
 

 ##بيان صحفي##

 بدعم من الخطوط الجوية القطرية

 قطاع غزةاألردن وصائم في الالهالل األحمر القطري يوزع طرود إفطار 

وأحاول جاهداً إيجاد مأوى  ،أفراد 5من  ةأعيل عائلتي المكون" الدوحة: ― 2020 مايو 20

بهذه الكلمات تحدث الحاج ماهر هيثم  .يجاد عمل بغزة"إوطعام ألبنائي رغم كبر سني وصعوبة 

(67  ً من سكان قطاع غزة عن تردي وضعه االقتصادي بسبب الظروف اإلنسانية  (عاما

مشروع وجاء حديثه أثناء استالمه لطرد غذائي ضمن  ،الصعبة التي تواجه السكان في غزة

شهر  خالل"إفطار صائم" الذي ينفذه الهالل األحمر القطري بدعم من الخطوط الجوية القطرية 

 .مباركرمضان ال

حيث أجرى أكثر من عملية قلب  ،ويوضح الحاج ماهر أنه يعاني من ظروف صحية قاسية

ساعدته في شهر الطيبة التي واأليادي مما جعله غير قادر على العمل، مشيداً بالجهود  ،مفتوح

 ومتمنياً استمرار مساندة العائالت الفقيرة بقطاع غزة. ،رمضان المبارك

وحول أهمية توزيع الطرود الغذائية لألسر الفقيرة بغزة، يؤكد نائب المدير العام لمديريات 

بالتنسيق مع الهالل أنهت قطاع غزة حسام أبو الخير أن الوزارة وزارة التنمية االجتماعية في 

ألشد العائالت مئات الطرود الغذائية تسليم  وبدعم من الخطوط الجوية القطريةحمر القطري األ

ن عن العمل يعاطلالسن والعاقة وكبار اإل يذومن  ينمستفيدلتصل إلى ال ،فقراً في قطاع غزة

 .منذ سنوات

ً غذائي اً صنف 20ويتضمن الطرد الواحد  ، الحليب والجبن واألرز والسكر والزيت ثلممتنوعاً،  ا

في ظل جائحة  سالمة والوقاية من العدوىبطريقة تضمن أعلى مستوى من الويتم التوزيع 

بناًء  ،حرصنا على اختيار المستفيدين وفقاً لمعايير خاصةوأضاف أبو الخير: " .العالمية كورونا

إنجازه في مرحلة سابقة قبل بدء تنفيذ ي تم ذوال ،على تقييم الحالة االجتماعية لكل مستفيد

 ".مشروع إفطار صائم

في دعم مشروع إفطار الصائم القطرية الخطوط الجوية فقد امتدت مساهمة وبالتوازي مع ذلك، 

حيث تم األسر األردنية والسورية المحتاجة في األردن، التابع للهالل األحمر القطري لتشمل 

 .خالل الشهر الفضيل همتلبية احتياجاتلالعائالت لمئات غذائية  تتوزيع سال



 

هـ تحت  1441حملة الهالل األحمر القطري الرمضانية لعام جاءت هذه التوزيعات ضمن 

في تستهدف تنفيذ سلسلة من المشاريع والبرامج اإلنسانية والتي شعار "هو خيراً وأعظم أجراً"، 

من النازحين شخص مليون عددهم الحول العالم، بإجمالي مستفيدين يتجاوز بلداً  22دولة قطر و

 والالجئين والمحتاجين.

ألف تذكرة سفر مجاناً للعاملين في مجال  100وكانت الخطوط الجوية القطرية قد قدمت مؤخراً 

الرعاية الصحية الذين كانوا وما زالوا متواجدين في الصفوف األمامية لمحاربة تفشي فيروس 

كمبادرة لشكرهم وتقديراً لجهودهم البطولية خالل هذه ( حول العالم، وذلك 19-كورونا )كوفيد

 .األزمة

 ##نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

تهدف إلى مساعدة وتمكين األفراد  تطوعية، وهو منظمة إنسانية 1978تأسس الهالل األحمر القطري عام 

التي تضم االتحاد  الدوليةدون تحيز أو تمييز. والهالل عضو في الحركة اإلنسانية بوالمجتمعات الضعيفة 

الخليجية المنظمات بلدا، كما يشغل عضوية العديد من  191والجمعيات الوطنية من  الدوليةالدولي واللجنة 

حمر والصليب األحمر. والعربية واإلسالمية مثل اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األ

إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث،  ويستطيع الهالل األحمر القطري استناداً 

 .عن باقي المنظمات الخيرية المحلية هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مسانداً 

المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات دولية جارية ويعمل الهالل األحمر القطري على المستويين 

لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن بين األعمال 

اإلنسانية التي يضطلع بها الهالل األحمر القطري تقديم الدعم في مجاالت التأهب للكوارث واالستجابة لها 

ي منها والحد من المخاطر، كما يعمل على التخفيف من أثر الكوارث وتحسين مستوى معيشة والتعاف

المتضررين من خالل تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والتنمية االجتماعية للمجتمعات المحلية، 

من الموظفين  باإلضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات شبكة واسعة

 .والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانية لصالحهم

ويمارس الهالل نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل اإلنساني وهي: اإلنسانية وعدم التحيز 

 .والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


