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يونيو 2022  إعداد وتنفيذ : مركز الكويت لتوثيق العمل اإلنساين - فنار 3نرشة إعالمية ألعامل جمعية السالم لألعامل اإلنسانية والخريية

افتتاح قرية »السالم الكويتية األولى« برعاية سمو رئيس الوزراء 
لتوفير 350 بيت إليواء األرامل واأليتام بتكلفة نحو مليون دينار

14501450  د.كد.ك
قيمة السكن الواحدقيمة السكن الواحد

د. عبدالله المعتوق: اهتمام جمعية »السالم الخيرية« باأليتام وبناء قرى إليوائهم عمل يستحق التقدير

د. نبـيل العــون: تكلفة إنشاء »قرية السالم الثانية« 996,300 دينار لتوفير  400 مسكن 
ومدارس ومساجد وورش عمل ومشاغل خياطة وبنية تحتية كاملة المرافق

الشيخة عزة جابر العلي: ما نراه في سوريا من مآس شيء يؤلم القلب وجمعية »السالم« لم تقّصر في عملها



د. نبيل العون :

الشــيخ/  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  ســمو  برعايــة 
ــر  ــاح، وحضــور وزي ــد احلمــد الصب ــاح اخلال صب
الكهربــاء واملــاء والطاقــة املتجــددة وزيــر الشــؤون 
مشــعان  د.  املجتمعيــة  والتنميــة  االجتماعيــة 
لألعمــال  الســام  جمعيــة  احتفلــت  العتيبــي؛ 

ــة الثانيــة  اإلنســانية واخليريــة بتدشــن املرحل
الداخــل  يف  الكويتيــة  الســام  قريــة  مــن 
الســوري، بتاريــخ 31 أكتوبــر 2021 بحديقــة 
الشــهيد، وشــهد احلفــل جمــع التبرعــات مــن 
ــاء  ــدف بن ــرام، به ــر واحملســنن الك أهــل اخلي
الثانيــة مــن القريــة إليــواء األرامــل  املرحلــة 
ــي  ــر العل ــرت الشــيخة عــزة جاب ــام. وذك واأليت

يف  الســورين  مشــكورة خلدمــة  بجهــود  قامــت  الســام  جمعيــة  أن 
أزمتهــم اإلنســانية ولــم تقصــر يف عملهــا. 

وقــد أعلــن رئيــس جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة د. 
نبيــل حمــد العــون أن املرحلــة الثانيــة لقريــة الســام الكويتيــة تصــل 
وروضــة  ومدرســة  بيــت   400 لبنــاء  دينــار،  إلــى 996،300  تكلفتهــا 
لألطفــال، ومجمــع تنمــوي إنتاجــي ملشــاغل اخلياطــة، ومجمــع حــريف 
ــي، ومســجد يتســع لـــ 600 مصــل،  ــز طب ــي، ومرك ــز آل ــي، ومخب تأهيل
ومركــز لتعليــم وحتفيــظ القــرآن، وســوق جتــاري منخفــض التكلفــة، 
و3 آبــار ارتوازيــة، وحدائــق، وملعــب لكــرة القــدم، وشــبكة ميــاه عذبــة، 
ــة، وشــبكة املجــاري  ــة التحتي ــى البني وســاحات لألطفــال، باإلضافــة إل
الطاقــة  والصــرف الصحــي، ورصــف الطرقــات وإنارتهــا مبنظومــة 

الشمســية.
وقــال العــون: إن اجلمعيــة ســاهمت يف تخفيــف معانــاة إخواننــا قاطنــي 

املخيمــات يف الداخــل الســوري؛ بافتتــاح املرحلــة األولــى 
مــن قريــة الســام الكويتيــة يف منطقــة البــاب الســورية، 
ــام  ــة مــن األرامــل واأليت ومتكنــت مــن إخــراج 350 عائل
ريــن مــن املخيمــات املتهالكــة،  والثكالــى واملعاقــن املُهجَّ
ونقلهــم إلــى قريــة الســام الكويتيــة يف مرحلتهــا 

األولــى.
ــا  ــرت 350 بيًت ــى وف ــة األول وأضــاف: إن املرحل
ومدرســة نظاميــة تســتوعب 600 طالــب وطالبة 
علــى فترتــن صباحيــة ومســائية، ومركــًزا طبًيــا 
ملشــاغل  إنتاجًيــا  تعليمًيــا  ومجمًعــا  متكامــًا، 
اخلياطــة، لــه قــدرة إنتاجيــة بحــدود 500 ألــف 
قطعــة ســنوًيا، ومركــًزا حرفًيــا تعليمًيــا تأهيلًيــا 
وإصــاح  والكهربــاء  امليكانيــكا  علــى  الشــباب  ويؤهــل  يعلــم  تنموًيــا؛ 
التلفونــات وبرمجــة احلاســوب والشــبكات وأنظمــة الطاقــة الشمســية.

ــدرة  ــه ق ــا ل ــا إنتاجًي ــًزا آلًي ــا- مخب ــة تضــم -أيًض ــى أن القري وأشــار إل
إنتاجيــة مــن 40 إلــى 80 ألــف  خبــزة يف اليــوم، ومســجًدا يتســع لـــ 
ــع  ــال، ومجم ــاب األطف ــن، وســاحات أللع ــن ارتوازي 500 مصــل، وبئري
القريــة  لرصــف طــرق  باإلضافــة  التكلفــة،  ســوق جتــاري منخفــض 
ــة والصــرف الصحــي  ــة التحتي وتشــجيرها بالكامــل، وجتهيزهــا بالبني
وشــبكة امليــاه العذبــة. وأكــد العــون أنــه منــذ املرحلــة األولــى مــن إنشــاء 
القريــة؛ مت مراعــاة حتقيــق التنميــة املســتدامة، وذلــك مــن خــال توفيــر 
وســائل وممكنــات التعليــم النظامــي واحلــريف والتنمــوي والتأهيلــي؛ 
مثــل: املشــاريع التنمويــة كمشــاغل اخلياطــة، واملجمــع احلــريف التنمــوي، 
واملخبــز اآللــي، واملشــاريع الوقفيــة والزراعيــة، بهــدف تنميــة املجتمعــات 

ــي.  ــاء الذات ــق االكتف وحتقي

د. عبدالله المعتوق:

الشيخة عزة جابر العلي: ما نراه في سوريا من مآس شيء يؤلم القلب وجمعية »السالم« لم تقّصر في عملها

996,300 دينار تكلفة إنشاء »قرية السالم 2« لتوفير مساكن  د. نبيل العون: 
ومدارس ومساجد وورش عمل ومشاغل خياطة وبنية تحتية كاملة المرافق
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ــام لــألمم  ــة واملستشــار اخلاص لألمن الع ــة االســامية العاملي ــة اخليري أشــاد رئيــس الهيئ
املتحــدة د. عبــداهلل املعتــوق بجهــود جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة يف تنفيــذ 

املرحلــة الثانيــة مــن قريــة الســام الكويتيــة بالداخــل الســوري.
وقــال املعتــوق: إن هــذه القريــة تســتهدف إيــواء األرامــل واأليتــام، والتــي أنشــأتها 

ــة  ــًدا أن اهتمــام اجلمعي ــر واحملســنن الكــرام، مؤك ــة بدعــم أهــل اخلي اجلمعي
ــام عمــل يســتحق  ، بشــريحة األرامــل واأليت يــر لتقد ا
حيــث شــهد العالــم يف الســنوات األخيــرة 

والكــوارث  النزاعــات  مــن  العديــد 
معــدالت  رفعــت  التــي  واجلوائــح 
ــام، ثــم جــاءت  النســاء األرامــل واأليت

جائحــة »كورونــا« لتراكــم معانــاة هــذه 
الشــريحة.

ونــادى بضــرورة املســارعة يف دعــم هــذا 
العمــل اإلنســاني النبيــل، من خــال البرامج 

االجتماعيــة والســكنية والنفســية واإلغاثيــة، 
الهادفــة حلفــظ األســر مــن التفــكك، واملســاهمة 

علــى  واملســاِعدة  وتقويتــه،  املجتمــع  متاســك  يف 
رعايــة األيتــام وحفظهــم مــن الضيــاع.

الســام  جمعيــة  دور  علــى  املعتــوق  وأثنــى 
أبلــت  والتــي  واخليريــة،  اإلنســانية  لألعمــال 
بــاًء حســًنا يف احلقــل اإلنســاني واخليــري، 
وأشــار إلــى أنــه برغــم حداثــة نشــأتها؛ إال أنهــا 
أصبحــت جمعيــة رائــدة بإجنازاتهــا املتواصلــة، 

الفقــراء  احتياجــات  تغطــي  التــي  الكبيــرة  اإلنســانية  وأعمالهــا 
واملنكوبــن يف العديــد مــن الــدول، معرًبــا عــن شــكره ألهــل اخليــر الذيــن 

يواصلــون مــد يــد العــون والدعــم للمشــاريع اخليريــة بــكل ســخاء.  
وشــكر املعتــوق ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء لرعايتــه حفــل تدشــن قريــة 
»الســام 2« يف الداخــل الســوري، مقــدًرا لســموه دعمــه الرفيــع للعمــل 
اخليــري، ودوره يف إظهــار الوجــه اإلنســاني املشــرق لدولــة الكويــت، 
واحلفــاظ علــى صدارتهــا علــى خريطــة العمــل اإلنســاني يف العالــم، كمــا 
شــكر وزيــر الشــؤون االجتماعيــة د. مشــعان العتيبــي؛ جلهــوده املتواصلــة 
بالتنســيق  فاعليتــه،  وتعزيــز  وحتصينــه  اخليــري  العمــل  تطويــر  يف 

ــة. ــات اخليري والشــراكة مــع اجلمعي
ســائًا اهلل تعالــى أن يحفــظ الكويــت بقيــادة حضــرة صاحــب الســمو 
البــاد - حفظــه اهلل  أميــر  نــواف األحمــد اجلابــر الصبــاح  الشــيخ 
ورعــاه- وولــي عهــده األمــن ســمو الشــيخ/ مشــعل األحمــد اجلابــر 
الصبــاح- حفظــه اهلل- وأن يجعلهــا دائًمــا واحــة خيــر، ودار أمــن وأمــان.

 اهتمام جمعية »السالم الخيرية« باألرامل واأليتام 
وبناء قرى إليوائهم عمل يستحق التقدير

د. عبدالله المعتوق:
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350 بيًتا يستفيد منها 1750 مستفيًدا	 
 	 600 تســتوعب  متــر   300 نظاميــة مبســاحة  مدرســة 

طالــب وطالبــة علــى 3 فتــرات دوام
)نســائية، 	  عيــادات:   4 يشــمل  متكامــل  طبــي  مركــز 

وصيدليــة داخليــة(  أطفــال،  أســنان، 
مجمــع تعليمــي إنتاجــي ملشــاغل اخلياطــة مبســاحة 200 	 

متــر ينتــج 500 ألــف قطعــة ســنوًيا
متــًرا 	   330 مبســاحة  تأهيلــي  تعليمــي  حــريف  مركــز 

التليفونــات وإصــاح  والكهربــاء  امليكانيــكا  علــى  للتدريــب 
مخبــز آلــي مبســاحة 500 متــر قدرتــه اإلنتاجيــة 40 إلــى 	 

80 ألــف خبــزة يومًيــا
مسجد يتسع لـ 500 مصل مبساحة 620 متًرا	 
بئران ارتوازيان 	 
ساحات أللعاب األطفال	 
مجمع سوق جتاري منخفض التكلفة	 
رصف الطرق وتشجير القرية بالكامل	 

قريـة »السـالم الكويتية األولـــــــــى« لألرامل واأليتام في سوريا

وفرت القرية 350 بيًتا ومدرسة.. ومركًزا طبًيا.. ومشغل 

للخياطة.. ومركًزا حرفًيا تعليمًيا تأهيلًيا تنموًيا لأليتام 

محتويات قرية السالم ,,الكويتية األولى
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ذكــر الســيد / مشــعل عبدالغفــور تيفونــي عضــو مجلــس إدارة جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بــأن قريــة الســام 
األولــى وفــرت رعايــة متميــزة مــن خــال :

مشعل تيفوني:



قريـة »السـالم الكويتية األولـــــــــى« لألرامل واأليتام في سوريا

مخبز آلي  قدرته 80 ألف خبزة يومًيا	 مجمع تعليمي إنتاجي ملشاغل اخلياطة	 

مركز طبي متكامل يشمل 4 عيادات	  قرية متكاملة اخلدمات	 

مدرسة نظامية تستوعب ٦٠٠ طالب وطالبة	 

د. خالد الفريج:

خدمات متكاملة ومتميزة في قرية السالم 
االولى تم افتتاحها وتشغيلها

صــرح د خالــد الفريــج نائــب رئيــس جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة  بأنــه مت افتتــاح مشــاريع القريــة 
بخدمــات متكاملــة ومتميــزة يســتفيد منهــا 350 اســرة مــن اســر االيتــام وامهاتهــم االرامــل يف القريــة
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جمــع  حملــة  تدشــن  حفــل  حظــي 
التبرعــات لقريــة »الســام الكويتيــة2« 
الــذي تنفــذه جمعيــة الســام لألعمــال 
اإلنســانية واخليريــة؛ بحضــور كبيــر 
الكــرام،  واملتبرعــن  الداعمــن  مــن 
وخــال احلفــل مت اإلعــان عــن جمــع 
100 ألــف دينــار يف أول يوم للمشــروع.
وذكــر الســيد عبداهلل صالح الشــايجي 
أمــن ســر اجلمعيــة بــأن احلفــل قــد 
اجلمهــور  مــن  كبيــًرا  تفاعــًا  شــهد 
احلاضــر، ويــدل علــى التنظيــم املتميــز 

ــة.  مــن اجلمعي

اجلمعيــة  أقامــت  الفعاليــة  وخــال 
املســتهدفة  للقريــة  مصغــًرا  منوذًجــا 
بالبنــاء، وأبرزتهــا علــى هيئــة مجســمات 
كبــرى.. كمــا تخلــل احلفــل العديــد مــن 

ــان  ــة، مــن إخــراج الفن املقاطــع التمثيلي
محمــد احلملــي والتــي توضــح حجــم 
معانــاة األشــقاء الســورين يف مناطــق 
اإليــواء ودول اللجــوء، وكيــف متكنــت 
اإلنســانية  لألعمــال  الســام  جمعيــة 
واخليريــة مــن دعمهــم ومســاعدتهم.

وقــد شــارك يف احلفــل العديــد مــن 
املمثلــن ومشــاهير وســائل التواصــل 
علــى  أثنــوا  والذيــن  االجتماعــي، 
عــن  عبــرت  التــي  املقدمــة  املشــاهد 
الســورين يف  األشــقاء  مــدى حاجــة 
مخيمــات اللجــوء والنــزوح للمســاعدة.

قريــة »الســالم الكويتــية الثانـــــية« لألرامل واأليتام في سوريا

بتفاعل كبير من الحضور تم جمع 100000 الف دينار في اليوم 
األول  أثناء حفل, تدشين قرية »السالم الكويتية الثانية«

عبدالله الشايجي:

 996,300
دينار كويتي

 تكلفة إنشاء 
»قرية السالم 2«
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صرح عضو مجلس إدارة جمعية السام اخليرية السيد هشام العون بأن محتويات القرية
شاملة ومتنوعة وحتتوي على«

مدرسة مبساحة 1500 متر مربع شاملة التجهيزات الداخلية بتكلفة 29500 د.ك. 1
روضة لألطفال مبساحة 250 متر مربع شاملة التجهيزات الداخلية بتكلفة 23800 د.ك. 2
مجمع مشاغل خياطة تعليمي تنموي إنتاجي مكون من طابقن مبساحة 200 متر بتكلفة 26500 د.ك. 3
مجمع حريف تأهيلي تعليمي تنموي مكون من طابقن مبساحة 200 متر بتكلفة 27600 د.ك. 4
مخبز آلي إنتاجي مبساحة 450 متر شامل التجهيزات الداخلية بتكلفة 38000 د.ك. 5
مركز طبي تخصصي مبساحة 200 متر شامل التجهيزات الداخلية بتكلفة 29000 د.ك. 6
مسجد جامع لعدد 600 مصلي مبساحة 400 متر مربع شامل التجهيزات الداخلية بتكلفة 36000 د.ك. 7
مركز لتعليم وحتفيظ القرآن مبساحة 200 متر شامل التجهيزات الداخلية بتكلفة 19400 د.ك. 8
ســوق جتــاري منخفــض التكلفــة مبســاحة 360 متــر مربــع تكلفــة احملــل الواحــد 2300 د.ك التكلفــة الكليــة لعــدد12 محــل . 9

جتــاري شــامل التجهيــزات الداخلية 27600 د.ك
عدد 3 أبار ارتوازية عميقة عمق البير من 180 الى 220 متر بتكلفة كلية 16800 د.ك. 10
سور متكامل لقرية مبساحة 20000 متر شامل املداخل والبوابات بتكلفة 19700 د.ك. 11
عدد 2 حدائق وتخضير وزراعة القرية مع توصيل املاء للحدائق بتكلفة 16400 د.ك. 12
ملعب كرة قدم صغير مدعم باألنارة ومنظومة الطاقة الشمسية بتكلفة 6700 د.ك. 13
شبكة مياه عذبة من االبار الى املرافق والبيوت بتكلفة 13800 د.ك. 14
تبليط الطرقات ومنطومة الصرف الصحي والبنية التحتية للقرية بتكلفة 8400 د.ك. 15
إنارة الطرقات مبنظومة الطاقة الشمسية بعدد 50 عامود إنارة بتكلفة 7500 د.ك. 16
ساحات العاب متفرقة األطفال بعدد ساحة العاب لكل 4 بلوكات بتكلفة 9600 د.ك. 17
األرض التي تقام عليها القرية مبساحة 20000 متر مربع وبتكلفة 60000 د.ك. 18

قريــة »الســالم الكويتــية الثانـــــية« لألرامل واأليتام في سوريا

تكلفة السكن الواحد

1450
د.ك

هشام العون :
محتويات قرية السالم ,,الكويتية الثانية 
شاملة ومتنوعة لخدمة األرامل واأليتام
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حسابات الجمعية: > بيت التمويل الكويتي 011010670549  >  بنك بوبيان 0377009001 > بنك وربة 1152732035

@alsalamkwt
alsalamkwt

50448284 +965
+965
+965

50305024
1858555

www.alsalamkwt.org

قرية السالم الثانية متكاملة في خدماتها 
لأليتام واألرامل وندعو المحسنين الستكمالها

الخط الساخن

ضــــــــاري حمــــــد البعيجـــــان
مدير عام جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية

تعني استكمال التبرع للمشروع المحدد أعاله


