووووميا اسوووووو  ر  فيوووووو  الحالوووووة الراهلووووووة للم ووووووا  ع التوووووي  فووووووذها فووووووي القطوووووو

أبوووووووورل مووووووون   . حووووووورب،   صووووووو  لجوووووووش موووووووا لحووووووو    ووووووووا مووووووون أضووووووورا  كليوووووووة  جزئيوووووووة جووووووورا  الاماضووووووويةخوووووووالل الاسووووووولوات القليلوووووووة 

 ،م ووووووووور   إن وووووووووا  مركوووووووووز م لوووووووووو  ل وووووووووال  مر ووووووووو   القووووووووو   الاسووووووووو ري بماست وووووووووف  الوفوووووووووا    وووووووووزةام وووووووور عات ام ضووووووووور ة 

م وووووووور   ال  ييووووووووة ال يتيووووووووة  ام  سووووووووية ،   م وووووووور   إعووووووووادة بلووووووووا   صوووووووويا ة م  وووووووو   مرافوووووووو  كليووووووووة الز اعووووووووة بوام ووووووووة ألالهوووووووور  

 .م ر   اس  مال بلا   تأثرث الو  ة ال قلية بال لية الجام ية،   للطل ة ي ي إلاعاقة



 

 

،  مووووووووون بي  وووووووووا م ووووووووور   الحووووووووورب لحاسووووووووون الحوووووووووع، فقووووووووو  كا ووووووووول هلووووووووواك   ووووووووو  ألاعموووووووووال املفوووووووووذة التوووووووووي لوووووووووش ت ضووووووووور  مووووووووون 

ت وووووووطي  م  وووووووو  الجراحوووووووات ال لوووووووووو ي فووووووووي ماست وووووووف  ال ووووووووفا ،  م ووووووور   تأهيوووووووو   تطووووووووو ر مإووووووو ات الووووووووور  الوووووووووحي 

 ات ال هر ائيووووووة،   ووووووالي ال لاصووووووور التووووووي لووووووش يووووووورد يكرهووووووا فووووووي ال قر ووووووور موووووون م وووووور  ي تطوووووووو ر خوووووو مات إلاعاقووووووة  دعوووووووش  امولوووووو

 .ماساسات ال  ليش ال اوي في قطا  غزة

 ل ستشفياتل أدوي  توريد

إووووووووووووى ( اد ال   509,01 قيم  وووووووووووا ع ووووووووووووة د ائيوووووووووووة 019311جمووووووووووواوي إب)أصووووووووووولا  د ائيوووووووووووة أساسوووووووووووية  5تو  ووووووووووو  مووووووووووون توووووووووووش الا   وووووووووووا  

اماست ووووووووفيات الرئراسووووووووية ال ماسووووووووة بالقطووووووووا    مات الطوووووووووا    ال مليووووووووات الجراحيووووووووة فوووووووويخوووووووو  عشلوووووووو ماسوووووووو ودعات الووووووووولا ة

إ قوووووووووواي  ال  ممووووووووووا سوووووووووواع ها علووووووووووى  ، اصوووووووووور  ألا    وووووووووو    ووووووووووه ا  ألاقووووووووووو     كمووووووووووال عوووووووووو  ا     ماست ووووووووووفيات ال ووووووووووفا  هووووووووووي 

 اصووووووووووولف 50قووووووووووو  ها مووووووووووون ألاد  وووووووووووة  اماسووووووووووو  ل ات الط يوووووووووووة إضوووووووووووافية  ووووووووووورا  كميوووووووووووات لترتر وووووووووووات توووووووووووش اتلووووووووووواي كموووووووووووا  ،ألا  ا 

 .د ال   مليون ت  ل  مليو  ع وة ,.6ي وا ل بإجماوي 

 إصالح ألاضرار في شبكات مياه الشرب

غووووووووووزة بال  ووووووووووا   مووووووووووع الفوووووووووور  امي ا يووووووووووة ل ل يووووووووووة غووووووووووزة بتلفيووووووووووذ فووووووووووي قووووووووووا  طوووووووووواقش الهووووووووووالل  ،د ال  0,19111ب مو وووووووووو  قوووووووووو  ه 

 يلووووووك موووووون خووووووالل تز  وووووو  ال ل يووووووة بقطووووووع غيووووووا   مووووووواد صوووووويا ة ضوووووور   ة  ،ال ووووووربم وووووور   صوووووويا ة طا ئووووووة ل وووووو  ات ميوووووواه 

ناسووووووومة  ت واجووووووو    وووووووا  6119111إعوووووووادة ت ووووووو ي  خووووووو مات اميووووووواه فوووووووي ملطقوووووووة يقط  وووووووا مموووووووا سووووووواع  علوووووووى  أهيووووووو ، العوووووووادة   

 . ال  319111 ي حواوي ا م  سة ت ,6

 وريد تجهيزات طبي  وأدوات جراحي ت

 ،ال وووووووووف مووووووون ضووووووو    اضووووووو  فوووووووي ال وهيووووووو ات الط يوووووووةعلوووووووى  جووووووو  أقاسوووووووا  جراحوووووووة ال توووووووا   ألاطفوووووووال ال ووووووو   ت وووووووان  

ل حو وووووو  لل ووووووال  ا فووووووع ناسوووووو ة الوفيووووووات أ   تاسوووووو   فووووووي علووووووى تقوووووو يش خوووووو مات ملاسوووووو ة للمووووووواطلي       اممووووووا يحوووووو  موووووون قوووووو   

هووووووووذه عوووووووو اد قوووووووووائش باالح ياجووووووووات الضوووووووور   ة ل وهيوووووووو  إغووووووووزة فووووووووي بال  اسووووووووي  مووووووووع  لا ة الصووووووووحة تووووووووش فقوووووووو  لووووووووذا  .بال ووووووووا  

 وووووووووورا   جووووووووووا ي ال موووووووووو  علووووووووووى الإجوووووووووورا ات قوووووووووو  ا   وووووووووول    ،جراحيووووووووووةالد ات  ألا   اماسوووووووووو  ل ات الط يووووووووووةجهزة بووووووووووا  ألاقاسووووووووووا  

 .تو   ها خالل ألايا  القليلة القادمة

 م يلووووووة  وووووورلي ال لووووووووية  الجراحووووووة الط ووووووي لل أهيوووووو  الوفووووووا  است ووووووف مامقوووووور الج يوووووو   توهيوووووو  إعووووووادةب الهووووووالل كووووووذلك قووووووا 

 , لووووووووووووال  ط يوووووووووووة  ماسووووووووووو  ل ات أد  وووووووووووةتووووووووووووفي  ، عوووووووووووال ة علوووووووووووى ألووووووووووو  د ال  060بقيموووووووووووة  الط يوووووووووووة  ألاجهوووووووووووزة با ثوووووووووووا  غوووووووووووزة

 .د ال  أل  01م  ا  الوفا  ماست ف كا   ور   د ال ، أل  001 بل ل إجمالية بقيمة أهلية ماست فيات



 

 

 ماست وووووووفيات علووووووى  تول  هوووووووا د ال  ألوووووو  611 بقيموووووووة ج يوووووو ة ط يووووووة  م ووووووو ات أجهووووووزة  ووووووورا أيضووووووا الهوووووووالل  جهووووووود ووووووملل   

 .د ال  مليو   0.0  بقيمة أخرر  ط ية توهي ات الطر    في القطا ،

 سعاف للهالل الفلسطينيسيارات إشراء 

قوووووووووو  ة الطووووووووووواقش امي ا يووووووووووة علووووووووووى  إوووووووووووى إضوووووووووو ا ال ا  ووووووووووة للهووووووووووالل ألاحموووووووووور الفلاسووووووووووطي ي سوووووووووو ا  إلا  سوووووووووويا اتتوووووووووو مي  أدر 

سووووووويا ت   ووووووورا  يووووووو ش حاليوووووووا إ  وووووووا  إجووووووورا ات لوووووووذا إووووووووى امووووووووابي  فوووووووي اميووووووو ا    قلهوووووووش إووووووووى اماست وووووووفيات،  سووووووور  االوصوووووووول 

 .دخالهما إوى القطا إ  ا د ال   ,000950ج ي تي  ب  لفة س ا  إ

 مستشفى ألاملتوسع  قسم ال أهيل السريري في 

ألاحمووووووور القطوووووووري ب مو ووووووو  مووووووون  الهووووووواللأن وووووووأه الوووووووذي )يوووووووون   ماست وووووووف  ألامووووووو  بلوووووووا فوووووووي قاسوووووووش ال أهيووووووو  الاسووووووور ري صوووووووا  

الووووووووذين يح وووووووواجو  جرحووووووووى لامووووووووالي الوحيوووووووو  ل(  عووووووووادة إعمووووووووا  غووووووووزة حملووووووووة الفوووووووواخو ة   ر ووووووووام  مولوووووووو  ال  ووووووووا   ال لي ووووووووي

عووووووون اسووووووو ق ال القاسوووووووش لعجوووووووز    تووووووورا.  امووووووو بالخووووووو مات تأهيووووووو  ط وووووووي م لوووووووووة،  يلوووووووك   ووووووو  تووووووو مي  ماست وووووووف  الوفوووووووا  

د ال  مضووووووووووواعفة الطاقووووووووووووة  0009111قووووووووووو  ه  تموووووووووووو الالهووووووووووووالل ألاحمووووووووووور القطوووووووووووري قووووووووووو   ، الجرحوووووووووووىامت ايووووووووووو ة مووووووووووون عووووووووووو اد ألا 

تلوووووووي  طووووووواب   تووووووش ، الط يووووووةالاسووووووتي ابية للقاسووووووش موووووون خووووووالل توووووووفي  أسوووووورة إضووووووافية    وووووو  ال وهيوووووو ات  اماسوووووو  ل ات 

 . وس ة ملية الاماست ف  ل من كام 

 مهرجان نصرة غزة

موووووووووون اماساسووووووووووات   موموعووووووووووة( ك ووووووووووا ا)للحووووووووووي ال قووووووووووافي  اماساسووووووووووة ال اموووووووووةبال  ووووووووووا   مووووووووووع  توووووووووش الهووووووووووالل ألاحموووووووووور القطووووووووووري 

ال  يووووووووو  مووووووووون الف اليوووووووووات ال قافيوووووووووة  ال ووووووووور   الفليوووووووووة   وووووووووه غوووووووووزة ل ضوووووووووامن موووووووووع مهرجا وووووووووا فليوووووووووا ل ال ي يوووووووووة  إلاعالميوووووووووة

 حضوووووووووو    سووووووووـ، ل ووووووووو را  موووووووون قطوووووووور  فلاسووووووووطي   الاسوووووووو وديةالفلووووووووا ي   ام  وووووووو ين  ا ل ووووووووة موووووووون  بم ووووووووا كة ن ووووووووادية إلا

توووووووش امهرجوووووووا  علوووووووى هوووووووام     .الفلاسوووووووطي ي ال ووووووو   حقوووووووو  ل دعمهوووووووش عووووووون ت  يووووووو ا مل لفوووووووة ج اسووووووويات مووووووون غفيووووووو  جمووووووواهي ي 

فوووووووي  اماساسووووووواتألافوووووووراد    مووووووون ك يووووووو ا تفووووووواعال لقووووووو  موووووووا هوووووووو  ، أهووووووواوي غوووووووزةإغاثوووووووة مووووووون أجووووووو  حملوووووووة لجموووووووع ال ب عوووووووات إطوووووووال  

 .مليو    ال 001حويلة ال ب عات حيث توا لت قطر، 

علووووووى غوووووزة عوووووون  الحوووووربالوووووراغ ي  فووووووي دعوووووش جهووووووود إغاثوووووة ضووووووحايا تب عووووووات ل لقووووو  وسووووووائ  الخوووووو  الهوووووالل ال  يوووووو  مووووون   

 سووووووووووالطة فوووووووووي ألاحمووووووووور القطوووووووووري  الهووووووووووالل مقووووووووور ال ب عوووووووووات إووووووووووى ، أ  تاسووووووووووليش00000300 :الاسووووووووواخن بوووووووووال ـ طر ووووووووو  الاتووووووووووال

امووووووووووولعي  فووووووووووي امراكووووووووووز ال وا  وووووووووووة امل لفووووووووووة،  كووووووووووذلك ال بوووووووووو   عبوووووووووو  إلا ت  وووووووووول علووووووووووى ال لووووووووووووا   الق يمووووووووووة أ  إوووووووووووى مل   يوووووووووو 

لل بوووووووووو   بم لوووووووووو   6500,إوووووووووووى الوووووووووورقش   وووووووووووية  سووووووووووالة فووووووووووي" قطوووووووووور" كلمووووووووووة ، أ  بإ سووووووووووالWWW.QRCS.ORG.QA: إلال ت  نوووووووووو 
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 ##  اية ال يا ##

 نبذة عن الهالل ألاح ر القطري 

 تم ي  ألافراد  امو م ات الض يفة من د   تحي  ،  هو ملتمة إناسا ية خي ية      إوى ماساع ة ,0,5تأس  الهالل ألاحمر القطري عا  

 الهالل عضو في الحركة إلاناسا ية ال  لية، التي تضش الاتحاد ال  وي للجم يات الوطلية في جلي ،  اللجلة ال  لية،  الجم يات . أ  تميي 

اللجلة إلاسالمية للهالل ال  وي، : سالمية م  بل ا، كما      الهالل عضو ة ال  ي  من الجم يات ال ليوية  ال ر ية  إلا  ,,0الوطلية من 

  اس طيع الهالل ألاحمر القطري استلادا إوى صف   القا و ية هذه الوصول .  ألاما ة ال امة للملتمة ال ر ية للهالل ألاحمر  الولي  ألاحمر

 .الذي يمي  الهالل عن بالي املتمات ال ي ية امحليةإلاناسا ية،  هو ال     جهودها ا بذلك د لة قطر في  إوى ملاط  الن اعات  ال وا  ، ماسا

في    م  الهالل ألاحمر القطري على اماس و ي  امحلي  ال  وي،  هو   ر  على م ر عات د لية جا  ة لإلغاثة  ال لمية في ع د من ال ل ا  

التي يضطلع   ا الهالل ألاحمر القطري تق يش ال عش في  من بي  ألاعمال إلاناسا ية . جميع أ حا  ال ر  ألا سـ   سيا  أفر قيا  أ    ا

مواالت ال أه  لل وا    الاس وابة لها  ال  افي م  ا  الح  من املاطر، كما   م  على ال لفي  من أثر ال وا    تحاسي  ماس ور م ر ة 

 ات امحلية، با ضافة إوى ن اط  على ص ي  ام ضر  ن من خالل تق يش ال  مات الط ية  الرعاية الصحية  ال لمية الاج ماعية للمو م

  اس  ي  الهالل بموهودات    ة  اس ة من اموظفي   ام طوعي  ام   ي   املت مي ،   ؤ    تحاسي  حياة الض فا  من . املاصرة إلاناسا ية

 .خالل ح   القور إلاناسا ية لوالحهش

ة الجذ  ، فق  س   لرئر  مول  إدا ت  ال ك و  محم  بن غا ش ال لي ام اضي   ان  اسا ما ي م ع ب  الهالل من إ والات  مو اقية عر ق

  ما س الهالل ن اط  تحل متلة ام اد  ال  لية الاس  ة . أ      ملو   ائ   ئر  الاتحاد ال  وي للجم يات الوطلية عن قا ة  سيا

 .  مة ال طوعية  الوح ة  ال اميةإلاناسا ية  ع   ال حي   الحياد  الاس قالل  ال: لل م  إلاناسان   هي

إدا ة الاتوال، على  ئر  ال ا   إلاعالمية ب، فر   ع  ا مز   من ام لومات عن الهالل ألاحمر القطري  أن ط  ، يم ل ش الاتوال بالاسي  

 .fareed@qrcs.org.qa: ، أ  عب  الب ي  إلال ت  ن  ال اوي+50, 00,3 ,533 :هات   قش

 :  م ا  ة صفحاتلا على مواقع ال واص  الاج ما ي، أwww.qrcs.org.qa: موق لا كما يم ل ش ل ا ة

 https://www.facebook.com/QatarRedCrescent: فر  بوك

 QRCS@: تو ت   أناس  را 

 crescent-red-www.linkedin.com/company/qatar: ليل   إ 
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