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الربيعة :نعمل هناك منذ سنوات ونتواصل مع اجلهات الرسمية وبعض اجلمعيات اخليرية هناك

«إحياء التراث اإلسالمي» تنفذ حملتها إلغاثة لبنان
تعتبر جمعية إحياء التراث اإلسالمي ،من
أوائل اجلمعيات اخليرية التي تواجدت على
الساحة في العاصمة اللبنانية – بيروت،
وبعد يوم واح��د من ح��ادث التفجير املدمر
ال��ذي ح��دث هناك كانت اجلمعية مدعومة
بخبرة عملية عريقة ف��ي العمل اخليري
وبشراكات إنسانية مع الكثير من اجلهات
الرسمية واجلهات اخليرية واألهلية.
وكانت عبارة «فزعتكم وصلت» عنواناً
لتقارير جهات خيرية لبنانية نفذت الدفعة
األولى من املساعدات التي قدمها أهل الكويت
عن طريق جمعية إحياء التراث اإلسالمي
لتتابع كلمات الشكر والتقدير لسرعة
امل��ب��ادرة ،ومل��ا مت تقدميه من ع��ون في وقت
احل��اج��ة ودون تأخير  .وع��ن ذل��ك يقول
أم�ين سر جمعية إحياء ال��ت��راث اإلسالمي
وليد الربيعة :نحن نعمل على الساحة
وليد الربيعة
اللبنانية منذ أكثر منذ عدة سنوات مضت،
ولنا تواصل مع اجلهات الرسمية وعدد من
اجلمعيات اخليرية هناك ،وهي تتولى حاليا ً
ف��ي ظ��ل ال��ظ��روف احلالية تنفيذ املشاريع
اخليرية التي نتبناها ،ويتم ذلك عن طريق
وزارة اخلارجية الكويتية ،وسفارة دولة
الكويت هناك .
واألح����داث األخ��ي��رة ج���اءت داف��ع �ا ً قويا ً
لزيادة املساعدات املقدمة ألشقائنا في لبنان،
ألننا نقوم أصالً بتقدمي الكثير من املساعدات
وبشكل مستمر ،ولنا الكثير من االجن��ازات
هناك .
أما فيما يتعلق بحملة اإلغاثة احلالية،
فقال الربيعة :إن احلملة احلالية هي (فزعة وترميم بعضها .
وقد قمنا بالتنسيق مع اجلهات اخليرية
كويتية) أطلقها نائب األمير وول��ي العهد
صاحب السمو الشيخ نواف األحمد ،وتنادت املعتمدة في لبنان لتنفيذ هذه احلملة بأسرع
لها جميع اجلمعيات اخليرية الكويتية ،بل وقت ممكن ،ومت ذلك بتقدمي هذه املساعدات
والشعب الكويتي كافة .
وال بد لنا هنا من توجيه جزيل الشكر
واالمتنان إلى سمو نائب األمير وولي العهد
على مبادرته بإرسال املساعدات العاجلة
ألشقائنا في اجلمهورية اللبنانية ،وتوجيهه
لتقدمي كل العون واملساعدة لهم ،مما يعكس
روح األخ��وة والتعاون بني الكويت ولبنان
حكومة وشعبا ً .
أم��ا فيما يخص جمعية إح��ي��اء ال��ت��راث
اإلس�لام��ي ،فإننا قد ب��ادرن��ا بترتيب حملة
جمع ت��ب��رع��ات لتقدمي ال��ع��ون وامل��س��اع��دة
ألشقائنا في لبنان ،وقد ركزنا في هذه احلملة
على ثالثة محاور رئيسية :األول :توفير
املساعدات الطبية العاجلة ،والثاني :توفير
املواد الغذائية ،وقد مت توزيع سالل غذائية
على املتضررين واحملتاجني هناك بوقت مبكر
ج��دا ً  .أم��ا احمل��ور الثالث فهو اإلي���واء ،حيث
سنسعى لتخفيف األضرار التي تعرضت لها
توزيع املساعدات على املتضررين
بعض املساكن املتضررة مبساعدة أصحابها

جتهيز املساعدات
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نعمل بتنسيق كامل مع اجلهات الرسمية الكويتية خصوص ًا وزارتي «اخلارجية» و «الشؤون»
من خ�لال ال��ش��راء املباشر من داخ��ل لبنان،
حيث أفادت التقارير وبناء على اتصاالت من
هناك عن توفر جميع املستلزمات واملواد في
السوق اللبناني .وقد قمنا بتوزيع الدفعة

األول��ى بعد يومني من احل��ادث��ة ،كما أنهينا
بفضل الله توزيع الدفعة الثانية ،وهي أكبر
من األولى يوم أمس ،والتي مت توزيعها من
أمام جامع خالد بن الوليد ،وهو من املساجد

محتويات السلة الغذائية

التي تدمر جزء منها نتيجة االنفجار ،حيث أنه
ال يبعد أكثر من ( )300متر عن مرفأ بيروت.
ون��ح��ن نعمل بتنسيق ك��ام��ل م��ع اجلهات
الرسمية الكويتية ،وعلى رأس��ه��ا وزارة

اخلارجية ووزارة الشئون االجتماعية،
والتنفيذ العملي في لبنان بإشراف سفارة
دولة الكويت في بيروت .
وع���ن آل��ي��ة ال��ع��م��ل وامل����واد امل��ق��دم��ة ق��ال
ال��رب��ي��ع��ة :إن ال��دف��ع��ات األول���ى م��ن السلة
الغذائية مت جتهيزها وبشكل ع��اج��ل ،ثم
نقلها لتصل إل��ى املتضررين هناك بأسرع
وقت ممكن ،وقد عملت اجلمعيات التي تولت
التنفيذ هناك بخطوط متوازية من شراء
املواد ثم جتهيزها في مخازن مخصصة على
شكل سالل غذائية تزن الواحدة منها أكثر من
( )30كيلو جرام ،ثم تولى فريق آخر نقل هذه
السالل إلى األماكن املتضررة ليتم توزيعها
هناك على أماكن اإلي��واء والشقق السكنية،
وقد مت ذلك بعد يومني من احلادثة.
وع��ن العمل ف��ي الساحة اللبنانية وما
حتتاجه من مشاريع خيرية قال الربيعة:
إننا نعمل هناك ،ونقدم املساعدات لكثير من
األس��ر احملتاجة ،وخصوصاً في مخيمات
الالجئني واملناطق الفقيرة ،وكذلك كفالة
األي��ت��ام واألرام����ل ،ومت��وي��ل ب��ن��اء املساجد
وامل���دارس ،والكثير من املشاريع األخ��رى .
ونرى أن احلاجة ازدادت في األعوام األخيرة
لتقدمي املساعدات للمئات من األس��ر التي
دخلت لدائرة احلاجة والفقر ،وهي بحاجة
للمساعدة بسبب امل��ش��اك��ل االق��ت��ص��ادي��ة
وظروف جائحة كرونا على مستوى العالم
 ،وليس لبنان فقط  .ونحن نأمل من إخواننا
املتبرعني ال��ك��رام وأه��ل اخلير ف��ي الكويت
لالستمرار بدعم ومساعدة إخوانهم هناك،
ونسأل الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل
شر وس��وء ،ويحفظ لبنان الشقيق وأهله،
وجميع ب�لاد املسلمني من الفنت والشرور،
والله خير حافظا ً وهم أرحم الراحمني .

