
 

 ##بیان صحفي##

 إنسان 125,000لفائدة ماشیة رأس  9,140توزیع 

 تحت شعار "تقرب بأضحیتك" ھـ 1441لعام األضاحي  مشروعالھالل األحمر القطري یطلق 
 الھالل األحمر القطري علنأتحت شعار "تقرب بأضحیتك"،  الدوحة: ― 2020 یولیو 18

 ً ھدف إلى التیسیر على السادة یمشروع  و، وھھـ 1441لعام ألضاحي ا مشروعإطالق رسمیا
األضحیة تحت ب التبرع، من خالل عید األضحى المباركاألضحیة في الراغبین في أداء شعیرة 

 .توزیعھا على المستحقینبعد ذلك مظلة الھالل األحمر القطري، الذي یتولى 

بقیمة إجمالیة من قبل السادة المضحین ضاحي األ شراءلاتخاذ الترتیبات الالزمة وھذا العام، تم 
في التبرع بقیمتھا تم التي األضاحي لحوم توزیع بعد ذلك بحیث یتم لایر قطري، ملیون  6.5

 5قطر ودولة في الضعیفة من الفئات  شخص 125,000أكثر من یستفید منھا غذائیة حصص 
 .محتاجة انبلد

العوضي مدیر إدارة تنمیة محمد السید یوسف قال ھـ،  1441الحملة لعام إطالق على ھامش و
للعام مشروع األضاحي إلى إطالق وفقنا تعالى أن نحمد هللا " :لھالل األحمر القطريالموارد با

والسنویة الحمالت والمشاریع الموسمیة جملة ضاف إلى توھي سنَّة حسنة ، على التوالي لثالثا
الخیري واإلنساني سمة راسخة في عمل الھالل األحمر القطري  عوامعلى مر األالتي أصبحت 

 في كل مكان".الضعفاء والمحتاجین لصالح 

قیادةً قطر الحبیبة لدولتنا التھنئة صادق عن نعبر أن ال یفوتنا في ھذه المناسبة ": قائالً  تابعو
ً و بقرب حلول عید األضحى المبارك، الذي  ،والعالم أجمعألمة اإلسالمیة لو ،حكومةً وشعبا

بأداء إلى المولى عز وجل فیھ القادرون ویتقرب مودة، والبالمرح والتآلف الناس یسعد فیھ 
ً فرح فیھ تو، دینیةالشعیرة ال ما یكفي لسد وال تجد ضاقت علیھا ظروف الحیاة كل أسرة أیضا

مصادر تأثرت األسر التي  آالفمؤخراً  إلیھاأضیفت ، وأو اللجوء نزوحالفقر أو البسبب  رمقھا
وما صاحبھا من إجراءات  )19-انتشار جائحة فیروس كورونا المستجد (كوفیدرزقھا بسبب 

 ".لمتاجر واألسواقلاحترازیة وإغالق 

 لمستفیدینللمضحین وا منفعة مزدوجةقوم على تحقیق ترؤیة المشروع أن  عوضيال وضحأو
خالل سھولة في ذلك من یجدون سوف إخراج األضحیة في راغبین الالسادة ف، على السواء

اإلخوة و، اآلمنة التي یوفرھا الھالل األحمر القطريالتحصیل وسائل عبر األضحیة  شراء
ً  بصورة آمنة اللحوم المغذیةما یكفیھم من سوف یحصلون على حتاجین الم وكل ذلك ، تماما



 

ً ضمن  ً  ،األوقات المحددة شرعا نیل عظیم الثواب عنھا بإذن الكتمال شعیرة األضحیة وضمانا
 هللا.

مكانة وثقة ما تتمتع بھ المؤسسة من لھالل األحمر القطري إلى مدیر تنمیة الموارد باونوه 
على الوصول إلى الفئات المحتاجة  تھكبیرین في مجال العمل اإلنساني واالجتماعي، وقدر

للدعم، حتى في أشد المناطق صعوبة مثل البلدان المتضررة من الكوارث الطبیعیة أو النزاعات 
المسلحة. وأضاف: "نتعاون مع الجمعیات الوطنیة الشقیقة والسلطات المحلیة في البلدان التي 

ا نشرف على جمیع عملیات نعمل بھا من أجل توفیر رؤوس الماشیة بأعلى المواصفات، كم
 الذبح والتوزیع واختیار المستفیدین األشد احتیاجاً لمثل ھذه المساعدات الغذائیة".

 يمندوبعن طریق  ةقیمالتبرع بللالمسارعة كل من نوى الھدي ھذا العام إلى  عوضيالدعا و
استخدام أي وسیلة األسواق والمجمعات التجاریة، أو بلھالل األحمر القطري التابعین لتحصیل ال

سداد ثم ختیار نوع األضحیة ومكان توزیعھا وذلك ال، مشروعالمخصصة لل تبرعمن وسائل ال
مكن تنفیذ عملیة الذبح في الوقت الشرعي المحدد، وإیصال األضاحي إلى یقیمتھا، حتى 

 المستحقین في أسرع وقت ممكن.

ً جانباً محلیاً ویشمل مشروع األضاحي إن  عوضيالقال وعن تفاصیل الحملة،  . ففي آخر خارجیا
بقیمة إجمالیة  من الضأنرأس  1,000 داخل قطر، یتم التعاون مع شركة ودام من أجل توفیر

ذبحھا بالوسائل الصحیة المعتمدة في األماكن تتولى الشركة كما ، لایر قطري 520,000
 الھالل األحمر القطري على ومتطوعي يأخصائیتوزیعھا من خالل یتم المخصصة لذلك، ثم 

 .في المتوسط مستفید 13,200عامل، بإجمالي  6,000وأسرة بسیطة  1,200

بالتعاون مع الجھات الشریكة یقوم الھالل األحمر القطري فسوف على الصعید الخارجي، أما 
، السودان، فلسطین (الضفة الغربیة)، العراقھي: بلدان  5في  ذبح وتوزیع لحوم األضاحيب

ً  8,140المقرر توزیعھا األضاحي عدد رؤوس یبلغ إجمالي و. إثیوبیا، الصومال ، فیما رأسا
ً شخص 111,820یصل عدد المستفیدین منھا إلى   .ا

 9,010تشمل ، حیث وفقاً للضوابط الشرعیة إلى فئاتمقسمة األضاحي إلى أن  عوضيال شارأو
مجزئة  اللحوم في صورة أسھمتقسیم تم یو .رأساً من األبقار 130و رؤوس من الضأن والماعز

 ً  الجمیع.لتكون في متناول  سةھي تتوافر بأسعار منافِ ، وشرعا

وسائل عدة الھالل األحمر القطري خصص فقد ، األضحیةاختیار وشراء بكیفیة فیما یتعلق و
مندوبي التحصیل ، وذلك من خالل السالمة والوقایة من العدوىمعاییر ا ھراعى جمیعت



 

عن طریق الموقع قیمة الفي الموالت والمجمعات التجاریة، كما یمكن سداد  ینالموزع
 الرسائل النصیة القصیرةصفحة أو  )www.qrcs.org.qaاإللكتروني (

)app.qrcs.org.qa/adh،( خدمة خط المتبرعین بر أو التواصل ع)أو طلب  )،66666364
التحویل على حساب الھالل األحمر القطري لدى أو )، 33998898(خدمة التحصیل المنزلي 

أو المصرف  )QA74BRWA000000000200000094353(رقم اآلیبان: بنك بروة 
) أو الدولي اإلسالمي (رقم QA51QISB000000000110575190014(رقم اآلیبان: 

للھالل  المقر الرئیسيزیارة أو ، )QA66QIIB000000001111126666003اآلیبان: 
 .الكورنیشمنطقة ب األحمر القطري

 ##نھایة البیان##
 نبذة عن الھالل األحمر القطري
تھدف إلى مساعدة وتمكین األفراد  تطوعیة، وھو منظمة إنسانیة 1978تأسس الھالل األحمر القطري عام 

التي تضم االتحاد  الدولیةدون تحیز أو تمییز. والھالل عضو في الحركة اإلنسانیة بوالمجتمعات الضعیفة 
الخلیجیة المنظمات بلدا، كما یشغل عضویة العدید من  191والجمعیات الوطنیة من  الدولیةالدولي واللجنة 

حمر والصلیب األحمر. والعربیة واإلسالمیة مثل اللجنة اإلسالمیة للھالل الدولي، والمنظمة العربیة للھالل األ
إلى صفتھ القانونیة ھذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث،  ویستطیع الھالل األحمر القطري استناداً 

 .عن باقي المنظمات الخیریة المحلیة هبذلك دولة قطر في جھودھا اإلنسانیة، وھو الدور الذي یمیز مسانداً 
المحلي والدولي، وھو یشرف على مشروعات دولیة جاریة ویعمل الھالل األحمر القطري على المستویین 

لإلغاثة والتنمیة في عدد من البلدان في جمیع أنحاء الشرق األوسط وآسیا وأفریقیا وأوروبا. ومن بین األعمال 
اإلنسانیة التي یضطلع بھا الھالل األحمر القطري تقدیم الدعم في مجاالت التأھب للكوارث واالستجابة لھا 

ي منھا والحد من المخاطر، كما یعمل على التخفیف من أثر الكوارث وتحسین مستوى معیشة والتعاف
المتضررین من خالل تقدیم الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة والتنمیة االجتماعیة للمجتمعات المحلیة، 

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

ویمارس الھالل نشاطھ تحت مظلة المبادئ الدولیة السبعة للعمل اإلنساني وھي: اإلنسانیة وعدم التحیز 
 .والحیاد واالستقالل والخدمة التطوعیة والوحدة والعالمیة

http://www.qrcs.org.qa/

