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ناصر اخلرافي وعلي الغامن يحتضنان حمد وعلي الصبيح

الطالبة نورا نائل العوضي مع والدها وشقيقهااملتفوقة لولوة محمد الرومي مع والديهاأريج الغامن

املتفوقة طيبة الفليج املتفوق ناصر البنوان املتفوق مشاري الغامن املتفوقة رقية الصباح املتفوقة فائزة الغامن

..وعبدالعزيز الغامن )محمد ماهر(أطفال الـ ABS يؤدون السالم الوطني

الخرافي: نستبشر خيرًا بالمدير الجديد للجامعة ونسعى الستمرار مسيرتها العريقة 
)ABS( خالل تكريمها لـ 200 من المتفوقين في المدرسة األميركية ثنائية اللغة

الغان�م: )ABS( ح�ازت اعتم�اد »ادفن�س اد« األميركي�ة ودخل�ت المنافس�ة عالمي�ًا وتعاونن�ا م�ع أولي�اء األمور يثم�ر تفوق�ًا ملحوظًا
دارين العلي 

حرصا منها على تشجيع الطلبة 
ودعمهم لالستمرار في طريق التقدم 
والتفوق كرمت املدرسة األميركية 
ثنائية اللغة)ABS(  200 من طلبتها 
املتفوقني بدرجتي مرتبة الشرف 
واالمتياز ف����ي املرحلة االبتدائية 
بحفل كبير حضره رئيس غرفة 
الغامن  التجارة والصناع����ة علي 
املدرسة  امناء  ورئيس����ة مجلس 
د.فايزة اخلرافي ورئيس مجموعة 
اخلراف����ي ناصر اخلرافي ومديرة 
الغ����امن وجنيبة  املدرس����ة اريج 
اولياء  اخلرافي وعدد كبي����ر من 

امور الطلبة.
امناء  واعربت رئيسة مجلس 
املدرسة في تصريح للصحافيني عن 
سعادتها بتكرمي الطلبة املتفوقني 
مما يدل على اهتمام األهل مثمنة 
ابنائهم  التعام����ل مع  دورهم في 
والوص����ول بهم الى اعلى درجات 

التفوق.

الكثير لنا بشكل عام.
بدورها اعلنت مديرة املدرسة 
اريج الغامن عن حيازة املدرس����ة 
ش����هادة االعتم����اد من مؤسس����ة 
»ادفنس اد« وهي اكبر مؤسس����ة 
اعتماد اكادميي في الواليات املتحدة 
األميركية وفي وقت قياسي اي فقط 
بعد مرور 4 اعوام على بداية عمل 
املدرسة الفتة الى ان ذلك يؤكد على 

املستوى األكادميي الذي حتققه.
واوضحت ان هذا االعتماد يشير 
الى ان املدرس����ة حققت املستوى 
املطل����وب لدخولها املنافس����ة مع 
العالم  ف����ي  امل����دارس األميركية 
سواء من ناحية املناهج او اسلوب 
التعليم مما يثري املدرسة والعنصر 

التدريسي فيها.
واعلن����ت الغامن ع����ن تنظيم 
املدرس����ة امتحانات دورية طوال 
الدراس����ي للمس����اهمة في  العام 
تقييمه����م ومقارن����ة مس����تواهم 
األكادميي بالطلب����ة في الواليات 

وقالت ان املدرسة تسعى الى 
التميز في التعليم ألنه االستثمار 
احلقيقي في املجتمع الفتة الى ان 
التعاون بني املدرسة واولياء األمور 
ظاهرة صحي����ة ميكن مالحظتها 
جيدا من خالل التواصل الدائم فيما 

بينهم متمنية ان يكون الطلبة ابناء 
مخلصني لوطنهم وفاعلني فيه.

واستبشرت اخلرافي خيرا في 
ردها على سؤال حول مدير اجلامعة 
اجلديد قائل����ة ان جامعة الكويت 
من اجلامعات العريقة معربة عن 

ال����ى اهتمام ش����ديد ألن  يحتاج 
االستثمار احلقيقي في التعليم.

وعن جائزة لوريال واليونسكو 
العاملية ح����ول برنامج املرأة في 
العلوم والتي نالتها اخلرافي على 
املستوى العاملي، اعربت عن فخرها 

احلرص الشديد ان تستكمل هذه 
املس����يرة وان يكون هناك اهتمام 
واسع بالتعليم واملناهج التعليمية 

بشكل عام.
التربوية  املناه����ج  ان  وقالت 
حتتاج الى اعادة مراجعة والتعليم 

واعتزازها بهذه النتيجة واختيارها 
لتمثيل العالم العربي وقارة افريقيا 
مما يعني ان سمعة ابحاث الكويت 
تنافس عامليا الفت����ة الى ان ذكر 
اسم الكويت في محفل علمي عاملي 
يعرف باسماء علمية مميزة يعني 

املتحدة األميركي����ة ملعرفة ما اذا 
الدراسية تسير في  كانت األمور 

االجتاه الصحيح.
ال����ى ان تكرمي  الغامن  ولفتت 
الطلبة املتفوقني عادة سنوية تقوم 
بها املدرسة لتشجيع الطلبة على 
التفوق والتقدم، مش����يرة الى ان 
املدرس����ة األميركية ثنائية اللغة 
تتميز بهذه األنشطة التي تقيمها 
لطلبته����ا حيث تقي����م امتحانات 
دورية خ����الل العام لتقيم الطلبة 

من خاللها.
واشادت بدعم األهل ومتابعتهم 
احلثيثة ألبنائهم مما يساهم في 
تطور األبناء عبر التعاون والتفاهم 
املشترك بني املدرسة واولياء األمور 
الفتة الى ان زيادة عدد املتفوقني 
لهذا العام والذي بلغ 200 متفوق 
في املرحلة االبتدائية جاء مع زيادة 
عدد الطلبة املسجلني في املدرسة 
بعد السمعة الطيبة التي اكتسبتها 

خالل 4 سنوات من العمل.

الطالبة ريان خالد الشويع مع والديها الطالب عمر وليد الصميعي مع والديه املتفوقة دارين ماهر بوطيبان مع والديها املتفوقة بدرية حمد املرزوق ووالداها فايزة اخلرافي مع املتفوقة جنيبة الراشد ووالدتها وجدتها

دالل فهد العدوة تتسلم شهادة تفوقها الطالبان دالل وفيصل فهد العدوة مع والدهما وشقيقتهما فيصل فهد العدوة يتسلم شهادة تفوقه


