
حققت جمعية الللسللام 
لألعمال اإلنسانية واخليرية 
جناحا كبيرا في اليوم األول 
حلملتها اجلديدة “شاحنات 
نللللواف اخللليللر والعطاء” 
إلغللاثللة سللوريللة واللليللمللن، 
بللفللضللل جللهللود املللتللبللرعللن 
واحملسنن الللكللرام مللن أهل 
الللكللويللت واملللقلليللمللن الللذيللن 

جادوا بتبرعاتهم للحملة.
وقال مدير عام اجلمعية 
د. نبيل العون في تصريح 
صلللحلللفلللي: إن احلللملللللة 
استطاعت في يوم تدشينها 
جمع تبرعات لل21 شاحنة 
بلغت جملة التبرعات لها 
126،000 دينار تبرع بها 

4،243 متبرعا من مختلف الفئات سواء أفراد ومجموعات او 
شركات او جمعيات.

وأضللاف العون إن احلملة مت تدشينها عقب صاة اجلمعة 
وجنحت في جمع هذه التبرعات خال 10 ساعات فقط، حتى أنها 
حققت تبرعات لل5 شاحنات خال أول ساعة من إطاق روابط 
التبرع للحملة، وهو أمر ليس بغريب على أهل الكويت أصحاب 

األيادي البيضاء الذين جبلوا على حب العمل اخليري منذ القدم.
وأكللد أن مبالغ التبرعات سيتم الشراء منها مباشرة املواد 
الغذائية واإلغاثية بصفة يومية كلما وصلت املبالغ لتغطية 
ثمن شاحنة إغاثية وليس االنتظار لنهاية احلملة فللي 20 
فبراير املقبل، بهدف توصيل هذه املساعدات بأسرع وقت ممكن 
للمحتاجن سللواء الاجئن في الداخل اليمني والللسللوري او 
في دول اللجوء، خاصة وأننا ما زلنا في بدايات فصل الشتاء 
واشقائنا هناك في حاجة ملحة لهذه املساعدات حيث يستفيد 

منها أكثر من 2800 مخيم في سوريا واليمن.
وتوقع العون أن يزداد عدد املتبرعن خال األيام القادمة حيث 
أن احلملة تستمر ملدة 35 يوما في الفترة من 15 يناير اجلاري 
وحتى 20 فبراير املقبل، واستذكر النجاح الذي حققه مشروع 

شاحنات صباح األحمد اإلنسانية في السنوات املاضية.
وشدد على أن جمعية السام لألعمال اإلنسانية واخليرية 
حتللرص كللل احلللرص فللي كافة مشاريعها على الشفافية في 
العمل واتباع قوانن ولوائح العمل اخليري املعتمدة من قبل 
وزارة الشؤون االجتماعية، فوضعت رابطا مباشرا عبر موقعها 
االلكتروني حتى يتمكن زوار املوقع واملتبرعون واحملسنون 
الكرام من االطاع على أخر املستجدات وحجم التبرعات لهذه 

احلملة املباركة التي تأتي ملساعدة إخواننا في سوريا واليمن.
وأشللار إلى أن جمعية السام لألعمال اإلنسانية واخليرية 
خصصت شاحنات لللمواد الغذائية، التمور، الطحن، املابس 
وكسوة وأحذية، بطانيات وشراشف، اخلشب وفحم التدفئة، 
واملنظفات الصحية( وميكن ملتبرع او مجموعة من املتبرعن 
اختيار نوع مواد الشاحنة، وأيضا اسم الشاحنة باالسم الذي 
يرغب به املتبرع الكرمي ويتم توثيقها وتصويرها، لتبقى شاهدة 

على عطاء دولة الكويت وأهلها.
ودعا العون احملسنن الكرام من أهل الكويت إلى االستمرار 
في دعم احلملة والتبرع لها وهي التي حتمل اسم الكويت وسمو 
أميرها الشيخ نواف احلمد اجلابر الصباح- حفظه الله ورعاه، 
https://trucks.alsalamkwt.  بالتبرع على رابط التبرع
org/ar او باالتصال باخلط الساخن 1858555 او احلضور 

شخصيا ملقر اجلمعية بالعديلية والتبرع بالكي نت.

أشلللللادت الللرئلليللس الللفللخللري 
لنادي الكويت الرياضي للمعاقن 
الشيخة شيخة العبدالله الصباح 
باجلهود التي بذلها القائمون على 
إدارة نللادي الطموح الرياضي، 
خال فترة احلظر جراء جائحة 
كورونا، مشيرة إلى أن ما حققه 
النادي من إجنللازات وجناحات 
في تلك الفترة لدعم أبنائنا من 
ذوي اإلعاقة وتطوير مهاراتهم 

يفوق الوصف ويثلج الصدر.
وأضلللافلللت الللعللبللدالللللله خللال 
حفل أقامه نادي الطموح لتكرمي 
عدد من الصحافين واإلعامين 
إضافة إلى عدد من أبطال النادي 
ومدربيه، أن نادي الطموح فتح 
املجال ألعضائه من ذوي اإلعاقة 
لاستفادة  من أوقاتهم بأفضل 
صللورة عبر برامج وأنشطة مت 
تنظيمها إلكترونياً “عن بعد” 
خال فترة احلجر، لم تستهدف 
أبطالنا مللن ذوي اإلعللاقللة فقط 
بل شملت أولياء أمورهم وكافة 
شلللرائلللح املللجللتللمللع ملللن خللال 
احملللاضللرات واللللورش العملية، 
فضا عن التواصل املستمر مع 
امللللدربلللن واملللتللخللصللصللن عبر 

املنصة اإللكترونية.
وأضللللافللللت أن مللللا أجنللللزه 
النادي ساعد الاعبن من ذوي 
اإلعللاقللة على استثمار أوقاتهم 
خللال هللذه الللفللتللرة ليستفيدوا 
مللن جللملليللع األنللشللطللة العلمية 
والرياضية والفنية والنفسية 
واالجتماعية، معربة عن شكرها 
لرئيس وأعللضللاء مجلس إدارة 
نادي الطموح وألولياء األمور ملا 
بذلوه من جهود في هذه الفترة، 
مشيرة إلى أن أي عمل ناجح البد 
أن يكون وراءه طموح وريللادة، 
وأبناؤنا من ذوي اإلعاقة لديهم 
أفكار وإبداعات بداخلهم لكنهم 
يللحللتللاجللون إللللى مللن يشجعهم 
إلخللراج إبداعاتهم حتى تصبح 

ملموسة على أرض الواقع.
مللن جانبها، وجللهللت رئيس 
مجلس إدارة نلللادي الطموح 
الللكللويللتللي الللريللاضللي ورئلليللس 
اجلللمللعلليللة الللكللويللتلليللة ألوللليللاء 
أملللور املللعللاقللن الللسلليللدة رحللاب 
بورسلي، شكرها إلى الصحافين 
واإلعلللامللليلللن ملللشللاركللتللهللم في 
إبللللراز مللسلليللرة الللنللادي خاصة 
خلللال فللتللرة جللائللحللة كللورونللا، 
واملساهمة بتغطياتهم بهدف 
االرتقاء باخلدمات املقدمة لهذه 

الفئة، وتعزيز التوعية بحقوقهم 
ومللعللانللاتللهللم بللن جميع فئات 
املجتمع، والللذي ينعكس إيجاباً 
على إبللداعللات وإجنلللازات هؤالء 

األبطال.
وشللهللد احلللفللل عللرض فيلم ) 
الريادة … طموح( الذي تناول 
التحديات والعقبات التي تغلب 
عليها النادي أثناء جائحة كورونا 
وتطرق للجهود واألنشطة في تلك 
الفترة، من تدريبات وفعاليات 
يومية اجتماعية ونفسية ودينية 
ورياضية وتثقيفية وصوال إلى 

املشاركة في مسابقات دولية،
إضافة إلى مسابقة “يوميات 
احلظر” التي كان لها دور كبير 
في تشجيع األبناء على توثيق 
جتاربهم املختلفة خال فترتّي 
احلظر اجلزئي والكلي والدروس 

املستفادة من ورائها، ثم جاءت 
مسابقة الفن التشكيلي بعنوان 
“نحن والكورونا” التي جسدت 
رؤيتهم جتاه هذا الوباء العاملي 

بلوحات مبدعة أبهرت اجلميع.
وأوضحت بورسلي أن النادي 
بدأ مبكرا في تقدمي خدماته عبر 
“األوناين” وحتديدا مع بداية 
شهر أبريل 2020م، حيث بادر 
مجلس اإلدارة منذ بداية اجلائحة 
إللللى وضلللع خللطللط اسللتللبللاقلليللة 
وانطلق في تنفيذها قبل إقللرار 
احلجر، فحقق النادي األسبقية 
بن كل اجلهات في التواصل مع 
منتسبيه واالرتقاء مبستوياتهم 
في مختلف املللجللاالت، ليس هذا 
فحسب بل ودعم أولياء أمورهم 
والتخفيف مللن الضغوط التي 
زادت عليهم بسبب صعوبة 

القيود التي سببها احلجر على 
هللذه الفئة. وذكللرت أنلله رغللم أن 
اجلائحة لم تنته بعد، إال أن نادي 
الللطللمللوح يللواصللل مسيرته من 
خال استئناف النشاط الرياضي 
املتميز واالستعداد للمشاركة في 
دورة األلعاب الشتوية لألوملبياد 
اخللللاص وامللللزملللع إقللامللتللهللا في  
روسيا عام 2022م، ومواصلة 
األلعاب الرياضية املختلفة مثل 
البولينغ واأللللعللاب الشتوية 
واألنشطة البدنية فللي النادي 
الصحي بشكل يللومللي، كما مت 
إدخال رياضة الفروسية احملببة 

إلى عدد من أبطال النادي.
وأشللللللارت إلللللى أن جتللربللة 
“كورونا” خرجنا منها بالكثير 
ملللن اللللللدروس والللعللبللر، وهلللذا 
سينعكس بشكل إيجابي على 
التفاعل مع األبناء، حيث توجهنا 
نحو النظام الرقمي واستطعنا 
تللطللويللع التكنولوجيا خلدمة 
أهللدافللنللا والللتللواصللل محلياً مع 
أعضائنا الرياضين وأوللليللاء 
أملللورهلللم، فللضللا عللن الللتللواصللل 
الدولي مع االحتللادات الرياضية 

املعنية.
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لدعم ومساندة الالجئني والنازحني واحملتاجني في املنطقة 

املؤسسات والهيئات الكويتية تواصل نشاطها اإلنساني مع بداية العام اجلديد
واصلللللت املللؤسللسللات والهيئات 
الكويتية نشاطها اإلنساني املتجدد 
لتقدمي يد الدعم واملساندة لاجئن 
والنازحن واحملتاجن في املنطقة مع 

بداية العام اجلديد.
 وتركزت املساعدات التي قدمتها 
املللؤسللسللات والللهلليللئللات الكويتية 
خللال األسللبللوع املنتهي أول أمس 
اجلمعة في اليمن واألردن وفلسطن 
وشملت املجاالت الصحية واإلغاثية 
والتنموية إلى جانب قطاعي التعليم 

واملياه.
 ففي اليمن دشللن محافظ )تعز( 
اليمنية نبيل شمسان أمللس األول 
اخلميس العمل بثمانية مشاريع 
في قطاعي التعليم وامللليللاه بتكلفة 
بلغت 2ر1 مليون دوالر بتمويل من 
اجلمعية الكويتية لإلغاثة ضمن 
حملة )الكويت بجانبكم( املستمرة 

منذ ستة أعوام.
 وأشلللللاد شللمللسللان فلللي تصريح 
صحفي خللال حفل توقيع مذكرة 
تللفللاهللم لتنفيذ املللشللاريللع وتللدشللن 
مشروع ترميم وتأثيث كلية اآلداب 
بجامعة )تللعللز( بللالللدور “األخوي 
واإلنساني لدولة الكويت الشقيقة 
التي لها بصمات واضحة من خال 
دعمها ملشاريع في مختلف اجلوانب 
التعليمية والصحية واجلامعات 

واملياه واإلغاثة”.
من جانبها سلمت جمعية الهال 
األحمر الكويتي األربعاء املاضي عددا 
من املللواد اخلاصة بتجهيز وتأثيث 
مستشفى )يللهللر( الللعللام مبحافظة 

)حلج( جنوبي اليمن.
 وذكللللرت )مللؤسللسللة استجابة 
لألعمال اإلنسانية( املنفذة للمشروع 
في بيان أن املللشللروع يشمل جتهيز 
وتأثيث خمسة أقسام تشمل العمليات 
الصغرى وعيادة النساء والللوالدة 
وعيادة األمللراض الباطنية وعيادة 
األطللفللال وعلليللادة اجلللراحللة العامة 

وغرفة الوالدة وما قبل الوالدة.
 وفلليللمللا يتعلق بللدعللم األشللقللاء 
السورين أيضا وزعت جمعية النجاة 
اخليرية الكويتية الثاثاء املاضي 
مللسللاعللدات إغاثية على ألفي الجئ 
سوري في األردن ضمن حملة )دفئا 

وساما( اإلنسانية للعام اجلاري.
 وقلللللال رئللليلللس قلللطلللاع امللللللوارد 
والللعللاقللات الللعللامللة واإلعلللللام في 
)النجاة اخليرية( عمر الثويني لل 
)كونا(: إن حملة املساعدات الثانية 
لللهللذا الللعللام شملت تللوزيللع السال 
الللغللذائلليللة الللتللي تللضللم أهلللم امللللواد 
األسللاسلليللة على أسللر الاجئن الى 
جانب بطانيات ومساعدات عينية 

أخرى.
 وأضللاف الثويني أن التوزيع مت 

في العديد من مناطق األردن بينها 
العاصمة عمان ومخيمات الاجئن 
السورين املتواجدين في محافظات 
)إربد( و)مادبا( و)الكرك( و)معان(.

 وأكللللد حللللرص اجلللمللعلليللة رغللم 
الللظللروف الصحية الللعللامللليللة على 
الللتللواجللد واإلشلللللراف علللللى حملة 
)دفئا وساما( وإيصال املساعدات 
للمستفيدين الفللتللا إلللى أن تنفيذ 
مشاريع )النجاة( اخلارجية تتم 
بالتعاون مللع وزارتلللي اخلارجية 

والشؤون االجتماعية الكويتيتن.
وفللي اإلطلللار نفسه نفذت الهيئة 
اخليرية اإلسامية العاملية الكويتية 
بللالللتللعللاون ملللع فللريللق )تلللراحلللم( 
التطوعي الكويتي األربعاء املاضي 
)مشروع الشتاء( اإلغاثي لتوزيع 
مساعدات على 440 أسللرة سورية 

الجئة باألردن.
 وقللال سفير دولللة الكويت لدى 
األردن عزيز الديحاني لل )كونا( خال 
مراسم التوزيع التي أقيمت مبركز 

للخدمات املجتمعية فللي العاصمة 
عمان: إن الكويت حتت قيادة سمو 
أملليللر الللبللاد الشيخ نلللواف األحمد 
مستمرة بنهجها اإلنساني القائم على 
دعم الشعوب ومساعدتها ضمن إطار 
املشاريع والبرامج اإلنسانية حول 

العالم.
 وأضاف الديحاني أن التوجيهات 
السامية تللؤكللد على “االستجابة 
الدائمة” للنداء اإلغللاثللي والوقوف 
على االحتياجات اإلنسانية للشعوب 

ملللشلللددا علللللى حللللرص املللؤسللسللات 
اخللليللريللة الللرسللملليللة واألهللللليللة في 
الكويت على ترجمة هذه التوجيهات 

على أرض الواقع.
 وأشللار إلى أن )مشروع الشتاء( 
الللذي يعمل على تأمن احتياجات 
فللصللل الللشللتللاء لللألشللقللاء الاجئن 
الللسللوريللن يللأتللي ضللمللن سلسلة 
األنشطة والبرامج اإلنسانية التي 
تقوم بها املؤسسات الكويتية ويؤكد 
مكانة دولللة الكويت “الرائدة” في 

ميادين العمل اإلغاثي.
وعلى صعيد آخللر أعلنت جمعية 
الهال األحمر الكويتي األحد املاضي 
تبرعها بسيارتي إسعاف مجهزتن 
بللالللكللامللل ملصلحة الللهللال االحللمللر 

الفلسطيني.
 وقال رئيس مجلس ادارة اجلمعية 
الدكتور هال الساير في تصريح لل 
)كونا(: إن هذا التبرع يأتي في إطار 
روح التعاون املستمر والوثيق بن 

اجلهتن في شتى املجاالت االنسانية.
 وأضلللللاف الللسللايللر أن الللتللبللرع 
بسيارتي اإلسعاف جاء ايضا امتدادا 
لإلسهامات اإلنسانية التي حترص 
اجلمعية على تقدميها السيما في 
الظروف الراهنة التي مير بها الشعب 
الفلسطيني الشقيق والتي تتطلب 

عمليات اسعاف وانقاذ.
 وذكللر أن هذا التبرع سيسهم في 
انقاذ كثير من األرواح وتغطية جزء 
مللن حللاجللة املستشفيات لسيارات 
االسللعللاف لنقل املللرضللى مللن خال 

الهال االحمر الفلسطيني.
 واكلللد ان اجلمعية مستمرة في 
دعم املشاريع االنسانية والصحية 
والتعليمية والتي “بدون شك لها أثر 
ايجابي على االسر احملتاجة واملرضى 

من الشعب الفلسطيني الشقيق”.
وفللي سلليللاق منفصل قللال سفير 
اجلمهورية التونسية لللدى الباد 
الللهللاشللمللي عجيلي فللي تللصللريللح ل 
)كللونللا( عقب اجتماعه مع الدكتور 
الساير األربللعللاء املللاضللي إن دولللة 
الكويت جسدت منوذجا متميزا للعمل 
االنساني اخللليللري إذ لللم تللتللوان في 
تلبية نللداء الللواجللب االنساني عبر 
تقدميها املساعدات السخية والدائمة 

جلميع الشعوب.
 وأعرب السفير عجيلي عن تقديره 
لدور جمعية الهال األحمر الكويتي 
في إغاثة الشعوب املتضررة جراء 
الكوارث الطبيعية أو التي من صنع 
االنسان واحلد من انتشارها، مشيداً 
بجهود اجلمعية على الصعيدين 
العربي والدولي وما تقوم به خلدمة 
الللكللويللت عللبللر تللقللدمي املللسللاعللدات 
اإلنللسللانلليللة بللصللورة عاجلة للدول 

املنكوبة.

»الهال األحمر الكويتي« تزود مستشفى يهر العام مبحافظة حلج اليمنية بتجهيزات وأثاث

ب���ورس���ل���ي: ال��ص��ح��اف��ة واإلع�������الم ش��رك��اء 
ف������ي حت���ق���ي���ق أه�����������داف ن���������ادي ال���ط���م���وح 
ملنتسبيه امل��ق��دم��ة  ب��اخل��دم��ات  ل��الرت��ق��اء 

في أول يوم حلملتها »شاحنات نواف اخلير والعطاء«

جمعية »السالم« جمعت 
تبرعات ل�21 شاحنة 

126 ألف دينار  تكلفتها 

نبيل العون

خالل حفل استعراض مسيرته أثناء اجلائحة

شيخة العبدالله: إجنازات »نادي الطموح« 
أثناء »كورونا« تفوق الوصف                

   تكرمي العبدالله من بورسلي وأعضاء مجلس إدارة النادي 
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سفير الكويت لدى األردن عزيز الديحاني خال توزيع املساعدات على األسر السورية الاجئة

د. هال الساير خال لقائه السفير التونسي جانب من مراسم تسليم كلية اآلداب في جامعة تعز بعد ترميمها بدعم 

قلللللال ملللديلللر جلللنللة 
الللدعللوة اإللكترونية 
اللللتلللابلللعلللة جلللمللعلليللة 
النجاة اخليرية، عبد 
الللللله اللللدوسلللري: بلغ 
علللدد دقللائللق اسللتللمللاع 
القرآن الكرمي وعلومه 
وتفسيراته مبشروع 
نشر علوم وترجمات 
الللقللرآن الللكللرمي التابع 
للجنة أكثر من 1.350 
مللللللليلللار وثللاثللمللائللة 
وخمسون مليون دقيقة 
استماع وأكثر من 45 
مللللليللون مللسللتللمللع من 
249 دولة واقليم حول 

العالم.
مؤكداً أن حجم تبادل 
البيانات باملشروع بلغ 

حتى اآلن أكثر من 12 بيتا بايت وهو ما يعكس الدور احليوي 
للمشروع كأحد أهم وسائل نشر علوم وترجمات القرآن الكرمي 
في العالم اإلسامي، وأشللار الدوسري أن هذا احلجم الضخم 
من البيانات املتبادلة باملشروع يتطلب أن يبذل فريق البرمجة 
والتطوير باللجنة جهودا حثيثة من العمل للحفاظ على هذه 
البيانات وصيانة هذه اخلللوادم بشكل دوري، وإضافة كذلك 
عللدداً آخر من اخلللوادم والسيرفرات الرئيسية لتطوير العمل 
باملشروع، موجها شكره وتقديره لهذا الفريق البرمجي املتميز 

الذي وصل باملشروع لهذه املكانة شديدة التميز.
وبللّن الللدوسللري أن مشروع نشر علوم وترجمات القرآن 
الكرمي يحظى بتقدير عاملي متميز حيث فاز املشروع بجائزة 
القمة العاملية املعلوماتية التي ترعاها منظمة األمم املتحدة 
للتربية والعلم والثقافة اليونسكو كأفضل مشروع في مجال 
االحتواء اإللكتروني والتمكن ضمن أهداف األمم املتحدة للتنمية 
املستدامة عام 2017، كما فاز املشروع بوسام االبداع في مؤمتر 
االبداع التقني في العمل اخليري في دورته الثانية املنعقدة في 
مملكة البحرين للعام 2016، وكذلك فاز املشروع باملركز األول 
بجائزة الكويت اإللكترونية في مجال االحتواء اإللكتروني 
والتمكن في دورتها السادسة 2015 – 2016، وفاز املشروع 
كذلك بجائزة أفضل مشروع في خدمة القرآن الكرمي وعلومه في 
املسابقة التي أقامتها مبادرة وموقع نون خلدمة القرآن الكرمي 
بالتعاون مع الشيخ فهد الكندري وبرنامج بالقرآن اهتديت 
في رمضان 1437 هللل، وهو ما يعكس مقدار التقدير الدولي 
واإلقليمي واحمللي لهذا املشروع الرائد في خدمة كتاب الله 

تعالى وعلومه.
كما حث الللدوسللري احملسنن والداعمن مساندة اللجنة 
لتكملة طريق النجاح فبدعمهم وتبرعهم الكرمي سنستمر في 
حتقيق االجنللازات، حيث يحتاج املشروع لزيادة حجم وعدد 
السيرفرات واخلللوادم الرئيسية وزيادة وتطوير أجهزة حفظ 
وتخزين البيانات باملشروع، وحماية هذه البيانات على شبكة 
االنترنت، وهو ما يتطلب دعماً مالياً كبيراً، فهنيئا ملن يدعم هذا 
املشروع ويكون له بكل حرف يسمع عشر حسنات، وذلك من 
خال االتصال على هاتفياً، أو التبرع عبر املوقع اإللكتروني 

./http://donate.edc.org.kw للجنة

اللجنة حتث أهل اخلير الدعم الستكمال رسالة املشروع 

الدعوة اإللكترونية: نشر 
علوم وترجمات القرآن 
 1.350 الكرمي حقق 

مليار دقيقة استماع 

عبدالله الدوسري

جانب من الفعالية


