
االربعاء 2 سبتمبر 2009   9محليات
مكرسًا ريادته على صعيد المسؤولية االجتماعية ودعم الكوادر الكويتية الشابة 

الساير: »الوطني« ال يدخر جهدًا في دعم ورعاية المتفوقين واستثمار قدراتهم
الحمود: ليطمئن أولياء األمور فالحكومة هيأت األجواء الصحية لمواجهة إنفلونزا الخنازير

)محمدماهر(وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير في صورة جماعية مع الطلبة الفائقني

د.موضي احلمود وناصر الساير وعصام الصقر وعبداهلل التويجري خالل احلفل

د.موضي احلمود تلقي كلمتها ناصر الساير ملقيا كلمته

مريم بندق
قام بنك الكويت الوطني، أفضل 
بنك في الكويت واألعلى تصنيفا في 
الشرق األوسط، برعاية حفل تكريم 
الطلبة الفائقين في الثانوية العامة 
بأقسامها المختلفة للعام الدراسي 
الحالي 2008-2009 والذي جرى 
تنظيمه اخي����را برعاية وحضور 
وزيرة التربي����ة ووزيرة التعليم 
العالي د.موض����ي الحمود، وذلك 
في قاعة سلوى الصباح بمنطقة 

السالمية.
وفي كلمة لها في مستهل الحفل 
أشادت د.الحمود بالدعم الذي تلقاه 
التعليمية م����ن جانب  العملي����ة 
المؤسس����ات الريادية في القطاع 
الخاص الكويتي وفي مقدمتها بنك 
الكويت الوطن����ي الذي دأب على 
م����ؤازرة ورعاي����ة ودعم مختلف 
األنشطة التعليمية والطالبية في 

المحافل المحلية والعالمية.
وأضافت د.الحمود أن ما يقدم 
م����ن تكريم في هذا الحفل للطلبة 
الفائقي����ن والمتميزين هو أقل ما 
يمك����ن تقديمه له����ذه النخبة من 
المبدعين، مشيرة إلى أن ما يثلج 
الص����در في مثل هذه المناس����بة 
لتكريم المتفوقي����ن في الثانوية 
العامة كل عام هو ما نالحظه من 
تزايد مستمر في أعداد المتفوقين 

عاما إثر عام.
واكدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
»ال����وزارة اس����تعدت لتهيئة  ان 

بها على خير وج����ه، وعليكم ان 
تواصلوا االس����تعداد لذلك وانتم 

تكملون دراستكم اجلامعية«.
واضافت د.احلمود »ان الشراكة 
املجتمعية للقطاع اخلاص في الشأن 
التعليمي تنطلق من االحس����اس 
التعليم مس����ؤولية  العميق بأن 
مجتمعية وان نتاجه يعود باخلير 
والنفع على املجتمع، وجتسدها هذه 
املبادرة الكرمية من بنك الكويت 
الوطني لالسهام مع وزارة التربية 
في االحتفاء بهؤالء االبناء الفائقني، 
واننا لنقدر كل التقدير هذه اجلهود 
اخليرة للقطاع اخلاص في دعمه 
ملس����يرة التعليم في وطننا، وان 
تفاؤلنا مبستقبل افضل للتعليم 
ليتزايد بتنامي االهتمام املجتمعي 
وتزايد دعم القطاع اخلاص للمسيرة 
التعليمية«. من جانبه، أوضح نائب 
رئيس مجلس إدارة بنك الكويت 
الوطني ناصر الساير في كلمة له 
خالل الحفل أن مبادرة البنك الوطني 
ورعايته لحفل تكريم أوائل خريجي 
الثانوية العامة في مدارس الكويت 
للعام الدراسي 2008-2009 تأتي 
في إطار حرصه كمؤسسة وطنية 
رائدة على النهوض بمسؤولياته 

االجتماعية.
وأضاف ان البنك ال يدخر جهدا 
م����ن أجل توفير كل س����بل الدعم 
الالزمة من أجل رعاية وتشجيع 
المتفوقين ودعم االس����تثمار في 
التعليم وبناء اإلنس����ان الكويتي 

وتسليحه بالعلم والمعرفة.
وق���ال الس���اير إن تكري���م 
المتفوقي���ن الي���وم يوف���ر لنا 
جميع���ا مس���احة أكب���ر لألمل 
واالعتزاز بمستقبل أفضل لوطننا 
ومجتمعنا، ونحن في بنك الكويت 
الوطن���ي لم ولن ندخر جهدا أو 
عمال من أجل توفير كل سبل الدعم 
الالزمة من أجل االس���تثمار في 
التعليم وبناء اإلنسان وتسليحه 
بالعلم والمعرفة. كما أن االهتمام 
بدعم المسيرة التعليمية وتوفير 
سبل التدريب والتأهيل للكوادر 
الش���ابة يحتل مكان  الكويتية 
الص���دارة ف���ي س���لم أولويات 
بنك الكوي���ت الوطني وجهوده 
المتواصلة للنهوض بمسؤولياته 

الوطنية واالجتماعية.
الكويت  أننا في بنك  وأوضح 
الوطني، ومنذ تأسيس����ه في عام 
1952، نولي العلم والتعليم مكانة 
خاصة ليس فقط ألنه سبيل التفوق 
للفرد، ولكن األهم ألنه مفتاح التقدم 
للمجتمعات والدول بشكل عام. وكي 
ال ننس����ى أن التعليم هو الطريق 
الوحيد لتحقيق أي تقدم س����واء 
على مستوى األفراد أو المجتمعات، 
أود أن أعرض عليكم مثال التجربة 
السنغافورية، هذا البلد الذي كان 
في الستينيات مجرد مستنقعات 
غارقة في الجهل والتخلف والفقر، 
تحول في عصرنا الحالي إلى احدى 
أكثر دول العالم تقدما، حتى صار 
معدل دخل الفرد لديها حاليا من 

بين األعلى على مستوى العالم.
وأش����ار الى أن بن����ك الكويت 
ق����ام قبل ثالث����ة أعوام  الوطني 
الزعيم السنغافوري  باستضافة 
الش����هير »لي كوان يو« الذي قاد 
هذه المعجزة السنغافورية التي 
أذهل����ت العالم أجمع، وس����ألناه 
سؤاال واحدا ومباشرا: ما سر هذه 
المعجزة الس����نغافورية؟ وكانت 
إجابت����ه المفاجئة للجميع إذ قال 
ثالثة عناصر أساس����ية: التعليم، 

التعليم، التعليم.

االجواء الصحية الستقبال الطالب 
والطالبات في االسبوع الثالث من 
شهر سبتمبر ما عدا التالميذ في 
احلضانات ورياض االطفال وذوي 
الذين س����يتأخرون  االحتياجات 

لفترة شهرين«.
واضافت احلمود في تصريح 
للصحافيني عقب رعايتها احلفل 
اننا »نتمنى عاما دراس����يا مثمرا 
البنائنا الطلبة ونريد ان نطمئن 
اولياء االمور والطلبة إلى ان هناك 
اهتمامنا م����ن احلكومة ووزارتي 
التربية والصحة ملواجهة ڤيروس 
انفلونزا اخلنازير، وهناك جهود 
مكثف����ة لتهيئ����ة افضل الس����بل 

الستقبال العام الدراسي«.
واعربت د.احلمود عن سعادتها 
مبا حققه املتفوقون من اجناز في 
ه����ذه املرحلة املهمة م����ن مراحل 
حياتهم الدراسية، قائلة: »أرسيتم 

االساس العلمي والنفسي واالخالقي 
الذي يضعكم على بداية  السليم 
الطريق الصحيح ملواصلة اجناز 
مشروعكم املستقبلي والوطني، 
وانتم في حاجة ماسة الى تأصيل 
وتأكيد هذا النهج القومي من اجلدية 
واملثابرة وقوة العزمية واالصرار 
عل����ى التميز والتف����وق واالبداع 
واالبت����كار والس����عي املتواصل 
الذاتي والتعليم املستمر  للتعلم 
مدى احلياة، فوطنكم العزيز الذي 
احاطكم بكل االهتمام وتعهدكم بكل 
ألوان الرعاية الواجبة واتاح لكم 
الفرص املواتية للنجاح والتفوق 
في حاجة الى ان يجني ثمار غرسه 
ونتاج عطائه مبا تنهضون به من 
مسؤولية وطنية تسهم في تقدمه 
وارتقائه، وانتم مبا نّشأتكم عليه 
أسركم الكرمية من خلق طيب اهل 
للوفاء بهذه املس����ؤولية والقيام 

وزارة ال�صحة
دولة الكويت

اإعـالن مـن وزارة الـ�صحــة
تعــــلــــن وزارة الـــــ�سحة عـــــن طــــرح املمـــار�ســـــة  رقـــــــــم 

باخلدمات  احلج  بعثة  لتزويد  �س/2010/2009/11  �س/م 

الغذائية ملو�سم حج 1430 هـ - 2009 بني احلمالت قائمة فعليًا 

بتقدمي خدمات التغذية للحجاج الكويتيني، وحا�سلة على 

وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  من  ال�سرف  مرتبة  مع  امتياز  درجة 

يف  املو�سحة  واخلا�سة  العامة  لل�سروط  طبقًا  الإ�سالمية، 

وثائق املمار�سة التي ميكن احل�سول عليها من جهاز ال�سوؤون 

املالية واخلدمات - الدور الأول - اإدارة امل�سرتيات واملخازن - 

ق�سم املناق�سات مببنى الوزارة بال�سليبخات.

ن�سر  تاريخ  من  اعتباراً  الر�سمي  الــدوام  اأوقــات  خالل  وذلك 

الإعالن يف اجلريدة. 

علمًا باأن اآخر موعد لتقدمي العطاءات هو ال�ساعة الواحدة 

العطاءات  �سندوق  يف   2009/9/7 املوافق  الثنني  يوم  ظهر 

بالعنوان املذكور اأعاله.

تاريخ  من  اعتباراً  يومًا   )90( ملــدة  العطاءات  ت�سري  كما 

الإقفال وتبلغ الكفالة الأولية )2٪( فقط اثنني باملائة من 

قيمة العطاء �ساحلة طيلة مدة �سريان العطاء.


