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بمناسبة اليوم العاملي لذوي اإلعاقة

»دسمان ثنائية اللغة« شاركت »لوياك«
في فعالية تخطي الحواجز نحو تنمية مستدامة

بالشراكة  »لوياك«  نظمت 
مـــع مـــدرســـة دســـمـــان ثنائية 
اللغة فعالية تخطي الحواجز 
نحو تنمية مستدامة »ضمن 
للكويت 2035«  رؤيــة جديدة 
بمناسبة اليوم العاملي لذوي 

اإلعاقة.
ــرة مـــدرســـة  ــ ــديـ ــ ــلــــت مـ ــ

ّ
ــث ومــ

الــلــغــة، سمر  ثنائية  دســمــان 
الفعالية  املدرسة في  ديزمن، 
الــتــي أقــيــمــت فـــي الــثــانــي من 
ديــســمــبــر الــــجــــاري، فـــي مقر 

األمم املتحدة.

وصـــــــرحـــــــت ديـــــــزمـــــــن أنـــــه 
»مــنــذ 23 عــامــا تــقــوم مدرسة 
بدمج  الــلــغــة  ثنائية  دســمــان 
إليماننا  اإلعــاقــة  ذوي  طلبة 
ــيــــة عــمــلــيــة  ــالــ بـــأهـــمـــيـــة وفــــعــ
الـــدمـــج فـــي الــتــعــلــم، وفــــي ما 
يخص مشاركتنا في فعالية 
اإلعاقة،  لــذوي  العاملي  اليوم 
نــــحــــن ســــــعــــــداء وفــــــخــــــورون 
ــة الـــوحـــيـــدة  ــ ــدرســ ــ كـــونـــنـــا املــ
ــة، وكـــونـــنـــا شـــركـــاء  ــاركــ ــشــ املــ
مــــــع )لــــــــويــــــــاك( فــــــي تــنــظــيــم 
ــــذا الــــحــــدث ألهـــمـــيـــتـــه، ومـــا  هـ

يــتــرتــب عــلــيــه مـــن تــوصــيــات 
تــهــم الــطــالــب ذا اإلعـــاقـــة في 

مختلف مجاالت حياته«. 
ووجــــهــــت ديــــزمــــن الــشــكــر 
»لـــــويـــــاك« مـــمـــثـــلـــة بــفــتــوح  لــــــ
الــداللــي عــلــى هـــذه املــشــاركــة، 
وإلــقــاء الــضــوء على مــا يميز 
قــســم االحــتــيــاجــات الــخــاصــة 
التي  والخدمات  املدرسة  في 

نقدمها.
وأكـــدت: »إننا في مدرسة 
نولي  اللغة  ثنائية  دســمــان 
اهـــــتـــــمـــــامـــــا كـــــبـــــيـــــرًا لـــطـــلـــبـــة 

ــة،  ــ ــــاصـ ــــخـ ــات الـ ــ ــاجــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ االحــ
قدراتهم  تنمية  على  ونــركــز 
ــة والــــفــــنــــيــــة، حــيــث  ــيـ ــمـ ــلـ ــعـ الـ
ة  إن أحــــد طــابــنــا نــــال بــــراء
اخــتــراع في صنع آلــة يدوية 
لـــلـــمـــســـابـــيـــح، وأنـــــــا فـــخـــورة 
ــالـــب مــحــمــد  ــم الـــطـ ــ ــذكـــر اسـ بـ
إبــراهــيــم مــنــدنــي، حيث إننا 
قمنا بتقديم هدايا من صنع 
للمتحدثني  مــحــمــد  الــطــالــب 
فـــي مــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــاملــي 
لـــــــذوي اإلعـــــاقـــــة وقــــــد نـــالـــت 

إعجابهم«.

لقطة جماعية 

سمر ديزمن  ديزمن أثناء إلقاء كلمتها

كّرم املستشار في اإلدارة 
ــة لــلــتــنــفــيــذ بــــــــوزارة  ــامــ ــعــ الــ
الـــعـــدل عــبــدالــلــه الــحــريــص، 
رئـــــيـــــس قــــســــم اإليـــــــجـــــــارات 
والــــتــــركــــات بـــــــــإدارة تــنــفــيــذ 
الـــــــعـــــــاصـــــــمـــــــة حـــــــمـــــــد عــــيــــد 
املـــخـــيـــال، وذلــــــك بــمــنــاســبــة 
العمل وجهوده  تقاعده من 
ــة خـــــــال مــســيــرتــه  ــ ــــذولـ ــبـ ــ املـ
الــعــمــلــيــة، بــحــضــور رئــيــس 
ــة  ــة وخــــدمــ ــعــ ــابــ ــتــ مـــكـــتـــب املــ
ــن بــــــــــاإلدارة الـــعـــامـــة  ــ ــواطـ ــ املـ
لــلــتــنــفــيــذ الــــدكــــتــــور حــســني 
ــلــــي الـــــحـــــمـــــادي، ولـــفـــيـــف  عــ
مـــن املـــســـؤولـــني واملــوظــفــني 

واإلداريني.

حمد املخيال يتسلم التكريم 

social@alraimedia.com للتواصل مع صفحة المجتمع... أمل عاطف

محمد والرا... خطيبان
كتبها  بــاكــورة حياة جديدة 
أيـــــــوب والرا  مـــحـــمـــد  ــائـــي  ــنـ ــثـ الـ
أمام جمع  بعلبكي، متعاهدين 
ــراد الــعــائــلــة واألصـــدقـــاء  ــ مـــن أفـ
واملــحــبــني، على أن تــكــون قصة 
حــبــهــمــا بــمــثــابــة عـــامـــة فــارقــة 
ــــرار  ونـــمـــوذج ُيــحــكــى عـــن اإلصـ
إلـــــــى الــــــوصــــــول إلـــــــى الـــنـــهـــايـــة 
ــيـــدة الــــتــــي يـــنـــشـــدهـــا أي  الـــســـعـ

حبيبني.
محمد والرا عقدا خطبتهما 
وســـط فــرحــة كــبــيــرة، وأمــنــيــات 
القفص  إلــى  بــالــدخــول  الجميع 

الذهبي قريبا.

محمد والرا

الحريص كّرم حمد املخيال بمناسبة تقاعده

لتعريفهم على تجربة العمل املصرفي

»برقان« استقبل طلبة »اقرأ ثنائية اللغة«
استقبل بنك برقان، مجموعة من طاب 
ــة »اقــــــرأ ثــنــائــيــة الـــلـــغـــة« فـــي فــرعــه  مـــدرسـ

الرئيسي، ضمن إطار جولة تعليمية. 
ــرف عــلــى الــجــولــة مــديــر فـــرع أول  ــ وأشـ
محمد  اإلقليمي  واملدير  الربيعان،  أحمد 
الـــجـــنـــاعـــي، إذ قـــدمـــا لــلــطــلــبــة شـــرحـــا عن 

تجربة العمل املصرفي.
ــه، إيــمــانــه  ــ ــيـــان لـ ــــان« فــــي بـ ــرقـ ــ ــد »بـ ــ وأكــ
ــفـــال من  بـــضـــرورة تــمــكــني وتــشــجــيــع األطـ
خــــال أســــس تــعــلــيــمــيــة صــلــبــة، وإيـــصـــال 
املــعــلــومــة املـــبـــاشـــرة عــبــر تــوســيــع عملية 
التطوير األكاديمي خارج جدران الفصل 

الدراسي. 
ــه خـــال الــجــولــة املــيــدانــيــة،  ــــاف أنـ وأضـ

ــارة عــــدٍد مـــن األقــســام  ــ تــســنــى لــلــطــاب زيـ
ــيــــســــي مــثــل  ــرئــ ــرع الــ ــ ــفــ ــ ــــي الــ املـــــســـــؤولـــــة فــ
ــمـــاء  ــعـ الـــــصـــــرافـــــني، ومـــمـــثـــلـــي خــــدمــــة الـ
وغــيــرهــا، الفــتــا إلــى أنــه يسعى إلــى خلق 

جيل واٍع ومثقف يفيد املجتمع. 
ويـــــــــنـــــــــدرج دعــــــــــم الــــتــــعــــلــــيــــم ضـــمـــن 
إســتــراتــيــجــيــة »بــــرقــــان« االجــتــمــاعــيــة، 
لنكون  مــعــا   ENGAGE« عـــنـــوان  تــحــت 
الضوء  تسليط  إلــى  الــهــادف  التغيير«، 
ــرة فــي  ــ ــؤثــ ــ ــوانــــب املـــهـــمـــة واملــ ــلـــى الــــجــ عـ
املــجــتــمــع، مــن خـــال تــعــزيــز مسؤوليته 
التعليمية،  املــبــادرات  عبر  االجتماعية 
والــثــقــافــيــة، واالجــتــمــاعــيــة، والــصــحــيــة 

على حد سواء.

زيارة إلحدى اإلدارات

فريق البنك مع الطلبة

ورود للمشاركني في الزيارة
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