
 غزة تحت النار.... أغيثوها

تســتمر آلــة الخــراب والدمــار االرسائيليــة، باســتهداف حتــى أصغــر 

أحــام أطفالنــا وشــيوخنا ونســائنا ورجالنــا يف قطــاع غــزة، يف تصعيد 

عســكري ارسائيــي خطــر يســتمر منذ أكرث من اســبوعني، يســتهدف 

أكــرث مــن 1.8 مليــون إنســان، أساســه القتــل والتدمــر والتخريــب، 

األمــر الــذي أدى إىل استشــهاد مــا يزيــد عــن 1700 شــخصاً، منهــم 

مــا يزيــد عــن 325 طفــاً، وأكــرث مــن 195 إمــرأة، وإصابــة 9000 

شــخص آخــر، منهــم مــا يزيــد عــن 2500 طفــل 1800 إمــرأة. هــذا 

باالضافــة إىل تدمــر أكــرث مــن 22,000 منــزل ومنشــأة بشــكل كي 

وجــزيئ وتهجــر مــا يزيــد عــن 200 ألــف شــخص، وتدمــر البنيــة 

التحتيــة بشــكل كامــل، االمــر الــذي ادى أيضــاً إىل انقطــاع الكهربــاء 

وامليــاه وتدمــر مصــارف امليــاه العادمــة بشــكل كامــل. فيــا أصبــح 

1,150,000  بحاجــة إىل معونــات الغــذاء اليومــي األســايس.

  نناشدكم االستمرار يف التربع واملساهمة يف تلبية أهم االحتياجات الطارئة يف قطاع غزة، والتي نسعى إىل تأمينها وتتمثل يف:

1. أدوية ومسلتزمات طبية ومحروقات للمستشفيات وسيارات االسعاف بقيمة 2 مليون دوالر.

2. مساعدات غذائية وحليب أطفال للعائات املترضرة بقيمة 1.5 مليون دوالر.

3. صيانة منازل ومرافق مترضرة من القصف 1.5 مليون دوالر.

4. أغطية ومابس بقيمة 1 مليون دوالر.

5.  طرود صحية بقيمة 500 ألف دوالر.

6. أجهزة وأنظمة إنارة شاحنة 500 ألف دوالر.

7. حقائب مدرسية وقرطاسية 500 ألف دوالر.

إن دعمكــم يف هــذه األوقــات العصيبــة سيســاهم بشــكل حاســم مــن التخفيــف مــن ويــات الدمــار املوّجــه ضــد 

أبنــاء شــعبنا يف القطــاع، ويخفــف مــن مصابــه وآالمــه ويعــزز مــن صمــوده عــى أرضــه

ملزيد من املعلومات وتقديم التربعات تواصلوا معنا عىل: 

rdcteam@jwelfare.org  : الربيد اإللكرتوين

welfare30@welfare30@      هاتف:   97022415130+   أو  96265850600+     @welfarepalestine  

ــاعدات  ــكال املس ــة أش ــم كاف ــىل تقدي ــزة، ع ــاع غ ــىل قط ــي ع ــدوان االرسائي ــات األوىل للع ــد اللحظ ــاون من ــة التع ــل مؤسس وتعم

والدعــم الطــارئ للتخفيــف مــن معانــاة شــعبنا يف القطــاع، ومبــا هــو متــاح لديهــا مــن امكانــات، وذلــك بالتنســيق الكامــل مــع كافــة 

املؤسســات واملنظــات االنســانية والــركاء، حيــث قدمــت مؤسســة التعــاون عــدداً مــن املســاعدات الطارئــة مبــا يقــارب املليــون 

دوالر حتــى اللحظــة الغاثــة أبنــاء شــعبنا يف القطــاع.

للمزيد من األخبار والصور 

http://www.justgiving.com/Gaza-Appeal2104
https://www.facebook.com/WelfarePalestine
https://twitter.com/welfare30
https://www.youtube.com/user/Welfare30
http://welfareassociation.org/



