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"ھناك كثير من البشر يتضورون جوعا في العالم ،حتى إن رحمة ﷲ ال يمكن أن تظھر لھم إال في شكل خبز"
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خبر صحفي

)امسام( توفر إغاثة انسانية طارئة في قطاع غزة
برعاية سفيرھا معالي الشيخ حازم الجبوري

مقر )امسام( الرئيس بنيويورك ،في الثالثين من يونيو 2010
ظل سعي )امسام( حثيثا ً نحو تحقيق إلتزاماتھ ا تج اه ش عوب الع الم عام ة وتل ك الت ي تع اني م ن ح االت طارئ ة بش كل خ اص،
الشئ الذي مكنھا من االضطالع بدور استباقي في مجال توفير اإلغاثة اإلنسانية .وفي ھ ذا اإلط ار ق ام مع الي الس فير الش يخ
حازم الجبوري بإرسال قافلة إغاثة إلى غزة حيث تم إرسال كميات من األدوية والمواد الغذائية إلى لجنة اإلغاثة في للح االت
الطارئة التابعة التحاد األطباء العرب ،حيث سيقوم األخير بمھام تسليم وتوزيع ھذه االمدادات لسكان القطاع.

وح وت اإلغاث ة كمي ة م ن الكراس ي الطبي ة والمض ادات الحيوي ة وغيرھ ا م ن الل وازم الطبي ة ،باإلض افة للم واد الغذائي ة
الضرورية مثل دقيق القمح واألرز والعدس ومسحوق الحليب والحفاظات وغيرھا.
وفي جانب آخر فقد الحظ ت اللجن ة الدولي ة للص ليب األحم ر ف ي اآلون ة األخي رة أن أكث ر القاض ايا ت أثيراً عل ى أداء المنش آت
الطبية وتحد من دورھا في قطاع غزة ھ و ال نقص الح اد ف ي األدوي ة والمع دات الطبي ة ،مم ا جع ل الل وازم والمس اعدات الت ي
تقدمھا )امسام( بمبادرة ورعاي ة مع الي س فيرھا الش يخ ح ازم الجب وري ذات أھمي ة بالغ ة وتلع ب دورا ھام ا ً ف ي التخفي ف م ن
معاناة ذوي اإلحتياجات الخاصة والمرضى والنس اء واألطف ال ،وك ذلك ت أمين الرعاي ة الص حية األولي ة والت ي تش كل التح دي
األكبر في قطاع غزة.

وصرح معالي السفير ريميجيو مارادونا ،المدير العام لمنظمة )امسام( قائالً :أود أن أغتنم ھذه الفرصة ألعرب عن امتناني
وتقديري لزميلي معالي السفير الشيخ حازم الجبوري الذي بذل جھوداً كبيرة لتوفير األغذية ومواد اإلغاثة الطبية العاجلة
إلى السكان في غزة .وھذا النوع من اإلخالص والتفاني من قبل الزمالء كالشيخ الجبوري ھو الذي يؤھل )امسام( للقيام بدور
رائد وحيوي في الحاالت الطارئة في جميع أنحاء العالم.
إن جھود )امسام( لإلغاثة ،سواء في اقليم سيشوان في الصين أو ف ي كيس ومو بكيني ا وھ ايتي م ؤخراً واآلن ف ي غ زة ،لھ ي
أكب ر دلي ل عل ى التزامن ا المطل ق نح و البش رية .وھ ي أيض ا فرص ة للمجتمع ات اإلنمائي ة الدولي ة لت تعلم م ن تج ارب )امس ام(
وتكتسب خبرات تساعد في جعل العالم مكانا أفضل للجميع.
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