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سالم احلمر: املساعدات شملت الالجئني في لبنان
تستمر قوافل وحمالت اخلير اإلغاثية الكويتية للشعب السوري 
النازح دون انقطاع في مختلف الدول العربية، س����واء على 
املستوى الرسمي او على صعيد املجتمع األهلي واجلمعيات 
ورجال اخلير بهدف مد يد العون الخوة أعزاء تركوا 
بالدهم وأمالكهم بسبب األحداث واحلرب اجلارية 
منذ سنوات، وفي هذا املجال تابعت قوافل ناصر 
محمد عبداحملسن اخلرافي اإلغاثية مسيرتها 
اإلغاثية ملبية احتياجات مئات اآلالف الالجئني 
على امتداد احلدود السورية مع الدول العربية 

لبنان واألردن وتركيا.
وقد تضمنت املساعدات كسوة الشتاء، 
وبطانيات ومدافئ ومواد نظافة شخصية 
ومس����تلزمات أطفال كما شملت الطرود 

الغذائية.
وقال منس����ق قوافل املرح����وم ناصر 
اخلرافي الش����يخ سالم احلمر: وزعنا أول 
قافلة من املتبرع الكرمي بدر ناصر اخلرافي 
عن روح والده وهي من سلسلة القوافل ال� 
18 التي نقوم بها، وتش����مل بطانيات ومدافئ 
وكسوة الشتاء وحصصا غذائية، وهذا العمل 
يهدف الى بلسمة جراح إخوتنا السوريني الذين 
تركوا ديارهم، والتخفيف قدر املستطاع من معاناتهم 
في هذه الظروف االقتصادية الصعبة، السيما في فصل 
الش����تاء وما يحمله من برد قارس واحتياجات ضرورية 

للطعام والدواء والكساء.
وأضاف: قمنا بالتنس����يق مع اجلمعي����ات اإلغاثية في لبنان 
وبإش����راف جمعية الشيخ عبداهلل النوري اخليرية بتوزيع تلك 
املس����اعدات على األشقاء الس����وريني املنتشرين في مناطق عكار 
والبق����اع وإقليم اخلروب بلبنان، وأض����اف: قمنا أيضا بزيارات 
للمخيمات العشوائية التي تقيم فيها األسر النازحة ألسر مكفوفني 
ومعاقني الذين ال يستطيعون احلضور الى أماكن تسليم وتوزيع 
املس����اعدات، فوجدنا األوضاع مأساوية وصعبة جدا في مختلف 
النواحي االجتماعية واخلدماتية واملعيش����ية، ونحن نستهدف 
ش����رائح متعددة بعد دراس����ة وافية في كترمايا، الفتا الى انه مت 
توزيع مساعدات أخرى في عدة مناطق لبنانية في اجلنوب وصيدا 
وغيرهما، مؤكدا االستمرار في تقدمي املساعدات للنازحني حتى تلبية 
حاجات الناس عبر هذه القوافل، مش����يرا الى ان قوافل مساعدات 

اخلرافي شملت نازحني سوريني في األردن وتركيا.
وأكد احلمر ان الكويت تتميز بقائدها صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد قائد اإلنسانية، الذي رفع اسم الكويت بني 
كبريات الدول املشهورة بالعطاء اخليري واإلنساني، وهو الراعي 
ملؤمتر املانحني لدعم النازحني الس����وريني، وه����ذا فخر للكويت 
والكويتيني ولم يعد بخاف ان الكويت متميزة بالعطاء اإلنساني 
واخليري واإلغاثي. وشكر احلمر احلكومة اللبنانية على تسهيلها 
ومساعدتها في تذليل الصعوبات لوصول هذه القوافل الى النازحني، 
كما شكر وزارة اخلارجية وسفيرنا في بيروت عبدالعال القناعي 
والقنصل احمد السبتي ملساعدتهم والتنسيق مع اجلهات األمنية، 

مؤكدا اننا ملسنا منهم كل حفاوة ورعاية واهتمام.

انزال املساعدات من الشاحنات والالجئات يتجمعن للحصول عليها

قوافــل ناصـــر الخرافــــي
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قال جمال عبدالرحم����ن النامي مدير إدارة 
املشاريع بجمعية الشيخ عبداهلل النوري اخليرية 
)رئيس الوفد( اننا نتطلع باعتزاز وتقدير الى 
الدور املثمر واملتميز الذي ميارسه ورثة املرحوم 
بإذن اهلل تعالى ناصر اخلرافي في مجال العمل 
اخليري، كما نعتز دائما بالدعم الذي تقدمه لنا 
في أنشطتنا اخليرية املتنوعة والثقة املمنوحة 

لنا لتنفيذ مشاريعهم اخليرية.
آملني استمرار هذا الدعم والتواصل والتعاون 
معكم في كل ما من شأنه أن يؤدي الى دعم التقدم 
فيما من شأنه خدمة احملتاج وتقدمي يد العون 
له وخاصة إخواننا األشقاء السوريني الالجئني 

في بالد اجلوار بتركيا واألردن ولبنان.
وأكد النامي ان احلملة اإلغاثية آتت ثمارها 
بفضل اهلل تعالى، وقد شملت 16 قافلة إغاثية، 
بتكلفة ما يعادل 270 ألف دوالر، وبني ان عدد 
املستفيدين وصل الى اكثر من 26 الف فرد في 
ظروف بالغ����ة الدقة وحتتاج الى حترك فاعل 
وس����ريع، وجمعية عبداهلل النوري في سباق 
مع الزمن كي حتقق رسالتها اخليرية وتقوم 
بواجباتها اخليرية املنوطة بها خاصة في األزمة 

السورية وما جنم عنها من ماليني الالجئني.
وعن مجاالت املساعدات اوضح النامي ان 
حزم املساعدات ش����ملت كسوة أيتام وأطفال، 
سلة غذائية، بطانيات، دفايات ووقودا، حقيبة 

منظفات ومواد صحية ودعما نفسيا.
وع����ن أماكن التنفيذ بلبنان، بني النامي ان 
القوافل اإلغاثية نفذت في مناطق البقاع وعكار 
وجبل لبن����ان. أما بخصوص ع����دد الوحدات 
والكميات املوزعة فشملت مواد التدفئة ومنها 
2116 بطانية، و360 دفاية، 7200 ليتر وقود، في 
مناطق البقاع وعكار، والطرود الغذائية 1744 
طردا وزعت مبناطق جبل لبنان والبقاع، وكسوة 
أيتام وأطفال: 1032 وزعت في مناطق جبل لبنان 
والبقاع وعكار، ومستلزمات النظافة الشخصية: 
820 طردا وزعت في مناطق عكار وجبل لبنان، 
والدعم النفسي 600 في منطقة البقاع. وثمن 
النامي جهود احلكومة الكويتية في تيس����ير 
اإلجراءات، وتذليل الصعوبات والتنسيق مع 
اجلهات األمنية، وخص بالشكر الدور الكبير 
الذي يضطلع به سمو األمير ووزارة اخلارجية 
وسفاراتنا في اجلوار السوري وشكر النامي 
عائلة اخلرافي على كرمي تبرعهم وأشار الى ان 
األزمة الس����ورية شردت 12 مليون الجئ و120 
أل����ف قتيل عدا وجود أكث����ر من مليوني طفل 
دون تعليم او رعاية مما يستلزم همة اجلميع 

توزيع املساعدات على االسر املنكوبة في لبنانللقيام بهذه املسؤوليات اجلسام.

النامي واحلمر بني اطفال الالجئني

الشيخ سالم احلمر وجمال النامي ومداعبة الحد اطفال اسرة تتسلم املساعدة

حوار في الفضاء
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إلغاثة النازحين السوريين

املتابع للعمل اخلي���ري الكويتي في 
هذه األيام شاهد كيف استضافت الكويت 
اخلّيرة املؤمتر الدولي الثالث للمانحني 
لدعم الوضع اإلنساني لالجئني السوريني 
بقيادة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد استجابة لالحتياجات اإلنسانية 
امللحة لهؤالء املنكوبني جراء استمرار األزمة 

السورية التي دخلت عامها اخلامس.
الكويت بلد ُطبع عل���ى اخلير حتى 
قب���ل احلقبة النفطي���ة وأهلها أصحاب 
األي���ادي البيضاء واملكرمات التي غطت 
مشارق األرض ومغاربها حتدثا بنعمة 
اهلل، وأداء حلق اهلل سبحانه في مساعدة 
الفقراء واملنكوبني من الكوارث واحلروب 
وبتس���يير القوافل اخليرية وهنا بيت 
القصيد، هل سمعتم عن »قوافل ناصر 
محمد عبداحملسن اخلرافي اإلغاثية لصالح 
الشعب السوري«؟ إنها صدقة من نفس 
طيبة.. ».. وما تنفقوا من خير فإن اهلل 

به عليم« البقرة - 273.
إن فكرة هذه القوافل اخليرية املباركة 
يق���ف وراءها ورثة الع���م ناصر محمد 
عبداحملس���ن اخلرافي - طّيب اهلل ثراه  
ومث���واه - وهي 16 قافل���ة بتكلفة 270 
ألف دوالر استفاد منها أكثر من 26 ألف 
منكوب في املأساة السورية، واهلل إني ما 
إن قرأت تقرير جمعية عبداهلل النوري 
اخليرية وشاهدت الصور وامللف الكامل 
القوافل اخليري���ة اإلغاثية ألهلنا  لهذه 
في س���ورية حتى حم���دت اهلل وأثنيت 
عليه وترّحمت على العم ناصر اخلرافي 
ودعوت له وأنت مع���ي للورثة جميعا 
الذين التفت���وا ألهمية مثل هذه األعمال 

الطيبة مليتهم - رحمه اهلل.
رحل العم ناصر اخلرافي وهو رجل 
االقتصاد بعد مسيرة جناح مرموقة في 
عالم املال واألعمال على مستوى الشرق 
األوسط وهي برأيي املتواضع قصة جناح 
الكويت في العصر احلديث من خالل هذه 
الشخصية القيادية التي كونت نحو 17 
ش���ركة كبيرة محلية في الكويت تولى 
هو قيادتها - رحمه اهلل - بكل احلكمة 
واالقتدار وليسجل اسمه كرجل األعمال 
األول في الش���رق األوسط وليوضع في 
قائمة فوربس ف���ي املركز الثالث عربيا 
والسابع والس���بعني عامليا بثروة تقدر 

ب�8.7 مليارات دوالر.
كعاملني في الوسط اخليري واإلعالمي 
واهلل نفرح أن يظهر اسم هذا العلم الكويتي 
الذي بنى مجموعة اخلرافي ونال أعلى 
الش���هادات وامليداليات والدروع خاصة 
في العمل اخليري من املنظمات اخليرية 

العاملية والعربية واإلسالمية.
لق���د عاينت ما تضمنته هذه القوافل 
من مساعدات عينية ومنها كسوة الشتاء 
والدفايات وغيره���ا خاصة في الطقس 

الذي مر على منطقة الشام وما 
جاوره���ا من ش���تاء بارد 

زمهرير قارس، واهلل إنهم 
وفقوا في توقيت القافلة 
واهلل تعالى القائل: ).. 
وافعلوا اخلير لعلكم 
تفلحون( احلج - 

.77
ُينظ�������ر في 
ي����ت  لكو ا

إلى عائلة اخلرافي الكرمية على انها من 
أرباب املال واألعمال وليس في الكويت 
وحس���ب بل في منطقة اخلليج العربي 
والوطن العربي وخيرهم امتد للمسلمني 
في أماكن تواجد األقليات وخدمة اإلسالم 
واملس���لمني. قال تعالى: ).. ويسارعون 
ف���ي اخليرات وأولئك من الصاحلني( آل 

عمران - 114.
هكذا هي س���فينة الكويت عطاؤها ال 
ينضب ومنها قافلة - املرحوم بإذن اهلل 
- العم ناصر محمد عبداحملسن اخلرافي 
- رحمه اهلل - والتي تقف وراءها أسرته 
الكرمية احملبة لفعل اخليرات ابتغاء ثواب 
اهلل تعالى وتبقى خطوة خيرية كرمية 
لكل أجيالنا يتعلمون منها ملن س���بقهم 
إلى الدار اآلخرة امتثاال لقول رس���ولنا 

ژ: »بادروا باألعمال الصاحلة«.
لقد امت���د عطاء »ناصر اخلير« حتى 
بعد وفاته من أسرته تخفيفا من مآسي 
احلرب الس���ورية وما جادت به األسرة 
الكرمي���ة عن »الغائ���ب احلاضر« واهلل 
يجزي احملس���نني من أجر وثواب وألن 
أسرته وأبناءه الكرام يعلمون علم اليقني 
أنه بالش���كر تدوم النعم واهلل سيجزي 
الشاكرين ألن شعارهم اليوم )وأما بنعمة 

ربك فحدث( وزينة الغنى الشكر.
شكرا كبيرة جلمعية عبداهلل النوري 
العريقة بالعمل  اخليرية هذه اجلمعية 
اخليري املؤسس���ي عل���ى جناحهم في 
تس���يير هذه القوافل اخليرية املباركة 
املقدمة واملدعومة من أسرة العم ناصر 
محمد عبداحملس���ن اخلرافي في املجال 
اإلغاثي العاجل لصالح الشعب السوري 

املظلوم واملنكوب.
والشكر موصول إلى احلكومة اللبنانية 
التي سهلت مهمة قادة القافلة اخليرية من 
رجال اخلير العاملني في جمعية عبداهلل 
الن���وري ولوزارة اخلارجي���ة وأعضاء 
س���فارتنا في بيروت س���عادة السفير 
عبدالعال القناعي والقنصل أحمد سبتي 
وأيضا ف���ي األردن وتركيا وكل من قدم 
جهدا من أجل إجناح هذه القافلة اخليرية 

الكويتية املباركة.
شكر خاص للشيخ املنسق سالم احلمر 
واألخ جمال النامي على جهودهما اجلبارة 
إلجناح املهمة ولالخ وليد السيف املدير 

العام على جهوده اخليرية.
رحمك اهلل يا ناصر اخلير، ففي رحيلك 
فقدت الكوي���ت أحد رجاالتها املخلصني 
والذي لعب دورا كبيرا في مجاالت مختلفة 
رفع خاللها اسم الكويت عاليا متمسكا 
باملبادئ والقيم والش���جاعة وكان على 

الدوام ذا حس وطني وقومي وخيري.
باس���م آالف آالف آالف املهجري���ن 
واملنكوبني في مخيمات الشتات في لبنان 
واألردن وتركيا نشكر »عائلة اخلرافي« 
الكرمي���ة ونق���ول لها: 
جزاك���م اهلل خيرا 
ويام���ال اجلنة 
ناصر  الع���م 
اللهم  اخلرافي 
قبره  اجع���ل 
روض���ة م���ن 
اجلنة  رياض 
لت���ه  منز و
س  و د لف�����ر ا
ادعوا  األعل���ى.. 
ل���ه فلق���د خدم 
الكويت بكل هّمة 
وفي  وإخ���الص 
صمت عجيب، اللهم 
اغفر له وارحمه وانت 

خير الراحمني.

النامي: 16 قافلة بتكلفة 270 ألف دوالر
نوعية املساعدات

تضمنت قوافل ناصر محمد عبداحملسن اخلرافي اإلغاثية
 لصالح الشعب السوري املنكوب ما يلي:

٭ طرود غذائية.
٭ بطانيات.
٭ دفايات.
٭ وقود.

٭ كسوة أطفال وأيتام.

٭ حقيبة مواد صحية.
٭ دعم نفسي.

الفئات املستفيدة
٭ األطفال.
٭ األمهات.
٭ الذكور.
٭ اإلناث.

إجمالي التكلفة
تكلفة قوافل ناصر اخلرافي 270 ألف دوالر.


