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فيديوات



مقاالت 



كيف استفادت نوره من فايروس كورونا؟

لقد أصبح التطوع من أهم املقاييس اليت يقاس عليها مدى تطور اجملتمعات وتقدمها 

وحنن كشعوب عربيه وإسالميه من أكثر الشعوب كرما وعطاء وحبا للخري لذلك 

و ” اجملتمعيلإللتزامترمجت هذا الكرم والعطاء باالنضمام  لتحالف استجابة الدولي 

” 19ضمن فعاليات محلته الدولية ملناصرة جهود مكافحة وباء فريوس كورونا اجلديد 

كخيار وطين حصدت من خالله العديد من املكاسب مثل حب اآلخرين وااليثار 

والتكافل بني فريق العمل وتعزيز التعاون لتحقيق غايه وهدف مشرتك سامي خالي من  

رفعة لراية واحدة خفاقة هي راية وطين الغالي حماربة , أي مصاحل وطامع شخصية 

ولقد افادني هذا التطوع شخصيا  يف , ولكن بطريقة خمتلفة  19كوفيديف صفوفه لوباء 

,  اجلودهتغيريي اىل شخص متعدد املهارات أحظى بشبكة عالقات انسانية عالية 

باإلضافة اىل اكسابي مهارات العمل اجلماعي, واالتصاالت, وحل املشكالت, 

وأيضا زاد  من مهاراتي  االجتماعية وقدرتي على التواصل , والتخطيط وإدارة الوقت 

, واهلويهالفّعال مع حميطي ومفعال لدوري األساسي كمعلمة متسلحة بالفخر واالنتماء 

أعطي من وقيت تطوعا خيدم جمتمعي حمققا لرؤييت بأن أكون صاحبة رساله هادفة 

وأن ,سفرية عن وطين وممثلة له , اال باخلري الأغردمؤثرة إجيابية فعالة يف جمتمعي 

فتطوعي يف هذه , استثمر ما بداخلي من قدرات خدمة هلذا الوطن وردا ألفضاله 

احلملة املباركة  ليس عماًل بال مقابل, بل  على العكس هو مثن أدفعه حبا واخالصا 

فشعور الرضا عن, ألشعر بإنسانييت  يف هذا الوطن الذي قدم لي ومازال الكثري وووفاًء

النفس ومسو الروح  زادت معدالته يف حياتي كثريا بعد وجودي ضمن أسرة التحالف 

الوصول اليه إال من خالل تطوعي الذي أخدم بإستطاعيتهذا الشعور  الذي مل يكن 

.فيه وطين, وأفعل فيه  دوري كإنسان له قيمة وتقدير

: بقلم 

دولة الكويت –نوره الحسيني 





دشن المجتمع المدني الكويتي، السبت، حملة جمع تبرعات شعبية لدعم جهود 

جمعية خيرية 41بالتعاون مع " كورونا"الحكومة الكويتية في التصدي لفيروس 

كويتية، وتستمر يوما واحدا وتهدف هذه الحملة  إلى دعم الجهود الحكومية للوقاية 

من الفيروس ودعم العمالة المتضررة من األزمة، ومساعدة األسر المحتاجة 

الحكوميهوالمتضررة داخل الكويت، وإلى دعم ومؤازرة الوزارات والمؤسسات 

اكز الكويتية من خالل تأسيس وتسيير وتوفير الدعم اللوجيستي للمراكز الصحية ومر

الحجر الصحي

هذه الحملة كانت مثار اهتمام وإعجاب الكثيرين حول العالم، من حيث المبلغ الهائل 

الذي تم جمعه، والمدة التي تم الجمع فيها ونالت  هذه الحملة اإلعجاب  من وسائل 

ولشعب الكويت بطبيعتهم . اإلعالم العربية والغربية، ما اعتبر مفخرة للكويت

المجبولة على فعل الخير وإغاثة الملهوف بتفاعل سيسطره التاريخ في صفحات من 

مليون 29.5ماليين دينار كويتي أي ما يعادل 9نور وجمع  في هذه الحملة أكثر من 

تطبيقا لقول  الحبيب المحبوب . ألف متبرع198دوالر أميركي، ساهم فيها أكثر من 

وأيضا تطبيقا "صنائع المعروف تقي مصارع السوء : " عليه الصالة والسالم 

للنصرة التي جبلوا عليها من السنة النبوية حين  دخل مجموعة من الفقراء على 

هم النبي عليه الصالة والسالم، وقد بدا البؤس والفقر عليهم من ثيابهم الممّزقة وهيئت

.الرثّة

فحزن لحالهم وتمعّر وجهه الشريف ألجلهم، فدعا الصحابة إلى التصدق لرفع المعاناة 

.عنهم

فبادر أحد األنصار وجاء بُصّرة طعام عجزت كفه عن حملها، ثم تتالى الناس 

.كومين من طعام وثياب-صلى هللا عليه وسلم-بتبرعاتهم، حتى تجّمع أمام النبي 

ان َمن سّن في اإلسالم سنّة حسنة ك»: فتهلّل وجهه الشريف من الفرحة والرضا وقال

..«له أجرها وأجر من عمل بها من بعده، ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا  

فزعة من محبين إخوانهم أهل .. فزعة من محبين أوطانهم.. هي فزعة من أهل الخير

فزعة من شباب اعتدنا عليهم الفزعات اإلنسانية واإلسالمية، واألخالقية .. الكويت

نِعم الرجال، قدموا األهم على المهم صنعوا .. الوطنية الشعبية، فزعة من رجال

ى بعطائهم يوما  مشهودا  في تاريخ المسيرة اإلنسانية والخيرية للكويت، وبرهنوا عل

أن دولة الكويت كانت واحة بذل وخير وعطاء وستظل يدها ممدودة لمؤازرة اإلنسان 

وبلسمة جراحه وتخفيف همومه دون تمييز عرقي أو لغوي أو ديني أو جغرافي أو 

.غيره
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أوال الدعم اللوجيستي



ثانيًا الجهود التوعوية
1-

–



سلة صحية لألسر المتعففة وعدد 680سلة غذائية وعدد 750توزيع عدد 

وجبة إفطار صائم باإلضافة إلى 7500سلة للعمالة المتضررة وعدد 890

رج طرد صحي لطيران الجزيرة ألبنائنا العائدين من الخا1000توزيع عدد

فىشخص 400مالبس لعدد حقيبه400إلى أرض الوطن باإلضافة إلى 

محجر الجليب بالتعاون مع وزارة الصحة 





ة سلة غذائية لألسر المتعففة والمتضرر3000قامت الجمعية بتوزيع عدد 

من األحداث الحالية وذلك في شتى مناطق الكويت ، عن طريق لجانها 

أفراد في االسرة 5ألف شخص بمعدل 15وأفرعها، استفاد منها أكثر من 

د محم/ وفي هذا الصدد قال مدير إدارة المساعدات بالنجاة الخيرية .الواحدة 

أن النجاة الخيرية مستمرة خالل شهر رمضان في دورها : الهوليسالم 

السالل الريادي من حيث توزيع المساعدات المختلفة ، وقد قمنا كذلك بتوزيع

ها آالف سلة أفراد للجاليات والعمالة الوافدة، استفاد من8الغذائية ألكثر من 

ل آالف شخص من الجاليات والعمالة ذات الدخل المحدود والعمالة التي تعم8

الكويت باليومية والتي توقفت أعمالها بسبب الظروف الصحية التي تشهدها

.يات الوافدة، حيث تم التوزيع في المناطق التي تشهد تواجداً كثيفاً من الجال



ي دور الفريق الكشفي التطوعي التابع لوزارة التربية في المساهمة ف

من تم تشكيل الفريق منذ بداية األزمة ويضم أكثر-مكافحة وباء كورونا 

لفريق يشرف على ا-معلم ومعلمة من القيادات الكشفية بوزارة التربية٢00

الكشفي األستاذ إبراهيم العيد وموجهي النشاطالكشفيهالموجه العام للتربية 

هي قام الفريق بعدة مهام و-واألستاذ خليفة جعفرالفودرياألستاذ محمد 

ونا في تنظيم دخول وخروج الوافدين لعملية الفحص من فايروس كر: كالتالي

ألف وافد ووافدة ٢5أرض المعارض بمنطقة مشرف وتقدم للفحص أكثر من 

ال التنظيم والمساعدة في مقرات المحاجر الصحية المخصصة الستقب.* 

وافدين تجهيز مقرات االستقبال الخاصة بال* الكويتيين العائدين من الخارج

تجهيز مقرات * المخالفين لإلقامة أثناء المهلة المحددة خالل شهر ابريل

الل االستقبال الخاصة بالوافدين المخالفين لإلقامة أثناء المهلة المحددة خ

شهر ابريل



ي في هذه األوقات الصعبة، ما أعظم أن تحفظ كرامة أسرة متعففة، أو تلب

ياجاتهم، احتياجات عامل انقطعت به سبل العيش، فتقدم العون لهم، وتسد احت

.ة للكويتبه جمعية الشيخ عبدهللا النوري في فزعماقامتوتستر ضعفهم، هذا 



نوره الحسيني



رة 35.385استفادت منها 3891908مساعدات مالية بقيمة -1 ارسة متضر
لالرسوزيعهاارسه تم ت276سلة غذائية استفاد منها 307605عدد -2

ره ي الحجر الصحي والعمالهالمتضر
ر
.ومبان

ر 3-67000 مدرسة ومستشفر ومحجر جهزت بالفرش 42مستفيد من تجهي 
بالكامل

.حقيبة وقائية معقمات يدوية و 4-393858
.متحركهوكراسي زمعداتدينار أجهزة 5-641,539
وجبة غذائية للمؤسسات والمستشفيات والمحاجر 6-254578
ي ميناء الشوي    خ، وهي عبارة عن 20تسليم وزارة الصحة -7

ر
سيارة إسعاف ف

ي أطلقتها وزارة الشؤون تحت شعار 
عات الت  احدى إسهامات حملة جمع التير

.مع صندوق اعانة المرضر بالتسيق« فزعة الكويت»

االجتماعية والعمل الشئوونهذه األرقام تبعا آلخر إحصائية من وزارة  *

نوره الحسيني
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