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طالب التربية اخلاصة يبرزون إبداعاتهم في األنشطة الثقافية
في املدارس أو باالندية املسائية 
لذوي االحتياج���ات اخلاصة 
العام  والت���ي تفتتح ط���وال 
الدراسي ويتم توفير معلمني 
ومعلمات متخصصني في تدريب 
جميع االعاقات اضافة الى توفير 
باصات لنقل الطالب الى جميع 
مناطق الكويت ووضع مرافق 
في كل باص حتى نش���جعهم 
على االستمرار في االندية دون 

انقطاع.
ومن جانبه أش���اد رئيس 
قس����م االنشطة بادارة مدارس 
التربي���ة اخلاص���ة منص���ور 
املنص���ور بأعض���اء اللجن���ة 
الذين بذلوا جهودا  الثق���افية 
ك��بيرة خالل العام الدراس���ي 
أثم���رت عن حصول  وال���تي 
ط��البن���ا عل���ى املراكز االولى 
التعليم  على مستوى مدارس 
العام واخلاص،  وهم اسماعيل 
س���يد مرتضى وعبدالرحمن 
خريبط وحمزة الشراح وخالد 
عبدالسالم وعبدالرحمن الصرام 
واحمد الصرام ومحمود بهاء 

الدين.
بشرى شعبان  ٭

الثقافية  بدعمه���ا لالنش���طة 
واالجتماعي���ة  والرياضي���ة 
املختلفة، سواء على مستوى 
أو  التربي���ة اخلاصة  مدارس 
من خالل مش���اركة أبنائنا في 
املسابقات التي تنظمها وزارة 
التربي���ة وأثبت���وا من خاللها 
تفوقهم على أقرانهم االسوياء 
وهذا التفوق لم يأت من فراغ 
بل نتيجة تدريب مستمر سواء 

على أبنائه املعاقني الذين يعدون 
سموه أنهم مستمرون ملواصلة 
املشوار ويرفعون أكف الدعاء الى 
العلي القدير أن يعيد سموه الى 
بلده وأهله ومحبيه ومواطنيه 
ساملا معافى وأن يلبسه ثوب 

الصحة والعافية.
ومن جانبه أكد مدير ادارة 
مدارس التربية اخلاصة دخيل 
العنزي، أن االدارة مس���تمرة 

فراغ بل نتيجة تعاون اجلميع 
في م���دارس التربية اخلاصة 
وال���ذي أثمر عنه هذه النتائج 
املبه���رة لنا جميعا وس���وف 
تس���تمر تلك االجنازات مادام 
هناك الضمير الوطني حيا في 
العمل م���ن أجل رفعة الكويت 
التوجيهات السامية  وبفضل 
لصاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد وحرصه الدائم 

التربية  أكد وكي���ل وزارة 
املساعد للتعليم النوعي محمد 
الكندري أن ط���الب وطالبات 
مدارس التربية اخلاصة مبختلف 
اعاقاتهم استطاعوا أن يتفوقوا 
على أقرانهم االسوياء وخاصة 
في مسابقة الشعر وحفظ القرآن 
الكرمي ومسابقة أوائل الطلبة 
االذاعية فلم تكن االعاقة عائقا 
أمامهم بل كانت سببا في تفوقهم 
املتتالية وهذا  وانتصاراته���م 
بفضل التدريب والعناية التي 
يتلقونها على أيدي متخصصني 
من املعلمني واملعلمات وخلفهم 
ادارة نشيطة، نرى كل يوم منها 
ابداعا يسبق الذي قبله بقيادة 
مدير االدارة دخيل العنزي ومن  

املراقبات ورؤساء االقسام .
وقال الكندري خالل رعايته 
اليوم الثقافي الذي يقام ضمن 
فعاليات املوسم التربوي العاشر 
ممث���ال وزير التربي���ة ووزير 
التعليم العال���ي احمد املليفي 
بحضور مدي���ر االدارة دخيل 
العن���زي واملراقبات هيا الفهد 
وهدى الشطي ومديري ومديرات 
املدارس: ان االجنازات ال تأتي من 

مجموعة من الطالبات يؤدين أحد األنشطةمحمد الكندري ودخيل العنزي مع عدد من طلبة التربية اخلاصة

جمعية املكفوفني
 تكّرم البنك األهلي

قامت جمعية املكفوفني الكويتي���ة بتكرمي البنك االهلي 
الكويتي على رعايته الدائ مة ألنشطة اجلمعية وذلك خالل 
حفل اقامته حتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في ختام ملتقى املكفوفني العرب حتت ش���عار 

»اليوبيل الذهبي نور للكفيف العربي«.
وجاءت هذه الرعاية تطبيقا ملسؤولية البنك االجتماعية 
ومن اميانه بضرورة دعم املؤسسات االجتماعية وجمعيات 
النفع العام التي تخدم ذوي االحتياجات اخلاصة، فهم جزء 

ال يتجزأ من مجتمعنا.
وبهذه املناس���بة صرح امني سر مجلس االدارة عبداهلل 
االس���طى، قائال: »ان امياننا باملسؤولية االجتماعية يعتبر 
جزء اساسيا من سياستنا واهدافنا في البنك االهلي الكويتي، 
فتعاوننا مع جمعيات النفع العام وتقدمي الدعم املادي لهم 
يعتبر حتقيقا لتلك السياس���ة بشكل حيوي وناشط يدعم 
املؤسس���ات االجتماعية وانشطتها لتقوم بدورها في خدمة 
اف���راد املجتمع الكويت���ي، وذوي االحتياجات اخلاصة على 

وجه اخلصوص«.
واض���اف ق���ائ����ال: »ان البنك االهل��ي دائما س����باق ف����ي 
تقدمي املساهمات والتب����رعات املالية لدعم ورعاية الكثير 
من االنش���طة الصحية والثقافية والرياضية واالجتماعية، 
مما يؤكد رسالة البنك السامية في القيام بدور متميز وفعال 
في جميع املجاالت التي من ش���أنها دعم التواصل بني البنك 

واملؤسسات االجتماعية التي تخدم افراد املجتمع«.
ومن جانبهه قدم رئيس جمعية املكفوفني فايز العازمي 
الش���كر اجلزيل للبنك االهلي الكويتي على دعمه ورعايته 
جلمعية املكفوفني ومتنى دوام التوفيق للجميع واستمرار 

العالقة بني البنك واجلمعية.

فايز العازمي يقدم درع البنك األهلي إلى عبداهلل األسطى

الكويت تنظم 
مؤمترًا عامليًا للتوحد في 2014

عقد االجتماع السادس للشبكة العربية للتوحد في قطر، 
وصرحت د.سميرة السعد وهي عضو مؤسس وعضو مجلس 
ادارة الشبكة ومجلس األمناء بأن االجتماع السادس للشبكة 
كان مثمرا وايجابيا مت االتفاق فيه على تكوين عدد من اللجان 
العلمية والطبية وأولياء االمور واالعالمية خلدمة التوحد 

في الدول العربية اجمع.
كما اتف���ق احلضور على االعداد واملش���اركة في مؤمتر 
الكوي���ت ملنظمة التوحد العاملية عام 2014 والتنس���يق في 
املطبوعات والكتب املتوافرة في ال���دول العربية في مجال 
التوحد واالع���داد لورش تدريبية للمعلمني واملختصني في 

االختبارات والتعليم.


