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لقطة تذكارية خالل حفل تكرمي متفوقي الثانوية برعاية بنك الكويت الوطني

»الوطني« يرعى حفل »التربية« لتكرمي الطلبة متفوقي الثانوية العامة

عبدالعزيز الفضلي

رعى بنك الكويت الوطني 
حفل وزارة التربية الرسمي 
اخلاص بتكرمي أوائل الطلبة 
من خريجي الثانوية العامة 
للعام الثاني عشر على التوالي 
في القسمني العلمي واألدبي، 
إلــى جانــب املعهــد الديني، 
إضافــة إلى أوائــل الثانوية 
في مدارس التربية اخلاصة 
للعام الدراسي )٢٠١٩/٢٠١8(، 
وذلك بحضــور وكيل وزارة 
التربية والتعليم د.ســعود 
احلربي مبسرح وزارة التربية 

في جنوب السرة.
هنــأ  املناســبة،  وبهــذه 
الرئيس التنفيــذي ملجموعة 
بنك الكويــت الوطني عصام 
الصقر الطلبة املتفوقني على 
النتائج املبهرة التي حققوها، 
معربــا في الوقت نفســه عن 
اعتزازه بجهودهم التي بذلوها 
في سبيل حتقيق هذا التفوق 

الباهر.
وأكد الصقر ان رعاية بنك 
الكويت الوطني حلفل تكرمي 
أوائــل الطلبــة مــن خريجي 
الثانوية للعام الثاني عشــر 
علــى التوالي تأتــي في إطار 
مســؤولية البنك االجتماعية 
جتاه قطاع التعليم الذي يعد 
االستثمار فيه أساسا لتطور 
وتنمية املجتمعات، مشيرا إلى 
أن املتفوقني يشــكلون ثروة 
وطنيــة يجــب أن حتاط بكل 
مقومــات الرعايــة واالهتمام 
لتصبح من األعمدة الراسخة 

ملستقبل واعد للكويت.
وأشــار الصقــر إلــى أن 
مشاركة البنك في هذا احلدث 
املهم تعد عالمــة مميزة في 

التنمية والتقدم لبلدنا احلبيب 
الكويت، مشيرا إلى أن الوطني 
يحــرص علــى دعم شــريحة 
الشــباب من خالل األنشــطة 
التعليمية والتدريبية الهادفة 
إلى رفع مســتواهم التعليمي 
وزيــادة خبراتهــم العمليــة، 
وذلــك من خــالل توفيــر كل 
السبل ملواصلة مسيرة التفوق 
وحتقيق طموحاتهم من أجل 

دعم تنمية وتقدم البالد.
وقــال الصقــر: »فــي إطار 
مسؤوليتنا االجتماعية نستقبل 
علــى مــدار العــام مجموعات 

وأضــاف احلربــي ان أهم 
أهداف الوزارة هي بناء إنسان 
يقود املستقبل، مشيرا الى أن 
هــذه االحتفاليــة تؤكد إميان 
الكويــت بحــق اإلنســان في 

التعليم.
وأوضــح ان التفوق ثمرة 
جهد سنني من اجلد واملثابرة 
وينم عن إحســاس باملواطنة 
للكوكبة املتميزة التي حرصت 
على التفوق لرفعة اسم بلدها 

الكويت عاليا.
وتوجه احلربي بكلمه إلى 
املتفوقــني قائال: »إن املشــوار 
القادم اصعب وعليكم ان ترفعوا 
سقف توقعاتكم وطموحاتكم 
وأن تكونوا مواطنني صاحلني 
يعملون على دعم خطة التنمية 
في البالد كونكم مســتقبلها، 
والشــكر والعرفــان موصول 
الى أولياء األمور على ما بذلوه 
من جهد وحتمل للمســؤولية 
مع ابنائهــم للوصول الى هذا 

التفوق«.
وأضــاف: »انتــم أنهيتــم 
املرحلــة الثانوية وبدأمت اآلن 
مرحلة جديدة وأصعب والنجاح 
الــذي حققتمــوه هــو جناح 

وزارة التربيــة وجريــا علــى 
عادتها الســنوية تنظم حفل 
تكرمي ابنائنا الطلبة الفائقني 
في املرحلة الثانوية للقسمني 
العلمــي واألدبــي بالشــراكة 
املجتمعية مع القطاع اخلاص، 
مؤكدا ان تفوق ابنائنا الطلبة 
له اثر ايجابي على نفوســهم 
واولياء أمورهم، وذلك بتشجيع 
ابنائهــم باجلانــب التعليمي 
والشأن االكادميي، متمنيا لهم 
دوام التوفيــق والنجــاح في 
املرحلة االكادميية واجلامعية.
بدورهمــا، ألقــى كل مــن 
الطالب عبداهلل القطان والطالبة 
ريان الرفاعي كلمة مماثلة نيابة 
عــن زمالئهما املتفوقني الذين 
أكدوا خاللها بأنهم تلقوا شتى 
العلوم واملعارف وغرس للقيم 
احلميدة الى جانب االهتمام من 
قبل املعلمني األفاضل الذين لم 
يكلوا وال يتعبوا في تلقينهم 
العلــوم النافعة حتى وصلوا 

الى التفوق.
وأشــارا إلى أنهم ميثلون 
كوكبــة فــي تاريــخ الكويت 
متوجهــني بالشــكر الــى من 
أوصلهم لهذا التفوق ومواصلته 

مختلفــة مــن طلبــة املدارس 
واجلامعــات ضمــن برامــج 
التدريب احملترفة التي يقدمها 
البنك ملساعدتهم على استيفاء 
متطلبات التخرج املستقبلية 
متهيدا لدخولهم سوق العمل 
ملا في ذلك من ضمان ملستقبل 
املجتمع وباعتباره واجبا وطنيا 
واجتماعيا واستثمارا حقيقيا 

في املستقبل«.
ودعا الصقر في ختام كلمته 
الطلبة إلــى مواصلــة اجلهد 
والتخطيط السليم ملستقبلهم 
عبر اختيار التخصصات التي 
يحتاجها سوق العمل خاصة 
ان الكويت حتتاج إلى طاقات 
وإبداعــات ابنائها في ســبيل 

حتقيق رؤية ٢٠35.

شراكة مجتمعية
من جانبه، أكد وكيل وزارة 
التربية د.ســعود احلربي أن 
الشــراكة املجتمعيــة مع بنك 
الكويــت الوطنــي ورعايتــه 
الســنوية لهذا احلفل تؤكد أن 
املؤسســات في الكويت تعمل 
ملصلحة املجتمــع، معربا عن 

اعتزازه بهذه اجلهود.

اجتماعــي ال يأتي بنجاح فرد 
واحد والتفوق ليس بالدرجات 
فقط وامنــا التفــوق باخللق 
واالخالص للوطن والشعور 
باملسؤولية وان تكون مواطنا 
صاحلا حتترم القانون وحتترم 
حقوق االنسان وحتترم البيئة 
والنظام«، موصيا الطلبة بأن 
يرفعوا سقف أمانيهم والبحث 
عــن أفضــل الســبل لتحقيق 
النجــاح، اضافــة الــى اجلــد 
واالجتهاد واالخالص للوطن، 
مشيرا إلى أن تاريخ التعليم 
في الكويت يعود الى عام ١887 
إذ بدأ بالكتاتيب، الفتا إلى أنه 
في عام ١٩١١ بدأت الكويت في 
التعليم الرسمي وفي عام ١٩36 
أنشــأت دائرة املعــارف وهذا 
يبني مــدى االهتمام احلقيقي 

بالتعليم.
وشــكر احلربــي املعلمني 
واملعلمات واإلداريني في وزارة 
التربية على جهودهم املبذولة 
وبنــك الكويــت الوطني على 

العطاء والدعم املستمر.
من جانبــه، ذكــر الوكيل 
املســاعد للتنميــة التربويــة 
واألنشطة فيصل املقصيد ان 

في املستقبل لرفعة اسم بلدهم 
الكويت بجميع احملافل الدولية 
ودعم خطة التنمية في الكويت 

.٢٠35

تكرمي املتفوقني
وخالل احلفل كرم الصقر 
ود.احلربــي نحــو ١5٠ طالبة 
وطالبا مــن األوائل )كويتيني 
وغيــر كويتيــني( في أقســام 
العلمي واألدبي والديني، وأوائل 
الثانويــة العامة فــي مدارس 
التربية اخلاصة. كما مت تكرمي 
الطلبة الفائزين في مسابقات 
التميز العلمي التي تشارك فيها 
وزارة التربية محليا وخليجيا.

وقام د.احلربي بتكرمي بنك 
الكويت الوطني على إسهاماته 
في مجال التعليم ودعمه للطلبة 
في مختلف املراحل التعليمية، 
حيث قام بتسليم عصام الصقر 
هديــة تذكاريــة تقديــرا على 
إجنازات »الوطني« التعليمية.
هذا، ويلتــزم بنك الكويت 
الوطني بتوفير برامج تدريبية 
للخريجني والطلبة من الكوادر 

الوطنية الشابة.
كما يحــرص البنــك على 
االهتمام بالشباب الكويتي ودعم 
النشاطات التعليمية الهادفة 
إلى تطويــر وتنمية الكفاءات 
الوطنيــة وتســليحها بالعلم 
واملعرفــة، كاحــدى أولوياته 
ضمن املسؤولية االجتماعية 
التــي يلتزم بهــا، حيث يوفر 
البنــك مختلف أشــكال الدعم 
للطلبة والطالبــات من خالل 
املبادرات التعليمية والتدريبية 
التي دأب على إطالقها، وتتضمن 
دورات تدريبيــة متخصصة 
معدة خصيصا للكوادر الوطنية 

من اخلريجني.

للعام الثاني عشر على التوالي.. و»الوطني« لن يدخر جهداً في دعم الشباب ومتكينهم من املساهمة في مسيرة تنمية الكويت

درع تكرميية لـ »الوطني« تقديرا للدعم املتميز

جانب من التكرمي عصام الصقر ود.سعود احلربي يكرمان الطالب عالء الفراج

)متني غوزال(شهادة تقدير ألحد املتفوقني عصام الصقر يلقي كلمته خالل حفل تكرمي متفوقي الثانوية 

عصام الصقر ود.سعود احلربي وفيصل املقصيد يكرمون ريان الرفاعي »الوطني« يكرم أحد املتفوقني

املسؤولية االجتماعية للبنك 
وجزءا أساسيا من التزامنا 

جتاه وطننا الكويت.
وأوضح الرئيس التنفيذي 
ملجموعة بنك الكويت الوطني 
أنه وانطالقا من اإلميان الراسخ 
بالدور احليوي للمؤسســات 
الوطنية نحو االســتثمار في 
الطاقــات الشــبابية الواعــدة 
وتأهيلها لقيادة املستقبل، فإن 
بنك الكويت الوطني لن يدخر 
جهدا في دعم الشباب وتوفير 
كل مــا يلزم من أجل متكينهم 
وتدريبهم للمساهمة في مسيرة 

احلربي: القطاع اخلاص ركيزة أساسية في دعم الكفاءات الوطنية وخلق بيئة مشجعة للتميز والتفوقالصقر ألوائل الثانوية العامة: الكويت حتتاج إلى طاقاتكم وإبداعاتكم لتحقيق رؤية 2035

ملشاهدة الڤيديو


