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«الوطني» يواصل دعم شباب «لوياك» من خالل 
تعزيز تجاربهم الثقافية وخبراتهم الحياتية

متطوعو المؤسسة لـ دلبلا.: رحلة تايلند نقطة تحول في حياتنا العملية والشخصية

ــكــــويــــت  فــــــي إطــــــــــار رعــــــايــــــة بــــنــــك الــ
الوطني المستمرة لفعاليات وأنشطة 
مؤسسة «لوياك» التدريبية والتثقيفية 
والترويحية الهادفة إلى تمكين الطلبة 
والـــشـــبـــاب وتــنــمــيــة الـــحـــس الــتــطــوعــي 
واالنفتاح الحضاري والثقافي لديهم، 
 رعايته لرحلة مؤسسة 

ً
قدم البنك أخيرا

ــى تــايــلــنــد، الــتــي  ــاك الــتــطــوعــيــة إلــ ــويـ لـ
استمرت ثمانية أيـــام، بمشاركة أكثر 
 وتــخــلــلــهــا مجموعة 

ً
مـــن 18 مــتــطــوعــا

مــن الفعاليات واألنــشــطــة الــهــادفــة إلى 
التعرف على الثقافة المحلية من خالل 
العمل الــمــيــدانــي، إلــى جــانــب الــزيــارات 
الــتــعــريــفــيــة ألهـــــم الـــمـــعـــالـــم الــحــيــويــة 

والحضارية في هذه البالد.
وتأتي هذه الرحلة ضمن مجموعة 
من الرحالت الثقافية لمؤسسة «لوياك» 
قام بنك الكويت الوطني برعايتها في 
الــفــتــرة األخـــيـــرة، إذ شملت سيرالنكا 
والــمــغــرب وتــنــزانــيــا واألردن وغيرها 
ــلـــدان، لـــدعـــم وتــمــكــيــن الــشــبــاب  ــبـ مـــن الـ
الكويتيين وتعزيز خبرته في مجاالت 
ــلـــى الـــثـــقـــافـــات  الـــتـــطـــوع واالنــــفــــتــــاح عـ

األخرى.
ــدة»، قـــال  فــــي لــــقــــاء أجــــرتــــه «الـــــجـــــريـــ
مسؤول فريق العالقات العامة في بنك 
الــكــويــت الــوطــنــي يــعــقــوب الــبــاقــر، «إن 
 مــن دعمنا لمؤسسة لــويــاك هو 

ً
ا ــزء جـ

لمثل هذا النوع من الرحالت الثقافية 
والتعريفية، التي يكتسب من خاللها 
الــمــشــاركــون تـــجـــارب فـــريـــدة وجــديــدة 
ــم بـــشـــكـــل أســـــاســـــي فـــــي صــقــل  ــاهــ تــــســ
شخصيتهم وتوسيع خبرتهم الحياتية 
بحكم تعاملهم المباشر مع حضارات 

جديدة ومختلفة». 
ــاف الـــبـــاقـــر، أن «بـــنـــك الــكــويــت  ــ وأضــ
الوطني مؤمن بشراكته مع لوياك ألنها 
تُعنى بــالــدرجــة األولـــى بفئة الشباب، 
ونحن سعداء باالستماع واإلصغاء لهم 
ونقدم ما يحتاجون إليه في مختلف 
مراحلهم العمرية. ففي كل رحلة نقوم 
بها معهم يمكننا رؤيــة مدى تأثيرها 
الفعال على الشباب بوضوح، ولعل هذا 
يكفي ليمنحنا الحافز باالستمرار في 

دعم مثل هذه األنشطة المميزة».
وأكــــد أن مــثــل هـــذه الـــرحـــالت تمنح 
الــشــبــاvب الــتــشــجــيــع الــكــافــي للتفكير 
بمستقبلهم وبناء خياراتهم األكاديمية 
والعملية، من خالل ما يكتشفونه من 
قدرات جديدة لديهم، إلى جانب زيادة 
خبراتهم فيما يتعلق بشؤون وقضايا 
العمل اإلنساني والثقافي والحوار مع 
الثقافات المختلفة وبــنــاء الشخصية 

القيادية والثقة في النفس.
ولـــفـــت الــبــاقــر إلــــى أن بــنــك الــكــويــت 
الــــوطــــنــــي مــســتــمــر فــــي دعــــــم الـــشـــبـــاب 
ــاتـــه الـــراســـخـــة  ــيـــاسـ  مــــع سـ

ً
انـــســـجـــامـــا

للنهوض بــمــســؤولــيــاتــه االجــتــمــاعــيــة، 
 منه باألثر الفعال لهذه البرامج 

ً
وإيمانا

الهادفة في خدمة المجتمع وأبنائه، كما 
أنها تعكس الدور الريادي الذي يؤديه 
البنك في هذا المجال منذ عقود طويلة.
وللتعرف على مــدى أهمية الرحلة 
وتأثيرها في الشباب المشاركين، التقت 
 من المشاركين في رحلة 

ً
«الجريدة» عددا

تايلند األخــيــرة الــتــي نظمتها لــويــاك 
بــرعــايــة البنك الــوطــنــي، إذ أكـــدوا أنها 
تجربة جــديــدة فــريــدة ومليئة بالزخم 
 من الخبرات 

ً
اكتسبوا من خاللها كثيرا

العميلة والمهارات الشخصية، وفي ما 
يلي التفاصيل:

 
ً
عد حدثا

ُ
منصور المباركي: الرحلة ت

 في حياتي 
ً
مفصليا

قـــــال الـــطـــالـــب فــــي الــــصــــف الــــحــــادي 
عشر منصور المباركي، إن مشاركته 
 في 

ً
 مــفــصــلــيــا

ً
ــا ــدثـ ـــعـــد حـ

ُ
فـــي الـــرحـــلـــة ت

 إلــى أنها الــمــرة األولـــى له 
ً
حياته نــظــرا

الــتــي يــشــارك مــن خــاللــهــا فــي األعــمــال 
 إلى أن الرحلة تركت 

ً
التطوعية، مشيرا

 لديه بأهمية العمل 
ً
 إيجابيا

ً
انطباعا

ــي إدخـــــال  ــطـــوعـــي، الــــــذي ُيـــســـهـــم فــ ــتـ الـ
البهجة والفرحة على الفقراء والبسطاء.
ــامـــج  ــرنـ ــي أن بـ وأوضــــــــــح الــــمــــبــــاركــ
ــتـــدريـــب عــلــى الــكــثــيــر  الـــرحـــلـــة شــمــل الـ
مـــن الـــمـــهـــارات الــشــخــصــيــة والــخــبــرات 
 العديد 

ً
االجــتــمــاعــيــة، كما شمل أيــضــا

ــــارة الــمــزارعــيــن  مـــن الـــجـــوالت مــنــهــا زيـ
في حقول األرز والمحميات الطبيعية 
ــلـــة والـــــمـــــشـــــاركـــــة فــــــي عـــمـــلـــيـــات  ــيـ ــفـ ــلـ لـ
تطوعية ميدانية والتفاعل االجتماعي 

والحضاري مع السكان المحليين.
ــارتـــه   بـــزيـ

ً
ــــدا ــ ــر جـ ــأثــ ــه تــ ــ وأضــــــــاف أنــ

لــلــمــحــمــيــات الــطــبــيــعــيــة لــلــفــيــلــة، حيث 
تــعــرف عــلــى حــيــاة الــفــيــلــة بــشــكــل أكثر 
، كما تعرف على المعاناة، التي 

ً
تفصيال

يلقاها هــذا الحيوان اللطيف مــن قبل 
بعض المدربين، وذلك بتعسفهم معه 
واستخدامه في القطاع السياحي بما 

يسبب له األلم.
ونـــصـــح مـــن أراد الــعــمــل الــتــطــوعــي 
ــرامــــج  ــبــ ــي الــ ــ بــــــضــــــرورة الـــتـــســـجـــيـــل فــ
المختلفة التي تطرحها «لوياك»، وذلك 
الكــتــســاب مــزيــد مــن الــخــبــرات العملية 
الــتــي سيستفيدون منها فــي حياتهم 
 بالدور الذي 

ً
الخاصة والعملية، مشيدا

لعبه البنك الــوطــنــي فــي توفير الدعم 
الالزم للرحلة.

عبدالعزيز القناعي: تجربة جديدة غنية 
بالخبرات العملية

ــطـــالـــب فــــي الـــصـــف الـــحـــادي  ذكـــــر الـ
عشر عبدالعزيز القناعي، أن اشتراكه 
فــي رحــلــة «تــايــلــنــد» كـــان لــهــا أثـــر كبير 
عــلــى خــبــراتــه الــعــمــلــيــة واالجــتــمــاعــيــة 
والتنظيمية، إذ مثلت تجربة جديدة 

وغنية اكتسب من خاللها العديد من 
الخبرات العملية، التي كان من أهمها 
مــهــارات التنظيم والــجــديــة والــتــعــاون 

والعمل ضمن إطار فريق واحد. 
وأوضــــــــح الـــقـــنـــاعـــي، أن أفــــضــــل مــا 
اســتــفــاده خـــالل الــبــرنــامــج هـــو طريقة 
الــعــمــل بـــــروح الـــفـــريـــق، إذ لــمــس مــدى 
ــل بــــيــــن زمــــالئــــه  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــاون والـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ال
 إلــى أن مشاركته 

ً
المتطوعين، مشيرا

في الرحلة دعمت العديد من الصفات 
الحميدة لديه ولدى زمالئه كان أولها 
الــرضــا بــمــا قــســمــه الــلــه لــنــا، وذلــــك من 
خالل ما تعلموه من السكان الفقراء في 
تلك البلد، فعلى الرغم من فقرهم لكنهم 
سعداء وراضـــون بما لديهم ودائمون 

على االبتسامة.
ــــج الـــرحـــلـــة  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــــت إلـــــــى أن بـ ــفـ ــ ولـ
تــضــمــن الــعــديــد مـــن الــمــحــاضــرات عن 
الثقافة، الموسيقى، الرياضة والطعام 
التايلندي، وقد جذبت هذه المحاضرات 
 لما تحمله من جديد سمعه 

ً
 جدا

ً
انتباها

للمرة األولى في حياته.

فيصل العيسى: شعرنا بأهمية العمل 
الذي نقوم به من بداية الرحلة

أكد الطالب في الصف الحادي عشر 
فيصل العيسى، أن الرحلة لم تضف له 
على مستوى الخبرات التطوعية فقط، 
 أضافت له العديد من الخبرات 

ً
بل أيضا

والــمــهــارات الشخصية الــتــي سيتفيد 
 
ً
ــه الـــعـــمـــلـــيـــة، مـــشـــيـــدا ــاتـ ــيـ مـــنـــهـــا فــــي حـ

باألسلوب الذي استخدمه المحاضرون، 
الذين ألقوا محاضرات تعريفية بالبيئة 
 عرضهم 

ً
والثقافة التايلندية، خصوصا

الــمــواد والمعلومات بطريقة مبسطة 
ساعدته على التعرف على أمور لم يكن 

يعرفها من قبل.
وأضاف العيسى، أنه على الرغم من 
التعب والمشقة التي القها خالل الرحلة، 
 بها، وشعر بتقدير 

ً
لكنه استمتع جدا

ــأداء عــمــل تطوعي  ــ ــــي، ألنـــه يــقــوم بـ ذاتـ
يستفيد منه الفقراء ويرسم به البسمة 
على وجــوهــهــم، حيث شعرنا بأهمية 
العمل الذي نقوم به منذ بداية الرحلة.

وأكد أنه سيستمر في االشتراك في 
 ،

ً
مثل هذه الفعليات التطوعية خصوصا

الــتــي تــقــدمــهــا مــؤســســة «لــــويــــاك»، كما 
 لالشتراك في الفعاليات 

ً
سيسعى أيضا

واألنشطة التدريبية التي يقدمها بنك 
الكويت الوطني للشباب.

صقر الغانم: تجربة ثرية أكسبتنا 
العديد من الخبرات العملية

ــم بـــأن  ــانـ ــغـ أفــــــاد الـــمـــتـــطـــوع صـــقـــر الـ
تجربته فــي الــمــشــاركــة برحلة تايلند 
، إذ أكسبته 

ً
كــانــت جــيــدة وثـــريـــة جـــــدا

العديد من المهارات والخبرات العملية، 
ــرات االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــبــ ــخــ ــى الــ ــ إضــــافــــة إلــ

 
ً
وطريقة التعامل مع العمالء، موضحا
ــة لــلــتــعــرف  ــرصــ ــبــــرنــــامــــج كــــــان فــ أن الــ
على الثقافة التايلندية بشكل خاص 

.
ً
واآلسيوية عموما

وأضــــــــــــاف أنـــــهـــــا تـــضـــمـــنـــت إقــــامــــة 
الــعــديــد مـــن الــمــحــاضــرات عـــن الــثــقــافــة 
 فــي الطبخ، 

ً
ــا التايلندية شملت دروسـ

اللغة، الموسيقى والعادات والتقاليد 
التايلندية، كما كان هناك صف لتعلم 
بعض الفنون القتالية المشهورة في 
 أنه استمتع واستفاد 

ً
تايلند، موضحا

من تلك الفعليات.

نور الدخيل: الرحلة هي خطوتي 
األولى في العمل التطوعي 

أعــربــت الطالبة فــي الــصــف الــحــادي 
عشر نور الدخيل عن سعادتها بأنها 
اشــتــركــت فــي رحــلــة لــويــاك التطوعية، 
التي تعد الخطوة األولى لها في العمل 
التطوعي، حيث ستسعى لالستمرار 
فـــي االشــــتــــراك فـــي مــثــل هــــذه األنــشــطــة 

والفعليات طوال حياتها.
وأوضحت الدخيل، أن الرحلة أضافت 
ــرات ومــــــهــــــارات شــخــصــيــة  ــ ــبـ ــ ــا خـ ــهـ ــيـ إلـ
استفادت منها في حياتها العملية، مثل 
مهارات التحمل والصبر، كما ساعدها 
في التعرف على معلومات جديدة عن 

الثقافات األسيوية.
ــــى أن بـــرنـــامـــج الــرحــلــة  وأشــــــــارت إلـ
تــضــمــن زيــــــارات الــمــتــطــوعــيــن لبعض 
المدارس ومشاركتهم في ورش لتعليم 
األطفال التايلنديين اللغة اإلنكليزية، 
 بتدريس اللغة إلى 

ً
إذ استمتعت جــدا

األطفال، وشعرت أنها استطاعت تقديم 
شيء مفيد وإيجابي لهؤالء األطفال.

يارا المصري: استمتعت بالتعرف على 
الرياضات التايلندية الشهيرة

عّبرت الطالبة بالصف الثاني عشر 
يارا المصري عن سعادتها بالمشاركة 
 ،

ً
فــي الرحلة التي أضــافــت إليها كثيرا

ســواء على مستوى الخبرات العملية 
أو على مستوى الخبرات االجتماعية، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أنــــهــــا اكـــتـــســـبـــت خـــبـــرات 
ــتــــعــــامــــل مـــــع شـــــرائـــــح مـــخـــتـــلـــفـــة مــن  الــ
الــنــاس، كما زادت معرفتها بكثير من 

المعلومات البيئية والثقافية.
وأشارت المصري إلى أنها استمتعت 

بالمحاضرات التي تضمنتها الرحلة 
عـــن الــثــقــافــة الــتــايــلــنــديــة، إضـــافـــة إلــى 
حصص تعليم الــطــالب بعض الفنون 
القتالية المشهورة فــي تايلند، حيث 
 بــالــتــعــرف عــلــى تلك 

ً
اســتــمــتــعــت جـــــدا

الرياضة الشهيرة هناك.
وأكـــــدت أن أســرتــهــا شــعــرت بتغير 
كــبــيــر فـــي شــخــصــيــتــهــا عــقــب عــودتــهــا 
 
ً
مــن الــرحــلــة، إذ أصــبــحــت أكــثــر تفاعال
 
ً
ــا ، كـــمـــا أصـــبـــحـــت أكـــثـــر رضــ

ً
ــا ــاطــ ونــــشــ

وقناعة باإلمكانات، التي حباها الله 
بها، مشيرة إلــى نيتها االستمرار في 
االشــــتــــراك بــالــبــرامــج الــتــطــوعــيــة الــتــي 
ــاك» بــالــتــعــاون مـــع بنك  ــويــ تــقــدمــهــا «لــ
الــكــويــت الــوطــنــي لــمــا لمسته مــن دعــم 

كبير من هاتين الجهتين للشباب.

ملك شبل: للبرنامج الفضل في تحديد 
قدراتي وإمكاناتي

قالت الطالبة في الصف التاسع ملك 
شــبــل، إن تــســجــيــلــهــا فـــي الــرحــلــة جــاء 
بتشجيع من أسرتها وبسبب رغبتها 
في زيادة االعتماد على نفسها والتعرف 
على ثقافات جديدة والكتساب خبرات 

عملية جديدة، 
لت لها تجربة 

ّ
وأضافت أن الرحلة مث

 
ً
ثرية، حيث اكتسبت من خاللها كثيرا
من الخبرات العميلة، وكان من أهمها 
العمل ضمن إطار فريق واحد والتعاون 
والتنظيم والجدية في العمل، مشيدة 
باألسلوب الذي استخدمه المحاضرون 

في برنامج الرحلة.
وأضـــافـــت شــبــل، أن الــرحــلــة تخللت 
جوالت في لبعض المدارس ومشاركة 
المتطوعين في ورش لتعليم األطفال 
التايلنديين اللغة اإلنكليزية، مما ترك 
 ال تنساه بسبب حب األطفال 

ً
انطباعا

الفقراء في تلك المدارس للتعليم رغم 
ضعف اإلمكانات لديهم.

دانيا عيسى: الخبرات التي اكتسبتها خالل 
الرحلة تفوق ما قد أتعلمه في عام كامل

ذكــــرت الــطــالــبــة فـــي الــصــف الــحــادي 
عشر دانــيــا عيسى، أنــه على الــرغــم من 
أن مــدة الرحلة كانت ثمانية أيــام فقط 
لكن الخبرات التي اكتسبتها خاللها قد 
تفوق ما تتعلمه في عام كامل، مؤكدة 
أنها استفادت من الرحلة بنسبة 100 في 
المئة في حياتها العملية، حيث شعرت 
بأهمية الخير الذي تقوم به وأثره على 
حياة الــنــاس الــفــقــراء، وذلــك عندما قام 
المتطوعين بمساعدة سيدة تايلندية 

فقيرة بال مأوى في بناء بيت لها.
وقالت عيسى، إنها اكتشفت من خالل 
الرحلة طريقة العمل بروح الفريق، إذ 
يــتــم الــتــعــاون بــيــن المتطوعين بشكل 
مـــتـــواصـــل ومـــتـــنـــاغـــم، وذلـــــك بــــــأداء كل 
فــرد لعمله ليكمل مــن خــاللــه الــصــورة 

النهائية والكبيرة للعمل التطوعي.
ــافــــت أنـــهـــا شـــعـــرت بــالــســعــادة  وأضــ
وهي تقوم بإعداد الطعام وتقديمه إلى 
األسر الفقيرة، خاصة مع ما لمسته من 

مشاعر من ردود أفعال لهؤالء األسر.
وأشارت إلى أنها تعلمت منهم الكثير، 
فعلى الــرغــم مــن الــمــعــانــاة والــفــقــر الــذي 
يعيشه أفــراد هذه األسر لكنهم راضون 

بواقعهم ويشعرون بالسعادة واألمل.

نجاح رحالت 
المؤسسة و«الوطني» 

لسيرالنكا وتنزانيا 
والمغرب واألردن 
وتايلند يحفزنا 

على دعم هذه 
األنشطة المميزة

 البنك شريك 
رئيسي في 

فعاليات 
«لوياك» لدعمها 

المتواصل 
للشباب

الباقر

جانب من ورش تعليم األطفال التايلنديين اللغة اإلنكليزيةصورة جماعية لمتطوعين مع مسؤول بنك الكويت الوطني ومؤسسة لوياك التطوعية

 أثناء زيارة محميات الفيلة للتعرف على طبيعة حياتها وطرق حمايتها من االنقراض

المساعدة في بناء منزل لسيدة فقيرة بال مأوى

المتطوعون خالل توزيع الطعام على الفقراءمتطوعو «لوياك» أثناء بناء محميات في المزارع العضوية للحفاظ على المنتجات والثمار الصحية


