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مدرسة هوب لالحتياجات الخاصة تحتفل بأعياد الكويت »لن ننسى« يوم وطني في جمعية التربية برعاية المساعيد

بعد التخرج، مشيرا الى ان الطلبة 
في املدارس سيكونون امانة في 
ايديهم وهم الالعب األساسي في 

صناعة مستقبل الكويت.
وفي ختام كلمته، شكر راعي 
احلفل جمعية التربية على اتاحتها 
فرصة رعاي���ة هذا احلفل، مذكرا 
اجلميع مبناسبات عزيزة على كل 
الشعب الكويتي متمنيا التوفيق 

للجميع.
من جانب آخر، القى عميد كلية 
التربية كلمة رحب فيها باحلضور 
مبينا أهمية االحتفال باملناسبة 
العزيزة عل���ى قلوب الكويتيني، 
متمني���ا ان تدوم األفراح في ظل 
القيادة احلكيمة من صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح األحمد وسمو 

ولي عهده االمني.
التي  الندوة احلوارية  وعقب 
أدارتها فاطمة الفيلكاوي وكانت 
حت���ت عنوان لن ننس���ى والتي 
حتدث فيها ممثلو مكتب الشهيد 
وبيت االعمال الكويتي ود. نوال 
العثمان مت افتتاح معرض الصور 
الذي ضم العديد من صور األسرى 
والش���هداء وفي اخلتام مت تكرمي 
راعي احلفل من جمعية التربية كما 
كرم املساعيد اجلهات التي ساهمت 

في جناح االحتفاالت الوطنية.

حتت رعاية رجل األعمال ناصر 
عبدالعزيز املساعيد اقامت جمعية 
الكويت يوما  التربية بجامع���ة 
وطنيا مبناسبة تزامن االحتفاالت 
الوطنية التي تش���هدها الكويت 
الوطني وعيد  العيد  مبناس���بة 
التحرير وتولي صاحب الس���مو 
االمير الشيخ صباح األحمد ملسند 

اإلمارة منذ 5 سنوات.
وشهد االحتفال الذي كان حتت 
عنوان »لن ننس���ى« العديد من 
الفقرات التي أضافت جوا من املرح 
وقد حض���ر االحتفال الى جانب 
راع���ي احلفل عميد كلية التربية 
د. عبدالرحمن االحمد وممثل عن 
بيت االعمال الوطنية خلف العنزي 

وممثل عن مكتب الشهيد.
وف���ي بداية احلفل القى راعي 
احلفل املساعيد كلمة أعرب فيها 
عن س���عادته لرعاية مناس���بة 
تزي���د الكويتيني فخرا وتذكرهم 
باالستقالل والتحرير، مشيرا الى ان 
هذه املناسبات رسخت قيم املجتمع 
الكويتي األصيل في مشاركته بناء 
الوطن باحتفاالت وطنهم، ودعا 
الى  الطلب���ة والطالبات  اخوانه 
املشاركة في تنمية وتطوير هذا 
البلد من خالل نظام دميوقراطي 
هو مدعاة للفخر واالعتزاز للجميع 

الوطن وصناع مستقبله.
الطلب���ة  وح���ث املس���اعيد 
والطالبات في كلية التربية على 
بذل املزيد م���ن اجلهد والتفوق، 
اللبنة األساس���ية  أنه���م  مؤكدا 
في تربية األجي���ال القادمة بعد 
االنخراط في الس���لك التدريسي 

الش���باب بكل املجاالت مستذكرا 
نش���أته ف���ي كنف وال���ده عميد 
الصحافة املرح���وم عبدالعزيز 
املساعيد وغرس في أبنائه احلرص 
على اإلميان باملس���تقبل ورعاية 
الكويت وإبراز عطاءاتهم  أبنائه 
في جميع امليادين فهم ذخر هذا 

حكاما ومواطنني.
ولم ينس راعي احلفل شهداء 
األب���رار ودعا احلضور  الكويت 
للوقوف إجالال وإكبارا لش���هداء 
ضحوا بدمائهم وأرواحهم من اجل 

حرية هذا البلد.
واكد املساعيد حرصه على دعم 

متاضر السديراوي وهناء احلميضي ود.ليندا فاوك

ناصر املساعيد ود.عبدالرحمن االحمد وخلف العنزي في مقدمة احلضور

جاسم التمار وعبدالغني الغنيم في مقدمة احلضور

متابعة من احلضور لفقرات احلفل

د.نوال العثمان تتسلم درعا تذكارية من املساعيد

مديرة املدرسة منال الكندري واداريات ومعلمات املدرسة يتابعن فقرات احلفل

املساعيد يقدم درعا تذكارية حملمد الهاملي

.. واستعداد لقطع كيكية احلفل التي رسم عليها علم الكويت منال الكندري مع الطالبات في لقطة تذكارية

لقطة تذكارية للمساعيد واالحمد وبعض املشاركني في احلفل

ناصر املساعيد ود.عبدالرحمن االحمد يفتتحان معرض صور االسرى والشهداء

د.عبدالرحمن االحمد مكرما راعي احلفل ناصر املساعيد

األطفال يؤدون فقرة وهم يرتدون األزياء الوطنية ويرفعون أعالم الكويت

معلمو ومعلمات »هوب« في لقطة تذكارية

عمرة »التواصل« الرابعة للجاليات في الكويت

اس���تمرارا لدعمها للجاليات واملهتدين اجلدد 
صرح احمد محمد ابو حمادة بأن مبرة التواصل 
اخليرية ستقوم بتسيير رحلتها الرابعة للعمرة 
للمهتدين اجلدد من اجلاليات بالكويت، وتأتي هذه 
الرحلة بعد الرحالت الثالث السابقة والتي حققت 

اهدافها املرجوة منها من تأليف قلوب املهتدين اجلدد 
وتعليمهم اساس���يات الدين االسالمي الصحيح، 
ودعا مدير املبرة اهل اخلير للمشاركة في دعم هذه 
الرحلة مبقر املبرة مبنطقة ابو حليفة، سائال املولى 

الكرمي ان يوفق اجلميع ملا يحبه ويرضاه.

صورة تذكارية للمشاركني برحلة العمرة الثانية

قيثارة ثانوية بنت الحارث
تعزف ألحان االستقالل والتحرير

اق���ام���ت ثانوية العصماء بن���ت احلارث � بنات � 
احتفاال خاص���ا مبناس���بة االعياد الرس���مية للبالد، 
وقد القت مديرة املدرس���ة أ.من����ال الك���ندري كلمة 
ب���هذه املناس���بة عبرت عن فرحته���ا وفرحة الهيئة 
التع���ليمية والش���عب الكويتي كافة مبناسبة مرور 
50 عاما على االس���تقالل و20 عاما على التحرير و5 
اعوام على تولي صاحب السمو االمير الشيخ صباح 

االحمد مقاليد احلكم.
تضمن احلفل ع���ددا من الفقرات الش���عبية التي 
جس���دت التراث الكويتي االصيل، كما اشتمل احلفل 
على عدد كبير من املس���ابقات الترفيهية، ومت توزيع 
اجلوائز عل���ى الفائزين فيها. وف���ي ختام احلفل مت 
تقطيع كيكة االس���تقالل والتحري���ر وتبادل التهاني 

واالغاني الوطنية.

)كرم ذياب(

ندى أبونصر
بحضور وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي، 
ود.جاسم التمار )املدير العام للهيئة العامة للمعاقني( 
وعبدالغني الغنيم )صاحب املدرسة( قامت مدرسة 
هوب لالحتياج����ات اخلاصة بتنظيم برنامج العيد 
الوطني وعيد التحرير وذلك تزامنا مع االحتفاالت 
الوطنية الكويتية، خاصة كونها الذكرى اخلمسني 
للعيد الوطني والعش����رين لعيد التحرير والذكرى 
اخلامس����ة على تولي صاحب السمو األمير مقاليد 

احلكم.
وقدم طالب مدرسة هوب بعض األغاني الوطنية، 
ورقصات متنوعة، ومقطعا مسرحيا حتت عنوان 
»آه يا وطن« يرسم أحداث غزو الكويت وحتريرها، 
باالضافة الى ان كل صف من صفوف مدرسة هوب 
والتي متثل 28 صفا قدم عرض����ا لألعمال اليدوية 

اخلاصة بهم والتي تعكس احلياة في الكويت مثل 
اإلبل، املخيمات الصحراوية، اللؤلؤ وصيد األسماك، 

وبوابات الكويت القدمية وغيرها.
تأسست مدرسة هوب لالحتياجات اخلاصة عام 
2006، حيث تختص باألطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بني 3 و13 سنة والذين يعانون من حاالت بسيطة الى 
متوسطة من حيث القدرة على التعلم مثل التوحد، 
الداون، وغيرهما من احلاالت األخرى، وللسنة اخلامسة 
على التوالي تقوم املدرسة بتقدمي خدماتها ألكثر من 
240 طالبا على أيدي فريق التدريس الذي يتألف من 
85 مدرسا وأخصائيا، والذي يقوم بدوره بتقدمي العديد 
من اخلدمات مثل جلسات التخاطب، وحصص ملادة 
اللغة العربية، التربية اإلسالمية والتربية البدنية 
والسباحة، وغيرها من املواد التي يحتاجها هؤالء 

األطفال لتطوير مهاراتهم وقدراتهم.


