
أعلن رئيس قطاع املوارد والعالقات 
العامة واإلعالم بجمعية النجاة اخليرية  
عمر الثويني، بأن اجلمعية أطلقت حملة 
إغاثية عاجلة  لنجدة ومساعدة االشقاء 
في لبنان ج��راء الكارثة األخيرة التي 
حلت بهم ، حيث أودت بحياة املئات 
واصابة أكثر من 5 آالف إنسان وتشريد 
ما يقارب 300 أل��ف شخص، واحلملة 
حتت شعار »أبشري.. لبنان« وتهدف 
جلمع مبلغ 100 ألف دينار، وتبلغ قيمة 

السهم فيها 25 دينار كويتي.
وأضاف الثويني: انطالقا من دورنا 
الديني واإلنساني واخليري حرصنا أن 
نقدم ألشقائنا املنكوبني هذه املساعدات 
العاجلة املتمثلة في توفير الغذاء والدواء 
وااليواء من خالل هذه احلملة االنسانية 
بإذن الله . وقال الثويني : ما نقلته لنا 
العدسات من مشاهد تقشعر لها األبدان 
فقد شاهدنا اللحظات األول��ى لكارثة 

االنفجار الضخم ال��ذي ه��ز العاصمة 
اللبنانية بيروت ، وهذه املشاهد آملتنا 
جميعا ودفعتنا للمسارعة بإطالق 
ه��ذه احلملة ، مبينا أن��ه ميكن التبرع 
االلكتروني للحملة عبر حسابات النجاة 

) alnajatorg ( أو باالتصال هاتفياً.
واختتم الثويني تصريحه، مستشهداً 
بحديث الرسول صل الله عليه وسلم 
ِه��ْم وَتَراُحمهْم  ادِّ »َمَثُل املُْؤِمننَي في َت��وَ
َوَتَعاُطِفهْم ، َمَثُل اجَلَسِد إَِذا اْشَتَكى ِمْنُه 
َهِر  ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َساِئُر اجَلَسِد ِبالسَّ
���ى« ق��ائ��الً: امل��وق��ف ال تشرحه  واحُل���مَّ
العبارة والصورة كانت أبلغ من الكالم 
فهذه دعوة ألهل اخلير للمبادرة بنجدة 
ه��ؤالء االش��ق��اء ، فهناك آالف الناجني 
بحاجة شديدة لدعمكم فمنهم من يحتاج 
للغذاء وأخ��ر ل��ل��دواء واإلي���واء، سائالً 
اخل��ال��ق ج��ل وع��ال أن يحفظ الكويت 
وأهلها من كل سوء وسائر بالد املسلمني.
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اإلصالح االجتماعي: فتح باب التبرعات إلغاثة الشعب اللبناني 

تستغيث« »بيروت  أطلقت  املجتمعية  والتنمية  للزكاة  »مناء« 

تهدف من خاللها توفير الغذاء والدواء واإليواء للمتضررين

»النجاة اخليرية«: حملة إغاثة عاجلة 
حتت شعار »أبشري.. لبنان«

عمر الثويني

250 ألف دينار لتضميد جراح املنكوبني  خصصت 

»الهيئة اخليرية« ُتطلق حملة عاجلة إلغاثة الشعب اللبناني
عبرت جمعية اإلصالح االجتماعي عن 
تعاطفها وتضامنها مع الشعب اللبناني في 
مصابه األليم جراء االنفجار العنيف الذي 
هّز العاصمة اللبنانية بيروت وأعلنت أنها 
ستقوم بفتح باب التبرعات إلغاثة الشعب 
اللبناني بعد احل��ص��ول على املوافقات 

الرسمية
وق���ال رئ��ي��س مجلس إدارة جمعية 
اإلص����الح االج��ت��م��اع��ي د. خ��ال��د م��ذك��ور 
امل��ذك��ور: نقف مع إخواننا في لبنان في 
مصابهم انطالقاُ من واجب األخوة العربية 
واإلسالمية، وقول الله تعالى: )َوإِنَّ َهِذِه 
ًة َواِحَدًة( )املؤمنون: 52(، وقول  ُتُكْم أُمَّ أُمَّ
رس��ول الله صلى الله عليه وسلم: »مثل 
املؤمنني في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مثل اجلسد إذا اشتكى منه شيء تداعى له 

سائر اجلسد بالسهر واحلمى«.
ودع��ا د. امل��ذك��ور اجلمعيات اخليرية 
الكويتية إل��ى امل��س��ارع��ة بتقدمي العون 
لألشقاء ف��ي لبنان، مبيناً أن اجلمعية 
تستعد من خ��الل مؤسستها من��اء للزكاة 
والتنمية املجتمعية إلطالق حملة »بيروت 
تستغيث« إلغاثة الشعب اللبناني من خالل 

توفير املواد الغذائية األساسية واملعيشية 
للمتضررين، وذل��ك بعد احل��ص��ول على 
امل��واف��ق��ات الرسمية م��ن وزارة الشؤون 

االجتماعية.
وأث��ن��ى على تفاعل الشعب الكويتي 
بكل فئاته م��ع ه��ذا امل��ص��اب اجل��ل��ل، وفي 
مقدمتها التوجيهات السامية من سمو نائب 
األمير ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد ، 

بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى األشقاء 
ف��ي اجلمهورية اللبنانية ملواجهة آث��ار 
االنفجار، مشيراً إل��ى أن االهتمام الدائم 
ال��ذي تبديه الكويت للبنان واللبنانيني 
يعكس بأمانة احلرص الكويتي على دعم 
لبنان ف��ي احمل��اف��ل اإلقليمية والدولية، 
والعمل للمحافظة على استقراره وأمنه 

واقتصاده.
وأك��د د. املذكور أن ما يربط الشعبني 
الكويتي واللبناني من وشائج ضاربة في 
عمق التاريخ وعالقات أخوية استدعى 
ال��وق��وف بجانب الشعب اللبناني في 
مثل ه��ذه ال��ظ��روف، وأش��ار إل��ى أن لبنان 
وقف دائماً إلى جانب احلق الكويتي، فقد 
ب��ادر باالعتراف الفوري باستقالل دولة 
الكويت عام 1961م، وكان رئيس الوزراء 
اللبناني األسبق د. سليم احلص أول من 
أدان بصراحة وقوة الغزو العراقي الغاشم 

لدولة الكويت عام 1990.
وختم املذكور بدعاء املولى عز وجل أن 
يشفي اجلريح ويرحم املتوفى ويحفظ 
لبنان وسائر بالد املسلمني من كل مكروه 

وسوء.

أطلقت الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 
حملة عاجلة إلغ��اث��ة م��ت��ض��رري اإلنفجار 
العنيف الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت 
حتت شعار »فزعة للبنان« للعمل على تلبية 
احتياجاتهم األساسية من ال��دواء واإلي��واء 
والغذاء، وفي هذا السياق خصصت 250 ألف 

دينار لإلسهام في تضميد جراح املنكوبني.  
وق��ال املدير العام للهيئة اخليرية م. بدر 
السميط في تصريح صحافي: إن الهيئة تابعت 
منذ اللحظة األول��ى تداعيات ه��ذا االنفجار 
الدامي والهائل الذي وقع في لبنان، وتواصلت 
مباشرة مع شركائها من اجلمعيات اخليرية 
اللبنانية املعتمدة م��ن وزارة اخلارجية 
الكويتية، وتلقت منها تقارير ودراسات أولية 
بتقدير االحتياجات األساسية للمتضررين كماً 
ونوعاص. وأعرب الصميط عن صدمته لوقوع 
مئات الضحايا وآالف اجلرحي، وتشرد آالف 
األسر بعد تدمير منازلها وفقدانها للمأوى، 

وتدهور الوضع اإلنساني بصورة مؤملة.
وفيما وج��ه خ��ال��ص ال��ع��زاء وامل��واس��اة 

إل��ى الشعب اللبناني وإل��ى أس��ر الضحايا 
ودع��وات��ه بالشفاء العاجل للجرحى، تابع 
الصميط ق��ائ��اًل: إن الهيئة عقدت اجتماعاً 
ع��اج��الً ف��ور وق��وع االنفجار لتقدير املوقف 
ودراسة التقارير واالحتياجات التي وردتها 
من شركائها، وعلى الفور خصصت مبدئياً 

250 ألف دينار للمساعدة في الدعم اإلغاثي 
والصحي وااليوائي للمتضررين، كما أطلقت 
حملة شعبية لدعوة املتبرعني لإلسهام في 
تخفيف معاناة الضحايا.  وث��ّم��ن السميط 
التحرك اإلنساني الكويتي الرسمي واألهلي 
ل��دع��م الشعب اللبناني الشقيق بالقوافل 
الطبية واملساعدات اإلغاثية ملساعدة لبنان 
على اخلروج من محنته، مشيداً بالتوجيهات 
السامية لسمو نائب األمير ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد بإرسال مساعدات طبية عاجلة 

إلى األشقاء في لبنان. 
 ولفت إلى إن فرق العمل بالهيئة اخليرية 
اس��ت��ن��ف��رت ج��ه��وده��ا ل��ل��وق��وف إل���ى جانب 
الشعب اللبناني حتى نهاية أزمته، للمساعدة 
ف��ي توفير املستلزمات الطبية وااليوائية 
والغذائية، مناشًدا فاعلي اخلير سرعة تقدمي 
املساعدة للشعب اللبناني ملواجهة تداعيات 
االنفجار. وشدد السميط على أن التضامن مع 
املنكوبني في هذا الظرف االستثنائي والدقيق 

واجب شرعي وإنساني.  

د. خالد مذكور املذكور

م. بدر السميط

اإلنساني ال��وض��ع  ع��ن  أول��ي��ة  دراس���ات  وتلقينا  األول���ى  اللحظة  منذ  لبنان  ف��ي  شركائنا  م��ع  تواصلنا  السميط: 

حملة«أبشري.. لبنان«


