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لألعمــال اإلنسانيــة والخيريـة

جمعية السالم

أكتوبر 2022  إعداد وتنفيذ : مركز الكويت لتوثيق العمل اإلنساين - فنار 4نرشة إعالمية ألعامل جمعية السالم لألعامل اإلنسانية والخريية

ضاري البعيجان: جمعية »السالم الخيرية« تنظم معرض الحقيبة والكسوة المدرسية سنوًيا للتخفيف عن كاهل األسر  

جمعية السالم لألعمال الخيرية واإلنسانية نفذت مشروع
 الحقيبة والكسوة المدرسية ألبناء األسر المتعففة 

د. نبيل العون: 
13 ألف مستفيد من المشروع

 بتكلفة 200 ألف دينار

د. سامية السعيدان: 
15 فريًقا تطوعيًا  و 400 متطوع 

ساهموا في إنجاح المعرض

د. عبدالله المعتوق: 
المعرض فكرته متميزة إلتاحته

 اختيار األدوات المدرسية المختلفة 

الشيخة عزة جابر العلي:
 المعرض أحد المشاريع المحلية 

المتميزة في جمعية السالم الخيرية



د. نبيل العون :

نفــذت جمعيــة الســام لألعمــال االنســانية واخليريــة معــرض 
ــة  ــات األســر املتعفف ــة وطالب ــة والكســوة املدرســية لطلب احلقيب
 22 17 وحتــى  مــن  الفتــرة  أقيــم يف  والــذي  الكويــت،  داخــل 
النموذجيــة،  كيفــان  حضانــة  مســرح  يف  املاضــي  ســبتمبر 
وشــارك يف افتتاحــه رئيــس الهيئــة اخليريــة اإلســامية العامليــة 

د. عبــداهلل املعتــوق وكبــار املتبرعــن والداعمــن.
وأكــد رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة د. نبيــل حمــد العــون إن 
املشــروع اســتهدف توزيــع 1500 إلــى 2500 مســتفيد يومًيــا، 
مــن  مســتفيد  ألــف   13 إلــى  منــه  املســتفيدين  عــدد  ووصــل 
املشــروع  تكلفــة  وبلغــت  والطالبــات،  الطلبــة  وبناتنــا  أبنائنــا 
توفيــر  علــى  إننــا حرصنــا  العــون:  وقــال  دينــار.  ألــف   200
جميــع مســتلزمات الطالــب مــن احلقيبــة املدرســية والدفاتــر 
ــة  ــزي املدرســي واألحذي ــة األدوات املدرســية وال واألقــام وبقي
مبــا يناســب احتياجــات كل املراحــل الدراســية مــن حيــث عمــر 
ــا أو طالبــة، حتــى  الطالــب، مــع مراعــاة إن كان املســتفيد طالًب

يفــرح بهــا أبناؤنــا وبناتنــا أبنــاء األســر املتعففــة. وأشــار العــون 
إلــى أن اجلمعيــة قامــت بتعويــض أي نقــص نتيجــة األعــداد 
الكبيــرة املتقدمــة لطلــب احلقائــب والــزي املدرســي بعــد أن بلــغ 
عــدد املســجلن يف املوقــع اإللكترونــي للجمعيــة أكثــر مــن 35 
ألــف طالــب وطالبــة، مبيًنــا أنــه عقــب التســجيل يقــوم املســتفيد 

بإحضــار باركــود التســجيل الســتام احلقائب 
والــزي املدرســي املخصــص لــه، متمنًيــا 

التوفيــق والنجــاح ألبنائنــا الطلبــة يف 
وأعــرب  اجلديــد.  الدراســي  عامهــم 
الكــرام  املتبرعــن  لــكل  شــكره  عــن 

والداعمــن جلمعيــة الســام لألعمــال 
ــة  ــرق التطوعي ــة والِف اإلنســانية واخليري
التــي  املختلفــة  اإلعــام  ووســائل 

ســاهمت يف إجنــاح املشــروع.
 

د. نبيـل العــون:

جمعـية »الســالم الخيرية« نّفذت مشـروع الحقيبة والكسـوة المدرســية
ألبناء األسر المتعففة واستفاد منه 13  ألف مستفيد بتكلفة 200 ألف دينار

2



العامليــة  اإلســامية  اخليريــة  الهيئــة  رئيــس  أشــاد 
د.عبــداهلل املعتــوق مبعــرض احلقيبــة والكســوة املدرســية 
لطلبــة وطالبــات األســر املتعففــة داخــل الكويــت الــذي 
اإلنســانية  لألعمـــــال  الســــــام  جمعــــــية  نظمتــه 

واخليريــة.
ــم يف  ــذي أقي ــوق خــال افتتاحــه للمعــرض ال ــال املعت وق
الفتــرة مــن 17 وحتــى 22 ســبتمبر املاضــي يف مســرح 
حضانــة كيفــان النموذجيــة: إن فكــرة املعــرض متميــزة 
ورائــدة مــن خــال إتاحــة الفرصــة أمــام األســر الختيــار 
ــة وزي  ــه مــن احتياجــات مدرســية؛ مــن حقيب مــا يريدون
مدرســي وأدوات مختلفــة دون إلزامهــم بســلعة معينــة، 

وكأنهــم بداخــل متجــر أو ســوق جتــاري، وهــي فكــرة 
متميــزة وجديــدة يف مســاعدة األســر املتعففــة.

مشــروعاتها،  يف  يومًيــا  تتطــور  اجلمعيــة  أن  وأكــد 
الداعمــن  مــن  العديــد  تســتقطب  أن  واســتطاعت 

واخليريــة  التنمويــة  جهودهــا  بفضــل  واملتبرعــن 
داخــل وخــارج الكويــت، نتيجــة للثقــة 

القائمــن  ويف  أعمالهــا  يف 
عــن  معرًبــا  عليهــا، 
شــكره لــكل املتبرعــن 
الكــرام لدعــم مشــاريع 

املختلفــة. اجلمعيــة 

د. عبداهلل المعتوق: 

المعــرض فكــرته متميزة إلتاحتـه 
اختيار  األدوات المدرسية المختلفة 
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الشيخة عزة جابر العلي: المعرض أحد المشاريع
 المحلـية المتـميزة فـي جمعية السـالم الخيرية

أكــدت عضــو جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية 
واخليريــة وإحــدى كبــار متبرعــات اجلمعيــة الشــيخة 
احلقيبــة  معــرض  أن  الصبــاح  العلــي  جابــر  عــزة 
والكســوة املدرســية لطلبــة وطالبــات األســر املتعففــة 
ــال  ــة الســام لألعم ــت اخلــاص بجمعي داخــل الكوي
احملليــة  املشــاريع  أحــد  هــو  واخليريــة  اإلنســانية 

املتميــزة يف اجلمعيــة.
وقالــت العلــي: إن هــذا املعــرض هــو أحــد إبداعــات 
اجلمعية يف حتويل املســاعدات من شــكلها التقليدي 

لشــكلها احلديــث املتناســب مــع احتياجــات األســر 
املتعففــة مبــا يكفــل حفــظ كرامــات املســتفيدين منــه 
مــن خــال إتاحتــه فــرص االختيــار مــن بــن أكثــر مــن 

ســلعة وليــس فــرض ســلعة بعينهــا.
وأشــادت بالتنظيــم املتميــز للمعــرض ودوره يف توفيــر 
أبنائنــا  مــن  كبيــر  لقطــاع  الدراســية  املســتلزمات 
الطلبــة يف بدايــة العــام الدراســي اجلديــد، معربــة 
جهودهــا  نتيجــة  الســام  جلمعيــة  شــكرها  عــن 

املتميــزة محلًيــا وخارجًيــا.
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الفريقم
فريق املها التطوعي 1
فريق أيادي خرضاء البيئي 2
فريق أيادي بيضاء التطوعي  3
فريق بصمة عيال الكويت التطوعي 4
فريق احتواء حواء  5
فريق الكويت بدمي  6
فريق السالم التطوعي 7

فريق سفراء النور 8
فريق قروب 10  9
فريق غطاء الرحمة 10
فريق مجموعة الكويت 11
فريق مركز ضوى الياده  12
فريق مثل الغيث نفًعا 13
فريق أبناء الكوت 14
فريق 4 شباب الكويت التطوعي 15

د. سامية السعيدان: 15 فريًقا تطوعيًا 

و 400 متطوع ساهموا في إنجاح المعرض

ــادي اخلضــراء التطوعــي  ــق األي ــت رئيــس فري أعرب
وســعادة  ســعادتها  عــن  الســعيدان  ســامية  د. 
ــة األخــرى  ــرق التطوعي ــق والِف ــع أعضــاء الفري جمي
واملتطوعــن باملشــاركة يف معــرض احلقيبــة والكســوة 
املدرســية لطلبــة وطالبــات األســر املتعففــة داخــل 
لألعمــال  الســام  جمعيــة  نظمتــه  الــذي  الكويــت 

واخليريــة. اإلنســانية 
تطوعًيــا  فريًقــا   15 هنــاك  إن  الســعيدان:  وقالــت 
ونحــو 400 متطــوع شــاركوا يف هــذا املعــرض، ممــا 

ســاهم يف جنــاح التنظيــم بفضــل التعــاون املشــترك 
ــع  ــع املتطوعــن، وهــو مــا ملســناه مــن جمي بــن جمي

املســتفيدين مــن املعــرض.
وأشــادت بــإدارة جمعيــة الســام اخليريــة ودورهــا 
بتنظيــم  والقيــام  املســاعدات،  تقــدمي  يف  املتميــز 
املشــاريع واألنشــطة اخليريــة املختلفــة التــي تســاهم 
بدورهــا يف مســاعدة ومعاونــة األســر املتعففــة يف 
حتمــل بعــض األعبــاء احلياتيــة؛ إمياًنــا منهــا بدورهــا 

ــه. يف خدمــة املجتمــع والتطــوع مــن أجل
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كرمــت جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية 
يف  املشــاركة  التطوعيــة  الِفــرق  واخليريــة 
ــة والكســوة املدرســية  ــم معــرض احلقيب تنظي

داخــل  املتعففــة  األســر  وطالبــات  لطلبــة 
الكويــت. وقــد شــارك يف تنظيــم املعــرض 15 
فريًقــا تطوعًيــا و400 متطــوع، ممــا ســاهم 

جمعية »السالم لألعمال اإلنسانية       والخيريـــة« تكــــرم 400 متطـــوع 
و15 فريًقا تطوعًيا شاركوا بمعرض       الحقيبـــــة والكســــوة المدرسيــة
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يف جناحــه، والــذي تبــن مــن خــال إشــادة 
املســتفيدين منــه بالتنظيــم املتميــز للمعــرض. 
وقــام رئيــس اجلمعيــة د. نبيــل العــون بتســليم 

الــدروع  التطوعيــة  والفــرق  املتطوعــن 
التذكاريــة وشــهادات التقديــر لدورهــم املتميز 

يف إجنــاح املعــرض.

جمعية »السالم لألعمال اإلنسانية       والخيريـــة« تكــــرم 400 متطـــوع 
و15 فريًقا تطوعًيا شاركوا بمعرض       الحقيبـــــة والكســــوة المدرسيــة
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الخط الساخن

لألعمــال  الســام  جمعيــة  عــام  مديــر  قــال 
إن  البعيجــان:  ضــاري  واخليريــة  اإلنســانية 
اجلمعيــة حتــرص علــى تنظيــم معــرض احلقيبــة 
األســر  وطالبــات  لطلبــة  املدرســية  والكســوة 
إمياًنــا  ســنوي؛  بشــكل  الكويــت  داخــل  املتعففــة 
وطننــا  جتــاه  االجتماعيــة  مبســؤوليتها  منهــا 
كاهــل  عــن  للتخفيــف  منهــا  ومحاولــة  احلبيــب، 

الكويــت. يف  املتعففــة  األســر  أربــاب 
بالتنــوع  املعــرض ميتــاز  إن  البعيجــان:  وأضــاف 
مبــا يلبــي رغبــات جميــع الفئــات املســتفيدة منــه، 
حيــث إن فكــرة املعــرض تعتمــد عــدم إلــزام األســر 

يتــرك  بــل  معينــة،  حقائــب  أو  مبــواد  والطلبــة 
األمــر لهــم باختيــار مــا يحتاجونــه مــن حقائــب 
مدرســية ومســتلزماتها املختلفــة مبــا يشــبه فكــرة 
ــواد املتوفــرة  ــار مــن امل ــح االختي ــذي يتي الســوق ال
باملعــرض كٌل حســب احتياجــه ومبــا يتوافــق مــع 
جميــع املراحــل الدراســية؛ االبتدائــي واملتوســط 

والثانــوي مــن اجلنســن الطــاب والطالبــات.
وأكــد أن اجلمعيــة تســعد مبثــل هــذه املعارض التي 
ترســم البســمة علــى وجــوه الطــاب وأســرهم، 
مــن أجــل ســد حاجتهــم خصوًصــا يف ظــل ظــروف 

املعيشــة الصعبــة وغــاء األســعار املســتمر.

ضاري البعيجان: 
جمعية »السالم الخيرية« تنظم معرض الحقيبة

والكسوة المدرسية سنويًا للتخفيف عن كاهل األسر


