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الرحمــة  معانــي  لــكل  وجتســيداً  عرفانــاً  املتواضــع؛  العمــل  هــذا 
ــز العمــل  ــت« مرك ــة الكوي ــي حتمــل مشــعل نورهــا »دول واإلنســانية الت

اإلنســاني.

والدنــا.. ســمو أميرنــا الغالــي الشــيخ/ نــواف األحمــد اجلابــر الصباح  	 
حفظــه اهلل ورعــاه؛ أطــال اهلل يف عمــره ومتعــه بالصحــة والعافية.

ســمو ولــي العهــد الشــيخ / مشــعل األحمــد اجلابــر الصبــاح حفظــه 	 
اهلل ورعــاه.

ــوا علــى حــب العمــل اخليــري منــذ القــدم، 	  أهــل الكويــت الذيــن ُجبل
ــم  ــح عمله ــاج؛ فأصب ــوف أو جنــدة محت ــة مله ــوا عــن إغاث ــم يتوان ول

ــذى بهــا. ــة يُحت ــة عاملي جترب

شــركائنا يف اخليــر مــن دول اخلليــج العربــي؛ الذيــن أســهموا يف 	 
إجنــاح هــذه احلملــة؛ تعبيــراً عــن التضامــن األخــوي والعربــي.

أشــقائنا يف ســوريا واليمــن؛ الذيــن ضاقــت بهــم الســبل - بســبب 	 
احلــروب والصراعــات املتواليــة - فأصبحــوا بــن جرحــى ونازحــن 

والجئــن!

إليهم جميعًا
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 تتقدم جمعية السالم لألعمال اإلنسانية واخليرية إلى سمو الشيخ/ 
نــواف األحمــد اجلابــر الصبــاح -أميــر دولــة الكويــت- لرعايتــه الســامية 
اإلنســانية  وحملتنــا  مهمتنــا  لتســهيل  األميــري  وللديــوان  للحملــة، 
الســمو-  صاحــب  حضــرة  وشــمول  والعطــاء«،  اخليــر  نــواف  »شــاحنات 
حفظــه اهلل ورعــاه- برعايتــه الكرميــة ألول حملــة إنســانية إغاثيــة تنفذهــا 

اجلمعيــة باســم ســموه الكــرمي.

كمــا تتقــدم اجلمعيــة بالشــكر لــكل مــن أســهم فــي هــذه احلملــة، ونخــص 
بالذكــر احملســنن واملتبرعــن الكــرام والداعمــن والرعــاة؛ الذيــن أســهموا 

معنــا فــي إجنــاح هــذه احلملــة املباركــة.

 ونتعهــد فــي جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة باســتمرار 
احلملــة فــي الســنوات القادمــة، لتبقــى خالــدة فــي ســجل العمــل اإلنســاني 
احمللــي واإلقليمــي والدولــي باســم دولــة الكويــت، وأميرهــا وشــعبها الكرمي.

شكر  و تقدير
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المقدمة

فــي 15 ينايــر 2021م قــررت جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة أن يســتمر عطــاء 
الكويــت اإلنســاني ليســير ممتــدا علــى طريــق اخليــر دون توقــف؛ حيــث أطلقــت اجلمعيــة حملــة 
»شــاحنات نــواف اخليــر والعطــاء« إلغاثــة ســوريا واليمــن، وذلــك تيّمنــا بالعهــد اجلديــد فــي ظــل 
قيــادة ســمو األميــر الشــيخ/ نــواف األحمــد اجلابــر الصبــاح- حفظــه اهلل ورعاه- وامتدادا ملشــاريع 
حمــات »شــاحنات اإلنســانية«، و«شــاحنات صبــاح األحمــد اإلنســانية«، التــي أطلقتهــا اجلمعيــة 
منــذ عــام 2016م وحتــى عــام 2020م، وقــد حققــت بفضــل اهلل تعالــى ثــم بفضــل جهــود احملســنني 
الكــرام والعاملــني باجلمعيــة نتائــج مبهــرة ألول مــرة فــي العمــل اخليــري الكويتــي بجمــع نحــو ٣٩6 
شــاحنة، تكلفتهــا نحــو 12 مليــون د.ك )40 مليــون دوالر(، اســتفاد منهــا أكثــر مــن 6 مايــني نــازح 

والجــئ ومشــرد فــي ســوريا واليمــن.

وقــد كانــت فكــرة املشــروع -فــي احلمــات الســابقة- بوضــع عــدة شــاحنات في املناطق الســكنية 
ــدة واملســتعملة؛ لكــن بســبب جائحــة  ــة اجلدي ــة العيني ــت، الســتقبال التبرعــات املالي ــة الكوي بدول
فيــروس كورونــا املســتجد »كوفيــد 1٩«، قــررت جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة 
أن يكــون التبــرع للحملــة هــذه املــرة ماليــا فقــط، ســواء عــن طريــق )األون اليــن( و )كــي نــت(، أو 

بشــيكات بنكيــة، حفاظــا علــى التباعــد االجتماعــي وتطبيقــا لاشــتراطات الصحيــة.

وبعــد جمــع مبلــغ الشــاحنة بحســب محتوياتهــا، يتــم حتويــل املبالــغ مباشــرة لشــراء األغــراض 
ــأوي أشــقاءنا الســوريني واليمنيــني. ــي ت وحتميلهــا بالشــاحنة، وتوجيههــا فــورا للمخيمــات الت

ــوا أو مجموعــات- كالشــركات،  ــرادا كان ــزة للمتبرعــني- أف ــة متمي ــة خدم ــا قدمــت اجلمعي كم
والدواويــن، والعوائــل، والتجــار، باختيــار مــواد الشــاحنة املتبــرع بهــا، وتســميتها باإلســم الــذي 
يرغــب املتبــرع بإطاقــه علــى الشــاحنة، وتوثيقهــا بالصــوت والصــورة، لتبقــى شــاهدة علــى عطــاء 

دولــة الكويــت وأهلهــا.
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وفــي 20 فبرايــر 2021م اُختتمــت بحمــد اهلل تعالــى حملــة شــاحنات »نــواف اخليــر والعطــاء« 
ــة الســام  ــت جمعي ــد متكن ــل مســيرة جنــاح احلمــات الســابقة، وق ــدأت؛ لتكم ــا ب ــز مثلم بالتمي
لألعمــال اإلنســانية واخليريــة -بفضــل اهلل ثــم بفضــل املتبرعــني الكــرام مــن أهــل الكويــت ودول 
اخلليــج أصحــاب األيــادي البيضــاء- مــن إجنــاح حملتهــا لتجمــع ٣1٣ شــاحنة، بلغــت قيمتهــا 
1،349،٨4٧ دينــار، لتوفــر مســاعدات إغاثيــة متنوعــة بــني غذائيــة وطبيــة وصحيــة ومــواد تدفئــة 

ومابــس ألكثــر مــن ٩ مايــني مســتفيد يعيشــون فــي ٢٨٠٠ مخيــم فــي ســوريا واليمــن.

والشــيء الــذي يبعــث الطمأنينــة علــى مســتقبل العمــل اخليــري فــي الكويــت، هــو حجــم التفاعــل 
الكبيــر مــن أهــل الكويــت مــن احملســنني واحملســنات مــع احلملــة برغــم جائحــة كورونــا وآثارهــا 
الســلبية االجتماعيــة واالقتصاديــة، وهــو مــا يؤكــد علــى أصالــة أهــل الكويــت، وحبهــم للعمــل 

اخليــري أميــا كانــت الظــروف، وهــو ليــس بجديــد أو غريــب عليهــم.

والشــيء اآلخــر الــذي كان ملحوظــاً مــن قبــل اجلمعيــة - طيلــة حملــة »شــاحنات نــواف اخليــر 
والعطــاء«- تلــك اجلهــود احلثيثــة املبذولــة مــن الفــرق التطوعيــة املشــاركة فــي دعــم احلملــة، 
وعددهــم فــاق 155 فريقــاً، إضافــة إلــى أكثــر مــن ٣0 شــخصية مــن كبــار الشــخصيات ومشــاهير 
ــن. ــى رواد الدواوي ــون والصحافــة، باإلضافــة إل وســائل التواصــل االجتماعــي واإلذاعــة والتلفزي

وفــي اخلتــام ال بــد أن نتقــدم بجزيــل الشــكر واالمتنــان لــكل احملســنني الكــرام الذيــن تبرعــوا 
ــن تبرعــات، وندعــو اهلل  ــوه م ــا قدم ــى م ــر والعطــاء« عل بأموالهــم لدعــم »شــاحنات نــواف اخلي
أن يجزيهــم جميعــا عظيــم اجلــزاء، علــى عطائهــم الامحــدود فــي دعــم احلملــة التــي تعــّد أحــد 

روافــد جتربــة العمــل اخليــري فــي الكويــت، مــن أجــل النهــوض بتلــك التجربــة الرائــدة عامليــاً.
رئيس مجلس إدارة جمعية السالم  لألعمال اإلنسانية واخليرية

د. نبيـل حمـد العـون
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حملة شاحنات نواف الخير والعطاء
إلغاثة سوريا و اليمـن

تعريف عام بدولة الكويت

ُعرفــت الكويــت قدميــاً باســم »كاظمــة« وهــي معروفــة يف تاريــخ العــرب منــذ زمــن بعيــد، ثم 
ُعرفــت بعــد ذلــك باســم »القريــن« وهــو تصغيــر لكلمــة القــرن، وهــو التــل املرتفــع علــى شــكل 

نصــف دائــري مبنــي مــن الصخــر والطــن.

ثــم بنــى الســاكنون يف هــذا املوقــع »الكــوت«، وهــو حصــن ُمعــد لتخزيــن الســالح واملــؤن، 
ونظــراً لصغــر هــذا الكــوت مت تســميته بالكويــت، وقــد ســكن يف موقــع الكويــت منــذ مطلــع 
القــرن الســادس عشــر امليــالدي - وحتديــداً يف عــام ١٦١٣م- مجموعــة مــن األســر والقبائــل 
العربيــة، وبنــت البيــوت احلجريــة وعّمــرت املــكان، وأصبــح لهــم شــأن بــن القبائــل واملناطــق 
املجــاورة، ويف عــام ١٧١٨م اختــارت هــذه األســر والقبائــل رجــاًل وجيهــاً ليكــون حاكمــاً 
عليهــم يُديــر شــؤونهم، وهــو الشــيخ صبــاح بــن جابــر، وقــد بــذل جهــوده مــع أبنــاء الكويــت يف 

حمايتهــا، واســتباب أمنهــا، وتوفيــر مواردهــا املاليــة واحتياجاتهــا.

ثــم حكــم مــن بعــده ابنــه عبــداهلل بــن صبــاح، وتوالــى مــن بعــده مــن أبنــاء أســرة الصبــاح 
الكرميــة - يف حكــم الكويــت- حاكــم تلــو حاكــم، وجيــاًل بعــد جيــل؛ متعاونــن مــع أبنــاء 
الكويــت يف تنميتهــا واحملافظــة عليهــا إلــى يومنــا هــذا، حيــث حكــم الكويــت ســتة عشــر 
حاكمــاً مــن أبنــاء هــذه  األســرة الكرميــة، حيــث أســهموا بأعمالهــم اإلنســانية ورعايتهــم 
ــر الكويــت  ــام األمم املتحــدة بتكــرمي أمي ــى ذلــك مــن قي ــة، وليــس أدل عل للمشــاريع اخليري
الراحــل الشــيخ/ صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح- رحمــه اهلل- مبنحــه لقــب »قائــد العمــل 
اإلنســاني«، واختيــار الكويــت مركــزاً عامليــاً للعمــل اإلنســاني؛ ليخلفــه أخاه وعضيده الشــيخ/ 
ــة  ــر يف دول ــاح- حفظــه اهلل ورعــاه- الســتكمال مســيرة اخلي ــر الصب ــواف األحمــد اجلاب ن

ــا هــذه.  ــة حملتن الكويــت، والــذي تكــرم مشــكوراً برعاي
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حملة شاحنات نواف الخير والعطاء
إلغاثة سوريا و اليمـن

الكويت.. مركز العمل اإلنساني
وأميرها الراحل الشيخ صباح األحمد - رحمه الله - قائد العمل اإلنساني

ُعرفــت الكويــت منــذ تأسيســها يف مطلــع القــرن الســابع عشــر امليــالدي - وبالتحديــد يف عــام 
١٦١٣م - بأعمالهــا اخليريــة، ومبادراتهــا اإلنســانية، ومســاهماتها التطوعيــة، داخــل البــالد 

وخارجهــا، واســتمرت بهــذه الصفــات إلــى يومنــا هــذا، وهلل احلمــد واملنــة.

ــى مــدى تاريخهــا  فالكويــت بحكامهــا وشــعبها ميارســون أعمالهــم اإلنســانية والتطوعيــة عل
ــة يف العطــاء واإلحســان. ــة أروع األمثل املمتــد ألربعــة قــرون، وقــد ضربــت يف أعمالهــا اخليري

وقــد أســهم حــكام الكويــت -علــى مــدى العصــور- بأعمــال خيريــة وإنســانية، وشــجعوا النــاس 
علــى فعــل اخليــر والعطــاء، فعرفــت الكويــت الشــيخ/ جابــر العيــش الــذي وضــع عريشــاً بجانــب 
بيتــه؛ يطبــخ األرز ويوزعــه مجانــاً علــى الفقــراء، وحفيــده الشــيخ/ عبــداهلل بــن صبــاح بــن جابــر 
ــل  ــن القبائ ــن م ــاء شــعبه، ومســاعدة املتضرري ــادي بيضــاء يف مســاعدة أبن ــه أي ــت ل ــذي كان ال
املجــاورة مــن أزمــة الهيلــك التــي عصفــت باجلزيــرة العربيــة منــذ عــام١٨٦٨م إلــى عــام ١٨٧١م؛ 
كمــا عرفــت الكويــت الشــيخ/ ســالم املبــارك الــذي ســماه أهــل الكويــت »جابــر العثــرات«، ملــا كان 
يقــوم بــه مــن أعمــال إنســانية ألبنــاء شــعبه، ثــم عرفــت الكويــت الشــيخ/ جابــر األحمــد اجلابــر 
الصبــاح الــذي أطلــق عليــه لقــب »جابــر اخلير«.وهــا هــي الكويــت اليــوم تُعبــر عــن منهجهــا يف 
العطــاء اإلنســاني والتطوعــي، مــن خــالل خطتهــا االســتراتيجية لرؤيــة كويــت جديــدة ٢٠٣٥م، 
ــة مــن  ــا، منطلق ــا وخططه ــرز مرتكــزات سياســاتها وأهدافه متخــذة العمــل اإلنســاني أحــد أب
ــر الراحــل الشــيخ/  ــاً للعمــل اإلنســاني، وتســمية األمي ــزاً عاملي ــا مرك ــار األمم املتحــدة له اختي

صبــاح االحمــد اجلابــر الصبــاح- رحمــه اهلل- يف ٢٠١٤/٩/٩م قائــدا للعمــل اإلنســاني.

واليــوم يكمــل ســمو أميــر دولــة الكويــت الشــيخ/ نــواف األحمــد اجلابــر الصبــاح- حفظــه اهلل 
ورعاه-مســيرة األعمــال اإلنســانية واخليريــة التــي امتــاز بهــا حــكام الكويــت علــى مــر العصــور 
ليســير علــى طريــق اخليــر والعطــاء، وكمــا هــو معــروف عــن أبنــاء الكويــت حبهــم للعمــل اخليــري 
ومــد أياديهــم البيضــاء، وإحســانهم إلــى الفقــراء واحملتاجــن داخــل الكويــت وخارجهــا عبــر 

تاريخهــا املمتــد إلــى أربعــة قــرون حتــى غــدت عاصمــة ومركــزاً عامليــا للعمــل اإلنســاني.
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حملة شاحنات نواف الخير والعطاء
إلغاثة سوريا و اليمـن

ــدى  ــدت الفكــرة ل ــة، تول ــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليري ــة تأســيس جمعي ــل مرحل قب
القائمــن عليهــا لزيــارة جمهوريــة قرغيزيــا يف عــام ٢٠١٠م، فقامــوا بعــد تلــك الزيــارة مباشــرة 
بتأســيس مؤسســة خيريــة إنســانية مت تســميتها »مؤسســة الســالم اخليريــة« كمنظمــة إنســانية 
للعمــل يف جمهوريــة قرغيزيــا عــام ٢٠١٠م ومت اعتمادهــا كمؤسســة إنســانية محليــة رســمية 

معتمــدة مــن قبــل احلكومــة القرغيزيــة.

ويف عــام ٢٠١٤م -وبعــد أربــع ســنوات مــن العطــاء- حرصــت أن يكــون لهــا مظلــة رســمية يف 
دولــة الكويــت، مــع الهيئــة اخليريــة اإلســالمية العامليــة، علــى أن تســعى لتأســيس جمعيــة خيريــة 
كويتيــة رســمية عقــب توســع أنشــطتها وأعمالهــا والتــي لــم ينحصــر عملهــا علــى جمهوريــة 
قرغيزيــا فقــط؛ بــل اتســع نشــاطها وشــمل النشــاط احمللــي داخــل دولــة الكويــت، وأكثــر مــن ١٠ 

دول مــن مختلــف دول العالــم.

البداية ..البداية ..
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حملة شاحنات نواف الخير والعطاء
إلغاثة سوريا و اليمـن

أُُشــهرت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة رســمياً مــن قبــل وزارة الشــؤون 
الــوزاري رقــم )٣٧/أ( لســنة ٢٠١٦م الصــادر بتاريــخ  االجتماعيــة والعمــل مبوجــب القــرار 
٢٠١٦/٣/٢٢م، وفقــا ألحــكام القانــون رقــم ٢٤ لســنة ١٩٦٢م لــوزارة الشــؤون االجتماعيــة 

والعمــل، ومتــارس أعمالهــا يف مجــال البــر والنفــع العــام.

ومــن أهــم األهــداف الرئيســة للجمعيــة تقــدمي الدعــم والعــون واملســاندة للفقــراء وأصحــاب 
ــة يف  ــة وإغاثي ــذ مشــاريع خيري ــك مــن خــالل تنفي ــة وذل ــرة واملنكوب ــدول الفقي احلاجــات يف ال

ــم. ــف دول العال مختل

التأسيسالتأسيس ..
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األهداف
العامة

2

3

4

5

6

الســعي نحــو مســاعدة ذوي احلاجــة ومنهــم املنكوبــن 
الذيــن تصيبهــم الكــوارث.

الســعي نحــو تنفيــذ املشــاريع اإلنســانية واخليريــة يف 
كافــة مناطــق داخــل دولــة املقــر وخارجهــا.

بــذوي االحتياجــات اخلاصــة  للعنايــة  بــذل اجلهــود 
مــن تعليــم وصحــة وتأهيــل وغيرهــا.

بدورهــا يف  قيامهــا  لضمــان  احملتاجــة  األســر  رعايــة 
األجيــال. بنــاء 

كسب ثقة املتبرعن واجلهات الداعمة للجمعية.

تأصيل روح التطوع وحب العمل اإلنساني واخليري.

متكــن األســر الفقيــرة واملنكوبــة مــن خــال التنميــة 7
املســتدامة

1
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حملة شاحنات نواف الخير والعطاء
إلغاثة سوريا و اليمـن

واخليريــة ضمــن  اإلنســانية  الســالم لألعمــال  تكــون جمعيــة  أن 
أفضــل ٥ جمعيــات إنســانية خيريــة تنمويــة تأهيليــة تعليميــة حرفيــة 

يف العالــم.

جمعيــة إنســانية خيريــة تنمويــة تأهيليــة تعليميــة حرفيــة عامليــة 
متميــزة؛ تســهم يف رفــع معانــاة ومتكــن املجتمعــات املســتهدفة مــن 
ــة، وشــراكات  ــة تأهيلي ــة تنموي ــج إنســانية خيري خــالل مشــاريع وبرام

اســتراتيجية عامليــة، وكفــاءات بشــرية متخصصــة.

والتأهيليــة:  والتنمويــة  واإلغاثيــة  واخليريــة  اإلنســانية  برامجنــا 
ــة -  إنتاجيــة  ــة -  ثقافي ــة -  صحيــة -  اجتماعي إنســانية -  تعليمي

-  إغاثيــة تنمويــة -  تأهيليــة - حرفيــة - زراعيــة.

اإلنســانية -  الشــفافية -  التنمية -  التأهيل -  االحتســاب -  التواصل  
التمكن- االســتدامة.

رؤيتنا . .

رسالتنا

برنامجنا

قيمنا
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نتيجــة للجهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة فــي 
مجــال العمــل اخليــري واإلنســاني محليــاً وخارجيــاً، فقــد حصــدت اجلمعيــة العديــد مــن 
اجلوائــز وشــهادات التقديــر علــى املســتوى احمللــي واإلقليمــي والدولــي، والتــي نســتعرضها 

فيمــا يلــي:

 جائــزة أفضــل جمعيــة خيريــة فــي جمهوريــة قرغيزيــا فــي الســنوات )2015-  2016-  . 1
.)  2020 - 201٢٠  - ٩1٢٠- ٨1٧

ــل العــون مــن . 2 ــة د. نبي ــس إدارة اجلمعي ــة لرئيــس مجل ــوراه الفخري ــح شــهادة الدكت من
ــا. ــة قرغيزي جامع

 منــح شــهادة الدكتــوراه الفخريــة نائــب رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة د. خالــد الفريــج . ٣

الجوائز
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حملة شاحنات نواف الخير والعطاء
إلغاثة سوريا و اليمـن

مــن جامعــة قرغيزيــا.

 جائزة البصمة اإلنسانية في دولة الكويت عام 201٩م للسيد/ نبيل العون.. 4

جائزة املسؤولية املجتمعية من الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية عام ٢٠1٨م.. 5

تكرمي وزارة اخلارجية األوزبكستانية جلمعية السام عام 201٩م.. 6

جائزة الدبلوماسية اإلنسانية من الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية عام 2020م.. ٧

ــي للعمــل التطوعــي كأفضــل . ٨ ــاً فــي مســابقة االحتــاد العرب ــز األول عربي ــزة املرك جائ
مبــادرة عــن مشــاريعها املتميــزة بتاريــخ 2020/٩/1٧م.

 جائزة التميز برعاية األيتام لعام 2020 من الشبكة اإلقليمية للمسؤولية املجتمعية.. ٩

جائــزة مانــح 2020 فــي حتقيــق االســتجابة العاجلــة، ومتطلبــات التنميــة لعــام 2020 . 10
مــن الشــبكة االقليميــة للمســؤولية املجتمعيــة.

ــل العــون لقــب مبعــوث دولــي خــاص للدبلوماســية . 11 ــة د. نبي ــر عــام اجلمعي ــح مدي من
اإلنســانية من املركز الدولي للدبلوماســية اإلنســانية في الشــبكة اإلقليمية للمســؤولية 
االجتماعيــة فــي عــام 2021م. كمــا حصلــت اجلمعيــة علــى شــهادات تقديــر ودروع 

تكــرمي مــن جمعيــات إنســانية فــي دول عديــدة.

12. انضمــام جمعيــة الســام ملنظمتــني مــن األمم املتحــدة حتــت رقــم عضويــة ٧٦43٦9 
وهــي:

 	.NGO منظامت املجتمع املدين

 	.UNOSSC مكتب األمم املتحدة للتعاون ما بني بلدان الجنوب
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نتيجــة إلميــان جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بأهميــة االبتــكار واإلبــداع 
فــي العمــل اخليــري، وتســخير وســائل التكنولوجيــا واالتصــال احلديثــة، فقــد ابتكــرت 
اجلمعيــة مشــروعاً خيريــاً وإغاثيــاً متميــزاً وفريــداً، وهــو سلســلة حمــات شــاحنات 
اإلنســانية التــي تغيــر اســمها فيمــا بعــد لتصبــح »شــاحنات صبــاح األحمــد اإلنســانية«، ثــم 
»شــاحنات نــواف اخليــر والعطــاء« وهــذه احلمــات اإلغاثيــة لصالــح األشــقاء فــي ســوريا 

واليمــن. 

وقــد بــدأت فكــرة املشــروع عــام 2016م، وال تــزال قائمــة بفضــل اهلل عــز وجــل؛ حيــث 
كانــت تعتمــد علــى توزيــع مجموعــة مــن الشــاحنات الكبيــرة فــي مناطــق الكويــت املختلفــة 
وال ســيما فــي منطقــة العديليــة حيــث مقــر جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة، 
جلمع كافة التبرعات واملواد العينية ســواء اجلديدة أو املســتعملة مما يجود به احملســنون 

حملة شاحنات اإلنسانية
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حملة شاحنات نواف الخير والعطاء
إلغاثة سوريا و اليمـن

الكــرام مــن أهــل الكويــت، أو التبــرع النقــدي عبــر قنــوات اجلمعيــة الرســمية، لتقــوم بشــراء 
املــواد اإلغاثيــة واملســاعدات بهــذه التبرعــات وحتميلهــا فــي الشــاحنات. 

وعندمــا ضربــت جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد »كوفيــد 1٩« العالــم أجمــع، آلــت 
اجلمعيــة علــى نفســها اســتكمال مشــروعها املبتكــر، لكــن وفقــا لاشــتراطات الصحيــة التــي 
أوصــت بهــا الســلطات الصحيــة بدولــة الكويــت؛ حيــث مت حتويــل املشــروع اعتبــاراً مــن عــام 
2021م إلــى التبــرع النقــدي فقــط أون اليــن أو بحضــور املتبــرع ملقــر اجلمعيــة والتبــرع كــي 
نــت أو شــيكات بنكيــة، وعــدم اســتام أيــة مبالــغ نقديــة أو مــواد عينيــة مــن املتبرعــني. 
وأثنــاء اســتام ودخــول التبرعــات يتــم حتويلهــا أوالً بــأول لتحقيــق مبدأ الســرعة واالســتجابة 
العاجلــة إلخواننــا قاطنــي املخيمــات فــي ســوريا واليمن يتم حتويله مباشــرة لشــراء األغراض 
وحتميلهــا بالشــاحنة وتوجيههــا فــوراً للمخيمــات التــي تــأوي األشــقاء الســوريني واليمنيــني.

hhhhالحمالت اإلغاثية لصالح سوريا واليمن
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وتتنــوع املــواد اإلغاثيــة فــي الشــاحنات وتشــمل )املــواد الغذائيــة، والتمــور، والطحــني، 
التدفئــة،  وفحــم  واخلشــب  والشراشــف،  والبطانيــات  واألحذيــة،  والكســوة  واملابــس 

الصحيــة(.  واملنظفــات 

وقــد متكنــت اجلمعيــة فــي الفتــرة مــن 2016 إلــى 2021 مــن جمــع ٧٠9 شــاحنات كبيــرة، 
ســعة الشــاحنة الواحــدة 24 طنــاً مــن املســاعدات اإلغاثيــة، وتتــراوح قيمــة الشــاحنة الواحدة 
ــغ  ــة املــواد اإلغاثيــة مــن 1٠،٠٠٠ دوالر إلــى 15٠،٠٠٠ دوالر، وتبل ــة ونوعي بحســب كل حمل
القيمــة اإلجماليــة ملجمــوع الشــاحنات مــا يقــارب مــن 13.5 مليــون د.ك )45 مليــون دوالر(، 

واســتفاد منهــا أكثــر مــن 21 مليــون مســتفيد.

انطلقــت حملــة شــاحنات اإلنســانية بــني عامــي 2016 و٢٠1٧م وكانــت بدايــة مشــروع 
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حملة شاحنات نواف الخير والعطاء
إلغاثة سوريا و اليمـن

حمــات الشــاحنات وحملــت اســم »شــاحنات اإلنســانية«، وقــد حققــت صــدى واســعا فــي 
الكويــت بالنظــر إلــى بداياتهــا، ولفتــت إليهــا األنظــار بشــكل كبيــر، وتفاعــل معها أهــل الكويت 
مــن احملســنني واملتبرعــني الكــرام، مــن األفــراد والشــركات واجلمعيــات التعاونيــة واألســر 
والعائــات الكويتيــة الذيــن جــادوا مبــا اســتطاعوا مــن أمــوال ومســاعدات عينيــة، لتوصيــل 

هــذه املســاعدات ألشــقائهم فــي ســوريا واليمــن.

وقــد متكنــت هــذه احلملــة مــن جمــع 46 شــاحنة؛ متوســط تكلفــة الشــاحنة الواحــدة 
ــغ قيمتهــا اإلجماليــة ٢،٢٠٨،٠٠٠ د.ك واســتفاد منهــا ٨4٠،٠٠٠،1  نحــو 4٨،٠٠٠ د.ك وتبل

مســتفيد.

عدد تاريخ التنفيذالدولة
الشاحنات

متوسط قيمة 
الشاحنة

إجمالي قيمة 
عدد املستفيدينالشاحنات

2016

٢٨٠،٠٠٠  مستفيد33٦،٠٠٠ د.ك4٨،٠٠٠ د.ك٧أكتوبر 2016سوريا

2017

1٣فبراير ٢٠1٧سوريا
4٨،٠٠٠ د.ك

5٢٠،٠٠٠  مستفيد٦٢4،٠٠٠ د.ك

1،٠4٠،٠٠٠  مستفيد1،٢4٨،٠٠٠ د.ك26نوفمبر ٢٠1٧سوريا واليمن

1,840,000 مستفيد2,208,000 د.ك46اإلجمالي العام
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hشاحنات صباح األحمد اإلنسانيةh حملة

بعــد النجــاح الكبيــر الــذي حققتــه حملــة شــاحنات اإلنســانية عامــي 2016 و٢٠1٧م، كان 
لهــا مــن الصــدى الكبيــر الــذي حــّول األنظــار جتــاه جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية 
واخليريــة القائمــة علــى تنفيــذ هــذا املشــروع اخليــري العظيــم، وكان مــن نتيجــة ذلــك أن 
ــاح األحمــد  ــد اإلنســانية« الشــيخ/ صب ــر الراحــل »قائ ــة باهتمــام ســمو األمي حظيــت احلمل
اجلابــر الصبــاح- رحمــه اهلل وطيــب ثــراه- فــكان احلضــور والتســابق مــن كافــة أطيــاف 

وفئــات املجتمــع لدعمهــا.

وانطاقــاً مــن شــعور اجلمعيــة مبســؤوليتها الوطنيــة، وتقديــراً لســمو األميــر الراحــل، مت 
تغييــر اســم احلملــة فــي عــام ٢٠1٨م إلــى شــاحنات صبــاح األحمــد اإلنســانية.

ــدد معــني  ــدة بع ــة اجلدي ــرام لدعــم احلمل ــة احملســنني واملتبرعــني الك ــع دعــوة اجلمعي وم
مــن الشــاحنات بالتبرعــات العينيــة مــن مــواد غذائيــة وطبيــة، وبطانيــات وأجهــزة، لتســييرها 
إلغاثــة األشــقاء فــي ســوريا واليمــن، فوجــئ القائمــون علــى اجلمعيــة بــأن عــدد الشــاحنات 
زاد عــن املتوقــع، فعملــت اجلمعيــة علــى توســيع رقعــة توفيــر الشــاحنات الفارغــة فــي عــدد 
مــن املناطــق الكويتيــة، تلبيــة لرغبــة املتبرعــني واحملســنني الكــرام، والوصــول إلــى أقــرب نقطــة 

فــي مناطــق ســكنهم.

وفي كل مرة يتم تنظيم احلملة يتم جمع ما يفوق 50 شاحنة، غير أن شاحنات صباح األحمد 
اإلنسانية حققت رقما جديداً في عدد الشاحنات، وحرص على دعمها العديد من الشخصيات 
 العامــة فــي الكويــت ومنهــم الــوزراء والنــواب ورئيــس مجلــس األمة الكويتي وشــخصيات هامة.
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 وفــي عــام 201٩ توقــف املشــروع لظــروف خاصــة بتوقــف جمعيــة الســام لألعمــال 
اإلنســانية واخليريــة عــن العمــل، ثــم عــادت مجــددا بحلــة جديــدة وتألــق جديــد ليمتــد 
عمــل حملــة »صبــاح األحمــد اإلنســانية« بهــذا االســم حتــى عــام 2020م وهــو العــام األخيــر 
للحمــات اإلنســانية باســم الشــيخ/ صبــاح األحمــد - رحمــه اهلل- والــذي شــهد رحيلــه عــن 

ــث توفــي فــي 2020/٩/2٩م. ــا، حي عاملن

وقــد اســتطاعت تلــك احلملــة جمــع ٣50 شــاحنة؛ متوســط تكلفــة الشــاحنة الواحــدة 
نحــو ٢٨،٠٠٠ د.ك وتبلــغ قيمتهــا اإلجماليــة 9،٨٠٠،٠٠٠ د.ك واســتفاد منهــا 5٠٠،٠٠٠،1٠ 

مســتفيد.
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الدولة
تاريخ 

التنفيذ
عدد 

الشاحنات
متوسط قيمة 

الشاحنة
عدد املستفيدينإجمالي قيمة الشاحنات

2018

40فبراير ٢٠1٨سوريا واليمن
٢٨،٠٠٠ د.ك

1،٢٠٠،٠٠٠  مستفيد1،1٢٠،٠٠٠ د.ك

3،15٠،٠٠٠  مستفيد٢،94٠،٠٠٠ د.ك105أكتوبر ٢٠1٨سوريا واليمن

2020

٦،15٠،٠٠٠  مستفيد5،٧4٠،٠٠٠ د.ك٢٨،٠٠٠ د.ك205فبراير 2020سوريا واليمن

1٠،5٠٠،٠٠٠ مستفيد9،٨٠٠،٠٠٠ د.ك٣50اإلجمالي العام
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حمــات  بهــا  انطلقــت  التــي  اخليــر  ملســيرة  اســتكماالً 
الشــاحنات اإلنســانية، وتيمنــاً بالعهــد اجلديــد الــذي بــدأ مــع 
حكــم ســمو األميــر الشــيخ/ نــواف األحمــد اجلابــر الصبــاح- 
حفظــه اهلل ورعــاه- غّيــرت اجلمعيــة مســمى حملــة شــاحنات 
اإلنســانية إلــى حملــة »شــاحنات نــواف اخليــر والعطــاء« بعــد 

ــوان األميــري مشــكوراً فــي تســميتها. موافقــة الدي

تنفيذهــا  يأتــي  نوعهــا،  مــن  اخلاصــة  احلملــة  وهــذه 
العملــي مختلفــا وفــي أجــواء صحيــة مختلفــة، وعلــى الرغــم 
مــن الظــروف الصحيــة الصعبــة -املتعلقــة بانتشــار فيــروس كورونــا املســتجد »كوفيــد 1٩« 
عامليــا- والتــي تســببت فــي شــلل عــام ملعظــم األنشــطة واملرافــق فــي كافــة دول العالــم، أصــرت 
جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة علــى اســتكمال مشــروعها االبتــكاري الــذي حمــل 
بصمتهــا، وفقــا لاشــتراطات الصحيــة التــي أوصــت بهــا الســلطات الصحيــة بدولــة الكويــت.

فتــم حتويــل مشــروع احلملــة إلــى اســتام التبرعــات النقديــة فقــط -دون العينيــة- علــى أن 
يتــم التبــرع )أون اليــن( أو بحضــور املتبــرع ملقــر اجلمعيــة والتبــرع )كــي نــت( أو شــيكات بنكيــة، 
وعــدم اســتام أيــة مبالــغ نقديــة أو مــواد عينيــة مــن املتبرعــني. وبعــد اكتمــال مبلــغ الشــاحنة 
يتــم حتويلــه مباشــرة لشــراء األغــراض وحتميلهــا بالشــاحنة وتوجيههــا فــورا للمخيمــات التــي 

تــأوي األشــقاء الســوريني واليمنيــني.

وتتنــوع املــواد اإلغاثيــة فــي الشــاحنات وتشــمل )املــواد الغذائيــة، التمــور، الطحــني، املابــس 
وكســوة وأحذيــة، بطانيــات وشراشــف، اخلشــب وفحــم التدفئــة، واملنظفــات الصحيــة(، ويتــراوح 

ســعر الشــاحنة الواحــدة بــني 3،٧٠٠ د.ك إلــى 1٨،5٠٠ دينــار.

الفكـرة
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حملة شاحنات نواف الخير والعطاء
إلغاثة سوريا و اليمـن

ــة  ــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليري حينمــا قــررت جمعي
للمــرة  اإلنســانية  شــاحناتها  حمــات  مشــروع  اســم  تغييــر 
الثانيــة منــذ انطــاق أول حملــة لشــاحنات اإلنســانية فــي عــام 
٢٠1٧م، اختــارت لهــا اســماً جديــداً هــو حملــة »شــاحنات نــواف 
اخليــر والعطــاء«؛ وذلــك نظــرا لتزامــن تدشــينها مــع بدايــة 
العهــد اجلديــد بتولــي ســمو األميــر الشــيخ/ نــواف األحمــد 
اجلابــر الصبــاح- حفظــه اهلل ورعــاه- مقاليــد احلكــم فــي 
دولــة الكويــت، وتســمية احلملــة باســم ســمو األميــر، يعــود لعــدة 

ــي: أســباب نوجزهــا فيمــا يل
أن حملــة نــواف اخليــر والعطــاء هــي أول حملــة خيريــة تُســمى باســم ســمو األميــر بعــد . 1

توليــه رئاســة الدولــة ومقاليــد حكــم البــاد.
أن احلملة حتمل اسم دولة الكويت وشعبها، باعتبارها مركزاً عامليا للعمل اإلنساني.. 2
أن احلملــة تأتــي بالتزامــن مــع احتفــاالت الكويــت بأعيادهــا الوطنيــة مبناســبة الذكــرى الـــ . ٣

60 لعيــد االســتقال الوطنــي والـــ ٣0 لعيــد التحريــر، وهــي مناســبة طيبــة للتبــرع للحملــة 
التــي حتمــل اســم أميــر الدولــة.

أن أشــقاءنا فــي ســوريا واليمــن - ســواء الاجئــون أو النازحــون- يعيشــون ظروفــاً . 4
ــى االســتمرار فــي  ــا احلاجــة إل ــة شــديدة القســوة، تســتوجب معه ــة واجتماعي اقتصادي

تقــدمي الدعــم واملســاعدة لهــم.
أن احلملــة تأتــي فــي ظــروف صحيــة واقتصاديــة عامليــة اســتثنائية، مــا حــدا باجلمعيــة . 5

إلــى التفكيــر بتفعيــل األعمــال التطوعيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة، نتيجــة لتوقــف 
أغلــب األنشــطة عامليــا بســبب جائحــة كورونــا، مبشــروع يبعــث علــى األمــل والتفــاؤل.

أن احلملــة تأتــي فــي بدايــة العــام اجلديــد، وســط أمــل وتفــاؤل كبيرين بفاعليــة اللقاحات . 6
الطبيــة ضــد فيــروس كورونــا املســتجد »كوفيــد 1٩«؛ مــا يجعلهــا بشــرى للتفــاؤل بــزوال 

الوبــاء قريبــاً بــإذن اهلل تعالــى.

التسمية
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التأكيد على الدور اإلنساني لدولة الكويت بوصفها مركزاً عاملياً للعمل اإلنساني.

إتاحــة الفرصــة للمحســنني واملتبرعــني مــن أهــل الكويــت فــي دعــم أول حملــة إنســانية 
وخيريــة حتمــل اســم ســمو األميــر، بالتزامــن مــع االحتفــال باألعيــاد الوطنيــة لدولــة الكويــت.

النازحــني  مــن  الشــقيقني  واليمنــي  الســوري  للشــعبني  اإلنســانية  املســاعدات  تقــدمي 
والاجئــني.

تطوير العمل اخليري في الكويت، وإطاق املشاريع اخليرية اجلديدة.

احملافظــة علــى ســنة طيبــة وعــادة حميــدة اعتــاد عليهــا أهــل الكويــت، بالتكاتــف والفزعــة 
لتقــدمي العــون واملســاعدة لــكل محتــاج، وحــب فعــل اخليــر، وهــو مــا ُجبلــوا عليــه منــذ القــدم

مت تنفيذ حملة »شاحنات نواف اخلير والعطاء« خالل الفترة من 1/15- 2021/2/20م.

األهداف

5
4
3

2
1

44



45

حملة شاحنات نواف الخير والعطاء
إلغاثة سوريا و اليمـن

مت تنفيذ حملة »شاحنات نواف اخلير والعطاء« خالل الفترة من 1/15- 2021/2/20م.

آلية التبرع

وتعليمــات  وتطبيقــا الشــتراطات  املســتجد،  كورونــا  فيــروس  جائحــة  ظــروف  بســبب 
الســلطات الصحيــة بدولــة الكويــت، مت تنفيــذ احلملــة باالعتمــاد علــى التباعــد االجتماعــي 
للمســاهمة فــي منــع انتشــار الفيــروس بالتزامــن مــع اســتمرار كافــة أعمــال وأنشــطة جمعيــة 

ــة. الســام لألعمــال اإلنســانية واخليري

وارتــأت اجلمعيــة أن يكــون التبــرع ماليــا فقــط )أون اليــن أو بحضــور املتبــرع الكــرمي ملقــر 
اجلمعيــة والتبــرع كــي نــت أو شــيكات بنكيــة(، ولــم يتــم اســتام أيــة مبالــغ نقديــة أو مــواد 
عينيــة مــن املتبرعــني. وبعــد اكتمــال مبلــغ شــاحنة والــذي يتــراوح بــني 3،٧٠٠ د.ك و 5٠٠،1٨ 
د.ك، بحســب محتويــات الشــاحنة، يتــم حتويــل املبالــغ مباشــرة لشــراء األغــراض وحتميلهــا 

بالشــاحنة، وتوجيههــا فــورا ملخيمــات اللجــوء لألشــقاء الســوريني واليمنيــني.

وقد خصصت اجلمعية الرابط اإللكتروني https://trucks.alsalamkwt.org/ar للتبرع للحملة

آلية التبرع
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تنوعــت مــواد اإلغاثــة التــي قدمتهــا حملــة شــاحنات نــواف اخليــر والعطــاء، ومتيــزت بترتيبها 
وتنســيقها لتلبيــة كافــة االحتياجــات البشــرية للمســتفيدين منهــا، وشــملت املــواد الغذائيــة، 

والتمــور، ومــواد التدفئــة، ومســتلزمات العنايــة الصحيــة واملعقمــات، والكســوة واألحذيــة.

وقامــت احلملــة بتقســيم هــذه املــواد إلــى ٨ أقســام رئيســة عبــارة عــن شــاحنات، حتــى يســهل 
علــى املتبــرع اختيــار املــواد التــي يريــد أن يتبــرع بهــا، أو التبــرع للحملــة، ومــن ثــم تفويــض 
جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة باختيــار املــواد املناســبة لتبرعــه؛ كونهــا تتعامــل 
ــي  ــواد الت ــم مــا هــي امل مباشــرة مــع املســتفيدين مــن هــذه التبرعــات وتتلمــس حاجتهــم، وتعل

تعانــي مــن نقــص لديهــم وحتتــاج إلــى توفيرهــا.

أنواع الشاحنات
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حملة شاحنات نواف الخير والعطاء
إلغاثة سوريا و اليمـن

مكونات الشاحنة

شاحنة طحني

شاحنة بطانيات ورشاشف

شاحنة مواد غذائية أساسية

شاحنة متر 

شاحنة خشب وفحم 
للتدفئة

التكلفة

3,700 د.ك

7,٤00 د.ك

٨,300 د.ك

١0,700 د.ك

٨,700 د.ك

٨,٨00 د.ك

املواد والكمية

2٤ طن مبواد الطحني

بطانيات، رشاشف، أغطية، مفروشات

أرز، طحني، سكر، زيت، مكرونة، شعريية، ملح، معجون طامطم

2٤ طن من التمور املختلفة

خشب، فحم، منظومة طاقة شمسية، طرابيل خيام، إسفنج 
لباد لعزل الخيم

صابون مالبس، صابون يد، صابون لألواين، شامبو، 
حفاظات أطفال وكبار، فوط نسائية، مناديل، كاممات، 

معقامت، كلوركس، تبوب للامء

شاحنة مواد غذائية عالية 
القيمة

١3,700 د.ك

عدس، فول، فاصوليا، نخي، تونة، مرتديال، بازالء، سمن، 
برغل، زيتون، حالوة رهش، حلويات وكعك لألطفال 

والكبار، بهارات مشكلة، شاي، حليب

شاحنة مالبس وكسوة 

وأحذية

١٨,٥00 د.ك مالبس شتوية وصيفية للرجال، النساء، األطفال

أقسام الشاحنات

شاحنة منظفات صحية
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كمــا أشــرنا آنفــا، فــإن جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة قســمت شــاحنات نواف 
ــات وشراشــف،  ــى ٨ أقســام رئيســة وهــي: شــاحنة طحــني، شــاحنة بطاني ــر والعطــاء إل اخلي
شــاحنة مــواد غذائيــة أساســية، شــاحنة خشــب وفحــم للتدفئــة، شــاحنة منظفــات صحيــة، 

شــاحنة متــر، شــاحنة مــواد غذائيــة عاليــة القيمــة، شــاحنة مابــس وكســوة وأحذيــة.

ــوع مــواد الشــاحنة، وأيضــا تســميتها  ــار ن وميكــن للمتبــرع أو مجموعــة مــن املتبرعــني اختي
باالســم الــذي يرغــب املتبــرع بإطاقــه علــى الشــاحنة، وهــو مــا حقــق ارتياحــا كبيــرا لــدى 
شــريحة كبيــرة مــن احملســنني واملتبرعــني الكــرام، ال ســيما وأنــه جــرى توثيــق بالصــوت والصورة 

لهــذه التبرعــات لــكل متبــرع علــى حــدة.

شاحنة باسم المتبرع
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حملة شاحنات نواف الخير والعطاء
إلغاثة سوريا و اليمـن

اعتمــد إطــاق حملــة شــاحنات نــواف اخليــر والعطــاء علــى جمــع التبرعــات فــي دولــة املقــر 
ــذ املشــروع  ــم تنفي ــا يت ــت(، بينم ــة الكوي ــة )دول ــال اإلنســانية واخليري ــة الســام لألعم جلمعي
نفســه فــي دولتــني أخريــني وهمــا ســوريا واليمــن، والدولتــان تشــهدان حربــاً ضروســاً، يصاحبها 
أوضــاع إنســانية غايــة فــي الصعوبــة نتيجــة عمليــات القتــال، وتشــريد عــدد كبيــر مــن ســكانهما 
بــني نــزوح فــي أماكــن داخــل الدولتــني أو جلــوء فــي دول اجلــوار. ولهــذا عملــت اجلمعيــة علــى 
تنفيــذ احلملــة بحســب ظــروف كل دولــة؛ ففــي ســوريا يتــم شــراء املــواد اإلغاثيــة والغذائيــة مــن 
ســوريا أو مــن تركيــا التــي يعيــش فــي مخيماتهــا احلدوديــة عــدد كبيــر مــن الاجئــني الســوريني. 
أمــا فــي اليمــن فيتــم شــراء هــذه املــواد إمــا مــن داخــل اليمــن أو مــن اململكــة العربيــة الســعودية.

شراء المواد الغذائية واإلغاثية
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توصيل المساعدات
حتــرص جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة علــى متابعة أعمالها بنفســها من خال 
القائمــني عليهــا وموظفيهــا، ويقــوم أشــخاص مــن أبنــاء الكويــت مــن مكاتــب اجلمعيــة اخلارجيــة 
ــى مخيمــات الاجئــني لتلمــس حاجاتهــم، ومرافقــة شــاحنات املســاعدات،  ــا إل ــزول ميداني بالن
ــا والداخــل الســوري أو مــن اليمــن واململكــة  ــات ومــواد املســاعدات مــن تركي ــم شــراء مكون ويت
العربيــة الســعودية لتوصيلهــا إلــى الاجئــني والنازحــني الســوريني أو النازحــني واملتضرريــن 
ــى مجموعــة  ــر والعطــاء فــي توزيعهــا عل ــواف اخلي ــة شــاحنات ن اليمنيــني. وقــد اعتمــدت حمل
مــن الشــركاء احملليــني مــن اجلمعيــات اخليريــة املعتمــدة لــدى وزارة اخلارجيــة الكويتيــة وهــي: 
� فــي ســوريا: جمعيــة طوبــى، جمعيــة غــراس اإلنســانية، هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية وحقــوق 

اإلنســان واحلريــات التركيــة  IHH، الهــال األحمــر التركــي. 
� وفي اليمن: جمعية النور اخليرية.
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حملة شاحنات نواف الخير والعطاء
إلغاثة سوريا و اليمـن

اإلنجــــــازات
خــال ٣5 يومــا - هــي عمــر حملــة شــاحنات نــواف اخليــر والعطــاء التــي بــدأت فــي 
2021/1/15م وانتهــت فــي 2021/2/20م- اســتطاعت احلملــة جمــع ٣1٣ شــاحنة قيمتهــا 
ــن ٩  ــر م ــا أكث ــش فيه ــم يعي ــا ٢،٨٠٠ مخي ــون دوالر( واســتفاد منه 1،349،٨4٧ د.ك )4،5 ملي

مايــني نســمة.
تاريخ الدولة

التنفيذ
عدد 

الشاحنات
متوسط قيمة 

الشاحنة
إجمالي قيمة 

الشاحنات
عدد املستفيدين

2021

200يناير 2021سوريا
4،5٠٠ د.ك

٦،٠٠٠،٠٠٠ مستفيد٨٦٢،5٢٢ د.ك
)1،٨٠٠ مخيم(

3،39٠،٠٠٠ مستفيد4٨٧،3٢5 د.ك11٣يناير 2021اليمن
)1،٠٠٠ مخيم(

9,390,000 مستفيد1,349,847 د.ك٣1٣اإلجمالي العام
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ــة بشــكلها  ــى تقــدمي املــواد اإلغاثي ــر والعطــاء عل ــواف اخلي ــة شــاحنات ن ــم تعتمــد حمل ل
التقليــدي الــذي يعتمــد علــى مــواد إغاثيــة غذائيــة أساســية حتتــاج إلعدادهــا وطبخهــا، وهــو 
مــا قــد ال يتوفــر لبعــض املســتفيدين، بحكــم أن أغلبهــم يعيــش فــي مخيمــات غيــر مســتقرة، 

ميكــن النــزوح منهــا فــي أي وقــت بحســب ظــروف احلــرب والصراعــات.
لذلــك فكــرت جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة فــي إدخــال عناصــر غذائيــة 
جديــدة تتمتــع بالقيمــة الغذائيــة العاليــة، وســهولة التحضيــر وجاهزيتهــا، وفــي نفــس الوقــت 
تكــون قليلــة التكلفــة، بحيــث ميكــن للحملــة أن تشــتري أكبــر كــم ممكــن مــن هــذا النــوع مــن 

الوجبــات ليســتفيد منهــا عــدد كبيــر مــن املســتفيدين.
فأدخلــت اجلمعيــة وجبــات غذائيــة بــاردة جاهــزة وســريعة 
يتــم اســتيرادها مــن جمهوريــة جنــوب إفريقيــا، ال  التحضيــر 
حتتــاج إلــى إعــداد وحتضيــر ســوى التســخني فقــط، 
كنــوع جديــد مــن الوجبــات الســريعة واجلاهــزة ذات 

القيمــة الغذائيــة الكبيــرة.
وبلــغ عــدد الوجبــات اجلاهــزة التــي وفرتهــا احلملــة 
1٠٨،٠٠٠ وجبــة مقســمة علــى ٣ وجبــات )إفطــار، 

غــداء، عشــاء(.
فــي احلملــة،  كبيــراً  الوجبــات جناحــاً  وقــد حققــت هــذه 
والقــت استحســاناً كبيــراً مــن املســتفيدين منهــا، وتفكــر اجلمعيــة فــي احلمــات اإلغاثيــة 

القادمــة فــي زيــادة هــذا النــوع مــن الوجبــات.

وجبات غذائية قّيمة
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حملة شاحنات نواف الخير والعطاء
إلغاثة سوريا و اليمـن

حرصــا مــن جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة علــى شــفافية العمــل اخليــري، 
وتوثيقــه وفقــا لألصــول املتبعــة فــي ذلــك لدعــم الثقــة مــع احملســنني واملتبرعــني، لــم تعتمــد 
علــى التقريــر التقليــدي الــذي يقــدم فــي نهايــة كل حملــة للمتبــرع، كأحــد األعمــال الروتينيــة 
ــون  ــه، ك ــق، برغــم صعوبت ــد مــن أشــكال التوثي ــي تقــدمي شــكل جدي ــل فكــرت ف ــق؛ ب للتوثي
ــد ال  ــة ق ــي بيئ ــم ف ــت، وتت ــم  خــارج الكوي ــة وإيصــال املســاعدات تت ــذ احلمل ــات تنفي عملي
يتوفــر معهــا آليــات ومعــدات التصويــر والتوثيــق املرئــي، ناهيــك عــن الظــروف األمنيــة التــي 
قــد تكــون خطــرة فــي بعــض األحيــان فــي مناطــق الصراعــات ســواء فــي اليمــن أو ســوريا أو 

دول اللجــوء.

فقامــت اجلمعيــة بتوثيــق كل تبــرع وكل شــاحنة مــن شــاحنات احلملــة بفيديــو قصيــر 
بالصــوت والصــورة، والتــي زاد عددهــا عــن 50 فيديــو توثيقــي يوميــاً.

ــى  ــا، حت ــى نهايته ــا إل ــة انطاقه ــة مــن بداي ــو شــامل عــن احلمل  كمــا قامــت بعمــل فيدي
ــا. ــت وأهله ــة الكوي ــى عطــاء دول ــات شــاهدة عل تبقــى هــذه التوثيق

توثيق بالصوت والصورة 

ميكنكم اإلطاع على فيلم فيديو توثيقي ألحد
: QR التوزيعات اليومية على مخيمات الاجئني باملسح على نظام الـ 
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فريق العمل

عمــل فــي حملــة شــاحنات نــواف اخليــر والعطــاء فــرق عمــل وشــخصيات ومشــاهير مــن 
مختلــف الفئــات ســواء مــن العاملــني فــي جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة أو 

مــن الفــرق التطوعيــة مــن خارجهــا، كمــا عمــل بهــا متطوعــون ورعــاة إعاميــون.

وميكن تقسيم فرق العمل التي شاركت في تنفيذ احلملة إلى اآلتي:

  مسؤولو الجمعية والموظفون
شــارك عــدد كبيــر مــن مســؤولي وموظفــي جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة 
فــي دعــم حملــة شــاحنات نــواف اخليــر والعطــاء، وســّخروا نشــاطهم علــى مــدار ٣5 يومــا 
هــي مــدة عمــل احلملــة مــن أجــل إجناحهــا، وتنفيــذ خطــة العمــل املوضوعــة لهــا، وتذليــل 
ــة  الصعوبــات التــي تعتــري عمليــات تنفيــذ املشــروع علــى أرض الواقــع، حتــى تســير احلمل
وفــق اخلطــة املوضوعــة لهــا، ولــم تكــن هنــاك أيــة صعوبــات تذكــر واجهتهــا الفــرق العاملــة 
فــي احلملــة، ممــا أســهم فــي حتقيــق األهــداف املرجــوة منهــا منــذ أول حلظــة انطلقــت فيهــا 

احلملــة وذلــك بتوفيــق مــن اهلل وفضلــه.
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حملة شاحنات نواف الخير والعطاء
إلغاثة سوريا و اليمـن

شــارك فــي حملــة شــاحنات نــواف اخليــر والعطــاء العديــد مــن الفــرق التطوعيــة والتــي 
بلــغ عددهــا 4٨ فريقــا، وضــم كل فريــق منهــا مــا بــني 15 إلــى ٣0 عضــو، ومت التنســيق مــع 
مشــرف كل فريــق عمــل، لتنظيــم العمــل ومنــع التداخــل فيمــا بينهــا، حتــى يســير العمــل وفــق 

اخلطــة املوضــوع لــه مــن قبــل جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة.

ولعــل التنســيق اجليــد بــني هــذه الفــرق، وحرصهــا علــى عــدم التداخــل فيمــا بينهــا، كان 
أحــد األســباب اجلوهريــة لنجــاح احلملــة، وتفاعــل اجلمهــور مــن احملســنني واملتبرعــني 

ــرام. الك

الفرق التطوعية
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د. نبيل حمد العون
ضاري حمد البعيجان

طال عبداهلل احلوطي
عادل أحمد عيسى العون

حمد نبيل حمد العون
عبداهلل بدر مسعود السيحان

حصه محمد عبدالرزاق البطي
د.خالد العبد الهادي

أسماء جاسم محمد العون
خالد نعمه داوود

عبد الرحمن محمد محمود اجلاموس
سعد نعمه داوود

أمين أحمد السعيد محمد يوسف
فؤاد محمد سعد العلوي
حسن محمد علي فرحان

سعد مبارك فهد مسيكان الرشيدي
عبداهلل إحسان علي الصالح

علوي محمد سعد العلوي
دانه نبيل حمد العون

محمد جبري محمد صالح
عبداهلل ابراهيم شامي 

عبدالرحمن هشام حمد العون
شيخ محمد باشا

عبد الرحمن محمد جبري
فايزة عذيب رداد

أحمد فتحي شلبي 
عمرو حمدان مصطفى 

نافع محمد سالم كعيتي
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hمسؤولو وموظفو  الجمعية المشاركون في الحملة
رئيس مجلس اإلدارة

املدير العام
نائب املدير العام للشؤون الفنية

نائب املدير العام للعمل التنموي والتطوير
نائب املدير العام

مدير إدارة الشؤون املالية واإلدارية
مديرة اللجنة النسائية

مستشار طبي
مديرة إعان

مدير العاقات العامة
مدير مكتب املدير العام

نائب مدير إدارة املشاريع
مراقب مالي

رئيس قسم الشؤون اإلدارية
رئيس قسم اإلعام

رئيس قسم تقنية املعلومات
رئيس قسم العاقات العامة

رئيس قسم إدارة املشاريع
رئيسة الفرق التطوعية النسائية

رئيس قسم املتابعة
مشرف املشاريع احمللية

مسؤول إدارة الفرق التطوعية
موظف إداري
موظف إداري

مشرفة عام
محاسب
محاسب

موظف إداري
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حملة شاحنات نواف الخير والعطاء
إلغاثة سوريا و اليمـن

محمد سعيد محمد احلسن
محمد أحمد الصبان

عبدالعزيز محمد جبرى
عمر نايف خالد علي

وليد نعمه داوود
حسن نعمه داوود

صباح مطر صعفق مطر
إبراهيم محمد ديكو

محمد أفضل شيخ
مصطفى عبده محمد 

عبداهلل حسن سيد أحمد
فريده رضا كاظم يوسف
رحاب جابر حسن على

عثمان سعيد حسن
باسل عبداهلل حمدان الرشيدي

محمد علي احلدي
إبراهيم نعمه داوود

أشرف جال الدين محمد
مسعود بدر مسعود السيحان

شيخه خالد ناصر الفريج
علي محمد علي بن يحي

عبدالرحمن عيد عبدالرحمن هزاع
فاطمة علي محمد

سمية أحمد أحمد إبراهيم
طارق محمود يوسف البطي

لولوه نبيل العون
فجر نبيل العون
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hمسؤولو وموظفو  الجمعية المشاركون في الحملة
موظف أستقبال

مندوب بنوك
مندوب بنوك

مندوب
محصل
محصل
محصل

سائق
فني شبكات وأجهزة

مصمم
مصور

موظفة استقبال
تصميم ومونتاج
موظف استقبال
موظف استقبال

سكرتير إداري
موظف إداري
موظف تقني

موظف استقبال
موظفة إدارية
موظف إداري
موظف إداري

موظفة استقبال
رئيسة قسم األسر املتعففة

موظف إداري
املسئولة امليدانية
مراقبة املتطوعن
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فريق أنامل اخلير
نخبة الكويت

مبادرة عائلة العبدالهادي
شركاء اخلير 

فريق عيال الديرة التطوعي
القائمة الطبية

النور
فريق الطيبن للتراث 
ذوي الهمم التطوعي 

عبدالعزيز عبداهلل الدحام احلربي -رحمه اهلل -
أبناء الكوت

أبناء وأحفاد محمد البطي
برًا بالوالدين 

عائلة السنعوسي 
عثمان عبدالوهاب العثمان وزوجته نوريه عبداهلل املديرس 

صقور صباح 
إلى من فقدناهم 

فريق أجانب يف خدمة الكويت التطوعي 
فريق األيادي اخلضراء البيئي ) القافلة اخلضراء(

فريق غطاء الرحمة
سيف مجرب  
سيف مجرب 

 شــمر 
فريق التجمع االنساني التطوعي 

	 .
 .
3 .
 .
翰 .
 .
 .
 .
 .

	� .
		 .
	 .
	3 .
	 .
	翰 .
	 .
	 .
	 .
	 .
� .
	 .
 .
3 .
 .

أسماء الفرق التطوعية
أغاريد السعد

الشيخة/ أم راكان 
العبدالهادي 

العنود العازمي 
أنفال الظفيري

أنوار اجلسار 
أنوار الكندري
إميان الشراح 

أسيل الشمري 
بدريه العدواني 

بدور الكهيلي
حصه البطي 

حنان املجادي 
خالد السنعوسي

خالد العثمان 
خليفه الراشد

رمي الدوب 
زينب إبراهيم

د. سامية محمد السعيدان 
سعاد اخلضري 
سمية الكندري 
سيف مجرب 

شمر 
صبيحه خزعل 
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حملة شاحنات نواف الخير والعطاء
إلغاثة سوريا و اليمـن

مثل الغيث نفعا 
كويتي وافتخر 
بر الوالدين 	
بر الوالدين 

عبدالعزيز عبداهلل الدحام احلربي- رحمه اهلل-
مبادرة فريق إزهلها

نسائم اخلير
فــــــــــــاعل خير 	

مجموعة الكويت 
مدربات التطوعي 

فخر الوطن 
KGU TEAM

أبناء اليمن التطوعي 
محمد عبدالكرمي الشرهان 

عائلة آل مره
فريق دسمان التطوعي

برايح
املسارعون للخيرات 

اخلطوة األولى للوقاية من األمراض
املها التطوعي 

مشروع أيادي بيضاء 
كن خيرًا

وبالوالدين إحسانًا 
مركز ضوء الياّدة التطوعي
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أسماء الفرق التطوعية
عائشة الدمخي

عبد اهلل جاسم شهابي 
عبدالرحمن اجلبري 
عبدالرحمن اجلبري 

الدحــام  عبــداهلل  عبدالعزيــز 
احلربــي 

عبداهلل الشامي 
غنيمة احلافظ

فاعل خير 	
فتوح اخلراز 

ليلى أحمد احلوال 
ماجده جاسم الرجيب 

محمد العدواني
محمد سعد جلمود
محمد عبدالكرمي 

محمد عبداهلل املري
مساعد احلميد 
مساعد الرندي
منال احلمدان 

منى اللهو 
مها القاف 

هبه السعدون 
هيا هاجد العازمي 

وائل اخلميس
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كمــا شــارك فــي حملــة شــاحنات نــواف اخليــر والعطــاء العديــد مــن مشــاهير وســائل 
التواصــل االجتماعــي فــي الكويــت، ملــا لهــذه الشــخصيات مــن تأثيــر قــوي عبــر وســائل 
ــات  ــة الشــباب ومختلــف الفئ التواصــل االجتماعــي املختلفــة، خاصــة املتابعــني لهــم مــن فئ
العمريــة األخــرى، لتحفيزهــم علــى دعــم احلملــة والتفاعــل املجتمعــي معهــا، وحــث اجلمهــور 
ــادل أنشــطة  ــي تب ــي ف ــط، وإمنــا بالدعــم اإلعام ــادي فق ــرع امل ــس بالتب ــى املشــاركة لي عل

ــة. وســبل التواصــل مــع احلمل

وقــد بلــغ عــدد مشــاهير وســائل التواصــل االجتماعــي والفنانــني والرياضيــني واإلعاميــني 
ــة بشــكل يناســب مختلــف  املشــاركني نحــو 50 شــخصية، مت التنســيق معهــا لتســويق احلمل

وســائل التواصــل االجتماعــي، وأســماؤهم كاآلتــي:

مشاهير وسائل التواصل االجتماعي
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حملة شاحنات نواف الخير والعطاء
إلغاثة سوريا و اليمـن

أحمد الزامل الشيف محمد الكلحة

أسامة القصار

بدر املطوع بوسعد اجلميلي

د. محمد الصفي

ضاري مشعل البليهيس

عبدالوهاب العيسي

فهد الرحماني

مشعل هايف أبو نورا

وليد اجلاسم

الفنان سعد الفرج الشيف غادة املسّلم

الشاعر حامد زيد

بنت الهاشمي

الشيف سليمان القصار
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مشاهير وسائل التواصل االجتماعي

الشيف شيخه احملمد

الشيف نانسي

الشيف بو بديع

محمد ساري املطيري

سعود العيدي

أنور اخلرايف الكابنت فراس مال اهلل

صمود

الفنان/ محمد العجيمياألستاذ/ محمد السدانياملخرج / محمد احلملي

اإلعامية / بيبي اخلضريالفنان/ إبراهيم احلربيالدكتور/ ناصر املجيبل

الفنان / جاسم النبهان

الكابنت فهد األنصاري
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حملة شاحنات نواف الخير والعطاء
إلغاثة سوريا و اليمـن

الفنانة / سماح

صيته املخيال

علي بوغيث

اإلعامي الدكتور/ راشد الهلفي

اإلعامي/ أحمد الفهد

طال البحيري

الشيف / عمر الكندري

الفنان/ حسن البام

عبداهلل امليموني

الفنان / نبيل شعيل

شيخة الكويت

الفنان/ عبدالعزيز املسلم

الشاعر/ يوسف الشطي

الدكتوره/ أنوار اإلبراهيم

سيد نواف الرفاعي

الفنان / محمد جابر
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الرعاة
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حملة شاحنات نواف الخير والعطاء
إلغاثة سوريا و اليمـن

الرعاة
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حــرص مســؤولو جمعيــة الســام لألعمــال 
اإلنســانية واخليريــة علــى زيــارة مياديــن العمــل 
وآليــة  العمــل،  ســير  علــى  كثــب  عــن  لاطــاع 
توزيــع املســاعدات واملــواد االغاثيــة فــي حملــة 
نــواف اخليــر والعطــاء. وهــذه الزيــارات الدوريــة 

تأتــي بهــدف تلمــس احتياجــات املســتفيدين مــن احلملــة وتفاعلهــم معهــا؛ بحيــث ميكــن 
تعديــل مــواد الشــراء، بحســب االحتياجــات لــكل مخيــم فــي منطقــة جلــوء أو نــزوح، حيــث 
إن أغلــب االحتياجــات تــدور فــي فلــك املــواد الغذائيــة، ولكــن نتيجــة جلائحــة كورونــا، كانــت 

هنــاك حاجــة ماســة للمعقمــات وأدوات النظافــة والعنايــة الشــخصية.

لكــن علــى ســبيل املثــال هنــاك بعــض املخيمــات فــي مناطــق معينــة ال تعانــي مــن البــرد 
والصقيــع، فهــي ال حتتــاج إلــى مــواد التدفئــة بــل حتتــاج ملــواد غذائيــة أكثــر عوضــا عــن مــواد 
التدفئــة، وهــذه االحتياجــات ال ميكــن االطــاع عليهــا إال مــن خــال الزيــارات امليدانيــة 
ــك  ــى أهــم تل ــني، والتعــرف عل ــد أحــوال النازحــني والاجئ ــة، بهــدف تفق ملســؤولي اجلمعي
االحتياجــات لتوفيرهــا لهــم. ولذلــك زار عــدد مــن كبــار مســؤولي اجلمعيــة وعــدد مــن 
أعضــاء مجلــس إدارتهــا مياديــن العمــل أثنــاء تنفيــذ احلملة خــال عمليات توزيع املســاعدات 
واملــواد اإلغاثيــة والغذائيــة، واطلعــوا بشــكل مباشــر علــى هــذه العمليــات ورافقوهــا، ووجــدوا 
ثنــاء كبيــرا مــن املســتفيدين منهــا، كمــا حرصــوا علــى تدويــن أهــم املاحظــات الــواردة 
إليهــم لاســتعانة بهــا فــي عمليــات احلملــة التــي متيــزت باملرونــة والتعديــل اآلنــي بحســب 
االحتيــاج؛ األمــر الــذي خلــق أريحيــة كبيــرة لــدى املســتفيدين مــن احلملــة، الذيــن أثنــوا 

بدورهــم عليهــا وعلــى اجلهــود املبذولــة فيهــا.

  زيارات ميدانية
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حملة شاحنات نواف الخير والعطاء
إلغاثة سوريا و اليمـن

فيلم دعائي قصير وأفالم وثائقية يومية

ــواف  ــة »شــاحنات ن ــا حمل ــذت فيه ــي نُف ــت والظــروف االســتثنائية الت ــق الوق برغــم ضي
اخليــر والعطــاء« املرتبطــة بجائحــة فيــروس كورونــا واالشــتراطات الصحيــة املرتبطــة بهــا، 
إال أن جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة، جنحــت فــي تســويق احلملــة والتعريــف 
بهــا إعاميــاً بفضــل تعــاون وســائل اإلعــام احمللــي مــن إذاعــة وتلفزيــون وصحافــة وصحــف 
إلكترونيــة ووســائل تواصــل اجتماعــي، ومت تغطيــة اجلوانــب املختلفــة للحملــة بشــكل ســريع، 
ــذي أســهم فــي  ــم والنشــر، األمــر ال ــة التنظي ــه باحترافي ــة فــي الوقــت ذات ــزت التغطي ومتي

جنــاح احلملــة، والتمكــن مــن حتقيــق أهدافهــا املرجــوة.

ــاج وإخــراج املخــرج  ــا مــن إنت ــز عنه ــي متمي ــم دعائ ــاج فيل ــة مت إنت ــل انطــاق احلمل وقبي
ــة. ــة املختلف ــة واإللكتروني ــر وســائل اإلعــام املرئي ــي، مت عرضــه عب ــد احلمل محم

كمــا قامــت جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســاية واخليريــة بإعــداد أفــام وثائقيــة يوميــة 
يتــم توثيــق حمــات التوزيــع علــى املخيمــات الســورية واليمنيــة، ويتــم ارســالها بشــكل يومــي 
للمتبرعــني مــن أجــل تعزيــز الثقــة والشــفافية التــي جعلتهــا اجلمعيــة مــن أولويــات عملهــا 

وأساســياتها.

فيلم دعائي قصير وأفالم وثائقية 
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وقــد مت إذاعــة أكثــر مــن لقــاء إذاعــي وتلفزيونــي عــن احلملــة فــي وســائل التواصــل 
ــة  ــاءات الصحفي ــار واللق ــد مــن األخب ــة، كمــا مت نشــر العدي ــات التعاوني واإلعــام واجلمعي
ملســؤولي اجلمعيــة الذيــن حتدثــوا فيهــا عــن احلملــة، وكيفيــة املشــاركة فيهــا والتبــرع لهــا، 
األمــر الــذي كان لــه عظيــم األثــر فــي توصيــل رســالة جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية 
واخليريــة عــن حملــة شــاحنات نــواف اخليــر والعطــاء، والتــي ذاع صيتهــا وحققــت جناحــاً 
كبيــراً فــي فتــرة وجيــزة مــن الزمــن، واعتبرهــا عــدد كبيــر مــن العاملــني فــي مجــال العمــل 

ــرة الناجحــة. ــري مــن احلمــات القصي اخلي

حملة إعالمية
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تتقــدم جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بالشــكر والتقديــر لــكل مــن أســهم 
فــي حملــة شــاحنات نــواف اخليــر والعطــاء، وفــي مقدمتهــم ســمو أميــر الباد الشــيخ/ نواف 
األحمــد اجلابــر الصبــاح -حفظــه اهلل ورعــاه- والديــوان األميــري، واحملســنني واملتبرعــني 
الكــرام، الذيــن جــادوا بكرمهــم وتبرعهــم للحملــة؛ مــا كان لــه طيــب األثــر ليــس فــي جنــاح 
احلملــة وحتقيــق أهدافهــا املتوقعــة وحســب؛ وإمنــا حققــت إجنــازا جديــدا يحســب لصالــح 
ــة كويــت اإلنســانية، وقــد فــاق كل التوقعــات وتخطــى األهــداف بأكثــر مــن  اجلمعيــة ولدول
٣00%؛ فاحلملــة كان متوقعــا لهــا جمــع 110 شــاحنات، لكــن حــرص احملســنني علــى دعمهــا 
تخطــى ســقف املأمــول لتجمــع ٣1٣ شــاحنة فــي ٣5 يومــا، وجزاهــم اهلل خيــر اجلــزاء علــى 

مــا قدمــوه مــن تبرعــات.

والشــكر أيضــا لكافــة الفــرق العاملــة فــي احلملــة مــن الفــرق التطوعيــة ومشــاهير وســائل 
التواصــل االجتماعــي ومســؤولي وموظفــي اجلمعيــة الذيــن كّفــوا ووّفــوا، فلــم يبخلــوا بجهــد 

أو دعــم فنــي وإعامــي للحملــة، مــا كان لــه وقــع وانطباعــات جيــدة عنهــا لــدى اجلمهــور.

والشــركات  اإلعاميــة  املؤسســات  مــن  والرعــاة  الداعمــني  لكافــة  موصــول  والشــكر 
واملؤسســات الثقافيــة، لقــاء جهودهــم الدؤوبــة فــي توصيــل رســالة اجلمعيــة والهــدف مــن 

حملتهــا.

فــكل الشــكر والتقديــر إلــى هــؤالء جميعــا، بعــد اجلهــود املبذولــة.. كلٌّ فــي مجالــه، وعســى 
اهلل أن يجزيهــم خيــر اجلــزاء، وأن يجعــل مــا قدمــوه فــي ميــزان حســناتهم.  

شگرًا
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حملتــنا القـادمـــة
انتظروا

فــي جمعيــة  فإننــا  والعطــاء«،  نــواف اخليــر  »شــاحنات  بعــد جنــاح حملــة 
الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة نعــد احملســنن الكــرام أن نكــون عنــد 
حســن ظنهــم بنــا دائمــًا، الســتكمال مشــوار عطائهــم الالمحــدود الــذي يعبــر 
عــن دولــة الكويــت وشــعبها احملــب لفعــل اخليــر، باســتمرار احلملــة فــي نســخها 

القادمــة.
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حملتــنا القـادمـــة
انتظروا
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للتواصل

للتواصل

www.alsalamkwt.org

info@alsalamkwt.org

alsalamkwt

@alsalamkwt

009651858555 

0096550305024

0096550448284

     بيت التمويل الكويتي: 

بنك بوبيان: 

بنك وربة: 

للتواصل

الحسابات البنكية
011010670549 

0377009001

1152732035
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وفــي ختــام هــذا اإلصــدار الوثائقــي حلملــة شــاحنات نــواف اخلير 
والعطــاء ، نرجــو أن نكــون قــد وفقنــا فــي هــذا املشــروع اإلنســاني 
املتميــز إلغاثــة إخواننــا الاجئــني فــي ســوريا واليمــن والتــي اســتفاد 

منهــا أكثــر مــن ٢٨٠٠ مخيــم.

داعــني اهلل العلــي القديــر أن يتقبــل مــن اجلميــع هــذا العمــل 
اإلغاثــي واإلنســاني اجلليــل وأن يكــون فــي ميــزان حســنات جميــع 

العاملــني والداعمــني واملشــاركني واملتبرعــني والرعــاة.

وأن نلتقــي معــاً فــي حمــات اإلغاثــة اإلنســانية القادمــة لنســاهم 
فــي مســاعدة احملتاجــني واملنكوبــني .

كمــا نشــكر مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل اإلنســاني - فنــار - علــى 
هــذا التوثيــق املتميــز لهــذه احلملــة اخليريــة اإلنســانية.

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

خاتمة
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