
هي منظمة غري ربحية غايتها بث روح اإللهام والحث  كورا بورا 
على التغي�ري االجتماعي اإليجابي والعمل على تحقيقه من 

خالل تحسني مستوى معيشة األطفال المحرومني في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

الكويتية واللجان  الخريية  الجمعيات  »لقد سطرت 
المتواصل  العمل  التربعات صفحات من  الشعبية لجمع 

في دعم العديد من المشاريع اإلنسانية«

صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، أمري دولة الكويت

إحــداث ت�أثــري إي�جابي 

نتعاون مع مجموعة مختارة من الشركاء االسرتاتيجي�ي لمساعدة اآلخري�ن 
وتمكينهم بالمعارف والمهارات الالزمة إلحداث تغي�ري إي�جابي في حياتهم، 

ونشر الوعي بالقضايا األكرث إلحاحًا في المنطقة.

سوف نعمل على إطالق واستضافة عدد من الفعاليات رفيعة المستوى لجمع 
التربعات من أجل دعم القضايا التي تسهم في إحداث تغي�ري اجتماعي إي�جابي.

korabora.ngo  لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع

نحن نســعى لالســتفادة من 
الت�أثــري العالمــي الفريــد لرياضة 

كــرة القدم مــن أجل تجاوز 
العوائــق االجتماعيــة والتقريب 

بــن الثقافات ونشــر الوعي.

لمــاذا كرة القدم؟
W

كرة القدم هي الرياضة األكرث شعبية واألوسع انتشارًا في العالم. فقد أصبحت 
»لغة عالمية« تشجع الشعوب على وضع خالفاتهم جانبًا، ولها تاري�خ فريد وحافل 

في كسب القلوب واجتذاب العقول على نطاق عالمي.

3.2 / مليار شخص هو حجم جمهور كرة القدم حول العالم
كرة القدم / هي الرياضة األولى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

اثنان من أغنى خمسة أندية /  في العالم تعود ملكيتهما لمست�ثمري�ن من 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

قيمنا

نحن   نجمع   بي   الناس   من   جميع   الفئات   لنعمل   سوياً   بصورة   معًا. 
 أخالقية   من   أجل   تحقيق   التغي�ري   االجتماعي   اإليجابي  . نحن   نكسر   الحواجز  

 باستخدام   الت�أثري   العالمي   الفريد   لرياضة   كرة   القدم   لتجاوز   الخالفات  
 والتقريب   بي   الثقافات . 

من أجل. نحن هنا من أجل اآلخري�ن، نهتم ألمرهم، ويملؤنا الحماس لمساعدتهم 
وتمكينهم بالمعرفة والمهارات الالزمة إلحداث فرق في حياتهم.

وااللتزام  والصرب  بالمرونة  اإلتسام  علينا  يوجب  التغي�ري  إحداث  التغي�ري. 
ملموس  أثر  ترك  على  نحرص  أن  هو  واألهم  المستمرة.  والمتابعة 

الناس. حياة  في 

برامجنا 

نعمل على تطوي�ر برامج لدعم وتعزي�ز المبادرات القائمة في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، والتي أطلقتها الحكومات والمنظمات الدولية في 

مجاالت التعليم والصحة والوعي البيئي.



KORA BORA IS A NOT-FOR-PROFIT ORGANISATION 
THAT EXISTS TO INSPIRE, ENCOURAGE, AND 
ACHIEVE POSITIVE SOCIAL CHANGE BY IMPROVING 
THE QUALITY OF LIFE FOR UNDERPRIVILEGED 
CHILDREN THROUGHOUT THE MENA REGION. 

MAKING  A POSITIVE IMPACT

We work with a hand-picked selection of strategic partners to help and 
empower others with knowledge and skills to make a difference to their 
own lives and to raise awareness of the pressing issues in the region. 

We will be creating and hosting some high-profile fundraising events 
supporting causes that contribute towards positive social change.

For more information go to korabora.ngo

WHY FOOTBALL?
W
The most widely participated sport on Earth, football is a ‘universal 
language’ that encourages nations to set aside their differences with 
a unique history of winning hearts and minds on a global scale.

3.2 / BILLION GLOBAL AUDIENCE
FOOTBALL / IS THE NUMBER 1 SPORT IN MENA REGION
2 OF THE 5 / RICHEST CLUBS HAVE MENA REGION OWNERS

OUR VALUES

United. We bring people together from all walks of life to work 
ethically towards positive social change. We break down barriers by 
using football’s unique global power to transcend and unite cultures.

For. We exist for others. We care, we are passionate about what we 
do - and that is to help and empower others with the knowledge and 
skills to make a difference to their own lives.

Change. To bring about change we must be resilient, we must be 
patient, we must remain committed and stay focused. Above all, what 
we must do is make a tangible difference.

OUR PROGRAMMES

We develop programmes to support and strengthen existing 
initiatives in the MENA region created by both government and 
international organisations in the fields of education, health and 
environmental awareness.

WE USE THE UNIQUE 
GLOBAL POWER 
OF FOOTBALL TO 
TRANSCEND SOCIAL 
BARRIERS, UNITE 
CULTURES AND RAISE 
AWARENESS.

“Kuwaiti charitable associations and 
peoples’ fundraising committees have set an 
example in their continued support of many 
humanitarian projects”

His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, 
Amir of State of Kuwait 


