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الصندوق الكويتي للتنمية يطور اخلدمات 
الصحية لالجئني السوريني بـ ١٫٩ مليون دوالر

عبداهللا الراكان

وّقع الصنــدوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية صباح أمــس اتفاقية منحة مع املفوضية 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بقيمة ١٫٩ 
مليون دوالر أميركي لإلســهام في دعم مشروع 
تطوير اخلدمات الصحية لالجئني السوريني في 

األردن.
وقال املدير العام للصندوق مروان الغامن في 
تصريح صحافي على هامش التوقيع إن االتفاقية 
تهدف إلــى توفير اخلدمــات الصحية الالجئني 
السوريني في مخيمي الزعتري واألزرق باألردن 

من خالل تطوير خدمات الرعاية الصحية األولية 
ومتابعة وعالج حاالت اإلصابة بڤيروس كورونا 

املستجد.
وأضاف الغامن ان مشــروع تطوير اخلدمات 
الصحية لالجئني السوريني سيستفيد منه نحو 
٨٤٤٤٧ شخصا، ومن املتوقع تنفيذ جميع أعمال 

املشروع في غضون عامني.
بدورها، قالت ممثلة املفوضية السامية لشؤون 
الالجئني السوريني في الكويت نسرين ربيعان إن 
االتفاقية تهدف لتقدمي املساعدات اإلنسانية والرعاية 

واخلدمات الصحية لالجئني السوريني باألردن.
وأضافت ربيعان أن املشــروع يشمل بشكل 

أساســي تقدمي الرعاية الصحية األولية حلوالي 
٢٨١١٣ مريضا من مخيم الزعتري و٥٢٣١٤ مريضا 
من مخيم األزرق فضال عن متابعة حاالت اإلصابة 

بڤيروس كورونا في املخيمني.
وكان الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربيــة قدم للمفوضية الســامية في عام ٢٠١٦ 
منحة قدرها ٣ ماليني دوالر لإلسهام في دعم خطة 
االستجابة ألزمة الالجئني السوريني في لبنان، كما 
قدم الصندوق منحتــني األولى بقيمة ١٠ ماليني 
دوالر والثانيــة بقيمة ٢٫٦ مليون في عامي ٢٠١٨ 
و٢٠٢٠ للمساهمة في حتسني الظروف املعيشية 

لالجئني السوريني في شمال العراق.

مروان الغامن: ٨٤٤٤٧ الجئاً في مخيمي األزرق والزعتري باألردن سيستفيدون من االتفاقية

مروان الغامن ونسرين ربيعان يتبادالن وثائق االتفاقية

(متني غوزال) مروان الغامن ونسرين ربيعان خالل توقيع االتفاقية 

الصندوق الكويتي للتنمية يواصل جهوده لدعم خطط التنمية الشاملة

ربيعان: املشروع يقدم الرعاية األولية لـ ٢٨١١٣ مريضًا من مخيم الزعتري و٥٢٣١٤ من «األزرق»

بنك اخلليج أطلق أغنية ترحيبية للطلبة واملعلمني

«وربة» ُيطلق حملة «العودة للمدارس» ألبناء موظفيه

«كيدزانيا» تفتتح جناحًا جديدًا الستخدامات املعقمات

بالتزامــن مع بداية العام 
الدراسي اجلديد، الذي انطلق 
هذا األســبوع حضوريا بعد 
انقطاع دام ملا يقارب عامني، 
أطلــق بنــك اخلليــج أغنية 
تتضمــن جميــع حــروف 
األبجديــة العربية، ليســهل 

تعلمها على الصغار.
األغنيــة  هــذه  وتأتــي 
تشــجيعا للطلبة واملعلمني 
األمــور، وترحيبا  وأوليــاء 
بعودتهــم إلــى واقــع أقرب 
للحيــاة الطبيعيــة. وتبــدأ 
كل كلمة مــن كلمات األغنية 
بحرف من حروف األبجدية 
العربيــة، ليســهل حفظهــا. 
فكانت كلماتها: أرى بعد تأن 
ثمار جهد.. حلما خارقا، دربا 

زود بنــك وربــة موظفيه 
العاملــني مــن أوليــاء األمور 
باالحتياجات املدرسية، وذلك 
تزامنا مع عودة املدارس وعودة 
احلياة إلــى طبيعتها، وتأتي 
هذه املبادرة من باب املسؤولية 
االجتماعيــة وتعزيــز روح 
الفريق الواحد في البنك، حيث 
مت توزيــع صندوق مدرســي 
متكامل لكل ولي أمر من موظفي 
البنــك، ويحتــوي الصندوق 
املدرسي على كل االحتياجات 
والقرطاســية واملســتلزمات 
املدرسية للفصل الدراسي األول 
لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١، والقت هذه 
املبادرة استحســان املوظفني 
الذيــن عبــروا عن شــكرهم 

وامتنانهم لهذه املبادرة.
وحول املوضوع، أكد املدير 
التنفيذي لالتصال املؤسسي 
أمين ســالم املطيري أن تلك 
اخلطوة تأتي توافقا مع عودة 
املدارس إلــى طبيعتها وبدء 
احلضور الرســمي للفصول 
الدراسية، وهي مبادرة إلشعار 
كافــة املوظفــني بالتعــاون 
واملسؤولية. وأضاف املطيري 

ندى أبونصر

أصبــح مفهــوم «كيدزانيــا»، احلائز 
عــدة جوائــز معروفا عامليــا لدمجه بني 
مفهومي التعليــم واملرح، حيث صممت 
مدينة «كيدزانيا» خصوصا لتثقيف وإلهام 
األطفال حتى سن ١٤ عاما، عن طريق تعزيز 
وتطوير مهاراتهم في جو مرح وحيوي.
وتقــدم «كيدزانيا» لألطفال نســخة 
مصغــرة عــن العالم الواقعــي في بيئة 
آمنــة داخــل مدينة مبســاحة ٧٠٠٠ متر 
مربع، وميكــن لألطفال االختيار من بني 
املهن واألعمال كالشــرطي أو الطبيب أو 
الصحفي أو التاجر، ليتمكنوا من كسب 
النقــود بعملــة «كيدزو» التــي ميكنهم 
ادخارهــا أو إنفاقها وتعمــل «كيدزانيا» 
من خالل تصميم مدينة واقعي ومكتمل 
من جميع النواحي كاألبنية والشــوارع 
املرصوفة واملركبات ونظام اقتصادي على 
هيئة مؤسسات ومرافق تقوم برعايتها 
مجموعة من كبــرى العالمات التجارية 

العاملية واحمللية.
ومن هــذا املنطلق ومــع بداية عودة 
احليــاة الطبيعية افتتحــت «كيدزانيا» 
بالتعاون مع شركة ونرز العاملية جناح 

«هايجــني» HiGeen ليضــاف الى مرافق 
كيدزانيــا بحضــور مديــر الرعايــة في 
كيدزانيا نايجل سوزا، والرئيس التنفيذي 
لشركة ونرز العاملية التجارية بدر البكر 
ومدير املبيعات في شركة ونرز العاملية 

عماد أسعد.
وخــالل حفــل االفتتــاح قــال مديــر 
الفعاليات في «كيدزانيا» ديفيش كومار: 
تأتــي فتــرة مــا بعــد ڤيــروس كورونا 
بتغييرات تنعكــس على جميع جوانب 
حياتنا، مبا في ذلك كيفية قضاء أوقات 
الترفيه، وبينما نستعد للترحيب بكم مرة 
أخرى في مدينتنا، تلتزم «كيدزانيا» بتأمني 
أعلــى معايير الترفيه وســط بيئة آمنة 
تتماشى مع بروتوكوالت السالمة املتبعة 
واملتعلقــة بالوقاية من ڤيروس كورونا 
.«HiGeen» ونحن من خالل تعاوننا مع

بدوره، قال مدير املبيعات في شركة 
ونــرز العاملية التجارية عماد أســعد ان 
«هايجني» يتمتع بأعلى درجات اجلودة 

واملواصفــات واملقاييس العاملية ليكون 
الســند احلقيقي للمحافظــة على صحة 
األطفال، وبالتعاون مع مجموعة الشايع 
 HiGeen في «كيدزانيا» مت افتتاح جناح
اخلاص لألطفــال والذي يتضمن العديد 
من السالل واحلقائب التي حتتوي على 
املعقمات بكل أشــكالها وألوانها لتوعية 
األطفال بضــرورة النظافة الشــخصية 
واســتخدام معقم اليدين وباألخص مع 

افتتاح املدارس.
وأكد أسعد أن HiGeen ال يعتبر فقط 
معقما لليدين بل يساعد على قتل ٩٩٪ من 
اجلراثيم والفطريات والڤيروسات، كما 
يساعد على تلطيف البشرة مبا حتتوي 
تركيبته على مواد ملطفة ومطريات من 
الڤيتامينات على شكل حبيبات تعمل على 
إنعاش البشرة وحمايتها من التحسس 
واجلفاف، ويتوافر معقم األيدي «هايجني» 
بـ ١٤ رائحة ذكية وفي عبوات ذات سعات 

مختلفة.

نائبة مدير العام في اخلدمات 
(إدارة  لألفــراد  املصرفيــة 
التســويق) في بنك اخلليج، 
عن البرنامج التسويقي: «مع 
بداية العام الدراسي، نتمنى 
للطــالب وأوليــاء أمورهــم 
وأعضاء هيئة التدريس عاما 
دراسيا حافال بالعلم والعمل 
والنجاحات. في حتضيرنا لهذا 
العمل الغنائي، أردنا أن نقدم 
عمال إيجابيا ومفيدا، يعكس 
فرحة اجلميــع بهذه العودة 
احلميدة للمدارس، ويساعد 
الطالب علــى تعلم أبجديات 
اللغــة العربيــة. فقد أجرينا 
اختبارا سريعا على عدد من 
األشخاص من مختلف الفئات 
العمرية، ووجدنا أن أغلب من 

وأضاف يسعدنا أن تكون هذه 
املبادرة حتفيزا ألبنائنا الطلبة 
إلعادتهم إلى احلياة الطبيعية، 
وتشجيعا لهم ملواصلة حتقيق 
النجاح الذي يتطلب املواظبة 
على الدراســة، الســيما أننا 
الدراســي األول  في الفصــل 
لهذا العــام، متمنيا التوفيق 

والنجاح جلميع الطالب.
يذكــر أن بنك وربة يضع 
من ضمن خطته االستراتيجية 

سألناهم ال يعرفون األبجدية 
العربية بشكل صحيح. لهذا 
قررنــا إطــالق هــذه األغنية 
التثقيفيــة حــول احلــروف 
األبجدية والترحيب بالطالب 
واملعلمني وأولياء األمور من 
خالل عمل يعكس سعادتهم 
احلقيقية بانتهاء التعليم عن 
بعد، والعودة بشكل تدريجي 
للحياة التي اعتادوا عليها قبل 
تفشي الوباء. نحرص في بنك 
اخلليــج على مشــاركة أهل 
الكويت جميع املناسبات التي 
تعيشــها البالد، وكان لزاما 
علينا أن نشاركهم فرحة هذا 
الرجوع الســالم إلــى مقاعد 
الدراســة، مثل مــا عودناهم 

دوم».

تقــدمي العديد مــن املبادرات 
واملســابقات إلــى املوظفــني، 
وذلك لتحفيزهم وتعزيز روح 
التعــاون بني الفريق الواحد، 
مما يؤدي إلى حتسني العمل 
املؤسســي الذي يعتمد على 
العمــل اجلماعــي، ويســعى 
البنك من خالل تلك املبادرات 
إلى صنــع بيئة عمل صحية 
يعمل من خاللها اجلميع بروح 

االنتماء.

يهنئهم فيها مع بداية العام الدراسي بالعودة إلى مقاعد الدراسة بكل احلروف األبجدية

بالتعاون مع «هايجني» في إطار االلتزام  بتأمني أعلى معايير الترفيه لألطفال وسط بيئة آمنة

جنالء العيسى

األغنية جاءت بجميع احلروف األبجدية مشهد من األغنية الترحيبية بالطلبة واملعلمني والتي أطلقها بنك اخلليج

أمين املطيري واستعراض ألهمية حملة «العودة للمدارس»

أمل البقش وهبة خليل وراكيش كومار وعماد أسعد وبدر البكر ونايجل سوزا وزاهر سالم وديفيش كومار

ذا رفعة، زين سمائي، شكرا 
صادقا، ضحكات طالب ظهرت، 
عود غامن، فوز قادم، كل لهفة 
معلم، نراها هي والء يدوم.

العيســى  وقالــت جنالء 

أن مثل تلك اخلطوات اإليجابية 
متثل مسارا للنجاح، وأكد على 
وجــود كل االحتياجات التي 
يحتــاج اليهــا الطالب ضمن 

هذه اخلطة.
وقال املطيري: «لقد مضى 
عام ونصف العام دون تواصل 
الطــالب بشــكل مباشــر مع 
زمالئهم في املدرســة بسبب 
جائحة كورونا التي نسأل اهللا 
أن تنتهي في القريب العاجل». 

ملشاهدة الڤيديو

«املطوع» تخرج أول دفعتني من برنامجها الصيفي

أعلنت شركة علي عبدالوهاب املطوع 
التجارية عن اختتام برنامجها الصيفي 
لتدريــب الطلبة، والذي أقيم في الفترة 
املمتدة من شهر يوليو حتى شهر سبتمبر 
٢٠٢١، وشارك فيه طلبة تتراوح أعمارهم 
بني ١٦-٢٠ عاما، وذلك بهدف تزويدهم 
بتجربة عمــل حقيقية وتعزيز مهارات 
البيع لديهم واطالعهم على أسس خدمة 
العمالء وتعريفهم بكيفية إدارة الوقت 
واســتغالله في العمل، وذلك من خالل 
دروس وورش عمل تدريبية في محالت 
البيــع بالتجزئة التابعة للشــركة منها 
محالت «ذي أثلتس فوت» وإنترسبورت 

وريبوك ونايكي ستور.
وقد تضمن البرنامج دورتني، انطلقت 
األولــى منهمــا فــي بداية شــهر يوليو 
واســتمرت حتى بداية شهر أغسطس، 
أما الدورة الثانية فقد بدأت في األول من 
أغسطس واستمرت لغاية شهر سبتمبر، 
حيث حصل الطلبة الذين أكملوا البرنامج 
على خبرة عملية ونالوا شــهادة إمتام 
دورة، تشجيعا لهم على املثابرة واملداومة 

على جهودهم في االطالع والتدرب املبكر 
على أسس ومبادئ العمل.

وقد أشــرف علــى البرنامــج فريق 
إدارة تنميــة املواهــب في شــركة علي 
عبدالوهاب املطــوع التجارية، في حني 
قام كل من مديري محالت البيع بالتجزئة 
ومساعديهم بتدريب الطلبة ومتابعتهم 
في تطوير مهاراتهم الشخصية في العمل 
وتسليمهم مهام متنوعة وتعريفهم على 

مختلف الوظائف.
وقال رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي في شــركة علــي عبدالوهاب 
املطوع التجاريــة، فيصل علي املطوع: 
«حريصون جدا في الشركة على متكني 
العمليــة  الطلبــة وتعزيــز مهاراتهــم 
وتأهيلهم وإلهامهم خلوض سوق العمل 
من أوســع أبوابه بثقة وقــدرات مهنية 
تنافســية. اليوم احتفلنا بتخريج أول 
دفعة من برنامجنا الصيفي وهو برنامج 
تدريبي مهني قدم للطلبة جتربة مراحل 
مختلفة من عمليات التشغيل واخلدمة في 
قطاع البيع بالتجزئة وهو أحد شرايني 

القطاع اخلاص الكويتي والذي لنا فيه 
خبــرة متتــد ألكثر من ٩٠ عامــا. أبارك 
للخريجني ونتمنى لهم حياة مهنية حافلة 

باإلجنازات».
وأضــاف: «نحــن ملتزمــون دائمــا 
مبســؤوليتنا االجتماعية خاصة جتاه 
الكفاءات الشابة ونسعى بشكل متواصل 
لدعمهم وتقدمي كل ما بوسعنا لوضعهم 
على طريق النجاح في حياتهم املهنية».
من جهتــه، قال الرئيــس التنفيذي 
للموارد البشــرية والشــؤون اإلدارية، 
عــارف العجمــي: «لــدى شــركة علــي 
عبدالوهــاب املطــوع التجاريــة فريق 
عمل مميز ومتمرس يدير عمليات البيع 
بالتجزئة عبر قطاعات مختلفة في السوق 
الكويتي. أطلقنــا هذا البرنامج لتوفير 
فرصــة للطلبة للتعــرف عن قرب على 
هذه القطاعات احليوية من جهة ولتنمية 
قدراتهــم وتطوير مهاراتهم وإكســابهم 
خبرة أولية في هذه القطاعات من جهة 
أخرى. سعداء باختتام البرنامج الصيفي 

لتدريب الطلبة لعام ٢٠٢١».

خريجو الدفعة األولى من برنامج شركة علي عبدالوهاب الصيفي لتدريب الطلبة ٢٠٢١

(أحمد علي) بدر البكر ونايجل سوزا 


