
العالم في  حكومات أغنى بلدان وتعاني ألعالمبسرعة في جميع أنحاء  COVID-19 ينتشر

 .الوباء هذا لتعامل مع حجما

 

يعاني نظام الرعاية الصحية العراقي من  حيث ،االمر قد يكون كارثياهذا فان ، بالنسبة للعراق 

 .التام على شفا االنهياروطالما كان  أزمة شبه دائمة

 

شوهد وزير الصحة جعفر عالوي على شاشة التلفزيون وهو يناشد آية هللا علي  فقطقبل أيام  

مناشدته فشلت  بعد ان السيستاني، الزعيم الروحي للمسلمين الشيعة في العراق، للمساعدة

 .تمويل طارئ لمواجهة أزمة كورونا منحهالموافقة على للحكومة في 

  

واآلن يُطلب  .الداخلي والديكتاتورية والفساد والفقر العراق بلد دمرته عقود من الحرب والصراع 

عرفها التي أكثر الفيروسات  احدمن موظفيه المحاصرين والبنية التحتية المحطمة التعامل مع 

 .على اإلطالق العالم ضراوة

  

الذين يعيشون في المخيمات المترامية األطراف في  يزيديينإن مئات اآلالف من النازحين اال 

الميدانية كل ما في وسعها للحد  AMAR تبذل فرقحيث  الشمال معرضون للخطر بشكل خاص

 .من خالل تقديم المشورة والدعم لمن هم في أمس الحاجة إليهاالفيروس من انتشار 

 

 
 

هود المبذولة لدعم وتعزيز نظام في طليعة الج AMAR كانت ألماضيةعاًما  72على مدار الـ  

 ألصحيةمركًزا للرعاية  27لقد قمنا ببناء وتجديد وتشغيل أكثر من  .ألعراقيالرعاية الصحية 

مليون استشارة طبية، وكانت فرقنا ترعى  11بإجراء ما يقرب من  من االطباءوقام أخصائيونا 

 .7112عام  للعراق وتدعم مئات اآلالف من النازحين اإليزيديين منذ غزو داعش

  

المانحين المذهلين لما استطعنا اولئك بدون و  .مكمعدلمواصلة القيام بذلك نحن بحاجة إلى  

 .ربع قرن تحقيق الكثير ألكثر من

 



 
 

الذي كثرت أحدث تهديد لحياة وسبل عيش الشعب العراقي  الذي COVID-19 اليوم، مع 

 .نحن بحاجة لمساعدتكم أكثر من أي وقت مضى ،معاناته

  

التي تهدف إلى  (Joss Stone@) يسعدنا أن نضيف أن النداء مدعوم من مؤسسة جوس ستون 

شكرا جزيال  . مؤسسة خيرية على مستوى العالم 711رفع مستوى الوعي والدعم ألكثر من 

 !جوس

 

 كل الوسائل التي يمكنكم التبرع من خاللها

 بالبطاقات المصرفية البريطانية تبرع بصك او

(Credit or Debit) 

 AMAR International)باسم مؤسسة عمار الخيرية ( Vergin Money )ابحثوا عنا على 

Charitable Foundation ) او على موقعنا االلكتروني 

www.amarfoundation.org 

 والتي( JossStone@)يسعدنا ان نعلمكم ان هذه المناشدة تحضا بدعم من مؤسسة جوس ستون 

 .مؤسسة خيرية على مستوى العالم 711تهدف إلى رفع مستوى الوعي والدعم ألكثر من 

 (Virgin Money)لدعم مؤسسة عمار الخيرية من خالل 

 هنااضغط 

 او

 الوصول الى استمارة التبرع

 اضغط هنا

http://www.amarfoundation.org/
https://uk.virginmoneygiving.com/charity-web/charity/finalCharityHomepage.action?charityId=1003999
https://www.amarfoundation.org/wp-content/uploads/2020/03/Appeal-with-hyperlinks.pdf
https://www.amarfoundation.org/wp-content/uploads/2020/03/Appeal-with-hyperlinks.pdf

