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من أجل دعم وتثقيف " مايةح"جمعية تتعاون مع " جلف كابيتال"

  األطفال

لمعرفة الرقمية ا والتطبيقات التعليمية لدعمغنية بالمحتوى " إندليس"الشركة تتبرع بأجهزة كمبيوتر تعليمية 

  المعلوماتوالمعرفة بتقنية 

 

، وهي إحدى أنشط وأبرز الشركات العاملة "جلف كابيتال"تبرعت  –) 2015 ديسمبر 28، بيروت/أبوظبي(

إلى  Endless" إندليس"أجهزة كبيوتر من طراز ب، في منطقة الشرق األوسط في مجال إدارة األصول البديلة

 سوءالذين يتعرضون ل األطفالوحماية التي تعمل في مجال رعاية اللبنانية  وهي الجمعية، "حماية"مؤسسة 

وٕاعادة  همالحيلولة دون تعنيفو ويشتمل عمل المؤسسة على توفير التعليم األساسي لألطفال . والعنف المعاملة

هؤالء إعادة دمج ضحايا العنف وتعزيز شخصيتهم وتمكينهم من اكتساب مقومات تحصنهم وكذلك  همتأهيل

وتعتبر أجهزة . ، والتعليم هو أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق ذلكالمجتمع ليصبحوا فاعلين في مجتمعاتهمفي 

بمثابة ُمعّلم إلكتروني شّيق يستخدم التطبيقات اإلنجليزية التعليمي والتثقيفي الغنية بالمحتوى " إندليس"كمبيوتر 

جهزة أكثر من وستساعد هذه األ. ممتع وترفيهيب بأسلو التعليمية والعربية للتشجيع على الخوض في العملية 

االطالع على المعلومات التثقيفية التعلم و في بيروت وجبل لبنان وشمال لبنان ومنطقة البقاع على  طفل 40

  .واالستفادة منها

  

يشكل التعليم حجر أساس في حماية ": "جلف كابيتال"صرح الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي في 

الغنية بالتطبيقات التعليمية كمبيوتر الأجهزة و . وتعزيز شخصيتهم ومنحهم الحصانة والمرونة األطفال

ع الالزمة التي يستطيطفل يمتلك أدوات المعرفة يشكل خطوة نحو المساهمة في تأسيس والمحتوى العلمي 
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 سهلةتحتوي على برامج ‘ إندليس’وأجهزة كمبيوتر . بيئة مالئمة أكثر للتعلم بواسطتها أن يكمل دراسته في

كما أن واجهة االستخدام وتحديثات البرامج وأدوات تركيب التطبيقات كلها مطورة وفقًا . محتوى غنيذات 

في  حتى وقد صممت البرامج بحيث ال تحتاج إلى أي تدريب ولكي تعمل بشكل جيد. للمتطلبات المحلية

  ."يئات ال تتوفر فيها شبكة اإلنترنتب

إن الوصول إلى المعلومات وٕالى تقنيات التواصل من األمور الهامة لتحسين : "وأضاف الدكتور كريم الصلح

بعض العوائق التي تحول دون  من ن شأنه أن يحدّ وهذا التبرع م. آفاق النمو التعليمي واالقتصادي ألي بلد

. في لبنانالذين هم بأمس الحاجة إلى الدعم والتسلح بالمعرفة والتعليم طفال األهؤالء المعرفة الرقمية لدى 

ويسر . طفل في تعليمهم اليومي وهي ُتحدث تأثيرًا كبيرًا في هذا المجال 30,000أكثر من " حماية"وتساعد 

سجم هذا وين. مة وأن تتعاون مع مثل هذه المؤسسة الملهمةالقيّ ‘ حماية’أن تدعم مبادرة ‘ جلف كابيتال’

ال سيما وأن التعليم هو أحد مقومات هذه  االجتماعية،للمسؤولية ‘ جلف كابيتال’الدعم مع استراتيجية 

  ."االستراتيجية

  

للمساعدة في ‘ جلف كابيتال’سيستخدم تبرع ": "حماية"جمعية في  ةالتنفيذي ةوصرحت لمى يزبك، المدير 

الذي المرونة الحصانة و علومات وتعليمهم في مركز تعزيز قدرتهم على الحصول على المتمكين األطفال و 

المرونة هو منح المراهقين الذين تعرضوا للتعنيف حقوقهم األساسية من الحصانة و  وهدف مركز. أنشأناه

تقنية المعلومات وبالتالي تعزيز فرصهم لمعاودة االندماج في المجتمع  عبر استخدامخالل تثقيفهم وتعليمهم 

المرونة بشكل مباشر مع األطفال ليزودهم بدعم أكاديمي الحصانة و ويعمل برنامج . الحقاً عمل وفي مجال ال

إلحداث تغيير جذري على المستوى الوطني ‘ حماية’إننا نسعى في . وتثقيفي والدعم في مجال إعادة الـتأهيل

اث فرق كبير في حياة سيساعدنا في إحد‘ جلف كابيتال’وهذا التبرع من . ن حياة األطفال في لبنانلكي ُنحسّ 

وأجهزة . لهم من قبل االستفادة من التعليم الرسمي المرونة والذين لم يتسن الحصانة و األطفال في مركز 

  ."تعلم كيفية القراءة والكتابة بأسلوب غير تقليدي أسهلب الكمبيوتر كلها مجهزة ببرامج تعليمية تسمح لألطفال
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مرتكزة في ذلك العربية، لمنطقة الشباب في الجديد من األطفال و اجيل البشكل خاص ب" جلف كابيتال"تهتم 

وتحرص الشركة على اإلسهام بشكل . ريادة األعمالالثالثة المتمثلة في التدريب والتعليم و  على المقومات

فعال في المجتمع من خالل االستثمار في تطوير وتنمية المجتمعات حيث تركز برامجها على تمكين األجيال 

ريادي وتأسيس  ة ومنحها المهارات الالزمة والمعرفة الضرورية التي ستساعدها على تكوين حّس القادم

  .مستقبل أفضل لنفسها وللمحيطين بها

  –انتهى  - 

"جلف كابيتال"نبذة عن   

صول، بما أفي منطقة الشرق األوسط حيث تستثمر في عدة فئات من ا رائدة في إدارة األصول البديلةمن الشركات الهي " جلف كابيتال"

دوالر أميركي من مليارات  4وتدير الشركة حاليًا أكثر من .  الملكية الخاصة واالئتمان وقروض الميزانين والتطوير العقاريفي ذلك 

رأس المال وتعزيز القيمة بواسطة خبراتها  في تنمية" جلف كابيتال"ويتمثل هدف . صناديق وأدوات استثمارية 7األصول من خالل 

وتستثمر  .ستدام لكل المعنيين بأعمالهاومهاراتها العالمية المستوى ومن خالل أفضل الممارسات التي تتبعها من أجل توفير أداء ممتاز م

ففي مجال الملكية . ها الشركةأموالها الخاصة إلى جانب أموال المستثمرين في صناديقها في كل الصناديق التي تطلق" جلف كابيتال"

وسريعة ات مختارة قطاعفي  سريعفي شركات تتميز بالربحية العالية والنمو اللتمّلك حصص استراتيجية " جلف كابيتال"تسعى الخاصة، 

زيز من ثم إدخال تحسينات في مجال التشغيل والمجال المالي في تلك الشركات من أجل تسريع وتعمصر و  في منطقة الخليجالنمو 

بانكر ميدل "مجلة  المقدمة من" منطقة الشرق األوسط أفضل شركة للملكية الخاصة في"بجائزة " جلف كابيتال"وقد فازت . ربحيتها وحجمها

في منطقة الشرق " أفضل شركة للملكية الخاصة"كما فازت الشركة بجائزة . 2015و 2014و 2013و 2012و 2011لعام " إيست

أفضل صندوق ائتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة "وكذلك بجائزة " برايفت إكويتي إنترناشيونال"مقدمة من األوسط وشمال إفريقيا ال

، "جلف ريليتد"أيضًا في مجال التطوير العقاري من خالل شركتها " جلف كابيتال"وتنشط . 2015في منطقة الشرق األوسط لعام  "الحجم

، وهي إحدى أبرز الشركات الخاصة العاملة في مجال التطوير العقاري في الواليات المتحدة "ريليتد كومبانيز"وهي المشروع المشترك مع 

بالبحث عن فرص للتطوير العقاري في دولة اإلمارات وفي المملكة العربية السعودية من أجل إنشاء مشاريع " جلف ريليتد"وتهتم . األميركية

  . ضخمة متعددة االستخدامات ومشاريع سكنية عمالقة

، بهـدف تلبيـة احتياجـات التمويـل لـدى "جلـف كريـديت بـارتنرز"تحـت مسـمى الميـزانين قـروض تمويـل لئتمـان و لالشركة أطلقت الشركة كذلك 

بفضل مبادراتها فـي مجـال الملكيـة الخاصـة و . الشركات السريعة النمو ولتوفير التمويل لصفقات التملك في كل أنحاء منطقة الشرق األوسط

   .شرق األوسطفي منطقة ال ةاليوم إحدى كبرى شركات إدارة األصول البديل" جلف كابيتال"ومجال االئتمان، باتت  والمجال العقاري
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  . www.gulfcapital.comللحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع 

  

  "حماية" نبذة عن

هــي مؤسســة أهليــة فــي لبنــان والتــي تعمــل علــى الحيلولــة دون تعنيــف األطفــال وٕاعــادة دمــج ضــحايا التعنيــف فــي المجتمــع ليصــبحوا " حمايــة"

وتغطــي . وتســعى المؤسســة إلحــداث تغييــر جــذري علــى المســتوى الــوطني بغــرض تحســين حيــاة األطفــال فــي لبنــان. أعضــاء فــاعلين فيــه

نانيــة تشــمل بيــروت وجبــل لبنــان ومنطقــة الشــمال ومنطقــة البقــاع كمــا تســعى علــى الــدوام لتوســعة نشــاطاتها باتجــاه المؤسســة عــدة منــاطق لب

فـي المملكـة المتحـدة كمـا جائـت " سـتارز فاونديشـن"بجـائزة مـن مؤسسـة  2014في شهر ديسمبر من عـام " حماية"وقد فازت . مناطق أخرى

وقـد تسـلم الفريـق الجـائزة فـي . 2014لعـام " الشـرق األوسـط-الحمايـة فـي إفريقيـا"لــ " أواردزسـتارز إمباكـت "في المركز الثاني ضـمن جـوائز 

المؤسســات المحليــة الفعالــة وذات اإلدارة الجيــدة والتــي تعمــل علــى " ســتارز إمباكـت أواردز"ُتكــّرم وتكــافئ جــوائز . قصـر كنســنغتون فــي لنــدن

ه ومستويات النظافة والصحة في البلدان التي تعاني من أعلى معدالت الوفـاة بـين تحسين صحة وتعليم وحماية األطفال وتحسين جودة الميا

  .  األطفال دون سن الخامسة


