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طن من املساعدات الغذائية وغ��  200يوزع  القطري  األحمر  الهالل

 الغذائية �� الصومال

وغ�� الغذائية املساعدات الغذائية كميات كب��ة من  توزيعمن  القطري  األحمر  الهالل انت�ى :الدوحة ― 2017 يوليو  25

من الصومال، وذلك �� إطار حملة "�ع�ن و�عاون" ال�ي  الشمالية األقاليم��  ا�جفافالقحط و  ن منتضرر�امللفائدة 

 بالتعاون مع الهالل األحمر القطري. "تاراك" أطلق��ا املؤسسة العامة لل�� الثقا��

تم ال�ي  املساعدات من طن 200 من أك�� توزيع ب ية مقد�شو الصومالالعاصمة �عثة الهالل األحمر القطري ��  قامتقد ف

 ال�ساملو  والفرشات سرةاأل املواد الغذائية وغ�� الغذائية مثل  من املساعدات تلك وتتألفا�حملة، �� إطار جمعها 

 .لها التا�عة والقرى  بر�رة دينةم��  محتاجة أسرةألف  16 من أك�� ومن املقدر أن �ستفيد م��ا  ،بطانياتالو 

 من اآلالف نزوح �� سبب� مما شما�� البالد، تضربا�حادة ال�ي  جفافا� موجة مع بال��امن املساعدات توزيع هذه أ�يي

 ع�� القطري  األحمر  للهالل اشكره عن يةالشمالاملناطق ��  املحلية السلطات تأعر� وقد .األصلية امناطقهمن  األسر 

 .للمتضرر�ن اإلغاثية جهوده

ها أبرز  ومن ،ةطقاملن تلك �� تنمو�ةال املشاريع من العديد سبق لھ تنفيذ القطري  األحمر  الهالل أن بالذكر  ا�جديدمن و 

 �� القطري األحمر  الهالل ينفذها ي�ال األخرى  املشاريع إ�� باإلضافة الصوما��، األحمر  للهاللتا�عت�ن طبيت�ن  عيادت�ن دعم

 .املحلية القدرات �ناءو  الغذائي واألمن ةيال�حالرعاية  قطاعات �� مشاريعتتضمن �� و  ،الصومال مناطق سائر 

 �ع�ن و�عاون الصومال

 عنوان تحت القطري  األحمر  الهالل مع بالتعاون  إغاثية حملةطلقت قد أ "كتارا" الثقا�� لل�� العامة املؤسسة�انت 

 ،قطري  ر�ال 2,319,000حوا�� ب قيم��ا تقدر  حاو�ة 12 تجمع أن حملةواستطاعت ا� ،"الصومال_و�عاون _�ع�ن_كتارا"#

 .واإلغاثية الغذائية املواد ع�� وتحتوي 

 العامة للمؤسسة العام املدير  السليطي إبراهيم بن خالد الدكتور  صرح سعادةع�� هامش اإلعالن عن نتائج ا�حملة، و 

 وذلك القطري، األحمر  الهالل مع بالتعاون  ا�حملة هذه إلطالق العميق بالفخر  �شعر  كتارا إن"": كتارا" الثقا�� لل��

 �� وجهودها واملن�و�ة، املحتاجة املجتمعات وخدمة اإل�سانية، املبادرات ورعاية تنظيم �� كتارا دور  ترسيخ من انطالقا



 

 �� للمحتاج�ن اإلغاثة تقديم �� املؤسسة لرسالة تحقيقا ومعانا��م، آالمهم اآلخر�ن مشاركة ع�� وا�حث ا�خ��  ثقافة �شر 

 ".كتارا ملس��ة املشرقة الصورة يم��  وسلو�ا من�جا الرائدة اإل�سانية املبادرات هذه باتت حيث العالم، بقاع ش�ى

 ##البيان ��اية##

 القطري  األحمر  الهالل عن نبذة

 أو  تح��  دون ب الضعيفة واملجتمعات األفراد وتمك�ن مساعدة إ�� ��دف تطوعية إ�سانية منظمة وهو  ،1978 عام القطري  األحمر  الهالل تأسس

 �شغل كما بلدا، 190 من الوطنية وا�جمعيات الدولية وال�جنة الدو�� االتحاد تضم ال�ي الدولية اإل�سانية ا�حركة �� عضو  والهالل. تمي��

 والصليب األحمر  للهالل العر�ية واملنظمة الدو��، للهالل اإلسالمية ال�جنة مثل واإلسالمية والعر�ية ا�خليجيةاملنظمات  من العديد عضو�ة

 �� قطر  دولة بذلك مساندا وال�وارث، الن�اعات مناطق إ�� الوصول  هذه القانونية صفتھ إ�� استنادا القطري  األحمر  الهالل ويستطيع. األحمر

 .املحلية ا�خ��ية املنظمات با�� عن هيم��  الذي الدور  وهو  اإل�سانية، جهودها

 �� البلدان من عدد �� والتنمية لإلغاثة جار�ة دولية مشروعات ع�� �شرف وهو  والدو��، املح�� املستو��ن ع�� القطري  األحمر  الهالل ويعمل

 �� الدعم تقديم القطري  األحمر  الهالل ��ا يضطلع ال�ي اإل�سانية األعمال ب�ن ومن. وأورو�ا وأفر�قيا وآسيا األوسط الشرق  أنحاء جميع

 معيشة مستوى  وتحس�ن ال�وارث أثر  من التخفيف ع�� �عمل كما املخاطر، من وا�حد م��ا والتعا�� لها واالستجابة لل�وارث التأهب مجاالت

 صعيد ع�� �شاطھ إ�� باإلضافة املحلية، للمجتمعات االجتماعية والتنمية ال�حية والرعاية الطبية ا�خدمات تقديم خالل من املتضرر�ن

 من الضعفاء حياة تحس�ن ورؤ�تھ واملل��م�ن، املدر��ن واملتطوع�ن املوظف�ن من واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستع�ن. اإل�سانية املناصرة

 .لصا�حهم اإل�سانية القوى  حشد خالل

 وا�خدمة واالستقالل وا�حياد التح��  وعدم اإل�سانية: و�� اإل�سا�ي للعمل السبعة الدولية املبادئ مظلة تحت �شاطھ الهالل و�مارس

 .والعاملية والوحدة التطوعية
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