
ــلــــت مــــــدرســــــة دســــمــــان  ــفــ ــتــ احــ
ثــنــائــيــة الـــلـــغـــة بـــتـــخـــرج الــدفــعــة 
طلبة شهادة  مــن  عــشــرة  الثالثة 
الـــدبـــلـــوم األمـــيـــركـــي )الـــثـــانـــويـــة 
ــنــــدق املــــاريــــوت  الــــعــــامــــة(، فــــي فــ
كورتيارد – قاعة الراية، برعاية 
وحــــضــــور عـــضـــو مــجــلــس األمــــة 
ادارة  ومـــجـــلـــس  الـــفـــضـــل  أحـــمـــد 

املدرسة، وأولياء أمور الطلبة. 
وألـــقـــت مـــديـــرة املـــدرســـة سمر 
قائلة  بــاملــنــاســبــة،  كلمة  ديــزمــن، 
»فـــــي كــــل عـــــام وفـــــي هـــــذا الـــيـــوم 
ذاكــرتــي  تستوقفني  بالتحديد، 
ألستوضح ما يحمله هذا اليوم 
للخريجني،  مــعــنــى وأهــمــيــة  مــن 
ــلـــمـــدرســـني، ولـــلـــمـــدرســـة. أفــكــر  لـ
بــكــل الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي واجــهــهــا 
للفوز  عليها  وتــغــلــبــوا  الــطــاب، 
ــه. املــــدرســــون  ــ ــ ــا يـــطـــمـــحـــون ل ــمـ بـ
لطابهم  انفسهم  وهــبــوا  الــذيــن 
ــــاح  ــــجـ ــنـ ــ ـــم عـــــلـــــى الـ ــهــ ــدتـــ ـــاعـــ ـــســ ملــ
واملـــــدرســـــة بـــمـــا أنـــجـــزتـــه طــــوال 
ــوات مـــــن مـــشـــاريـــع  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ هـــــــذه الـ
التعليمي  الصعيد  ناجحة على 
ــان البــد  والـــخـــدمـــاتـــي. عــنــدهــا كــ
ألعــــضــــاء  ــر  ــكــ ــشــ ــالــ بــ أتــــــقــــــدم  ان 
عــلــى  املــــــدرســــــة  إدارة  مـــجـــلـــس 
دعــمــهــم املــســتــمــر، أولــيــاء األمـــور 
املــدرســني على  بــنــا،  على ثقتهم 
ــة لــتــحــقــيــق  ــ ــــذولـ ــبـ ــ ــم املـ ــودهــ ــهــ جــ
أهـــــــداف ورؤيـــــــة املــــدرســــة تــجــاه 
ــر الــــطــــاب  ــ ــكـ ــ ــا أشـ ــمــ الــــــطــــــاب. كــ
عــلــى إيــمــانــهــم وثــقــتــهــم بــالــكــادر 
األكــــاديــــمــــي الـــــــذي أبـــــــدى كــامــل 
اهــتــمــامــه بــمــســتــقــبــلــهــم الــعــلــمــي 
حتى عملوا باجتهاد ليستحقوا 

الوصول إلى لحظة التخرج«. 
ــــك مـــقـــولـــة  ــالـ ــ ــنـ ــ وأضـــــــافـــــــت »هـ
)أينما تذهب، فاذهب بكل قلبك(. 
املــــدرســــة بـــاقـــيـــة ملـــئـــات الــســنــني 
ــم  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــمــــع والـ ــتــ لــــخــــدمــــة املــــجــ
واألجيال القادمة. إنني في غاية 
ا ال يتجزأ  االمــتــنــان ألكـــون جـــزء
املــدرســة.  مــن حــاضــر ومستقبل 
ونحن في مدرسة دسمان نسعى 
دوما لوضع خطط ناجحة فيما 
يخص املنهج الدراسي ومواكبة 
ــد فـــــي مـــجـــال  ــ ــديـ ــ كـــــل مـــــا هـــــو جـ

تكنولوجيا التعليم«.

وختمت ديزمن كلمتها »نحن 
ابنائنا في  على يقني من نجاح 
مــســيــرتــهــم الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة، 
ــنـــاصـــب فــي  وتـــبـــوئـــهـــم أعـــلـــى املـ

املستقبل«.
وجاءت رسالة الخريجني من 
الـــطـــالـــب خـــالـــد جـــاســـم الــســعــيــد 

باللغة العربية، والطالبة الجود 
بدر الشرهان باللغة اإلنجليزية. 
وإدارة  »األهــــــــل  ــكــــرا  شــ الــــلــــذيــــن 
ــــني بــالــنــيــابــة  ــدرسـ ــ املــــدرســــة واملـ
عـــن الــخــريــجــني، عــلــى مـــا بــذلــوه 
من جهد في تنظيم الحفل، وقد 
عبروا أيضا عن مدى انتظارهم 

لـــهـــذا الــــيــــوم بـــعـــد مــــشــــوار جــهــد 
ــر، تـــلـــقـــوا خـــالـــه صــنــوفــا  ــبــ وصــ
ــن الـــعـــلـــم واملـــــعـــــرفـــــة«، وانـــهـــم  ــ مـ
ــم مـــــن هـــــــذا الــــصــــرح  ــهــ بــــخــــروجــ
ــلــــون مـــعـــهـــم  ــمــ ــيــــحــ ــر، ســ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
ــات جــمــيــلــة ال تـــنـــســـى«.  ــ ــريــ ــ »ذكــ
وأهــــــــدوا الـــشـــكـــر الــكــبــيــر ملـــديـــرة 

املبذولة  جهودها  على  املــدرســة 
ــوال ســـنـــوات  ــ ورعـــايـــتـــهـــا لـــهـــم طــ

الدراسة.
النائب  ألــقــى راعـــي الحفل  ثــم 
الـــفـــضـــل كـــلـــمـــة. وقــــــــال لــلــطــاب 
الــخــريــجــني مـــن الــجــيــل الــجــديــد 
يــتــم  ألن  مــــحــــظــــوظــــون  »إنــــــكــــــم 

الكبير،  الحفل  تكريمكم في هذا 
النجاح بحضور  لذة  وباختبار 
أولـــــــيـــــــاء أمــــــــوركــــــــم، مـــدرســـيـــكـــم 
األجــــيــــال  إن  حـــيـــث  واملــــحــــبــــني، 
الــســابــقــة لـــم تــحــظ بــمــا حظيتم 

به«.
الـــســـاح  الـــعـــلـــم  »إن  وأكـــــمـــــل 

األقوى لكل طالب يسعى للتفوق 
القوية  واملــجــتــمــعــات  والــنــجــاح، 
بالعلم«،  إال  تبنى وال تتطور  ال 
مـــتـــمـــنـــيـــا »لــــــطــــــاب وطــــالــــبــــات 
ــــوق،  ــفـ ــ ــتـ ــ ــــاح والـ ــــجـ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــ ــدرسـ ــ ــ املـ
التخرج على  فرحة  لكم  وهنيئا 
ــاء بـــكـــم مــســتــقــبــا فــي  ــلـــقـ أمـــــل الـ

مراكز ومناصب متقدمة لخدمة 
وطنكم الكويت«.

ــم مــنــح  وفـــــي خـــتـــام الـــحـــفـــل تــ
دبلوم وشهادات التخرج للطلبة 
ورئيس  الفضل  النائب  قبل  مــن 
الــنــقــيــب،  هـــنـــد  اإلدارة  مــجــلــس 

وديزمن.

»دسمان ثنائية اللغة« احتفلت بتخّرج 
الدفعة 13 من طلبة دبلوم الشهادة األميركية

خالد السعيد يلقي كلمته

 ديزمن تلقي كلمتهاالجود الشرهان تلقي كلمتها

الشيخ صباح الصباح وأحمد املنيخ أسامة األرملي يتوسط أحمد الفضل وخالد الفاضل

صورة جماعية للخريجني  ديما الدلوم تقدم إحدى الفقرات

عادل الصانع وسمر ديزمن وهند النقيب والفضل
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