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استقبال حافل لطالب «»BSK

الناس
«هومز لوياك» ..يرمم منازل األسر
املتعففة في الكويت
كتبت نهى أحمد حنيفة

فريا املطوع ت�ستقبل الأطفال

اأحد الطالب
كتبت نهى أحمد حنيفة

م��ع ب��داي��ة ال �ع��ام ال ��دراس ��ي ال �ج��دي��د 2020/2019؛
استقبلت المدرسة البريطانية في الكويت طالبها
ً
ً
اس �ت �ق �ب��اال ح ��اف ��ال ،ف �ق��د ح ��رص ��ت ال �م ��درس ��ة ع�ل��ى
إع��داد كافة التجهيزات والترتيبات ال��الزم��ة لهذه
ال�م�ن��اس�ب��ة ال�غ��ال�ي��ة ع�ل��ى ن �ف��وس ال �ط��الب وأول �ي��اء
األم ��ور؛ حيث شملت التجهيزات تهيئة الفصول
الدراسية ،وإع��داد المختبرات العلمية ،والمالعب
الرياضية ،باإلضافة إل��ى إع��داد المواقف الالزمة
ألول�ي��اء األم ��ور ،وذل��ك كله ف��ي أج��واء م��ن السعادة
واالب� �ت� �ه ��اج وال � �س� ��رور .ف �ب��ان �ط��الق ش� � ��رارة ال �ي��وم
األول ،ح �ض��ر ال �ط��الب ب�ص�ح�ب��ة أول� �ي ��اء أم��وره��م،

وه��م ي��رت��دون ال ��زى ال�م��درس��ي ال�م�م�ي��ز ،ح�ي��ث ك��ان
ف��ي اس�ت�ق�ب��ال�ه��م ال�س�ي��دة ف �ي��را ال�م�ط��وع م��دي��ر ع��ام
ال �م��درس��ة وال�س�ي��د ب��ول ش��روب�ش�ي��ر ال�ن��اظ��ر ال�ع��ام
للمدرسة ،وبصحبتهما الهيئة أسرة المدرسة من
الهيئتين التدريسية واإلدارية ،حيث أشرفوا على
تنظيم التحاق الطالب بفصولهم الدراسية.
وم ��ن ج��ان��ب آخ � ��ر ،ف �ق��د ح��رص��ت إدارة ال �م��درس��ة
البريطانية على تنظيم حركة السير إلى المدرسة،
نحو
وتوفير المواقف الالزمة ألولياء األمور ،على
ٍ
أسهم في انطالق اليوم األول بكل سهولة ويسر،
وذلك في سياق التعاون المثمر والبناء بين إدارة
المدرسة ورجال المرور الذي كان لهم الدور الكبير
والبارز في تنظيم حركة المرور.

اأحد الطلبة مع والديه

بدء اليوم الدرا�سي

ا�ستعداد تام للعام اجلديد

فتح باب التسجيل لدورة العثمان
التاسعة لتحفيظ القرآن الكريم

الطالبات يف اإحدى احللقات
كتبت نهى أحمد حنيفة

ل �ل �س �ن��ة ال �ت��اس �ع��ة ع �ل��ى ال� �ت ��وال ��ي ت �ع��ود
دار ال�ع�ث�م��ان الس�ت�ئ�ن��اف دورة ال�م��رح��وم
ع�ب��دال�ل��ه عبداللطيف ال�ع�ث�م��ان لتحفيظ
ال � � � �ق� � � ��رآن ال� � �ك � ��ري � ��م وال� � �ل� � �غ � ��ة ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة،
وال� �م� �خ� �ص� �ص ��ة ل� �ل� �م ��رح� �ل ��ة االب � �ت ��دائ � �ي ��ة
وال �م �ت��وس �ط��ة ،ب��اإلض��اف��ة ل�ف�ص��ل خ��اص
ل�ل�ن�س��اء ،ح�ي��ث ت �ق��ام ال � ��دورة م��ن ك��ل ع��ام
وي� � �ش � ��ارك ب� �ه ��ا أك � �ث ��ر م� ��ن  100م �ش �ت��رك
ً
وم �ش �ت��رك��ة س �ن ��وي ��ا ،وي �ص��اح��ب ال � ��دورة
العديد من األنشطة والفعاليات التوعوية
الهادفة.
وي� �س ��ر دار ال �ع �ث �م��ان اإلع � � ��الن ع ��ن ف�ت��ح
ب ��اب ال�ت�س�ج�ي��ل ل � �ل ��دورة ،وال �ت ��ي س�ت�ق��ام
ابتداء من سبتمبر  ،2019في أي��ام األحد
وال �ث��الث��اء ف��ي ال�ف�ت��رة المسائية لفصول
ال� �م ��رح� �ل ��ة االب � �ت� ��دائ � �ي� ��ة وال� �م� �ت ��وس� �ط ��ة،
واألربعاء للنساء ،ويتم قبول المشتركين
وال� �م� �ش� �ت ��رك ��ات ب �ع ��د اج� �ت� �ي ��از ال �م �ق��اب �ل��ة
الشخصية.
وب��اإلض��اف��ة ل ��دروس ال�ت�ج��وي��د وتحفيظ
ال� �ق ��رآن ال �ك ��ري ��م ،ي�ت�ل�ق��ى ال� �ط ��الب دروس

الطلبة امل�ساركون

خالل الفعالية
ل �ت �ق��وي��ة ال �ل �غ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،ض �م��ن م�ن�ه��ج
دار ال �ع �ث �م��ان ف ��ي ع� ��دة م �س �ت��وي��ات ت�ب��دأ
ب ��األح ��رف ث ��م ال �ك �ل �م��ات وال �ج �م��ل ،وب�ع��د
ذل��ك ق��واع��د ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة للسن األك�ب��ر،
وي �ت��م ت �ق��دي��م وج� �ب ��ات ص �ح �ي��ة ل��أط �ف��ال
خ� ��الل ف �ت��رة االس� �ت ��راح ��ة ،ك �م��ا ي�ص��اح��ب
ال � � � � ��دروس أن� �ش� �ط ��ة وف ��اع� �ل� �ي ��ات م �ن��وع��ة
ت�س��اه��م ف��ي ت�ع��زي��ز األخ��الق �ي��ات واآلداب

حفظ القراآن

للطالب بطريقة مشوقة محببة .تأمل دار
العثمان من هذه الدورة احتضان الطالب
ف ��ي ب�ي�ئ��ة ت�ع�ل�ي�م�ي��ة م �ح �ف��زة ،ول � ��دور دار
العثمان في خدمة المجتمع كانت دورة
ال�م��رح��وم عبدالله عبداللطيف العثمان
لتحفيظ ال �ق��رآن ال�ك��ري��م وال�ل�غ��ة العربية،
ً
فمرحبا بالراغبين بالتسجيل في الدورة
واالستفادة منها.

ف ��ي إط� ��ار أه � ��داف ورؤى ش�ب��اب�ي��ة تخلق
ً
ش� � � �ع � � ��ورا ب � ��االن � �ت � �م � ��اء إل� � � ��ى ال� �م� �ج� �ت� �م ��ع،
رم � ��م م �ت �ط��وع��و ل ��وي ��اك س �ت��ة م � �ن ��ازل م��ن
م� �ن ��ازل األس � ��ر ال�م�ت�ع�ف�ف��ة ض �م��ن ب��رن��ام��ج
«ه� � ��وم� � ��ز» ال� � � ��ذي ي� ��أت� ��ي ب� ��رع� ��اي� ��ة ش ��رك ��ة
ال �غ��ان��م ان �ت��رن��اش �ي��ون��ال ل�ل�ت�ج��ارة ال�ع��ام��ة
وال�م�ق��اوالت ،بحيث يهدف البرنامج إلى
غ � ��رس روح ال �م �س ��اع ��دة وال� �ت ��واض ��ع ف��ي
ن �ف��وس ال � �ط ��الب .م ��ن ج��ان �ب �ه��ا أوض �ح��ت
السيدة يسرى العيسى مدير قسم الخدمة
ً
المجتمعية في لوياك« ،أسهم  2٧متطوعا
ف��ي ترميم ستة م�ن��ازل ف��ي بعض مناطق
الكويت ،بحيث يعمل هذا البرنامج على
تعزيز الحس اإلنساني ل��دى الشباب من
خ ��الل م �س��اع��دة ال�م�ح�ت��اج�ي��ن ع ��ن ط��ري��ق
ت��رم�ي��م م�ن��ازل�ه��م ،ك�م��ا ي�ه��دف ل�غ��رس روح
التعاون ل��دى الطلبة وتعزيز مبدأ العمل
ال�ج�م��اع��ي ال�ت�ط��وع��ي ل�ل�ف��ري��ق واالح �ت �ف��اء
ب��ال�ث�ق��اف��ات ال�م�خ�ت�ل�ف��ة» .م��ن ج��ان��ب آخ��ر
ص ��رح ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة شركة
ال �غ��ان��م ان �ت��رن��اش �ي��ون��ال ل�ل�ت�ج��ارة ال�ع��ام��ة
وال �م �ق��اوالت ،ال�س�ي��د م�ح�م��د ف ��ؤاد ال�غ��ان��م
«إن ما تقوم به لوياك يسهم بشكل كبير
باالستفادة من طاقات الشباب األكاديمية
وت��وظ �ي �ف �ه��ا ل �خ��دم��ة ال �م �ج �ت �م��ع ،وت��وع�ي��ة
جيل الشباب بالمشاكل التي يعاني منها
بعض أفراد المجتمع كما أن ذلك يعزز من
ال�م�س��ؤول�ي��ة األخ��الق�ي��ة ل�ل�ف��رد وإح�س��اس��ه
بقيمته كإنسان م��ن خ��الل ه��ذا ال�ن��وع من
ً
ال � �م � �ب ��ادرات» .وت ��اب ��ع« :ت �ح �ق �ي �ق��ا أله ��داف
ش��رك��ة ال �غ��ان��م أن �ت��رن��اش �ي��ون��ال ل�ل�ت�ج��ارة
العامة والمقاوالت ولوياك في المساهمة
ب �ت �ن �م �ي��ة ال �م �ج �ت �م��ع وب � �ن� � ً
�اء أله �م �ي��ة ه��ذا
ال�م�ش��روع ،وضعنا خطة لترميم عشرين
ً
بيتا لأسر المحتاجة في عام  ،2019يأتي
هذا األمر من باب المسؤولية االجتماعية
واالخ ��الق� �ي ��ة ت� �ج ��اه ال �م �ج �ت �م��ع ال �ك��وي �ت��ى
ك��ون ش��رك��ة ال�غ��ان��م انترناشيونال شركة
وطنية كويتية تعمل على تنمية المجتمع
وتطوره».

ترميم

من املتطوعني

