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)انور الكندري(وكيلة التربية متاضر السديراوي وم.نبيل بن سالمة ومحمد الكندري وفهد الغيص يتوسطون عددا من الطلبة الفائقني الرئيس التنفيذي لـ »زين« م.نبيل بن سالمة متحدثا إلى املتفوقني

عدد من املتفوقات مع وكيلة التربية متاضر السديراوي والوكيلة املساعدة منى اللوغاني..ومتفوق خالل تكرميهمتفوقة تتسلم جائزتها

متفوقو ومتفوقات الثانوية العامة.. فرحة الحاضر وآمال المستقبل

بن سالمة: »شبكة جامعة المستقبل« تجّسد حرص »زين« على تحمل المسؤولية االجتماعية
أسامة دياب

في حفل بهيج أقيم في قاعة 
الراية بفندق كورت يارد ماريوت 
وبحض���ور الرئيس التنفيذي 
ل� »زين« م.نبيل بن س���امة 
ووكيلة وزارة التربية متاضر 
السديراوي والوكيل املساعد 
للتعليم النوعي محمد الكندري 
والوكي���ل املس���اعد للتعليم 
الغيص والوكيل  اخلاص فهد 
املساعد لقطاع األنشطة الطابية 
دعيج الدعيج، كرمت شركة زين 
لاتصاالت الفائقني والفائقات 
من طاب الثانوية العامة للعام 

الدراسي 2009 � 2010.
وف���ي كلمته أك���د الرئيس 
التنفيذي ملجموعة »زين« أن 
النجاح ش���عور عظيم  فرحة 
كونه ميثل أولى خطوات رحلة 
كبيرة نحو جناح أكبر ليعبروا 
الى حياتهم العملية اجلديدة، 
موضحا أن فرحة اليوم تقاس 
مبدى اجلهد واملثابرة والعمل 

املتواصل على مدار العام.
وخاطب بن سامة الطاب 
الفائق���ني قائا أنت���م متثلون 
نصف احلاضر وكل املستقبل، 
والرحلة أمامكم مازالت طويلة 
ومليئة بالتحديات ولكننا نثق 
في قدراتكم وأنكم ستكونون 
على قدر كبير من املسؤولية.

ولفت إلى أن شركة زين تدرك 
متام���ا أن التعليم هو البوابة 
األساس���ية لتنمية املجتمعات 
ملا يلعبه م���ن دور حيوي في 
بناء النسيج االجتماعي لألمم 
والشعوب، مش���يرا ملبادرات 
زين التي تقوم بها من منطلق 
مس���ؤولية اجتماعية وإميان 
مطلق بالقضايا الوطنية، مشددا 
على أن املسؤولية االجتماعية 
تشكل الواقع اجلديد في مجال 
األعمال وه���ي عنصر جتاري 
مؤثر يسهم في حتقيق الرخاء 

االجتماعي واالقتصادي.
وأوضح بن سامة أن »شبكة 
جامعة املستقبل« التي أسستها 
الشركة مؤخرا للشباب الكويتي 
جسدت هذه املعاني فهي كيان 
تنموي شبابي يتألف من طاب 
جامعيني يستثمرون أنفسهم 
حتت أجنحة زين ولعل التعاون 

الذي تقوم به ش���ركة زين مع 
شركة »Cisco« وجامعة الكويت 
والذي يهدف إلى تدريب أكثر 
من 90 أل���ف معلم من مدارس 
مختلفة في جميع أرجاء الكويت 
لرأب الفجوة القائمة في مجال 
تكنولوجيا املعلومات ويبرز 
جهود الشركة في مجال تطوير 

التعليم.

وش���دد على أن »زين« لن 
تتوق���ف عن دعم ومس���اندة 
العملية التعليمية ولن تتوقف 
عن املب���ادرات التي تصب في 
هذا االجتاه ألن زين تس���تمد 
عافيته���ا من خال ش���راكتها 
االجتماعي���ة، متمنيا التوفيق 
الفائق���ني والفائقات،  للطاب 

مهنئا أسرهم وعائاتهم.

شّدد خالل حفل الشركة لتكريم متفوقي ومتفوقات الثانوية العامة على أنها لن تتوقف عن دعم العملية التعليمية

السديراوي: االنتهاء من ترسية مناقصة الهيئة التمريضية 
و120 ممرضة في عيادات »االبتدائي« اعتبارًا من بداية العام

كش���فت وكيلة وزارة التربية متاضر 
السديراوي عن االنتهاء من ترسية مناقصة 
توفير الهيئ���ة التمريضية في العيادات 
الصحية في املدارس، مؤكدة انه س���يتم 
توفير 120 ممرضة في املدارس االبتدائية مع 
انطاقة العام الدراسي 2011/2010 املقبل.

وقالت السديراوي في تصريح أدلت 
به للصحافيني مس���اء اول من امس على 
هامش حضوره���ا حفل تكرمي املتفوقني 
الذي نظمته شركة »زين« في قاعة الراية، 
ان »التربية« حصلت على موافقة وزارة 

الصحة الستمرار الهيئة التمريضية العاملة 
في مدارسها وهو أمر تعاوني تشكر عليه 
وزارة الصحة، موضحة ان االتفاق على 
االستعانة بالهيئة التمريضية ملدة 6 أشهر 
بدءا من مطلع العام الدراسي اجلديد حتى 
تتاح الفرصة للتربية من استكمال اجراءات 

الهيئة التمريضية اخلاصة بها.
واكدت السديراوي ان وزارة التربية 
تعمل على قدم وساق لتوفير كل االمكانيات 
التي من شأنها ان تخدم احلقل التربوي 
في م���دارس الكويت، مش���يرة الى انها 

تدفع بقوة لتفعيل جملة من املش���اريع 
التربوية منها مشروع تركيب الكاميرات 
في امل���دارس احلكومية كخطوة ايجابية 
للقضاء على جميع السلوكيات والسلبيات 
التي تشهدها بعض مدارسنا، موضحة ان 
سبب التعطيل تقدمي التظلمات من قبل 
بعض الشركات ولكن سيتم االنتهاء منها 
قريبا ليتم تركيب الكاميرات خال شهر 
اغسطس املقبل حتى تكون جاهزة قبل 

بدء العام الدراسي اجلديد.
وفيما يخص مشروع ادخال الوجبات 

الغذائية في مدارس التعليم االبتدائي، قالت 
السديراوي: مت االنتهاء من ترسية املناقصة 
وج���ار اآلن توقيع العقد مع الش���ركات 
املعنية، الفتة الى انه مت عمل بروڤة توزيع 
الوجبات قبل انتهاء العام الدراس���ي في 
احدى املدارس االبتدائية التابعة ملنطقة 
حولي التعليمية ملدة اسبوعني بحضور 
مديري مدارس املرحلة، وذلك ليتس���نى 
معرفة طريقة تطبي���ق العقد حتى يتم 
تفعيل املش���روع في شهر اكتوبر املقبل 

بعد انطاقة العام الدراسي.

أكدت تفعيل مشروع وجبات االبتدائي بدءًا من أكتوبر المقبل

وكيلة التربية: صرف مكافآت التصحيح قريبًا
الس���ديراوي في تصريحها على  أش���ارت 
هامش احلفل ال��ى موافق��ة وزارة املالي��ة قب��ل 
أس���بوعي��ن عل�ى ص��رف املكافآت املتأخ��رة، 
مؤك�����دة ان القط��اع املال��ي ب��وزارة التربي��ة 
يعم��ل اآلن ع��ل�����ى تن��زي�����ل املبال��غ ف��ي 
حساب��ات مس���تحقيه��ا، وهي تشمل العاملني 
في رعاية املتعلمني وتعليم الكبار، معلنة عن 
موافق���ة ديوان اخلدمة املدنية على اس���تمرار 
العمل مبراكز رعاية املتعلمني للعام الدراسي 

.2011/2010

وفيم���ا يتعل���ق مبكاف���آت املصححني في 
الكنت���روالت، ذكرت الس���ديراوي انه مت رفع 
الكشوفات بأسمائهم متهيدا لصرفها في أقرب 

وقت ممكن.
وثمنت الس���ديراوي ف���ي نهاية تصريحها 
مس���اهمة القط���اع اخلاص في دع���م العملية 
التعليمية وتكرمي املتفوقني تشجيعا لهم على 
االس���تمرار في التفوق وحتقيق أعلى املراتب 
من العلم، متمني���ة للجميع التوفيق والقبول 

في جامعة الكويت.


