
د. عبدالله المعتوق: »السالم الخيرية« سبقت زميالتها 
رغم حداثة نشأتها.. وتميزت بمشروع الشاحنات اإلنسانية

ضاري البعيجان: 1109 شاحنة بـ 50 مليون دوالر 
جمعتها »السالم اإلنسانية والخيرية« في 6 أعوام.. 

لألعمــال اإلنسانيــة والخيريـة

جمعية السالم

وزير اإلعالم: 
جهــود »جمعــية الســـالم الخيريــة« مُقــّدرة
والحكومة حريصة على دعم العمل الخيري

د. نبيل العون 
»شاحنات الكويت«.. أكبر حملة إغاثية 

في تاريخ الكويت جمعت 400 شاحنة بـ 5 مليون دوالر 
في 35 يومًا لـ 2500 مخيم في سوريا واليمن

150 فريقًا تطوعيًا شارك  في حملة 
شاحنات الكويت ... وساهم  في نجاحها 

زيارات ميدانية لمخيمات الالجئين
س احتياجاتهم  في سوريا واليمن لتلمُّ

20  متطوع من مشاهير التواصل االجتماعي 
شاركوا في إنجاح الحملة

مها 
القالف:

د. خالد
الفريج:

أسامة 
القصار:
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د. نبيل العون :

د. نبيل العون: »شاحنات الكويت«.. أكبر حملة إغاثية  في تاريخ الكويت... 

5 مليون دوالر في 35 يومًا  جمعت 400 شاحنة بـ

تســتمر مســيرة عطــاء جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة علــى طريــق اخليــر لدعــم وإنقــاذ الالجئــن والنازحــن والفقــراء حــول 
العالــم.

واســتمراًرا لهــذه املســيرة الكبيــرة؛ نفــذت اجلمعيــة حملتهــا اإلغاثيــة اجلديــدة »شــاحنات الكويــت« إلغاثــة ســوريا واليمــن يف الفتــرة مــن 10 
ينايــر وحتــى 13 فبرايــر 2022، وقــد متكنــت مــن حتقيــق رقــم قياســي جديــد يف مجــال العمــل اخليــري بجمــع 400 شــاحنة، قيمتهــا 1,439 مليــون 

دينــار ومبــا يعــادل 5 مليــون دوالر.
وقــال رئيــس جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة د. نبيــل حمــد العــون: إن هــذه احلملــة هــي أكبــر حملــة شــاحنات إغاثيــة يف تاريــخ 
الكويــت، ففــي خــالل فتــرة وجيــزة جــًدا لــم تتجــاوز 35 يوًمــا؛ اســتطاعت حتقيــق رقــم قياســي جديــد يُســجل باســم دولــة الكويــت )مركــز العمــل 

اإلنســاني(، بفضــل الداعمــن واملتبرعــن الكــرام مــن أهــل الكويــت واخلليــج.
وأضــاف العــون: إن هــذه احلملــة جمعــت 400 شــاحنة، قيمتهــا تقتــرب مــن 1,5 مليــون دينــار، ويســتفيد منهــا أكثــر مــن 2000 مخيــم يف ســوريا 
و500 مخيــم يف اليمــن، تضــم اآلالف مــن إخواننــا الالجئــن والنازحــن، ونســأل اهلل تعالــى أن يوفقنــا خلدمتهــم وتخفيــف معاناتهــم، وقــد وزعنــا 
أكثــر مــن 230 شــاحنة علــى هــذه املخيمــات، وســوف نســتكمل عمليــة توزيــع 170 شــاحنة متبقيــة خــالل القــادم مــن األيــام بــإذن اهلل؛ لتغطيــة كل 

صــت مــن أجلهــا تلــك احلملــة املباركــة. املخيمــات التــي ُخصِّ
وأعــرب عــن خالــص شــكره وتقديــره ألهــل الكويــت احملبــن لفعــل اخليــرات، وكذلــك املقيمــن والعائــالت والدواويــن والشــركات وعمــوم أهــل 
اخلليــج، والذيــن ســاهموا ودعمــوا احلملــة وتبرعــوا لهــا، كمــا أعــرب عــن شــكره لــكل الداعمــن واملتطوعــن ونشــطاء وســائل التواصــل االجتماعــي 
والشــخصيات العامــة التــي حضــرت فعاليــات احلملــة، بــدًءا مــن حفــل االفتتــاح إلــى حفــل اخلتــام، والشــكر موصــول لرعــاة احلملــة، داعًيــا املولــى 
تعالــى أن يجزيهــم خيــر اجلــزاء علــى صالــح عملهــم، وأن يجعــل مــا قدمــوه يف ميــزان حســناتهم، وأن يحفــظ الكويــت وقيادتهــا وشــعبها واملقيمــن 

علــى أرضهــا مــن كل مكــروه؛ لتظــل -كمــا عهدهــا العالــم- واحــة للعمــل اإلنســاني ومركــًزا مــن مراكــزه العامليــة اإلنســانية.

وزعنا 230 شاحنة.. وجاري استكمال توزيع الشاحنات المتبقية على 2500 مخيم في سوريا واليمن
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دعم حكومي

العامليــة  اإلســالمية  اخليريــة  الهيئــة  رئيــس  أثنــى 
د. عبــداهلل املعتــوق علــى حملــة »شــاحنات الكويــت 2022« 
إلغاثــة ســوريا واليمــن يف حفــل ختــام احلملــة، وقــال: إن 
تســيير الشــاحنات اإلغاثيــة وحفــل ختامهــا يتزامــن مــع أيــام 

شــهر رجــب املباركــة.
لألعمــال  الســالم  جمعيــة  إن  املعتــوق:  وأضــاف 
اإلنســانية واخليريــة دأبــت منــذ عــام 2016 علــى تنفيــذ 
مشــروع الشــاحنات اإلنســانية مبســميات مختلفــة؛ وهــو أمــر 
يــدل علــى أن الكويــت هــي مركــز العمــل اإلنســاني، وقائدهــا 

هــو قائــد العمــل اإلنســاني.
أميــر  اإلنســاني  العمــل  قائــد  علــى  املعتــوق  ــم  وترحَّ
الكويــت الراحــل الشــيخ صبــاح األحمــد - طيــب اهلل ثــراه ، 
مؤكــًدا أن الكويــت ُعرفــت بأنهــا مركــز العمــل اإلنســاني؛ ألن 
أهلهــا لديهــم إحســاس بإخوانهــم احملتاجــن يف شــتى بلــدان 
العالــم، خصوًصــا األشــقاء النازحــن والالجئــن يف ســوريا 
واليمــن. وأكــد أن حمــالت الشــاحنات اإلنســانية التــي تنفذهــا جمعيــة الســالم للمــرة الثامنــة؛ هــو مشــروع متيــزت بــه اجلمعيــة، ووصلــت فيــه 
إلــى أرقــام قياســية رغــم نشــأتها احلديثــة، وبذلــك لــم تــدرك زميالتهــا فحســب؛ بــل ســبقت َمــن قبلهــا يف األعمــال اإلغاثيــة واإلنســانية، داعًيــا 

اهلل بــأن يوفــق اجلمعيــة يف مشــاريعها، وأن يحفــظ بلدنــا الكويــت، ويفــك كربــة إخواننــا النازحــن والالجئــن.

أشــاد وزيــر اإلعــالم والثقافــة د. حمــد روح الديــن بجهــود جمعيــة 
الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة، وذلــك خــالل حضــوره احلفــل 
واليمــن،  ســوريا  إلغاثــة   »2022 الكويــت  »شــاحنات  اخلتامــي حلملــة 
فبرايــر   13 بالليــاح يف  الربيعــي  نظمتــه اجلمعيــة يف مخيمهــا  والــذي 
اجلــاري؛ وقــال روح الديــن: إن اجلمعيــة تتميــز مبشــاريعها اإلنســانية 
املختلفــة، ومســاعداتها اخليريــة داخــل وخــارج الكويــت، ودورهــا الكبيــر 
خــالل جائحــة كورونــا، وأيًضــا مســاعدة األُســر املتعففــة يف الكويــت.

رة يف  ــرة وُمقــدَّ ــة تقــوم بجهــود كبي ــن: إن اجلمعي وأضــاف روح الدي
إغاثــة املنكوبــن والنازحــن يف مختلــف دول العالــم، معرًبــا عــن شــكره 
للجمعيــة وللقائمــن عليهــا لقــاء هــذه اجلهــود، خصوًصــا بعــد العــدد 
الكبيــر الــذي ســجلته اجلمعيــة يف عــدد الشــاحنات املعبــأة باملــؤن والغــذاء 
وحاجــات الشــتاء للنازحــن، والتــي متنــى أن تســتمر وحتــذو حذوهــا 
جمعيــات النفــع العــام اخليريــة املختلفــة، وشــكرها علــى جهودهــا الكبيــرة 

ــة الكويــت يف قطــاع العمــل اإلنســاني. التــي مــن شــأنها رفــع راي
ويف اخلتــام أشــار إلــى أن جهــود جمعيــة الســالم وبقيــة اجلمعيــات الكويتيــة اخليريــة محــل تقديــر مــن احلكومــة، مؤكــًدا دعــم احلكومــة 

للعمــل اخليــري وزيادتــه كلمــا زاد البــذل والعطــاء مــن اجلمعيــات يف الداخــل واخلــارج.

رة...     جهود جمعية »السالم الخيرية« ُمقـــــدَّ
    والحكومة حريصة على دعم العمل الخيري

د. عبدالله المعتوق: »الســـالم الخيريـــة« ســبقت زميالتهــا
 رغم حداثة نشأتها... وتميزت بمشروع الشاحنات اإلنسانية   

وزير
 اإلعالم: 

تسيير الشاحنات اإلغاثية وحفل ختامها يتزامن مع أيام شهر رجب المباركة
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أعلنــت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة أنهــا قامــت بتوزيــع مــواد الشــاحنات اإلغاثيــة منــذ اليــوم األول النطــالق 
ــة شــاحنات الكويــت 2022 إلغاثــة ســوريا واليمــن يف 10 ينايــر املاضــي، حمل

وقــال مديــر عــام جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة ضــاري البعيجــان: لقــد توفقنــا -بحمــد اهلل تعالــى- يف تســيير 
ســنا حاجــة ومعانــاة أشــقائنا الالجئــن  شــاحنات اإلغاثــة منــذ اليــوم األول النطــالق احلملــة، ولــم ننتظــر حتــى اليــوم األخيــر؛ لتلمُّ
والنازحــن، ال ســيما يف فصــل الشــتاء، حيــث نقــص مــواد التدفئــة والغــذاء يف كثيــر مــن املناطــق، بــل وحرصنــا علــى توصيــل املســاعدات 

وتنفيــذ الزيــارات امليدانيــة بالتعــاون مــع املكاتــب املعتمــدة لــدى وزارة اخلارجيــة.   
ــا بتجــاوز رقــم  ــا تاريخًي ــا خيرًي ــة شــاحنات الكويــت 2022 عشــنا عرًس ــام حمل ــارك الختت ــوم املب ــا يف الي وأضــاف البعيجــان: إنن
حملتنــا األخيــرة العــام املاضــي، والــذي بلــغ 313 شــاحنة، برقــم جديــد وصــل إلــى 400 شــاحنة قيمتهــا تقتــرب مــن 1,5 مليــون دينــار، 
ويبلــغ متوســط ســعر الشــاحنة الواحــدة نحــو 3,600 دينــار، وهــو مــا يعنــي أننــا أمــام حتــٍد جديــد يف العــام القــادم بــإذن اهلل بتجــاوز 
حجــم التبرعــات وعــدد الشــاحنات اإلغاثيــة لهــذه احلملــة، لكــن التوفيــق مــن اهلل، وبركــة العمــل اخليــري حاضــرة بفضــل اهلل ثــم بفضــل 

املتبرعن الكرام.   
وأكــد أن جميــع مبالــغ التبرعــات التــي جمعتهــا جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة يف احلملــة؛ يتــم إنفاقهــا بالكامــل 
لشــراء مــواد الشــاحنات اإلغاثيــة، وتشــمل 9 أنــواع مــن الشــاحنات؛ حتتــوي علــى: مــواد غذائيــة، ومتــور، وطحــن، ومــواد إغاثيــة وعينيــة 
مختلفــة؛ كاملالبــس، واألحذيــة، والبطانيــات، والشراشــف، واخلشــب والفحــم للتدفئــة، واملنظفــات الصحيــة؛ بهــدف تلبيــة كل متطلبــات 

احليــاة لالجئــن والنازحــن.
وأشــار إلــى أن اجلمعيــة قامــت بتوزيــع أكثــر مــن 800 ألــف دينــار مــن إجمالــي مبلــغ التبرعــات للحملــة لشــراء مــواد إغاثيــة 
وغذائيــة، وجــاري اســتكمال عمليــة الشــراء لتوزيــع كامــل املبلــغ علــى كل املخيمــات البالــغ عددهــا 2000 مخيــم يف ســوريا و500 مخيــم 

يف اليمــن، تضــم أكثــر مــن 9 ماليــن نســمة.
وأكــد أن جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة جنحــت يف تنفيــذ جميــع احلمــالت الســابقة، ومتيــزت بشــكل كبيــر، 
وحققــت نتائــج مبهــرة، حيــث اســتطاعت اجلمعيــة خــالل 6 أعــوام منــذ انطــالق هــذه احلمــالت يف عــام 2016؛ جمــع مــا جملتــه 1109 
شــاحنة كبيــرة، وبلغــت القيمــة اإلجماليــة ملجمــوع الشــاحنات مــا يقــارب 15 مليــون دينــار )نحــو 50 مليــون دوالر(، اســتفاد منهــا أكثــر 

مــن 30 مليــون مســتفيد.
ويف اخلتــام؛ أعــرب البعيجــان عــن شــكره لــكل الداعمــن، وكل وســائل اإلعــالم، ونشــطاء ومشــاهير التواصــل االجتماعــي، وكل 
مــن دعــا لنجــاح هــذه احلملــة، وأضــاف: لــوال هــذه الثقــة يف جمعيتنــا ملــا وصلنــا ملبلــغ قــارب 1.5 مليــون دينــار، وهــذه الثقــة ال تزيدنــا 
إال حرًصــا ومســؤولية إليصــال املســاعدات ملســتحقيها، وإيصــال املســاعدات بأنفســنا، وتوثيقهــا بالصــوت والصــورة للمتبرعــن الكــرام.

ضاري البعيجان:
 1109 شاحنة بـ 50 مليون دوالر جمعتها 

»السالم اإلنسانية والخيرية« في 6 أعوام.. 

والمستفيدون 30 مليون الجئ ونازح

 أكـد بأن التوفيــق من الله.. وبركة العمل الخـــيري 
خير داعم لتحقيق رقم قياسي جديد العام المقبل

اشترينا مواًدا غذائية وإغاثية بـ 800 ألف دينار في حملة  »شاحنات 
الكويت 2022«... وجـاري استكمــال شــراء وتوزيــــع المساعــدات   
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ــج حــرص واهتمــام  ــد الفري ــة د. خال ــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليري ــس إدارة جمعي ــب رئيــس مجل ــد نائ أك
ــد مخيمــات الالجئــن والنازحــن يف ســوريا واليمــن  مســؤولي اجلمعيــة علــى القيــام بزيــارات ميدانيــة ملياديــن العمــل، وتفقُّ
لالطــالع عــن كثــب علــى ســير العمــل، وآليــة توزيــع املســاعدات واملــواد اإلغاثيــة يف حملــة شــاحنات الكويــت 2022 إلغاثــة 

ســوريا واليمــن.

ــس احتياجــات  وقــال الفريــج: إن الغــرض مــن هــذه الزيــارات حتقيــق العديــد مــن األهــداف؛ ويف مقدمتهــا: تلمُّ
املســتفيدين مــن احلملــة وتفاعلهــم معهــا؛ بحيــث ميكــن تعديــل مــواد الشــراء لتكــون بحســب احتياجــات كل مخيــم يف 
ــل يف املــواد الغذائيــة، ولكــن نتيجــة للتقلبــات املناخيــة وموجــة  منطقــة جلــوء أو نــزوح، حيــث إن أغلــب االحتياجــات تتمثَّ
ــات والبطانيــات ضمــن مــواد  اي ــة مــن الفحــم واخلشــب والدفَّ ــرد الشــديدة يف فصــل الشــتاء؛ مت إضافــة مــواد التدفئ الب

ــا. ــروس كورون ــل انتشــار في ــة الشــخصية لتقلي ــة والعناي ــات وأدوات النظاف ــع املعقم ــى توزي ــة إل ــة، باإلضاف اإلغاث

وأضــاف الفريــج: إن الهــدف الثانــي مــن الزيــارات امليدانيــة هــو التأكــد مــن وصــول املســاعدات ملســتحقيها، ومتابعــة 
جــودة املــواد اإلغاثيــة املوزعــة علــى املســتفيدين منهــا، كمــا أن هــذه الزيــارات تســتهدف توثيــق عمليــة توزيــع املســاعدات 
املختلفــة؛ لعمــل تقاريــر دوريــة عنهــا لتقدميهــا للمتبرعــن والداعمــن للجمعيــة، حتــى تظــل شــاهدة علــى فضلهــم 
وإحســانهم، وحفاًظــا علــى الثقــة التــي أولوهــا للجمعيــة يف توصيــل تبرعاتهــم للمســتحقن لهــا مــن النازحــن والالجئــن 

يف ســوريا واليمــن.

وأشــار إلــى أن عمليــة توثيــق التبرعــات تتــم بشــكل متتابــع، خصوًصــا أن بعــض الشــاحنات تخــص أفــراًدا أو 
مجموعــات معينــة، حتــى يتــم تقــدمي تقريــر مفصــل لهــم عــن تبرعاتهــم، وأيــن وصلــت، وعــدد املســتفيدين منهــا، موضًحــا 
ــل فــرق التوثيــق التابعــة للجمعيــة التــي ترافــق حمــالت توزيــع الشــاحنات احمُلملــة  أن التوثيــق يتــم بتصويــر فيديــو مــن قبَ

ــة. ــة واإلغاثي ــواد الغذائي بامل

وأكــد د. خالــد الفريــج أن هنــاك متابعــة يوميــة وزيــارات ميدانيــة مســتمرة علــى مــدار الســاعة، وقــد زار عــدد مــن 
كبــار مســؤولي اجلمعيــة وعــدد مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا ومتبرعيهــا مياديــن العمــل أثنــاء تنفيــذ احلملــة خــالل عمليــات 
توزيــع املســاعدات واملــواد اإلغاثيــة والغذائيــة، واطلعــوا بشــكل مباشــر علــى هــذه العمليــات ورافقوهــا، ووجــدوا ثنــاء كبيــًرا 
ــات  ــواردة إليهــم؛ لالســتعانة بهــا يف عملي ــن املالحظــات واالقتراحــات ال ــى تدوي مــن املســتفيدين منهــا، كمــا حرصــوا عل
احلملــة التــي متيــزت باملرونــة والتعديــل اآلنــي بحســب االحتيــاج، األمــر الــذي خلــق أريحيــة كبيــرة لــدى املســتفيدين مــن 

احلملــة، والذيــن أثنــوا بدورهــم عليهــا وعلــى اجلهــود املبذولــة فيهــا.

زيارات ميدانية لمخيمات الالجئين في سوريا واليمن 
س احتياجاتهم وتوثيق توزيع المساعدات لتلمُّ

د. خالد الفريج:
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ــا القــالف  ــة ســوريا واليمــن مه ــت 2022 إلغاث ــة شــاحنات الكوي ــة يف حمل ــة العامل أكــدت منســقة الفــرق التطوعي
أهميــة الــدور احليــوي الــذي تقــوم بــه الفــرق التطوعيــة التابعــة للحملــة يف دعــم جهودهــا، وخدمــة املتبرعــن يف توصيــل 

تبرعاتهــم جلمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة.
ــا تعمــل كلهــا لصالــح احلملــة، وهنــاك تنســيق دائــم بينهــا،  وقالــت القــالف: إن هنــاك أكثــر مــن 150 فريًقــا تطوعًي
ويتكــون كل فريــق مــن 3 إلــى 10 أعضــاء، مــع وضــع منســق علــى كل فريــق لتنظيــم العمــل ومنــع التداخــل فيمــا بينهــا، حتــى 
يســير العمــل وفــق اخلطــة املوضوعــة لــه مــن قبــل اجلمعيــة؛ األمــر الــذي ســاهم يف جنــاح احلملــة، لتحقــق رقًمــا قياســًيا 
ــون  ــة 1,439 ملي ــى 400 شــاحنة بقيم ــة إل ــث وصــل عــدد شــاحنات احلمل ــًدا يف حجــم الشــاحنات والتبرعــات، حي جدي

دينــار.
وأضافــت القــالف: إن التنســيق اجليــد بــن هــذه الفــرق، وحرصهــا علــى عــدم التداخــل فيمــا بينهــا؛ كان أحــد 
األســباب اجلوهريــة لنجــاح احلملــة، وتفاعــل اجلمهــور مــن احملســنن واملتبرعــن الكــرام، وشــمل عمــل املتطوعــن مســاعدة 
املتبرعــن وخصوًصــا كبــار الســن وأصحــاب االحتياجــات اخلاصــة،  ممــا ســاهم بتحقيــق أكبــر إجنــاز يف أقــل وقــت ممكــن.

وأشــارت إلــى أن اســتمرار حمــالت شــاحنات اإلنســانية يضاعــف مــن عــدد الفــرق التطوعيــة واملتطوعــن لهــا يف كل 
مــرة تنفــذ فيهــا جمعيــة الســالم حملــة شــاحنات جديــدة؛ األمــر الــذي يؤكــد علــى حــب شــعب الكويــت للعمــل اإلنســاني 

بشــقيه: التطوعــي واخليــري.
ــة شــاحنات الكويــت 2022 برغــم التعــب الــذي يواجهــه  وبينــت القــالف أهميــة مشــاركة الفــرق التطوعيــة يف حمل
املتطوعــون خــالل عمليــات احلملــة بدايــة مــن التدشــن حتــى اخلتــام، لكــن فرحــة حتقيــق النتائــج الطيبــة ورســم البســمة 
علــى شــفاه إخواننــا الالجئــن والنازحــن يف ســوريا واليمــن؛ هــو أمــر ينســينا ذلــك التعــب، ولذلــك حرصــت جمعيــة الســالم 

علــى تكــرمي كل الفــرق التطوعيــة املشــاركة يف احلملــة تقديــًرا منهــا جلهودهــم.

150 فريقًا تطوعيًا شارك في حملة 
»شاحنات الكويت« وساهم في نجاحها

مها القالف

رئيسة فريق املها التطوعي
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أكــد الشــيف أســامة القصــار أن مشــاهير التواصــل االجتماعــي ســاهموا بشــكل فاعــل يف إجنــاح حملــة شــاحنات 
الكويــت 2022 إلغاثــة ســوريا واليمــن.

وقــال القصــار إن هنــاك ترابًطــا وثيــق الصلــة بــن جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة وعــدد كبيــر 
ــر يف املشــاريع واحلمــالت  ــة ودورهــا الكبي ــرة يف أعمــال اجلمعي مــن مشــاهير التواصــل االجتماعــي؛ نتيجــة للثقــة الكبي

اإلنســانية احملليــة واخلارجيــة، والــذي تبــن بشــكل واضــح خــالل احلملــة.
وأضــاف القصــار: إن هنــاك 20 مــن مشــاهير وســائل التواصــل ســاهموا يف حملــة شــاحنات الكويــت 2022 إلغاثــة 
ــا وســط  ــة، خصوًص ــر وســائل التواصــل االجتماعــي املختلف ــوي عب ــر ق ــن تأثي ــذه الشــخصيات م ــا له ــن، مل ســوريا واليم
ــة والتفاعــل املجتمعــي  املتابعــن لهــم مــن فئــة الشــباب ومختلــف الفئــات العمريــة األخــرى؛ لتحفيزهــم علــى دعــم احلمل
ــة وســبل  ــادل أنشــطة احلمل ــي يف تب ــادي؛ بالدعــم اإلعالم ــرع امل ــب التب ــى جان ــى املشــاركة إل ــور عل ــا، وحــث اجلمه معه

التواصــل معهــا.
ــام  ــة الســالم يف القي ــري واإلنســاني، ومســاندة جمعي ــى أن مشــاركتهم جــاءت بدافــع حبهــم للعمــل اخلي  وأشــار إل
ــال  ــواء األســر واألطف ــام وإي ــن، وإلطع ــن والنازحــن يف ســوريا واليم ــوي اإلنســاني لدعــم أشــقائنا الالجئ ــا احلي بدوره

ــج احلــروب والصراعــات. ــد مــن أســوأ نتائ ــي تُع ــاع الت والنســاء واملســنن، وحمايتهــم مــن التشــرد والضي
وأوضــح أن فزعــة مشــاهير التواصــل االجتماعــي لهــا دور كبيــر يف حتفيــز شــرائح املجتمــع املختلفــة، والتــي يظهــر 
ــة معروفــة بخطهــا اإلنســاني  ــة الســالم، خصوًصــا أن اجلمعي ــة أو مشــروع يشــاركون فيــه جمعي ــا يف كل حمل أثرهــا جلًي
والتنمــوي الواضــح، وبالثقــة الكبيــرة يف القائمــن عليهــا، والذيــن يعملــون ليــاًل ونهــاًرا تطوًعــا منهــم ورغبــة يف اكتســاب 

األجــر والثــواب.
وأعــرب يف اخلتــام عــن شــكره لــكل العاملــن يف جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة علــى جهودهــم الكبيــرة 
املبذولــة مــن أجــل رفعــة شــأن العمــل اخليــري، ورفــع رايــة الكويــت يف شــتى احملافــل باعتبارهــا مركــز العمــل اإلنســاني، كمــا 
أعــرب عــن شــكره ملشــاهير وســائل التواصــل االجتماعــي لفزعتهــم وإســهامهم يف دفــع عجلــة العمــل اخليــري إلــى األمــام، 

وتعزيــز مركــز الكويــت العاملــي يف العمــل اإلنســاني.

 20شخصــية مــن مـشــاهيــر التواصل 
االجتماعي شاركوا في إنجاح الحملة
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الخط الساخن

لألعمــال  الســالم  جمعيــة  اختتمــت 
فبرايــر   13 مســاء  واخليريــة  اإلنســانية 
 »2022 الكويــت  »شــاحنات  اجلــاري حملــة 
انطلقــت  والتــي  واليمــن،  ســوريا  إلغاثــة 
فعالياتهــا يف 10 ينايــر املاضــي، وجنحــت يف 
جمــع 400 شــاحنة إغاثيــة جتــاوزت قيمتهــا 

دينــار. 1,439مليــون 
نظمتــه  الــذي  اخلتامــي  احلفــل  وكان 
الليــاح  مبنطقــة  مخيمهــا  يف  اجلمعيــة 
بحضور وزيــر اإلعــالم والثقافــة د. حمــد روح 
الديــن، ورئيــس الهيئــة اخليريــة اإلســالمية 
مــن  وعــدد  املعتــوق،  عبــداهلل  د.  العامليــة 

التواصــل  ومشــاهير  العامــة  الشــخصيات 
متيــز  قــد  التطوعيــة؛  والفــرق  االجتماعــي 
بجــو مــن األلفــة والبهجــة العائليــة بعيــًدا عــن 
الرســميات، وشــهد العديــد مــن الفعاليــات 
والبرامــج طــوال اليــوم؛ مــن ضمنهــا حتضيــر 
مأدبــة غــداء حلضــور وزوار مخيــم اجلمعيــة 
الكــرام، والتــي أعدهــا عــدد مــن مشــاهير 
املطبــخ الكويتــي، كمــا شــهد مســابقة طبــخ 
خيريــة للموجوديــن، باإلضافــة ملســابقات بــن 

واحلضــور. املتطوعــن 
عــن  باإلعــالن  الفعاليــات  واختتمــت 
ومبلــغ  الشــاحنات،  وعــدد  احلملــة،  نتائــج 

مــدة  طــوال  جمعــه  مت  الــذي  التبرعــات 
يوًمــا.   35 اســتمرت  والتــي  احلملــة، 

لتكــرمي  أقامــت اجلمعيــة حفــاًل  كمــا 
الداعمــن والفــرق التطوعيــة يف يــوم الثالثــاء 
الكبيــرة  جهودهــم  لقــاء  املوافــق2022/3/1؛ 
ــي جــاءت  ــة، والت ــرة احلمل ــة طــوال فت املبذول
نتائجهــا طيبــة ومبشــرة للحمــالت اإلغاثيــة 
عــن  وأعربــوا  تعالــى،  اهلل  بــإذن  املقبلــة 
امتنانهــم حلفــاوة االســتقبال واللقــاء وكــرم 
ــة دوام  ــى للجمعي الضيافــة، ســائلن اهلل تعال
اخليريــة  مشــاريعها  يف  والســداد  التوفيــق 

واإلنســانية.

اختتام حملة شاحنات الكويت في أجواء ترفيهية وعائلية بهيجة 
وحفل خاص تكريم المتطوعين والفرق التطوعية

د. خالد الشطي

العمــل  لتوثيــق  الكويــت  مركــز  رئيــس  أفــاد 
اإلنســاني »فنــار« د. خالــد الشــطي بــأن املركــز هــو 
أحــد الرعــاة اإلعالميــن حلملــة شــاحنات الكويــت 

ــة ســوريا واليمــن. إلغاث
وأضــاف الشــطي: إن مركــز »فنــار« ســيوثق 
كل  يتضمــن  وثائقــي  كتــاب  يف  احلملــة  أعمــال 
فعاليــات وأعمــال احلملــة وجهودهــا مــن البدايــة 
احلمــالت  أكبــر  إحــدى  باعتبارهــا  اخلتــام؛  إلــى 

الناجحــة. الكويتيــة  اإلغاثيــة 
كتاًبــا  وأعــدَّ  ســبق  املركــز  أن  إلــى  وأشــار 
وثائقًيــا عــن »حملــة نــواف اخليــر والعطــاء« عــام 
2021، وكتــاب »جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية 
إطــار  يف  العطــاء«،  مــن  أعــوام   10 واخليريــة.. 
التعــاون املشــترك مــع اجلمعيــة لتوثيــق أعمالهــا 
وأنشــطتها اخليريــة عبــر مركــز فنــار املتخصــص يف 

هــذا املجــال.

د. خالد الشطي: رعاية إعالمية من مركز »فنار« للحملة وتوثيقها في كتاب


