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»الرؤية ثنائية اللغة« احتفلت بتخريج الدفعة السابعة »بنين« من طالب المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2009 / 2010

خالل لقائه البرجس في جمعية الهالل  جمعية اختالفات التعلم »كالد« احتفلت بختام عامها الدراسي برعاية شوق محمد الجراح

الخرافي: أبناء الكويت هم ثروتها الحقيقية وأملها في صنع مستقبل مشرق

سفير أوزبكستان: نقدر للكويت  تقديم مساعدات 
إنسانية للمناطق الجنوبية في قرغيزستان الساير: نتمنى وجود قسم لالحتياجات الخاصة 

في إدارة التعليم الخاص أسوة بالمناطق التعليمية

 بشرى شعبان
ثمنت رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
الكويتية الختالفات التعلم »كالد« آمال 
الساير اجلهود التطوعية الكويتية في 
دعم أنشطة اجلمعية املختلفة فتلك 
اجله����ود مكنتنا من التواصل مع كل 
أطراف العملية التربوية سواء الطلبة 
أو األسرة وحتى املدارس لنستطيع 
أن نوص����ل رس����التنا داخل وخارج 

الكويت.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الس����اير 
خالل احلف����ل اخلتامي جلمعية كالد 
للعام الدراسي 2009/ 2010 حتت رعاية 
الشيخة شوق محمد اجلراح وحضور 
الرئيس الفخري للجمعية فيصل حمد 

العيار وذلك في فندق املارينا.
وأضاف����ت الس����اير انن����ا نقصد 
املتطوعني بكل أطيافهم سواء من تبرع 
باملال أو باجله����د أو بالوقت وحتى 
املكان أو اخلبرة وهم في حقيقة األمر 
يشكلون ثالثة أضعاف عدد العاملني 
لدى اجلمعية وهم بالنسبة لنا ثروة 

نعتبرها عمادا أساسيا وسندا مهما 
ل����ذوي اختالفات التعل����م في جميع 

مدارس الكويت.
وقالت الس����اير ان ه����ذه اجلهود 
التطوعية هي التي مكنتنا من إعالء 
صوت ذوي اختالف����ات التعلم كفئة 
قادرة على النجاح وحتقيق اجنازات 
واعدة مبا متلكه من امكانيات بحاجة 
فقط الى االكتشاف ومن ثم الدعم وذلك 
عن طريق توفير النوعية املطلوبة من 
التعليم املتخصص القادر على تلبية 
احتياجاتها املختلفة وعلى الرغم من 
اعتزازنا وفخرنا بجهودنا إال أننا نعلم 
جيدا أننا في بداية الطريق، فاألهداف 
نبيلة والطموحات كبيرة واحلاجة لها 
ملحة وهي خدمة مجتمعية أساسية 
وليست كمالية وهذا ما ملسناه على 
أرض الواقع مما خل����ق لدينا مزيدا 
الطموح����ات والت����ي تتمثل في  من 
هدف الوصول الى كل طالب من ذوي 
اختالفات التعلم وأس����رته وتخفيف 
الضغوطات النفسية التي تصاحبهم 

مدى احلياة ونحن على يقني بأن العمل 
اجلاد والتخطي����ط الصحيح قادران 
على متكيننا من حتقيق الهدف بإذن 
الساير بجهود قيادات  اهلل.وأشادت 
وزارة التربية والتعليم على دعمهم 
املستمر ألنشطة اجلمعية وإميانهم 
بأهمية دور منظمات املجتمع املدني في 
خدمة التعليم والقائمني عليه وكذلك ال 
ننسى جهود أعضاء اللجنة التعليمية 
مبجلس األمة على عملهم احلثيث على 
اصدار قانون األشخاص ذوي اإلعاقة 
وتشكيل هيئة لإلشراف على شؤون 
املعاقني وهذا ال يغني ولي األمر عن 
جهة متخصصة تتعامل بشكل مباشر 
ويومي مع همومه املدرس����ية خاصة 
اننا ما زلنا نفتقر الى معايير واضحة 
تنظم العالقة بني األس����رة واملدرسة 
وبالتالي حت����دد احلقوق والواجبات 
لكال الطرف����ني ولذلك فأملنا كبير أن 
ي����رى النور قريبا قس����م متخصص 
لالحتياجات اخلاصة في إدارة التعليم 
اخلاص أس����وة بالتعليم العام حيث 

تتوافر في كل منطقة تعليمية مراقبة 
لالحتياجات اخلاصة ونضم صوتنا 
الى ادارة التعليم اخلاص التي طالبت 
مرارا بتوفير هذه اخلدمة املتخصصة 
لإلشراف على شؤون ذوي االحتياجات 
اخلاصة مبن فيه����م طلبة صعوبات 
أكادمييا واجتماعيا  التعلم ودعمهم 

ونفسيا.
بدورها ألقت سماح خالد كلمة أولياء 
األمور أش����ادت خاللها بدور جمعية 
اختالفات التعلم )كالد( وجهودها في 
دعم األطفال من هذه الفئة مؤكدة أن 
اجلمعية جنحت في احلملة االعالمية 
»عطن����ي حقي« عندها ش����عرنا بأن 
اجلمعية تتكلم بلسان جميع األمهات 
وتطلب من املسؤولني إعطاء كل األطفال 
ذوي صعوبات التعلم حقوقهم وكذلك 
احلمالت املتواصلة »اختالفي مييزني« 
وحملة »أنا أعاني« وكذلك حملة »نبي 
وقفتكم« وكل تلك احلمالت كانت تعبر 
عن وضع أطفالنا الكثيرين في األسر 
الكويتية واس����تطاعت اجلمعية من 

خالل حمالتها أن تصل الى عدد كبير 
من الن����اس وخاصة األمهات اللواتي 
أعربن عن س����رورهن ف����ي التعرف 
على اجلمعي����ة وتقديرهن جلهودها 

واستعدادهن للعمل معها.
ومن جانبها، ألقت الطالبة ش����هد 
الصانع قصيدة بعنوان القراءة تالها 
عرض فيل����م وثائقي ع����ن إجنازات 
اجلمعية في العام الدراسي ثم تكرمي 
اجلهات الداعمة لعمل اجلمعية حيث 
قام فيصل العيار وآمال الساير بتكرمي 
مجلس األمناء ومنهم هدى ش����عبان 
ونبيلة املدلج ووفاء املصيبيح وعبير 
العمر وهدى العميري وسعاد الفارس 
وسماح خالد وألطاف الفداغي وعبداهلل 
الفوزان وطالل الياقوت وأول متسلق 
عربي لقمة إيفرس����ت زي����د الرفاعي 
وأحمد املاجد كم����ا مت تكرمي طالبات 
اجلامعة املتطوعات مع اجلمعية وهن 
مناير اخلميس وسارة اليحيا ونوال 
احلسينان والطفلتان فرح املال وشهد 

الصانع.

رحب س����فير جمهورية اوزبكستان 
ل����دى الكويت د.عبدالرفيق هاش����موف 
بمبادرة مجلس الوزراء الرامية الى إرسال 
مساعدات انسانية الى المناطق الجنوبية 
في قرغيزستان التي شهدت أعمال عنف 

دامية.
وقال الس����فير هاشموف في تصريح 
صحافي عقب لقائه مع رئيس مجلس ادارة 
جمعية اله����الل االحمر برجس البرجس 
ان تبرع الكويت من شأنه ان يخفف من 
معاناة الالجئين في جمهورية اوزبكستان، 
مشيرا الى ان اعمال العنف تسببت في 

نزوح 100 ألف نازح الى اوزبكستان.
المبادرات  ل����كل  وعبر ع����ن تقديره 
الكويتي����ة الخي����رة الهادف����ة الى تقديم 
الالجئين من  الى  المساعدات االنسانية 
جمهورية قرغيزس����تان مشيدا بمبادرة 
مجلس ال����وزراء بتكليف جمعية الهالل 
االحمر الكويتي وبالتنس����يق مع وزارة 
الخارجية بالكويت بإيصال المساعدات 

االنسانية لالجئين.
الهالل االحمر  وأشاد بجهود جمعية 
لم����ا تقوم به من خدمات لخدمة الكويت 
من خالل تقديم المس����اعدات االنسانية 
بصورة عاجلة لل����دول المنكوبة، الفتا 
الى ان الجمعية تتابع كل احداث العالم 
وتلبي النداءات االنسانية في تقديم يد 
العون والمس����اعدة للمتضررين في كل 

انحاء العالم.
واك����د ان س����فارة اوزبكس����تان ل����م 
تغلق الحدود منذ نش����وب النزاعات في 
قرغيزس����تان وأبقت ع ى جميع المعابر 
الرسمية مفتوحة لكي يتمكن الالجئون 
من الدخول الى المخيمات مباشرة وتلقي 

كل المساعدات الطبية واالنسانية.
وأشار هاش����موف الى انه تم انشاء 
مخيمات لالجئين ف����ي واليات نمنعان 
بجمهوري����ة  وفرغان����ة  وانديج����ان 

أوزبكستان.
وقال ان حكومة جمهورية اوزبكستان 
قد فتحت حسابا خاصا لتقديم المساعدات 
االنسانية لالجئين في مصرف في مدينة 
انديجان agro bank. وفيما يلي رقم الحساب: 

.20204840900278031001mfo:0007
وخالل االجتماع اس����تعرض رئيس 
مجلس ادارة جمعية الهالل االحمر برجس 
البرجس مع السفير هاشموف اهم االعمال 
والتحركات االنسانية الكويتية من خالل 
جمعية الهالل االحمر إلغاثة ومس����اعدة 
الشعب القرغيزي في مجاالت المساعدات 

االنسانية واالغاثية.
ووفقا ألرقام األم����م المتحدة فقد فر 
نحو 400 ألف شخص في قرغيزستان من 
ديارهم وعبر حوالي 100 ألف شخص منهم 
الحدود الى داخل أوزبكستان المجاورة 

بحثا عن ملجأ.

المعت�وق: االهتمام بالتربية والتعليم عن طريق اعتماد مناهج علمية وفكرية يمكن ترجمتها لس�لوكيات إيجابية

)محمد ماهر( املكرمون في احلفل  

فيصل العيار وآمال الساير يتوسطان احملتفى بهم

الرئيس جاسم اخلرافي ود.عبداهلل املعتوق وفهد الغيص في مقدمة احلضور

 أسامة دياب
أكد رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي ان ابناء 
الكويت هم ثروتها احلقيقية وأملها في صنع مستقبل 
مشرق، مشيدا بجهود مدرسة الرؤية ثنائية اللغة 
في اعداد جيل متميز من الش���باب قادر على حتمل 

املسؤولية.
جاء ذلك في تصري���ح للصحافيني على هامش 
احلفل الذي أقامته مدرسة الرؤية ثنائية اللغة برعاية 
رئيس مجلس االمة لتخريج الدفعة السابعة )بنني( 
من طالب املرحلة الثانوية للعام الدراسي 2010/2009، 

مس���اء امس االول بقاعة الراية وبحضور الوكيل 
املساعد للتعليم اخلاص والنوعي فهد الغيص، مدير 
عام التعليم اخلاص محمد الداحس ورئيس الهيئة 

اخليرية االسالمية العاملية د.عبداهلل املعتوق.
وثمن اخلرافي جهود أولياء امور الطلبة اخلريجني 
والتي أثمرت وظهرت جليا في تفوق االبناء، متمنيا 
التوفيق للطالب اخلريجني في حياتهم اجلامعية.

ب���دوره، أكد رئيس الهيئة اخليرية االس���المية 
العاملي���ة د.عبداهلل معت���وق ان االهتمام بالتربية 
والتعليم هو السبيل للنهوض باملجتمع واالقتصاد 

عن طريق اعتماد مناهج علمية وفكرية ميكن ترجمتها 
لسلوكيات ايجابية تبني االقتصاد، تنمي املعرفة، 
تقوم الس���لوك وتقدم ص���ورة حلضارة معاصرة 

فاعلة ومؤثرة.
وأعرب د.املعتوق عن سعادته لرؤية ثمار عمل 
تربوي متميز رعته الهيئة حتى استفاد منه املجتمع، 
موضحا ان مثيالت مدرس���ة الروي���ة هي الطريق 
لبن���اء اجيال صاحلة فعالة قادرة على املس���اهمة 
في صنع النهضة املرجوة وتقدمي قيادات شبابية 

ملستقبل مشرق.

من جانبها، أكدت رئيسة جلنة االشراف العليا 
نسيبة املطوع ان اخلريجني هم رجال اليوم وقادة 
املستقبل، معربة عن سعادتها لالجنازات التي حققها 
طالب املدرس���ة على املستويات احمللية، االقليمية 
والدولية والتي كان أبرزه���ا فوزهم باملركز االول 
على مستوى الشرق االوسط وافريقيا في مسابقات 
الروبوت باالضافة الى متيزهم في املسابقات الثقافية 

واملنافسات الرياضية.
كما هنأ رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 
»ألي ميديا« للرعاية الصحية د.محمد الشرهان، في 

كلمة أولياء األمور، الطلبة اخلريجني وأولياء أمورهم، 
مثمنا اجلهود املتميزة ألسرة الرؤية التربوية طوال 

مسيرة الطالب الدراسية.
وفي اخلتام، قام راعي احلفل رئيس مجلس االمة 
جاسم اخلرافي، رئيس الهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية د.عبداهلل معتوق، الوكيل املساعد للتعليم 
اخلاص والنوعي فهد الغيص ورئيس جلنة االشراف 
العليا نسيبة عبدالعزيز املطوع بتوزيع الشهادات 
والدروع على اخلريجني، باالضافة الى تكرمي الشركات 

الراعية.

الرئيس اخلرافي مكرما أحد اخلريجني بحضور د.عبداهلل املعتوق جانب من التكرمي تكرمي أحد اخلريجني

برجس البرجس مستقبال سفير أوزبكستان د.عبدالرفيق هاشموف


