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نادي فرسان الوطن يصور لزوار »سوق عكاظ« حقبة ما قبل 1500 عام

تشهد جادة ســوق عكاظ في نسخته الثالثة عشرة، ضمن 
موسم الطائف، حاليا، عروضا مسرحية ومشاهد تصور احلياة 
العربية في حقب زمنية مختلفة، من خالل إبراز مهارات فرسان 
الوطــن من الشــباب وقافلــة اإلبل التي أضافــت رونقا خاصا 
للجادة واالستعانة بعامليني لتصميم املالبس القدمية في تقدمي 

االستعراضات املختلفة.
وأفاد املشرف على نادي فرسان الوطن بسوق عكاظ، ضيف 
اهلل اجلعيد، بأن املشاهد التي تقدم موزعة من خالل 5٠ فارسا، 
و١٠٠ هجــان يجســدون املاضي في احلاضر فــي حقبة زمنية 
تصل إلى ١5٠٠ سنة تنقل الزوار إلى عوالم أخرى، وتسمح له 
بكســر الزمان، واملكان حتى يستطيع املشاهد أن يربط القصة 

بشــكل احلياة التي كانت سائدة في ذلك العصر. وبني اجلعيد 
أن املواقع التي حتاكي األدوار التاريخية تتمثل في جادة عكاظ، 
وحي عكاظ، واألسواق التاريخية كل فارس أو هجن ميثل دوره 
املناط به، مشيرا إلى أن اخليالة يجوبون جنبات السوق على 
ظهور خيولهم بزي الفرســان، وقوافل اإلبل تسير في السوق 
وهــي حتكــي حكايات جتــارة يجولون في الســوق على مدار 
اليوم. وفيما يخص األزياء أبان اجلعيد أن اللباس املميز ألدوار 
فرســان الوطن وظفت فيه خبرات عاملية ومصممون من دول 
عربية لتصميم املالبس القدمية بتفاصيلها، والدروع والسيوف، 
والرماح، والنبال، الفتا إلى أنه جرت صناعتها من مواد تعطي 

طابعا عن الزمن القدمي لنقل صورة في زمن احلضارة.

البنك األهلي الكويتي يشارك في حملة 
»حتدي الـ 2 مليار كلم إلى األمان« لدعم الالجئني

أعلن البنك األهلــي الكويتي عن 
مشاركته في حملة املفوضية السامية 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني »حتدي 
الـ ٢ مليار كلم إلى األمان« التي تدعو 
اجلمهور في كل أنحاء العالم لتغطية 
املســافة التي يقطعها الالجئون في 
كل عام، وتشــجعهم كذلك على دعم 
الالجئني من خالل القيام بأعمال فردية 
تعبر عن تضامنهم. وتأتي مشاركة 
البنك األهلي الكويتي في احلملة تزامنا 
مع اليوم العاملي للعمل اإلنساني الذي 
يحتفل به سنويا بتاريخ ١٩ أغسطس 
من كل عام من خالل إطالق املبادرات 
واملشاريع املصممة في األساس لتقدير 
جهود العاملني واإلشادة بها في املجال 

اإلنساني.
وفي هذا اإلطار، يشجع البنك األهلي 
الكويتــي كال مــن موظفيه وعمالئه 
على املشاركة في هذه احلملة، حيث 
يسعى البنك إلى قطع مسافة إجمالية 
بطول 5.٠٠٠ كيلومتر بحلول نهاية 
العام. وبإمكان الراغبني باملشاركة في 
احلملة احلصول على كل املعلومات 
https:// :ذات الصلة من خالل املوقع
 /stepwithrefugees.org/en-ae/abk
وبحســب املفوضية الســامية لألمم 
 »UNHCR« املتحدة لشؤون الالجئني
فــإن الالجئني املجبريــن على الفرار 
يسافرون في كل عام ملسافة ملياري 
كيلومتر للوصــول إلى أقرب نقطة 
أمــان. وتدعو احلملة اجلميع للعمل 
التضامني واجلري واملشي أو ركوب 
الدراجة للوصول إلى مسافة إجمالية 

تبلغ ملياري كيلومتر.

ويشارك البنك األهلي الكويتي في 
هذه احلملة ســعيا منه إلحداث فرق 
إيجابي في املجتمع الذي ميارس فيه 
أعماله. ويعمل البنك األهلي الكويتي 
أيضــا، مــن خــالل مبــادرات خدمة 
املجتمع، على دعم التنمية املستدامة 
واملشاركة في بناء مجتمع أكثر تكافؤا 

وأكثر إنصافا. 
ملزيد من املعلومــات حول البنك 
األهلي الكويتي، يرجى زيارة املوقع 
اإللكتروني eahli.com أو االتصال بأحد 
موظفــي خدمة عمــالء البنك األهلي 
الكويتي عن طريق خدمة »أهال أهلي« 

على الهاتف رقم ١8٩٩8٩٩.

تزامناً مع اليوم العاملي للعمل اإلنساني

احلملة تستهدف دعم الالجئني في كل بقاع العالم

فنادق شيراتون الكويت وفوربوينتس 
احتضنت البرنامج التدريبي الصيفي لطلبة »لوياك«

اختتمت فنادق شيراتون 
الكـويـــــت وفوربوينتــس 
شــيراتون الكويت البرنامج 
التدريبــي الصيفــي لطلبــة 
)لويــاك( لعــام ٢٠١٩، ومــن 
الفنــدق  التــزام  منطلــق 
باملســؤولية جتــاه املجتمع 
الــذي يتفاعــل معــه والذي 
واكب أنشطته منذ انطالقته، 
يحتضن الفندق طلبة )لوياك( 
ســنويا لفترة تستمر حتى 
ستة أسابيع تستقبلهم فيها 
أقســام مختلفة من الفندق، 
حيث يتم توفيــر بيئة عمل 
يستطيع من خاللها املتدربون 
حتقيــق إمكاناتهــم وصقــل 
مهاراتهــم والعمل مبنظومة 
املجموعــة والفريــق الواحد 
أرقــى معايير  إلى  للوصول 
الضيافة والتميز باخلدمة التي 
لطاملا متيز بها فندق شيراتون 
وفوربوينتــس  الكويــت 

شيراتون الكويت.
تأتي هذه الدورة في إطار 
دعــم الطلبــة وإعدادهم قبل 

وفوربوينتــس شــيراتون 
الكويت وقناعتها املطلقة بأن 
لهؤالء الشباب دورا أساسيا 
في قيادة السوق الكويتي نحو 
االزدهار في آفاق املســتقبل 

الواعد.
وبهذه املناسبة، عبر مدير 
عام فنادق شيراتون الكويت 
فهد أبو شــعر عــن احلرص 
الشديد على استضافة الطالب 

واملتدربــني ودعمهــم، وذلك 
تأكيدا للعالقة الوثيقة التي 
تربط فنادق شيراتون الكويت 
وفوربوينتــس شــيراتون 
الكويــت مبركــز »لويــاك« 
وأهميــة الدعم لهذا املركز ملا 
له دور أساســي فــي تعزيز 
مواهب الشباب وتوجيه منط 
حياتهم ملا فيه فائدتهم وفائدة 

املجتمع.

التدريب في فنادق شيراتون الكويت جتربة ال تنسى

االنخراط في بيئة العمل، فضال 
عن تطوير مهاراتهم املختلفة 
ومســاعدتهم على اكتســاب 
التقنيــات وتنميتها،  أفضل 
إضافة الى تقدمي الدعم العملي 
من خالل إدخالهم في العديد 
من ورشات العمل ليكونوا من 
الشباب الناجحني في عملهم 
مستقبال، يأتي ذلك من خالل 
نهج فنادق شيراتون الكويت 

فهد أبو شعر مع عدد من طلبة »لوياك«

»بيتك« يشارك في استقبال حجاج بيت اهلل احلرام 
لدى عودتهم إلى البالد من األراضي املقدسة

كيدزانيا تستقبل أطفال »شراكة التوحد - الكويت«

التمويــل  شــارك بيــت 
الكويتي )بيتك( باســتقبال 
حجــاج بيــت اهلل احلــرام 
القادمــني إلــى الكويــت من 
األراضــي املقدســة باململكة 
العربيــة الســعودية. يأتي 
ذلك ضمن إطار املســؤولية 
االجتماعية، واحلرص على 
مشــاركة أفراد املجتمع في 

مختلف املناسبات.
وتوافــد مئــات احلجاج 
إلــى الكويت، حيــث تواجد 
فريــق »بيتــك« فــي مبنى 
الركاب اجلديد T4 في مطار 
الدولي الستقبالهم  الكويت 
بالورود والهدايا، وهو ما كان 
له طيب األثر على احلجاج 
الذيــن عبروا عن شــكرهم 
وتقديرهــم لهــذه املبــادرة 

الطيبة من »بيتك«.
وكان »بيتك« قد شــارك 
بالتعاون مع املكتب اإلعالمي 
بوزارة الصحة، في احلملة 
الوطنية الســنوية لتوعية 
احلجاج أثناء سفرهم لتأدية 
مناسك احلج، والتي تهدف إلى 
تزويد احلجاج باإلرشادات 
أثناء  الصحيــة والتوعوية 
موسم احلج واحلفاظ على 
الصحة والســالمة، وكذلك 
اإلجابــة عــن استفســارات 
وتساؤالت احلجاج املتعلقة 
بالصحــة. واســتمرت هذه 
املبادرة التي أطلقتها وزارة 
الصحة حتت عنوان »نحو 
حج آمــن«، ويشــارك فيها 
»بيتك« سنويا، طوال فترة 

نظمــت كيدزانيــا، مدينة 
األطفال النموذجية املصغرة 
في الكويت، مؤخرا يوما مفعما 
باملرح والترفيه ألطفال »مركز 
شراكة التوحد - الكويت«، في 
فعالية غير مســبوقة تعرف 
األطفال من خاللها على بيئة 
ترفيهية مختلفة أتاحت لهم 
فرصة إطالق قدراتهم الفطرية 
واستكشاف الكثير من األشياء 

اجلديدة.
الغنــي  اليــوم  وحظــي 
باألنشطة باستحسان واسع 
من األطفال الذين أقبلوا على 
التمتع بالعديد من النشاطات 
مثــل الرســم علــى الوجوه 
والفنــون واحلرف املختلفة، 
والتــي وفــرت لهــم جتربــة 
ترفيهية ال تنسى وتضمن كل 
واحد منها عنصــرا تعليميا 
مفيدا. وأمضى األطفال وقتا 
ممتعــا مبشــاهدة العروض 
املذهلة التي قدمها حماة حقوق 
»كيدزانيــا«: أوربانــو، فيتا، 
تشيكا، بيبوب، بيكا، وباتشي، 
القائمون على حماية حقوق 
األطفال األساسية في الوجود 
واملعرفة واالهتمام واملشاركة 
واالبتكار واللعب. كما حظي 

االهتمــام  مــع  للحجــاج، 
اخلاص بتزويد كبار السن 
بالتعليمات املتعلقة بكيفية 
حفظ األدوية أثناء الســفر 
وكيفيــة االلتــزام بالنظــام 
العالجــي والغذائــي الــذي 

املبكريــن لتأهيل  والتدخــل 
وعــالج األطفال ممــن لديهم 

توحد.
وفي هذا السياق، نتوجه 
بجزيل الشكر إلى »كيدزانيا« 
الكويت على تعاونهم املثمر 
مــع »مركز شــراكة التوحد« 
لتنظيــم هــذا اليــوم الغني 
باملرح واملتعة ألطفال املركز، 
وإتاحة الفرصة لهم الكتشاف 
جتارب حياتية جديدة وإدراك 

يصفه الطبيب والتعرف على 
األعراض األولية للمضاعفات 
الصحية، وكذلــك تعريفهم 
بكيفية التعامل الصحيح مع 
اإلصابات، والتغذية الصحية 
أثناء احلج، وإرشادات صحية 
للوقاية من االنهاك احلراري 

وضربات الشمس.
ويقــوم »بيتــك« بــدور 
كبير فــي املجــال الصحي، 
اجلهــات  مــع  والتعــاون 
الصحية واملشاركة مببادرات 
وأنشطة وفعاليات صحية 
واجتماعية وتوعوية مختلفة 
ارتباطــا مباشــرا  ترتبــط 
بالتنمية االجتماعية والتنمية 
املستدامة مبفهومها الشامل، 
وتؤكــد ريــادة »بيتك« في 

املسؤولية االجتماعية.

مهاراتهــم الكامنة، باإلضافة 
لقضائهــم يوم ممتــع خارج 
بيئــة املركز، ســاعني جميعا 
نحو حتقيق مستقبل أفضل 
لهؤالء األطفال ومنحهم فرصة 
االندماج مع أقرانهم باملجتمع.
من جهتــه، قال فيرناندو 
ميــدورا، نائب رئيس قســم 
الترفيه والتسلية في مجموعة 
الشايع: يسعدنا في »كيدزانيا« 
أن نســتقبل أطفــال »مركــز 
شــراكة التوحــد - الكويت« 
في هذا اليوم الترفيهي، حرصا 
منا على املساهمة في إحداث 
تأثيــر إيجابي فــي مجتمعنا 
احمللي ودعم الرفاه االجتماعي. 
وتأتــي هذه املبادرة في إطار 
املســؤولية االجتماعية التي 
نأخذها علــى عاتقنا، وتولي 
جانبا كبيرا من األهمية لقضايا 
دعــم املجتمع والتفاعل معه. 
فأطفال التوحد جزء ثمني من 
مجتمعنــا ويتطلــب دمجهم 
مــع املجتمع وقتــا وجهدا ال 
يستهان بهما، وقد سررنا في 
كيدزانيــا برؤيتهم ميرحون 
ويستكشــفون آفاقــا جديدة 
خالل هذا اليوم الذي سيبقى 

حاضرا في أذهانهم.

استقبال احلجاج بالورود 

أحد العروض املذهلة في كيدزانيا

فريق »بيتك« في استقبال احلجاج

جتربة ال تنسى

احلج حتى عودة احلجاج.
جنــاح  عبــر  وجــرى 
لــوزارة  املكتــب اإلعالمــي 
الكتيبات  الصحــة توزيــع 
التوعويــة وبعض األدوات 
الوقائية وفحوصات شاملة 

األطفال بفرص التقاط الصور 
التذكارية مع حماة احلقوق.

وفــي هذا الســياق، قالت 
املديرة واملؤسســة املشاركة 
ملركــز شــراكة التوحــد فــي 
الكويت م.غصون اخلالد: نؤمن 
بأهمية التعاون مع املؤسسات 
واجلهات املختلفة لتســليط 
الضوء على قضيــة التوحد 
داخل الكويت، ونشر التوعية 
التشــخيص  الالزمة بأهمية 

وقت ممتع في ممارسة التجارب الواقعية


