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داني دويك ورنا الرشيد وهند الناهض وعمر احلوطي.. و»ڤيڤا« تقدر

أعلنت عن عروض خاصة لذوي االحتياجات الخاصة وترعى دورة الروضان الرمضانية

»ڤيڤا«: أرقام جديدة تبدأ بـ 505 وعروض مميزة  في رمضان

يوسف غانم
اعلن����ت ش����ركة االتصاالت 
الكويتي����ة )ڤيڤا( عن مجموعة 
جديدة ومميزة من األرقام تبدأ 
ب� 505 وسيتم طرحها في السوق 
خالل شهر رمضان املبارك بعرض 
ش����يق. جاء ذلك خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقدته »ڤيڤا« في 
مقرها الرئيسي والذي دعت إليه 
جميع وسائل االعالم وحتدث فيه 
نائب الرئيس التنفيذي للقطاع 
التجاري داني دويك، ومدير ادارة 
الرشيد ومدير  التس����ويق رنا 
العالقات العامة واالتصال عمر 
احلوطي حيث مت خالله بحث كل 
العروض واخلدمات واالنشطة 
احلصرية اخلاصة بشهر رمضان 

املبارك.

باقات متميزة

العمالء  وتلبي���ة لطلب���ات 
واحتياجاتهم خالل الشهر الفضيل 
س���تقدم »ڤيڤا« باقات وخدمات 
شيقة كباقة الغذاء والصحة التي 
توفر نصائ���ح للمحافظة على 
النظام الصحي والغذائي وباقة 
اميانيات تتأل���ف من مجموعة 
قنوات ألئمة احلرم املكي واملدينة 
املنورة ومن ضمنها قناة الشيخ 
عبدالرحمن السديس إمام احلرم 
املك���ي، وخدمة فضائل حتتوي 
على آيات من القرآن الكرمي مع 
تفسيرها وس���بب نزولها على 
النبي ژ والعديد من اخلدمات 

االخرى.
وتأكي���دا على مب���دأ العطاء 
س���تطلق »ڤيڤا« عرضا خاصا 
لذوي االحتياجات اخلاصة تقديرا 
له���م والبقائهم على تواصل مع 
اهلهم واصدقائهم، حيث بامكان 
عمالئنا م���ن ذوي االحتياجات 
اخلاصة احلصول على خطني الى 
خمسة خطوط ضمن خصومات 

العرض املذكور.
واستكماال ملبدأ العطاء ستكرم 
»ڤيڤا« مجموعة م����ن املخلصني 
للمجتمع الكويتي، الذين ضحوا في 
سبيل بلدهم واثبتوا عطاءهم لشعب 

هو من اهم بنود اس���تراتيجية 
شركة »ڤيڤا« فقد خصصت الشركة 
رقمني لبيت الزكاة واالمانة العامة 
لالوقاف، ملا لهاتني املؤسستني من 
باع طويل في مجال املس���اعدات 
اخليرية واالنسانية وذلك بهدف 
جمع التبرعات عن طريق الرسائل 
النصية القصيرة. وستطلق »ڤيڤا« 
حملة وصفة االطباق الرمضانية 
على صفحتها في موقع ال�»فيس 
بوك« وسيربح الفائزون الثالثة 
االوائل بافض���ل وصفة بجوائز 
قيمة مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك، وتتقدم شركة االتصاالت 
الكويتية )ڤيڤ���ا( من املواطنني 
واملقيمني بأحر التهاني والتبريكات 
بحلول هذا الشهر الفضيل اعاده 
اهلل على اجلميع باليمن واخلير 

والبركات.
وحيث ان شهر رمضان هو 
الش���هر الذي انزل في���ه القرآن 
الكرمي فانه سيتم توزيع سورة 
الكه���ف للق���ارئ عبدالرحمن 
القصار وأدعية واذكار من وحي 
هذا الشهر الفضيل، وذلك هدية 
لعمالء »ڤيڤا« عند زيارتهم ألي 

من فروعها.

الكويت ولم يتم تسليط الضوء 
عليهم، فكانت »ڤيڤا« حريصة على 
تقديره����م ومبادلتهم العطاء من 

خالل حملة »املخلصني«.

دورة الروضان

الكويتي  ودعم���ا للش���باب 
والرياضة سترعى »ڤيڤا« دورة 

ال� 31 في  الرمضانية  الروضان 
كرة القدم رعاية ماسية، أسوة 
بالع���ام املنص���رم حيث حققت 
جناحا باهرا وجتري هذه الدورة 
كل عام في شهر رمضان، وتهدف 
الى االحتفال بذكرى جيل الرعيل 
االول من الكويتيني الذين أسسوا 
الكويت احلديثة، كما تهدف الى 

املهارات واملواهب  استكش���اف 
الكويتي  الشباب  الرياضية في 
واخلليجي وتطوير االخالقيات 
الرياضي���ة واالجتماعي���ة لدى 

الشباب.
وحيث ان ش���هر رمضان هو 
ش���هر اخلير والعطاء وحيث ان 
العطاء مبختلف انواعه واشكاله 

)كرم ذياب(رنا الرشيد وداني دويك وعمر احلوطي أثناء املؤمتر الصحافي

الحمد: مكتب المشروعات الخيرية بالقاهرة
خير واجهة للكويت في مصر

القاهرة � كونا: أش���اد سفيرنا لدى القاهرة د.رشيد احلمد امس 
بالدور الذي يقوم به املكتب الكويتي للمشروعات اخليرية بالقاهرة 
باعتباره يعكس واقع العالقات الكويتية � املصرية، مضيفا انه خير 
واجهة كويتية في مصر. وقال الس���فير د.احلمد اثر قيامه بزيارة 
تفقدية للمقر اجلديد للمكتب الكويتي للمش���روعات اخليرية، ان 
املكتب يقوم بدور مشرف في مجال العمل اخليري واالنساني، االمر 
الذي يس���اهم بشكل كبير في تعميق العالقات التي جتمع الكويت 
مبصر. واضاف ان املشروعات اخليرية التي يقوم بها املكتب الكويتي 
تعزز بدورها العالقات الطيبة التي تربط الكويت بشقيقتها مصر، 
مشددا على حرص الكويت وجميع مؤسساتها على املشاركة الفاعلة 
في مختلف مش���اريع التنمية في مصر. وذكر ان هذه املشروعات 
تعد عرفانا وتقديرا من الكويت حكومة وشعبا لدور مصر الرائد 

د.رشيد احلمدواملتميز على الساحتني العربية واالسالمية.

خالل ندوة »التواصل.. حق للجميع« لمركز تطوير لالستشارات

دعم المعاقين سمعياً ليتواصلوا اجتماعياً

د.لولوة حمادة وأحمد عبدالعزيز ود.محمد رشدي خالل الندوة

رندى مرعي
نظ����م مركز تطوي����ر الدولي 
لالستشارات والدراسات النفسية 
والتدريب بالتع����اون مع مركز 
اخلرافي ألنشطة املعاقني ندوة في 
إطار حملة مساواة التواصل.. حق 
للجميع، وذلك مساء امس االول 
تناولت واقع االعاقة الس����معية 
مبشاركة عدد من االخصائيني في 
املجالني السمعي والتربوي، وقد 
أدارت الندوة د.لولوة حمادة التي 
ش����ددت على ضرورة دعم ذوي 
االحتياجات اخلاصة الذين يعانون 
من مشاكل سمعية، مشيرة الى 
ضرورة الغاء االفتراض املسبق 
واحلكم على أساس����ه. بعد كلمة 
ألقتها رئيس����ة  التي  االفتت����اح 
اللجنة التنظيمية د.وسمية العباد 
حتدث أحمد عبدالعزيز عن حق 
ذوي االحتياج����ات اخلاصة في 
أنفسهم  التواصل والتعبير عن 
ليمارسوا حقهم وليكون لهم كيان 

اجتماعي.
وتابع عبدالعزيز انه في حاالت 
االعاقة السمعية يجب إيجاد لغة 
بديلة للغة املنطوقة ليتمكنوا من 
التعبير لذلك توجد لغة االشارة 
التي تطورت م����ع مرور الزمن. 
وأشار عبدالعزيز الى أنواع االعاقة 
السمعية، مؤكدا انه ليس كل من 
ال يسمع أصم، وذلك ألنه يجب 

التفريق ب����ني أنواع هذه االعاقة 
وهي فقدان الس����مع البس����يط، 
واملتوسط، والش����ديد والشديد 
جدا، وذلك للوصول الى الوسيلة 
االنس����ب للتواصل مع الشخص 
املعني، خاصة عندما يكون طفال 
مركزا على ضرورة أخذ القدرات 
واالمكانيات بع����ني االعتبار مع 
التشديد على دور االهل في هذا 
االطار، وذلك ليتمكنوا من التدخل 
املبك����ر ولتفادي غياب التواصل 
الذي يؤدي مع الوقت الى عزلة 
اجتماعي����ة. من جانبها، حتدثت 
س����لوى بوقماز عن لغة االشارة 
التي شأنها شأن كل اللغات العاملية 
والتي فرضتها بعض الدول في 
مناهجها التربوية، وأشارت الى 

ضرورة اقام����ة دورات تدريبية 
للمدرسني وأولياء االمور على لغة 
االشارة. ثم تطرق د.محمد رشدي 
الى أساليب تدريس ذوي االعاقة 
الى ضرورة  السمعية، مش����يرا 
تواف����ر 6 عناصر ل����دى املدرس 
وه����ي التحدي ليخ����رج الطاقة 
املوجودة في الطفل املوجود في 
صفه، واحلرية وهي اعطاء احلرية 
للطالب في التعبير عن ذاته ورأيه، 
االحترام ليكون عنصرا متبادال 
داخ����ل الصف، الس����يطرة وهي 
أال يكون مس����يطرا على الصف 
وحس����ب، بل ان يكون مسيطرا 
على املادة التي يدرس����ها من كل 
اجلوان����ب، وأخيرا النجاح وهو 
ان يش����عر الطالب بالنجاح بدال 

  توفير باقات الغذاء والصحة وإيمانيات وفضائل .. وتكريم مجموعة من المخلصين للكويت


