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واستنفار حكومي ملواجهته

 فريق «املها» يوزع ١٤٠٠ وجبة إفطار صائم يوميًا
القالف لـ «األنباء»: فريقنا التطوعي يضم أكثر من ٦٥ متطوعاً ومتطوعة ونوزع الوجبات على احملتاجني في «املباركية» بالتعاون مع «الداخلية» و«البلدية»

املنصور: نحن جنود الوطن اليوم وفي الصفوف األمامية وعملنا لوجه اهللا

العنزي: وزعنا سالًال غذائية ووقائية لكثير من األسر املتعففة واحملتاجني

الزيد: نحرص على ارتداء الكمامات والقفازات واستخدام املعقمات 

الرشود: الكويت بلد اإلنسانية وأميرنا أمير اإلنسانية ونحن نسير على خطاه
في البداية، قالت مؤسســة فريق 
املها التطوعي مها القالف: ان الهدف من 
تأسيس الفريق القيام بأعمال خيرية 
إنسانية اغاثية تطوعية داخل الكويت 
وخارجها. وأوضحت القالف انه ومنذ 
بداية ازمة ڤيروس كورونا في مارس 
املاضي  حتى يومنا هذا يقوم الفريق 
بعدة اعمــال تطوعية، الفتــة الى ان 
الفريق تعاون مــع جمعية بيان ملدة 
شهرين، حيث قام اكثر من ٦٠ عضوا 
من أعضاء فريق املها التطوعي بأعمال 

تطوعية خلدمة الكويت. 
وتابعت: ومنذ بداية شهر رمضان 
املبارك نقــوم يوميا بتوزيع وجبات 
إفطار صائم وســالت غذائية لالســر 
املتعففة املتضررة من جائحة كورونا 
املســتجد - كوفيد ١٩ داخل الكويت، 
مشيرة إلى انه في بداية شهر رمضان 
كان يتم توزيع نحو ٢٥٠ وجبة وزادت 
بفضل مساعدات اهل اخلير في الكويت 
فوصل العدد الــى ١٤٠٠ وجبة يوميا 
على العمال واحملتاجني في العديد من 

املناطق داخل الكويت.
جميع املناطق

وذكــرت القــالف ان الفريق يقوم 
بتوزيع الوجبات على غالبية محافظات 
الكويــت لتغطية مناطــق عدة، ومنذ 
أسبوع تقريبا يتواجد يوميا في منطقة 
املباركية لتوزيع وجبات إفطار صائم 

على العمال واحملتاجني هناك.
وأوضحت القالف ان الفريق يضم 
نحو ٦٥ متطوعا ومتطوعا من احملبني 
لتراب الوطن الغالي، وجميعهم أعضاء 
مجدون يقدمون ارواحهم فداء للوطن 
ويقفــون بجانبه في ازمتــه احلالية 
حلني الوصــول الى بر األمان، مؤكدة 
ان حبهم للكويت وللعمل التطوعي هو 
الذي يدفعهم للقيام مبثل تلك االعمال 
التطوعية ابتغــاء مرضاة اهللا وحبا 

ألمنا الغالية «الكويت».
نداء الوطن

وأضافت القالف: (قل لن يصيبنا 
اال مــا كتب اهللا لنــا)، ونحن «قدها» 
ونلبــي نــداء الوطن متى مــا احتاج 
إلينا، مشــيدة باجلهود احلثيثة التي 
تقوم بهــا وزارات الصحة والداخلية 
والدفاع والتجارة والبلدية واجلهات 
األخــرى من الطيــران املدني والهالل 
األحمر وغيرها، فهم يبذلون اجلهود 
ليال ونهارا في مواجهة هذا الڤيروس، 
موجهة جزيل الشكر لرجال الداخلية 

املتطوعني يوميا، قال املنصور: نأخذ 
كل االحتياطات الالزمة «واهللا احلافظ» 
وجميعنا فداء للوطن ونحن جنوده 

اليوم وفي الصفوف االمامية.
إجراءات وقائية

بــدوره، ذكــر عضــو فريــق املها 
التطوعي صقر الزيد انهم قاموا بعدة 
اعمــال تطوعية خــالل ازمة ڤيروس 
كورونا املســتجد – كوفيــد ١٩ ومنها 
توزيع وجبات إفطار صائم بالتعاون 
مع عدة جهات خيرية، وكذلك توزيع 
سالت غذائية على احملتاجني واالسر 
املتعففة واملتضررة من جائحة كورونا.

وأكــد الزيــد ان عملهــم التطوعي 
من اجل الكويــت وجميعهم يقدمون 
ارواحهم فداء للوطن، مشيرا الى  انهم 
يحرصون على اتخاذ كل االحتياطات 
واإلجــراءات الوقائية، حيث يرتدون 
الكمامــات والقفازات ويســتخدمون 
املعقمات بشــكل دائم، كما يحرصون 
على التباعد وترك مســافات مناسبة 

خالل التعامل مع اآلخرين. 

والبلدية الذين يتعاونون مع الفريق 
في الترتيب والتنظيم لتوزيع وجبات 
إفطار الصائم على احملتاجني، وهذا االمر 
يثلج الصدر، ويؤكــد لنا ان الكويت 
دائما بخير، مؤكدة ان الكويت ستمر 
من هذه االزمة بفضــل جهود ابنائها 

املخلصني.
من ناحيته، أوضــح عضو فريق 
املهــا التطوعي مشــاري املنصور ان 
الفريق منذ بداية ازمة «ڤيروس كورونا 
املستجد – كوفيد - ١٩» اعلن تطوعه 
خلدمة الكويت والوقوف معها في ظل 
هذه االزمة، موضحا انهم يقومون منذ 
بداية شــهر رمضان املبــارك بتوزيع 
وجبات إفطــار صائم على احملتاجني 

واالسر املتعففة. 
وبــني املنصــور ان الفريق يوزع 
يوميا ما يزيد على الف وجبة بالتعاون 
مــع جهات خيرية وبتبرعات من اهل 
الكويت، ويتم ذلك بالتعاون مع رجال 
الداخلية والبلدية الذين يعاونوننا في 
التنظيم والترتيب اثناء عملية التوزيع.
ورغــم املخاطر التــي تواجه عمل 

من ناحيتها، أوضحت عضوة فريق 
املها التطوعي فضيلة العنزي ان فريق 
املهــا التطوعي اعتــاد  تقدمي االعمال 
التطوعية اخليرية منذ بداية تأسيسه 
وحتــى يومنا هــذا، موضحة ان تلك 
االعمال قد زادت نتيجة االزمة التي مير 
بها الوطن العزيز واملتمثلة في جائحة 
ڤيروس كورونا املستجد - كوفيد ١٩
وأفــادت العنزي بــأن الفريق قام 
مبساعدة عدد كبير من االسر املتعففة 
بتوزيع سالت غذائية ووقائية، وكذلك 
توزيــع وجبــات إفطار صائــم على 

احملتاجني من العمالة واالسر.
كمــا اشــارت العنزي الــى تعاون 
الفريق في اعمال تطوعية مع جمعية 
التميــز اإلنســاني وجمعيــة بيــان، 
موضحــة ان الفريــق يقــوم بتوزيع 
وجبات إفطــار صائم تصل الى ١٤٠٠ 
وجبة يوميا في مناطق عدة بالكويت.  
وذكــرت العنزي ان حبهم للوطن هو 
الــذي يدفعهــم للقيام بتلــك االعمال 
التطوعية، مؤكدة ان الوطن اعطاهم 
الكثير وقد جاء وقت رد اجلميل، وان 

جميع أعضاء الفريق يلتزمون بتطبيق 
كل االرشــادات الصحية الصادرة عن 
وزارة الصحــة من ارتــداء الكمامات 
والقفازات واستخدام املعقمات وكذلك 
التباعد اجلسدي واالجتماعي ويتخذون 

جميع االحتياطات الالزمة.  
بلد اإلنسانية

بدورهــا، ذكرت عضوة فريق املها 
التطوعي حصــة الرشــود ان العمل 
التطوعــي جبــل عليه اهــل الكويت 
وتربينا عليه وهو ليس بغريب على 

أبناء الكويت املخلصني.
وذكــرت الرشــود ان الكويت بلد 
اإلنســانية واميرنــا امير اإلنســانية 
ونحن نســير على خطــاه، موضحة 
انــه في بداية االزمة قام الفريق بعدة 
اعمــال تطوعية بالتعاون مع جمعية 
بيان وجمعية التميز اإلنساني وجمعية 
السالم لألعمال اإلنسانية واخليرية. 
ولفتت الى ان الفريق يقوم يوميا منذ 
بداية ازمة ڤيروس كورونا املستجد - 
كوفيد ١٩ بتسلم وجبات إفطار الصائم 

من اجلهات اخليرية ومن املتبرعني من 
اهــل الكويت االوفياء وتوزيعها على 
احملتاجني من العمال واملتضررين من 
ازمة كورونا واألسر املتعففة، والفريق 
يوزع مئات الوجبــات يوميا، مؤكدة 
ان عملهم خالــص لوجه اهللا تعالى. 
وختمت الرشود قائلة: الكويت تستاهل 
ونحن نفديها بروحنا ودمنا وابنائنا، 

«نحن قدها، نحن عيال الكويت».
«إيد واحدة متكاتفني»

من ناحيتها، اوضحت عضوة فريق 
املها التطوعي بيبي الوزان ان الفريق 
قام بعدة اعمــال تطوعية خالل ازمة 
ڤيروس كورونا املســتجد، وشعارنا 
«ايــد واحــدة متكاتفــني» ومنظمــني 
ومترابطني، مشــيدة بــروح التعاون 
التي جتمع الفريق، معربة عن فخرها 
كونها واحــدة من اعضاء هذا الفريق 
التطوعي، وقد جمعنا هدف واحد وهو 
حــب الكويت، متمنيــة ان تكون هذه 

الفترة مجرد «ازمة وتعدي».
وذكرت الوزان انهم في بداية االزمة 
عملوا في جمعية بيان ومت توزيع العمل 
بني اعضاء الفريق على فترات صباحية 
ومســائية وقاموا بعــدة اعمال داخل 
اجلمعية، وكذلك مساعدة اهالي املنطقة، 
الفتة الى ان الفريق قام بالتعاون مع 
جمعية السالم اخليرية بتوزيع وجبات 
افطار صائم وتوزيعها على احملتاجني 
واألسر املتعففة في اماكن مختلفة في 

الكويت.
وأشارت الوزان الى شعور اعضاء 
الفريــق بالســعادة اثنــاء توزيعهم 
للوجبات علــى احملتاجني والدعوات 
التي يحصلــون عليهــا، مؤكدة انهم 
يقومــون بعملهم التطوعــي حبا في 
الكويت احلبيبة على الرغم من التعب 
اجلسدي واحتمالية تعرضهم خلطورة 
االصابة او العدوى اال ان حب الكويت 

يسري في دمائهم،
قائلة: نحن في بلد العطاء «وعساها 
عادة ما تنقطع»، مؤكدة ان الكويت بلد 
اخلير وعطاؤها مستمر بفضل جهود 
ابنائها اخليريني املخلصني السيما اننا 
في شهر رمضان الفضيل «شهر اخلير».
وذكــرت الــوزان انهــم يتخــذون 
احتياطاتهــم فــي ارتــداء الكمامــات 
والقفازات واستخدام املعقمات وترك 
املســافات واحلــرص علــى التباعــد 
اجلسدي واالجتماعي، مشيرة الى ان 
الفريق يضم رجاال ونساء من مختلف 

األعمار جمعهم حب الكويت.

مها القالف

رجال الداخلية يشاركون في توزيع اخلبز

عمال في املباركية يتسلمون وجبات اإلفطارجهود واضحة لرجال «الداخلية» و«البلدية» بالتعاون مع فريق املها التطوعي

الزميلة آالء خليفة مع فريق املها التطوعي ورجال الداخلية والبلدية خالل توزيع وجبات إفطار صائم

حصة الرشودبيبي الوزان فضيلة العنزي

مشاري املنصور وصقر الزيد

ملشاهدة الڤيديو

آالء خليفة

وها هي «أخت الرجال» تظهر معادنها االصيلة وقت الشدائد، وها هن نساء الكويت يقفن بجانب الوطن في ازمته التي مير بها، ومنذ اإلعالن عن انتشار ڤيروس كورونا املستجد وجند املراة 
الكويتية تقف بجانب اخيها الرجل في ساحة امليدان وفي الصفوف االمامية األولى، تقدم روحها ووقتها وعطاءها لوطنها الغالي الكويت. 

ملحمة وطنية يجسدها يوميا أبناء الوطن املخلصون الذين يتفننون في تقدمي االعمال التطوعية املختلفة، وهذا ليس بغريب على أبناء الكويت الذين جبلوا على حب العمل التطوعي فهم 
أبناء امير اإلنسانية في بلد اإلنسانية يعملون ليال ونهارا ابتغاء مرضاة اهللا ووقوفا مع الوطن في ازمته احلالية.

«األنباء» رافقت فريق املها التطوعي في عملهم اإلنســاني بتوزيع وجبات إفطار صائم على نحو ١٤٠٠ شخص يوميا وذلك اثناء تواجدهم في منطقة املباركية بالتعاون مع رجال الداخلية 
والبلدية الذين أكدوا حبهم للوطن العزيز، والتقت مؤسس فريق املها التطوعي مها القالف وعددا من أعضاء وعضوات الفريق، واليكم التفاصيل: 


