
الثالثاء 15 يونيو 2010   11محليات
تحت رعاية وزيرة التربية وفريحة األحمد

المدرسة األكاديمية العربية األميركية تحتفي 
بتخّرج الدفعة السابعة من طالبها

اللوغاني: األمية في الكويت  3.5% عام 2009/2008

الوتيد: لجنة مناهج مدرسة الفائقين قّدمت تقريرها الختامي

 مريم بندق
اك����دت الوكيل املس����اعد للتعليم العام 
في وزارة التربية منى اللوغاني أنه وفقا 
للمجموعة االحصائية الصادرة عن قطاع 
التخطيط واملعلومات لسنة 2008 / 2009 
فقد بلغت نس����بة األمية في دولة الكويت 

لتلك السنة الدراسية نحو %3.5.
وقال����ت اللوغاني في تصريح صحافي 
امس انه وبالنظر الى تطور اعداد االميني 

الكويتيني فقد بلغ عددهم 38448 شخصا 
بينهم 37440 شخصا خارج نطاق قانون 
محو األمية رقم )4( لسنة 1981 مقسمني بعدد 
الرجال الذين جتاوزت أعمارهم سن ال� 40 
عاما بواق����ع 5206 من الذكور و32234 من 
النساء اللواتي جتاوزت أعمارهن سن 35 
وفقا للمادة الثالثة من قانون محو األمية.
واوضحت ان املادة الثالثة من قانون محو 
االمية تنص على إلزامية محو األمية لكل 

من الكويتيني األميني الذين يتجاوزون سن 
االلزام طبقا لقانون )التعليم االلزامي( ولم 
يتجاوزوا األربعني عاما والكويتيات األميات 
العامالت بالقطاع احلكومي ممن لم يتجاوزن 

ال� 35 من العمر.
واضافت اللوغاني أنه يجوز لغير هاتني 
الفئتني من الكويتيني االنتظام بدراسات محو 
األمية اختيارا فيما يسري هذا االلزام تدريجيا 
على مراحل بحس����ب الفئ����ات التي يصدر 

بتحديدها مرس����وم بناء على عرض وزير 
الكويتيني  التربية.وذكرت ان عدد األميني 
الذين يقعون حتت نطاق قانون محو االمية 
للعام 2008 / 2009 بلغ 1008 اشخاص فقط 
بينهم املعفيون من القانون بسبب العاهات 
واألمراض التي متنعهم من االنتظام بالدراسة 
كما هو مذكور في القانون وبينهم من اليزال 
في فصول محو االمي����ة ولم يحصل على 

شهادتها.

 مريم بندق
كشفت الوكيل املساعد لقطاع 
البحوث التربوية واملناهج مرمي 
الوتيد ع����ن ملخص تقرير جلنة 
وضع معايير بناء املناهج الدراسية 
ومواصفات الكتب الدراسية ملدرسة 
الفائقني، حيث انهت اللجنة املشكلة 
بق����رار 18316 بتاريخ 2009/2/12 
عملها وقدمت تقريرها اخلتامي.

وأشارت الوتيد الى انه نظرا 
للدعم املستمر واالهتمام من قبل 
وزارة التربي����ة بطلبتها الفائقني 
ورعايته����ا الدائمة له����م والعمل 
على تنمي����ة قدراتهم وامكاناتهم 
العلمية  وملواكب����ة املس����تجدات 
والتقنية وتوفير البرامج واملناهج 
التربوية وخدمات اخرى، موضحة 
ان وزارة التربي����ة ممثلة بقطاع 

البحوث التربوية واملناهج شكلت 
جلنة وضع معايير بناء املناهج 
الدراس����ية للفائقني ش����ارك فيها 
نخبة من املختصني والتربويني 
من كلية التربية � جامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
العامة وقطاع  الفنية  والتواجيه 
البحوث التربوية واملناهج وبناء 
على املهام املناطة بها بقرار التشكيل 

رقم 18316 بتاريخ 2009/2/12.
اللجنة  ان  الوتي����د  وذك����رت 
ناقش����ت مجموعة من األس����س 
واملعايير سعيا لتحقيق وتطوير 
املناهج الدراسية اخلاصة مبدرسة 
الفائقني وتتلخص هذه األس����س 
في: مراحل بناء املناهج الدراسية 
وأس����س ومبادئ بن����اء املناهج 
الفائقني  ومفه����وم وخصائ����ص 

عقليا مع وس����ائل الكش����ف عن 
الفائقني واستراتيجيات وطرائق 
تنمية التف����وق العقلي واالبداع، 
باالضاف����ة الى عناص����ر املناهج 
الدراسية للفائقني ومعايير بناء 
الكتاب  املناهج ومواصفات  هذه 
املدرس����ي لهم وملعلميهم واملواد 
الالزمة لتنفيذ اعداد هذه املناهج 

ومتطلباتها واحتياجاتها.

الغيص: »التعليم الخاص« مس�تمر في الدعم والمساندة لرفع المس�توى التعليمي والتربوي
المط�وع: األكاديمي�ة العربي�ة األميركي�ة جمعت بي�ن العل�م والدين والغرب والش�رق
الخطاب: العلم ال نهاية له.. وعليكم أن تؤمنوا بم�ا تفعلون .. والتخرج هو بداية العمل الجاد

)اسامة البطراوي( الشيخ عبدالعزيز املالك الصباح والشيخ مبارك املالك الصباح  

الزميلة عائشة اجلالهمة وابن شقيقتها عثمان الشمري

جمانة الطبيخ

السفير خالد املغامس

الكويت استوفت جميع الضمانات التي طلبها األميركيون إلطالق باقي معتقلينا في غوانتانامو

الشيخ مالك فيصل حمود الصباح

جانب من املتخرجني في لقطة تذكارية

 دانيا شومان
حتت رعاية وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي 
احلمود ورئيسة جلنة االم املثالية واالسرة املتميزة الشيخة 
فريحة االحمد اقامت مدرسة االكادميية العربية االميركية 
ثنائية اللغة مساء امس االول حفل تخرج الدفعة السابعة في 
قاعة فندق الراية وناب الشيخ دعيج اخلليفة عن الشيخة 
فريحة االحمد كما ناب الوكيل املساعد للتعليم اخلاص فهد 
الغيص عن د.موضي احلمود وش����هد احلفل حضور عدد 
من الش����يوخ والشخصيات منهم الشيخ عبداهلل احلمود 
املالك الصباح والشيخ مالك احلمود املالك الصباح نيابة 
عن شقيقهما سفير الكويت في اململكة االردنية الهاشمية 

الشيخ فيصل احلمود.
ومن احلضور الشيخ عبدالعزيز املالك الصباح، والشيخ 
مبارك املالك الصباح، والعميد الركن نادر شعبان واملستشار 
فواز املاجدي ووكيل وزارة االش����غال عبدالعزيز الكليب، 
واس����تهل احلفل بالنشيد الوطني وتالوة عطرة من آيات 

القرآن الكرمي.
وب����دأ احلفل بكلمة لصاحب املدرس����ة احملامي مبارك 
املطوع وق����ال فيها: »انها فرصة ولقاء يتجدد في كل عام 

ويحق للجميع ان يفرح اليوم«.
واضاف: يسعدني في هذه اللحظة ان اقف بينكم لنقطف 

ثمار ما حصدناه طوال سنني مضت.
وتابع املطوع: اليوم نحتفي بتخريج كوكبة من ابنائنا 
وبناتنا ونحن امام حلظة تخرج واحلياة كلها حلظات تخرج، 
واالكادميية العربية االميركية هي حضارة الغرب والشرق 

وكواكبنا تخرجوا منها اقوياء ملواجهة احلياة.
فاحلياة هي العلم ومدرستنا هي التي جمعت بني العلم 

والدين والغرب والشرق.
وفي ختام كلمته قال املطوع: يحق لنا ان نفتخر بهذه 

النتائج من ابنائكم وامتنى لهم التفوق والنجاح.
من جانبه قال الوكيل املس����اعد للتعليم اخلاص فهد 
الغيص: »بخطوات ثابتة.. وعزمية واثقة وجناح مستمر 
ودعاء منهمر من الوالدين جاء يوم الفرح والتخرج، فألف 

مبروك لكم أبنائي وبناتي«.
وأضاف: لقد توجت مدرسة االكادميية العربية األميركية 
فرحتكم باجتهادكم وجدكم ومثابرتكم لتحقيق طموحاتكم 
واحالم اهاليكم، مشيرا الغيص الى ان تنظيم احلفل ليس 
إال له����دف واحد هو االفتخار مبا اجنزه الطالب، مؤكدا ان 
جهود ادارة املدرس����ة ومعلميها وحرصهم على تعليمهم 

لتزويدهم بسالح العلم واملعرفة والثقافة وحسن اخللق 
واالدب.

وأضاف: ال ننس����ى فضل وطننا الغالي الكويت، فلوال 
فضل هذا البلد ملا عش����نا في هذه النعم، وهذا املس����توى 

املعيشي الراقي.
واضاف مخاطبا الطالب: حان موعد تكرميه ورد جميله 
بحمل راية العلم والسير قدما ملتابعة اخلطوات الى االمام 
وحتقيق العلياء دائما انه حق الوطن وحق كل من له فضل 

عليكم، فتابعوا املسيرة وحققوا اآلمال.
وأكد الغيص ان قطاع التعليم اخلاص سيس����تمر في 
الدعم الجناح رس����الة التعليم اخلاص ورفع املس����توى 

التعليمي والتربوي بالكويت.
وفي ختام كلمته قال: حتية كبيرة لكل طالب وطالبة 
مجتهدين معاهدين النفس واالهل على حتقيق الذات وحلم 

الوطن، والى االمام دائما.
من جانبها قالت مديرة املدرسة احالم اخلطاب: يسعدنا 
اليوم ان نشارك اهاليكم ومعلميكم الفرحة في يوم تخرجكم 
ومن دواعي س����رورنا ان نراهم يقطف����ون ثمار صبرهم 

وتضحياتهم.
واضافت: شكرا لالهالي الذين منحونا ثقتهم على مدى 
اعوام ووضعوا ابناءهم برعايتنا ونحن بدورنا ساعدنا في 
تعزيز ثقتهم بأنفسهم.وتوجهت بكلمة للطالب قالت فيها: 
اليوم استغل الفرصة القول لكم استخدموا في حياتكم ما 
تعلمتوه وال تعتبروا ان التخرج هو النهاية ال بل بالعكس 
ف����ان التخرج هو البداية والعل����م ال نهاية له وتذكروا ان 
تفعلوا ما تشعرون به وما تريدونه ال ما يقوله اآلخرون، 

وعليكم ان تؤمنوا مبا تفعلون.
وختمت اخلطاب كلمتها: امتنى لكم حياة سعيدة مليئة 

بالنجاح وامتنى ان حتولوا االحالم الى واقع.

»نقدر« يختتم أنشطته
 في »ميس الغانم« اليوم

»السكنية« ُتجري قرعة على البيوت 
الحكومية لمشروع مدينة سعد العبداهلل

سنظل نطالب بعودتهم من غوانتانامو وتقديمهم لمحاكمنا

المغامس: قّدمنا جميع الضمانات
 المطلوبة أميركياً إلطالق باقي معتقلينا 

 بيان عاكوم
كشف مدير إدارة املتابعة والتنسيق في وزارة اخلارجية السفير خالد 
املغامس عن زيارة قام بها وفد من احملامني العسكريني املكلفني بالدفاع 

عن فايز الكندري وفوزي العودة املعتقلني في غوانتانامو.
وقال املغامس ان الوفد التقى املسؤولني الكويتيني وأهالي املعتقلني 
حتى انهم زاروا املركز التأهيل���ي لالطالع على ما تقوم به الكويت 

في هذا الشأن.
وعما إذا كان هناك أي تطور بخصوص املعتقلني العودة والكندري 
قال املغامس: ان الكويت قدم���ت كل الضمانات التي طلبتها اإلدارة 
األميركي���ة حتى اننا قدمنا املزيد من الضمانات وذلك حتى يتأكدوا 
من جديتنا في مكافحة اإلرهاب، الفتا الى انهم اآلن بانتظار جتاوب 

اإلدارة األميركية.
وشدد املغامس على رفض الكويت أي احتجاز أبدي وقال »سنظل 

نطالب بعودتهم إلينا وتقدميهم للمحاكم الكويتية«.

قامت املؤسسة العامة للرعاية 
الس���كنية صباح امس بإجراء 
البيوت احلكومية  القرعة على 
ملش���روع مدينة سعد العبداهلل 
قطعة 8 والتي تشتمل على 170 

بيتا مبساحة 400م2.
وقد اعلنت املؤسسة اسماء 
املواطنني املستحقني لدخول هذه 
القرعة بناء على أولوية الطلب 
االسكاني والتي وصل التخصيص 
لها حتى تاري���خ 1996/6/5 وما 

قبل.
العالقات  وصرحت مدي���رة 
العامة واالعالم باملؤسسة تهاني 
العازمي بأن املدينة متتاز بوجود 6 
مناذج تصاميم معمارية مختلفة، 
وكذلك 3 انواع من التكس���يات 
اخلارجية للبيوت وهي كالتالي: 
� دهان خارجي  »حجر صناعي 

� ميزاييك«.
أنه مت عمل مناذج  واضافت 
الس���تة لك���ي تلبي  التصاميم 
متطلبات واحتياجات االس���رة 
الكويتية م���ن حيث االرتدادات 
اخلارجية مع مواقع البيوت كما 
متتاز هذه البيوت باحتوائها على 
اآلتي: صالة معيش���ة، ديوانية 
مع خدماته���ا، غرف���ة متعددة 
االستخدام، مطبخ يحتوي على 
مخزن، باالضافة الى غرفة سائق 
ذات مدخل منفصل وذلك بالدور 
االرضي.اما الدور االول فيحتوي 
على غرف نوم وصالة معيشة 
باالضافة الى مطبخ حتضيري، 
وتكون احدى غرف النوم غرفة 
رئيسية حتتوي على غرفة مالبس 
اما بالنسبة  وحمام خاص بها، 
للس���طح فقد متت اضافة غرفة 

للعاملة + حمام وغرفة غسيل 
للمالبس.

واشارت الى ان مدينة سعد 
العب���داهلل حتتوي على املرافق 
واخلدم���ات العام���ة التالية: 19 
مدرس���ة، 16 مس���جدا، 2 مركز 
ضاحية، مخفر، محطة بنزين، 
ن���ادي اطف���ال، مقس���م هاتف، 
2 ف���رع بنك، مرك���ز صحي، 10 
محالت، 2 فرع غاز، مركز اطفاء، 
محطة باصات، مركز شباب، 3 

حدائق.
اجلدي���ر بالذك���ر ان املتبقي 
من املرحل���ة االول���ى 164 بيتا 
بالقطعة 8 سيتم توزيعها على 
املواطنني اواخر الشهر اجلاري، 
ومن املتوقع االنتهاء من املرحلة 
الثانية منتصف العام 2011 لعدد 

824 بيتا.

أعلنت مديرة مشروع ومؤمتر »نقدر« جمانة الطبيخ عن عقد احلفل 
اخلتامي للمؤمتر مساء اليوم 15 اجلاري في مطعم »ميس الغامن« وقالت 
ان احلفل سيتخلله العديد من االنشطة ومنها عرض فيلم متكامل مدته 
20 دقيقة عن رحلة املشروع كاملة وعرض ملواهب املعاقني، واخيرا تكرمي 
جميع الرعاة والداعمني للمشروع منذ نشأته الى نهاية آخر االنشطة.

وتقدمت الطبيخ بالش����كر: الى مطعم »ميس الغامن« لدعم النشاط 
وخاصة رعايته احلفل اخلتامي، كما شكرت الرعاة الداعمني للمشروع 
والعاملني فيه س����ائلة اهلل ان يوفقهم في املشاريع املقبلة التي تسعى 

خلدمة ذوي االعاقة املبدعني املتميزين منهم.

الكاتب عادل القصار في ذمة اهلل
فقدت الكويت أمس الزميل 
الذي  القصار  الكاتب عادل 
غيبه املوت عن عمر يناهز 
أث����رى خاللها  )55 عاما(، 
الكويتي  العمل اإلعالم����ي 
بش����كل ع����ام والصحافي 
بشكل خاص »باجتاهاته« 

في الزميلة »القبس«.
و»بو فيصل« رحمه اهلل 
من الشخصيات التي نالت 
كل التقدي����ر واالحترام من 
مختلف اجلهات رغم تعارض 
األفكار أحيان����ا، فكان همه 
األول وطن����ه ودينه فحمل 

على عاتقه مس����ؤولية توعية املجتمع وكرس 
قلمه دفاعا عن الش����ريعة ودعاتها وعمل على 
إنشاء جلنة التنس����يق بني الكّتاب احملافظني 

من س����نة وشيعة وأحزاب 
ومستقلني ملواجهة هجوم 
التغريب والدفاع عن القيم 
اإلسالمية.استمر في الكتابة 
التي  رغم املصاعب واآلالم 
كان يواجهها احساسا منه 
مبس����ؤولية الكلم����ة التي 
يحملها فكتب مقاله األخير 
عن »تهويد القدس« لتخسر 
بعده الصحافة الكويتية قلما 

بارزا وموثرا.
وبهذه املناسبة األليمة 
تتقدم »األنباء« الى أس����رة 
الفقيد بأحر التعازي داعني 
اهلل عز وجل ان يتغمد الراحل بواسع رحمته 
ويس����كنه فس����يح جناته ويلهم ذويه الصبر 

والسلوان )إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

الفقيد عادل القصار


