حــــوار
ذكرها هنا  ،ولكن يكفين��ا �أن نرى اجنازاتهم
القيا�سية خلدمة الالجئني ال�سوريني يف كل من
تركيا والأردن ولبنان.
من ي�س��افر معكم يف ه��ذه الرحالت؟ وما
هي �شروط االن�ضمام لها ؟
 ه��ذه الرح�لات لي�س��ت لعام��ة النا���س ب��له��ي لل�ش��باب العاملني معنا يف م�ش��روع «ادفع
ديناري��ن واك�س��ب الداري��ن» ،الذي��ن يحققون
اله��دف امل��ايل املتف��ق علي��ه من خ�لال جمع
التربعات ،ويعملون طوال ال�س��نة عمل تطوعي
خ�يري يف �أ�ش��طة وفعالي��ات تخ��دم امل�ش��روع
وت�س��وق فكرته يف خمتلف الأماكن والتجمعات
ال�ش��بابية ،كم��ا �أنن��ا ن�ش�ترط وج��ود حم��رم
معن��ا بالرحلة ،م�ؤخرا فتحن��ا الباب لأ�صدقاء
امل�شروع �أن ي�سافروا معنا ويتحملوا التكاليف.
وما دورك يف ق�ضية الالجئني ال�سوريني؟
 ق�ضي��ة الالجئ�ين ال�سوري�ين م�أ�س��اة عامليةنح��اول �أن ن�ش��ارك فيه��ا قدر امل�ستط��اع ،ويف
ع��ام  2013تر�أ�س��ت وف��د م��ن طالب��ات كلية
الط��ب �إىل الأردن و�سافرن��ا لأج��ل الالجئ�ين
ال�سوري�ين هن��اك ،وكان اله��دف م��ن الزيارة
تقدمي خدمات طبية ب�شكل خا�ص للجرحى يف

امل�ست�شفيات وزيارة الأ�سر يف املخيمات ،وفعال
زرنا خميم الزع�تري وخميمات �أخرى وكانت
ه��ذه الرحلة م��ن الرحالت الأليم��ة جدا على
القلب وم�ؤثرة لدرجة البكاء من حال الالجئني
يف �سوري��ا  ،وطبع��ا كل حتركاتن��ا كان��ت بعلم
واهتمام من �سفارة الكويت يف الأردن و�سعادة
ال�سف�ير د.حمد الدعيج وكذل��ك مكتب الهيئة
اخلريية يف االردن.
ملاذا ت�سمى مدار�سكم ومعاهدكم بالدارين؟
 لعدة �أ�سب��اب ،يف البداية وللتو�ضيح الق�صدم��ن الدارين هو دار الدنيا ودار الآخرة ،ولهذا
نهدف غر�س قيم م�شرتكة للعاملني يف امل�شروع
واملتربعني وامل�ستفيدين بقيمة الدارين:
املتط��وع يعم��ل ليك�س��ب خ�برات ومه��ارات
يف الدني��ا والأج��ر للآخ��رة  .واملت�برع يعط��ي
ليب��ارك اهلل له يف ماله بالدنيا ويك�سب الثواب
يف الآخ��رة .وامل�ستفي��د وه��م الطلب��ة الفقراء
نذكره��م دوما �أن درا�ستكم هذه لتتعلموا منها
�أم��ور دنياك��م وحت�صل��وا عل��ى ال�شه��ادة التي
ت�ساعدكم للعم��ل ،وال تن�سوا �آخرتكم لأنها دار
القرار والهدف الأ�سمى والأهم.

دور االعالم يف امل�شاريع اخلريية
ما تقييم��ك لدور االعالم جتاه م�شاريعكم
اخلريية؟
 و�سائ��ل االع�لام كفت ووفت جت��اه امل�شاريعاخلريي��ة و�شك��ر خا���ص وكب�ير الهتمامه��م
دوم��ا بالأن�شطة وامل�شاري��ع ال�شبابية االن�سانية
،وحقا تلفزيون الكويت وال��راي واثراء و�إذاعة
الكويت برباجمه��ا املختلفة وال�صحف اليومية
ال��كل يهتم��ون وم��ن الداعم�ين الرئي�سيني لنا
ولأعمالن��ا ،والرتكي��ز امل�ؤخر عل��ى «�سو�شيال»
ميدي��ا �أك�ثر واك�بر  ،و�أي�ض��ا الكثريي��ن م��ن
م�شاهري االن�ستغ��رام و�سناب �شات ما ق�صروا
معن��ا يف الدعم ،لك��ن للأ�س��ف ال�شديد ب�شكل
ع��ام املوا�ضيع الإن�سانية واجل��ادة غري جاذبة
للأ�ضواء مثل عامل املو�ضة.
كلمة اخرية
 امتن��ى ان ي�ستمر ال�شب��اب معطاء للم�شاريعاخلريي��ة والتطوعي��ة ،وختام��ا �أ�شكر جملتكم
املتمي��زة الهتمامه��ا بالأن�شط��ة وامل�شاري��ع
اخلريية.

م�شروع «ادفع
دينارين واك�سب
الدارين» حقق �أكرب
اجناز تعليمي
خريي للعامل
و�سائل الإعالم
كفت ووفت جتاه
الأن�شطةاخلريية
والتطوعية
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