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دارين العلي 
أعرب رئيس مجلس األمة 
جاس���م اخلرافي في تصريح 
للصحافيني على هامش رعايته 
حفل تخرج الدفعة الثانية من 
طالب املدرسة األميركية ثنائية 
اللغة )ABS( مساء أمس األول 
الراية عن ش���عوره  في قاعة 
بالفخر واالعتزاز لتواجده في 
حفل تخريج كوكبة من األبناء 
متمنيا من اخلريجني ان يتذكروا 
دائما ان الكويت عملت الكثير 
ألجلهم فيجب أال ينسوها وأهلها 
مطالبا إياهم بالعمل ألجلها ورد 

جميلها.
ومتنى للخريجني التوفيق 
في املرحلة القادمة أي املرحلة 
اجلامعية آمال ان يكونوا عند 
حسن الظن وأال ينسوا أهلهم 
الذين تعبوا ألجلهم وبذلوا الغالي 
والنفيس من أجل إيصالهم الى 

النجاح والتفوق.
ومن جهتها، هنأت رئيسة مجلس األمناء في املدرسة د.فايزة 
اخلرافي في تصري���ح للصحافيني على هامش احلفل اخلريجني 
واخلريجات، مخاطبة إياه���م قائلة »اليوم هو نهاية ملرحلة في 
حياتكم وبداية ملرحلة جديدة أخرى«، داعية إياهم إلى التسلح 
بالعلم لكونه األس���اس لبناء أي شخصية وهو السبيل لنهضة 

وتقدم أي أمة، الفتة إلى أن العلم ال حدود له. 
 وأشادت باملقررات الدراسية التي تضمها املدرسة في مناهجها 
التعليمية، مشيرة إلى أنها حتث الطلبة على احترام الرأي والرأي 
اآلخر وتخلق لديهم روح الشعور باملسؤولية والقدرة على حتملها 
وتكسبهم اجلدية في التعلم والثقة بالنفس وبإمكانياتهم، آملة 

أن يطبقوا ما تعلموه في حياتهم العملية. 
 وأش���ارت إلى أن املدرسة األميركية ثنائية اللغة غير ربحية 
تهدف إلى التعليم النوعي اجليد والذي تفتقر له مدارس الكويت، 
مبينة أن القائمني على هذه املدرسة عملوا بكل جهد لتحقيق هذه 
الغاية الس���امية والتي من ش���أنها خلق جيل واع قادر ذي فكر 
وهدف واضح، حيث بذلت الكثير من اجلهود عبر اختيارها لهيئة 

تدريسية تضم معلمني ومعلمات يحملون اخلبرة والكفاءة.
 ولفتت د.اخلرافي إلى أن املدرس���ة األميركية حققت العديد 
من االجنازات املميزة التي ل���م حتققها الكثير من املدارس التي 
س���بقتها في هذا اإلطار، فهي في طريقها للحصول على االعتماد 
األكادميي، الفتة إلى أن املدرس���ة تس���عى في الوقت الراهن إلى 
عمل مباٍن مصممة بشكل مميز ومختبرات علمية مجهزة بأحدث 

ف���ي تاريخ املدرس���ة عاطفيا 
واجتماعيا وعلمي���ا أال وهي 
تخري���ج الدفعة الثانية للعام 

الدراسي 2009 / 2010«.
إل���ى أن معظم  وأش���ارت 
خريجي املدرس���ة األميركية 
ثنائية اللغة قد قبلوا في جامعة 
الكويت مبعدالت مرتفعة وبشتى 
املجاالت، باإلضافة إلى قبولهم 
في جامع���ات عربية وأجنبية 
اللبنانية  مختلفة كاجلامعات 

واألميركية وغيرها.
وخاطبت الطلبة اخلريجني 
قائل���ة »الي���وم تع���د حلظة 
فاصلة ف���ي حياتكم العلمية، 
فه���ي مرحلة حتول ونقلة من 
املرحلة الدراسية الثانوية إلى 
اجلامعية والتي تتطلب منكم 

االعتماد على النفس«.
ورأت أن اإلنسان يقيم مبا 
حققه من إجنازات وما أحدثه 
من تغيير في مجتمعه والذي 

من شأنه ترك بصمة مميزة له. 
بدورها، ألقت كلمة اخلريجني الطالبة األولى على الدفعة للسنة 
الدراس���ية 2009 / 2010 لولوة الزمامي قائلة »ها هنا اليوم نقف 
عل���ى عتبة مرحلة مهمة من حياتنا أال وهي عتبة نهاية املرحلة 
الثانوية، عتبة دخولنا ابواب املس���تقبل، نتسابق معا لتحقيق 
اآلمال، متجاوزين بها مرحلة الطفولة عابرين الى مرحلة النضوج، 
ونقف حلظات لنعيد العد إلى الوراء لنتذكر تلك الس���نني التي 
مرت كلمح البصر، التي فيها رسمنا بأناملنا الصغيرة األمل والتي 
مررنا فيها على طريق املشقة والتعب في سبيل حتقيق هذا األمل، 
فقد القينا الصعوبات وواجهنا العقبات، لكننا واجهناها بالعمل 
واالجتهاد، آملني أن نصل إلى هذا اليوم، اليوم جنني ثمر تعبنا 
واجتهادنا لترتس���م على محيانا ابتسامة، ليست كأي ابتسامة، 
بل هي ابتس���امة الفوز نغلفها ونهديها حملبينا ممن ساروا معنا 

في مسيرتنا«.
وتوجهت بالشكر والتقدير لكل أم وأب ومعلم لدعمهم املتواصل 
لهم في جميع مراحلهم التعليمية والتي أتت ثمارها بهذا النجاح 
الذي أهدته لهم عرفانا وتقديرا جلهودهم التي بذلوها من أجلهم.
وتقدمت بالش���كر اجلزيل إلدارة املدرسة األميركية ثنائية اللغة 
متمثلة في الهيئة االدارية والتدريسية ولكل عضو فيها لدعمهم 
املتواصل، وسعيهم لتذليل العقبات وتيسير األمور، وجهودهم 
املضنية في س���بيل إمتام املسيرة التعليمية ومواكبتهم آلخر ما 

توصلت إليه الهيئات املماثلة العاملية واملتقدمة.

الطالب ابراهيم بورسلي وفرحة التخرجفرحة التخرج احتفاء بتخرج طالل العويش

تكرمي لطيفة فواز اخلالداحتفاء بتخرج نوف فواز املرزوق تهنئة بتخرج الطالبة نوف الروضان

روان الهاجري مع عائلتهاعائلتا اخلنيني والعمر يحتفون بتخرج جاسم الفوزاناخلريجة لطيفة محمد الرومي مع والدها

المدرسة األميركية ثنائية اللغة )ABS( تخّرج الدفعة الثانية من طلبتها

الخرافي للخريجين: تذكروا أن الكويت عملت الكثير ألجلكم 
فيجب أال تنسوها وعليكم بالعمل لرّد جميلها

فاي�زة الخراف�ي: التس�لح بالعل�م هو األس�اس لبن�اء أي ش�خصية والس�بيل لنهض�ة وتق�دم أي أمة
أري�ج الغان�م: المدرس�ة على أب�واب الحص�ول على االعتم�اد ولدين�ا برامج وأنش�طة تخ�دم العملي�ة التربوي�ة والتعليمية 

الرئيس اخلرافي ود.فايزة اخلرافي وجانب من اخلريجاترئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ود.فايزة اخلرافي وأريج الغامن يكرمون نوف فواز املرزوق

التقنيات التكنولوجية والعلمية وكل ذلك في سياق خدمة العملية 
التعليمية. 

برامج متطورة

وقالت مدير عام املدرسة أريج الغامن في تصريح للصحافيني 
قبل بدء احلفل انها الدفعة الثانية التي تخرجها 
املدرس���ة والتي أكدت بنجاحها الباهر وقبولها 
الفوري في جامعة الكويت واجلامعات العاملية 
أهمية النتائج واالجنازات التي حتققها املدرسة 
على الرغم من حداثة عمرها وقلة عدد سنوات 

عملها. 
وأكدت س���عي ادارة املدرس���ة الى التطوير 
والتحديث، مشيرة الى مشاريع وبرامج تستحدثها 
س���نويا لهذا الهدف الفتة الى ان العام املاضي 
شهد تقييما مس���تمرا للطلبة تكرر كل 3 أشهر 
في املقابل فإن الس���نة املقبلة سيتم العمل على 
تكثيف االهتمام مب���واد اللغات والتركيز على 

تطوير أسلوب اخلطابة والكتابة واللغة. 
وعن برامج تقييم الطلبة قالت انه مت استقطابها 
بهدف تقيي���م أداء الطالب والتعرف على نقاط 
النقص والضعف ونقاط القوة ومعرفة ما األمور 
التي يجب التركيز على حتسينها لدى الطالب 

مشيرة الى ان نشاط املدرسة ال يتوقف عند احلدود األكادميية بل 
حتاول دائما املساهمة في أنشطة اجتماعية ووطنية ورياضية.

وعن تطور املدرسة منذ س���نواتها األولى وحتى اليوم قالت 
إن الس���نوات األولى كانت صعبة وشاقة خصوصا فيما يتعلق 
بالعنصر البش���ري أما اليوم فقد ب���ات لدينا خبرة وثبات أكبر 
وأداؤنا لن يقف عند حد معني فنحن نشعر بأننا 
في سباق وهذا السباق ال ينتهي مؤكدة انه على 
الرغم من ان املدرسة دخلت متأخرة الى سوق 
املدارس اخلاصة اال انها استطاعت ان تكون على 
مش���ارف احلصول على االعتماد بالكامل وذلك 

خالل فترة وجيزة.
وتوجهت الى اخلريجني بان يتمس���كوا بكل 
م���ا حصلوا علي���ه من مب���ادئ وأخالقيات في 
املدرس���ة مهما كانت الظروف وان يحرصوا كل 
احلرص على تعليمهم وشهاداتهم فال يدوم إال 
ما يحققونه بأنفس���هم ال ما حتققه األموال أو 

أسماء العائالت.

 مجريات الحفل

وبالع���ودة الى مجريات احلفل، قالت ناظرة 
املدرسة شانون شاندلر، في الكلمة التي القتها 
خالل���ه: »اليوم نعيش في حلظة مميزة ومهمة 

لولوة الزمامي مع والديها

جاسم الفوزان يتسلم شهادة التخرج

لولوة الزمامي تلقي كلمة الطلبة
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صورة تذكارية للطالبات اخلريجات

نوف الروضان ونوف الصباح وقوت العمر

اخلريجة روان الهاجرينوف فواز املرزوق مع صديقاتها اخلريجة نوف فواز املرزوق

.. واحتفاء بالتفوق

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق مهنئا نوف فواز املرزوق بتخرجها بتفوقاخلريجة نوف فواز املرزوق في صورة تذكارية مع والديها

)هاني الشمري ـ فريال حماد(صورة تذكارية للطلبة اخلريجني

النائب مرزوق الغامن ملقيا كلمته خالل احلفل

تهنئة عائلية للخريجة نوف فواز املرزوق

رمي الربيعة وسبيكة اجلري وسجى الرخيص وسارة العيبان اخلريجتان سبيكة اجلري ونوف املرزوق في صورة تذكارية

الغانم: الخريجون هم األمل في إخراج المجتمع مما يعانيه اليوم

املتفوقون بدرجة االمتياز 
مع مرتبة الشرف

لولوة عبداهلل الزمامي
نور جمال البدر

لطيفة فواز اخلالد
نوف فواز املرزوق

املتفوقون بدرجة االمتياز
دالل محمد الزيد

عروب خالد الصبيحي
منيرة البراهيم

عبداهلل وليد السريع
عبدالرحمن سليمان البصيري

أسماء الطلبة اخلريجني
مبارك وليد الصباح

عبدالعزيز اجلسار
عالية عادل بهبهاني

عبدالعزيز حسني القدفان
العهود طالل الغنيم

عبدالعزيز هشام الزامل

العنود محمد القطامي
عبدالعزيز حسني بوحمد

اسماء وليد احلوطي
عبداهلل حمد املضف

دالل عبدالرحمن السعيد
احمد اسعد الزايد

دانة مزهر الغربللي
احمد عبداهلل قبازرد

دميا جمال الغامن
ضاري احمد مدوه

فجر خالد املريخي
فهد عبدالرحمن الوزان

فرح فاروق العصفور
فهد سمير املراغي
فيء فيصل الدعيج

فياض احمد الفياض
هناء احمد الرميح

حامد هائل الهاشم
لطيفة محمد الرومي

حمود صالح الشاهني
منار ابراهيم الهديب

ابراهيم ناصر بورسلي
نادرة عبدالعزيز بولند

جاسم فوزي الفوزان
نوف فيصل الروضان

خالد احلمد
نوف علي الصباح

خالد رضوان الرضوان
قوت خالد العمر

محمد رياض
رغد عبداهلل النصار

محمد مازن العيسى
روان خالد الهاجري
محمد توفيق الزايد
رمي محمود الربيعة

مصعب فواز الشالل
سبيكة وليد اجلري

طالل عدنان العويش
سجى يوسف الرخيص

يوسف احمد العبداجلادر
سارة عبداللطيف العيبان

يوسف سامي العمر
زينب فايز املذكور

يوسف يعقوب الشرهان

قال النائب مرزوق الغامن، في كلمة القاها خالل احلفل: ان يوم تخرج 
الطلبة يوم تاريخي، اذ يشهد حتول األبناء من مرحلة التأسيس العلمي 
الى التخصص والتعليم العالي مش���يرا الى ان بناء األوطان يجب ان 
يسبقه بناء االنسان وبناء االنسان ال يتم اال بالتسلح بالعلم وهذا يحتاج 
الى ركائز رئيسية ابرزها االرادة القوية والعزمية الراسخة مستشهدا 
بقول الشاعر: بقدر الكد تكتسب املعالي.. ومن طلب العال سهر الليالي 

ومن طلب العال في غير كد.. اضاع العمر في طلب احملال.
وقال: اليوم نشهد ثمرة جهد األبناء والبنات الذين اجتهدوا لسنوات 
عدة للوصول الى هذه اللحظة موجها حديثه للخريجني الذين اعتبرهم 
بداية امل للجميع، مش���يرا الى انه يخاطب شريحة مهمة من شرائح 
املجتمع الكويتي التي س���تحقق االمل للخروج مما نعانيه اليوم وما 
نقرأه في الصحف ووسائل اإلعالم من مشاكل وأحداث، فهم األمل في 
بناء كويت التقدم واالزدهار والتنمية، واالمل باعادة الكويت الى سابق 

عهدها لتكون سباقة في مختلف املجاالت كما كانت.

إياكم واليأس

وبعث الغامن برس���ائل ثالث، أوالها ألعضاء الهيئة التدريس���ية 
حيث استش���هد بأقوال مأثورة، فالرسول ژ قال »فضل العالم على 
العابد كفضل القمر على س���ائر الكواكب« والشاعر احمد شوقي قال: 
قم للمعلم وفه التبجيال.. كاد املعلم ان يكون رس���وال، وامللك فيصل 
ق���ال »لو لم اكن ملكا لتمنيت ان اكون معلما«، فللمعلمني واملعلمات 

كل حتية وتقدير.
أما الرسالة الثانية فاعتبرها الغامن خاصة ومميزة ألنها في األصل 
إلى صاحب���ات الفضل ملن قال عنهن املصطف���ى ژ ان اجلنة حتت 
اقدامهن، فهي لألمهات اللواتي سهرن الليالي وكتمن اآلهات من اجل 
ان يش���هدن هذه اللحظة املميزة، والشكر موصول لآلباء ايضا الذين 

بذلوا الغالي والنفيس من اجل هذه اللحظة املميزة.
اما الرس���الة الثالثة من الغامن فهي دعوة للخريجني واخلريجات 
لعدم اليأس، قائال لهم »اياك واليأس من نفسك فإنه يثبط الهمة، واياك 
واليأس من وطنك فإنه يفق���د الكرامة، واياكم والياس من روح اهلل 
ف���ال ييأس من روح اهلل اال القوم الكافرون، واعلموا ايها اخلريجون 
واخلريجات ان ظالم العالم كله ال يطفئ شمعة، وانتم شموع الكويت 

التي ستنير الدرب وستنشر األمل في ربوع املستقبل«.


