
االثنين 15 فبراير 2010 9محليات
الدعيج دعا الطلبة المتفوقين البالغ عددهم 330 طالباً وطالبة للحضور صباح اليوم االثنين إلجراء البروڤة

الحمود: تكريم صاحب السمو للطلبة وسام على صدور كل التربويين
مريم بندق 

اكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود ان 
االسرة التربوية تتشرف بلقاء صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد صباح غد الثالثاء في قصر بيان وذلك لتكرمي كوكبة متميزة 
من ابنائنا الطلبة املتفوقني في املراحل الدراسية االنتقالية )الصفوف 
اخلامس – التاسع – والثاني عشر( والبالغ عددهم 330 طالبا وطالبة. 
وقالت احلمود في بيان صحافي: »ان تكرمي س��موه البنائه الطلبة 
املتفوقني وسام على صدورنا كتربويني نعتز ونفتخر به ونستمد 
م��ن خالله القوة والعزمية والدعم املعنوي الكبير من والدنا وقائد 
نهضتنا«، مشيرة الى انه لشرف كبير ال يدانيه شرف للمتفوقني 
وهم يتلقون تكرمي صاحب السمو االمير وانهم يهدون هذا التفوق 

لسموه وللكويت الغالية األم عرفانا بجميلها وان تفوقهم لهو دافع 
كبير لرفع ش��أن الكويت عاليا مواكبا لألمم واملجتمعات املتقدمة 
ويعاهدون اهلل ان يكونوا خير اوفياء في مسيرة بناء الدولة العصرية 
للوصول الى ارفع املراتب في ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو 
االمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم اهلل. 
واك��دت احلمود على اهمية التس��لح بالعلم واملعرفة ليكون اللبنة 
االساس��ية والثروة احلقيقية في مس��يرة التق��دم والبناء للوطن 
العزيز باعتبار دعم سموه الدافع احلقيقي نحو استمرارية املثابرة 
واحلف��اظ على التفوق في املراحل الالحقة م��ن عملية التحصيل 
العلمي ليكونوا صناع احلضارة وبناة املجد للوطن الغالي. من جهته 
طالب قال الوكيل املس��اعد لالنشطة الطالبية دعيج الدعيج. ابناءه 

املتفوقني بضرورة احلضور الى االدارة العامة للمنطقة التعليمية 
التي يتبع لها الطالب املتفوق الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم 
حتى يتسنى للمنطقة نقل الطالب والطالبات الى قصر بيان صباح 
الي��وم االثنني الجراء البروڤة متهيدا للحفل الذي س��يقام صباح 
الثالثاء برعاية وحضور صاحب السمو االمير ودعا الدعيج الطلبة 
املتفوقني الى ض��رورة التواجد وعدم التغيب الهمية هذا التكرمي 
الذي تعتز به االس��رة التربوية متمنيا عدم التخلف مطالبا مديري 
ومديرات املدارس بتسهيل أمور الطلبة ومنحهم فرصة لقاء القائد 
الوالد باعتبار ان هذا التكرمي عيد لكل ابنائنا املتفوقني ودعم كبير 
ملس��يرة تفوقهم خللق جيل قادر على االبداع والتفوق في ش��تى 

مناحي احلياة. وفيما يلي االسماء:

الطلبة الخمسون األوائل الفائقون 
)الكويتيون( الحاصلون على شهادة 

الثانوية العامة ـ القسم العلمي

ف���اح مبارك  ف���اح حج���رف   ٭
احلجرف

رمي سالم سبتي سفر الكندري  ٭
مرمي حيدر جاسم محمد عرب  ٭

علي حسني عبدالنبي صفر  ٭
مض���اوي عزيز مقب���ل دويان   ٭

امليموني
عبداللطي���ف  ولي���د  مني���رة   ٭

السردي
فاطمة بدر ناصر سعد العريفي  ٭

كوث���ر محمود خليفة حس���ني   ٭
علي

محم���د خلف عبداله���ادي علي   ٭
الزعبي

عبدالغف���ور  نبي���ل  أمين���ة   ٭
العوضي

جنان ضرار علي ما احمد املا   ٭
علي

عبداهلل احمد عبداهلل حسني  ٭
كوث���ر جاس���م محم���د مختار   ٭

الشطي
لولوة جاس���م محم���د إبراهيم   ٭

املهيني
ب���زة ب���در يوس���ف عبدالكرمي   ٭

الصقر
براك توفيق سليمان محمد  ٭

مشعل عادل محمد عبدالسام  ٭
عه���د هل���ول فرح���ان س���اكت   ٭

العتيبي
أمي���ر محم���د أحم���د  فاطم���ة   ٭

اخلميس
س���ارة حج���ب ن���زال حج���ب   ٭

العنزي
ري���ان خال���د جاس���م غل���وم   ٭

الهندياني
فاطم���ة أحم���د محمد حس���ن   ٭

املوسوي
م���رمي إبراهي���م يوس���ف حمد   ٭

اخلضر
آالء أحمد يوسف غلوم حسني  ٭

سارة خالد محمد أحمد ملك  ٭
هي���ا س���عود محم���د عبداهلل   ٭

الفارس
لولوة إسماعيل احمد إسماعيل   ٭

املوسوي
س���مانة حس���ن غل���وم عل���ي   ٭

اجلزاف
عب���داهلل عبي���د خل���ف ن���زال   ٭

العنزي
س���جا رياض عبدالعزيز محمد   ٭

بوالبنات
قتيبة جمال خليفة السهلي  ٭

نورة عبدالعزيز محمد عبداهلل   ٭
خلف

روان سليمان راشد ناصر محمد   ٭
النعيمي

مرمي الفي الفي سالم الشمالي  ٭
شهد محمد عبدالعزيز عبداهلل   ٭

الهويدي
حوراء سالم عيدان محيمد اكبر  ٭

لولوة خالد سالم محمد السويلم   ٭
السليمان

محم���د منص���ور خليف���ة علي   ٭
املجادي

نورة منصور محمد العجمي  ٭
ضح���ى محم���د س���الم محمد   ٭

ارحمه
دان���ة عبدالعزي���ز احمد محمد   ٭

البغلي
مني���ة يون���س محم���د يونس   ٭

الياسني
منى هادي حمد املطيري  ٭

إسراء يوسف عبداهلل علي  ٭
ف���رح ب���در عبداحملس���ن أحمد   ٭

الدويسان
ن���ورة فاي���ز عبداهلل عيس���ى   ٭

العلي
بدري���ة زي���د عق���اب محم���د   ٭

اخلطيب
عادل سند مبارك سند املطيري  ٭

صال���ح محم���د خال���د ابراهيم   ٭
اخلبيزي

محمد فيصل محمد حسني محمد   ٭
آني

الطلبة الخمسون األوائل الفائقون 
)الكويتيون( الحاصلون على شهادة 

الثانوية العامة ـ القسم األدبي

حليمة عبداألمي���ر محمد أحمد   ٭
مهنا

انتص���ار صالح ه���زاع حالوب   ٭
اخلالدي

مش���اعل قاس���م ناصر حس���ن   ٭
الشويكر

إمي���ان عاي���د مدغ���م مطل���ق   ٭
العازمي

ن���ورة خال���د محم���د عبداهلل   ٭
الدعي

أمل حجي مفرح سالم القصبا  ٭
رمي أحمد عبداهلل أحمد مدوه  ٭

حوراء يوس���ف منص���ور علي   ٭
ذياب

أغادي���ر أحم���د من���اور حمود   ٭
العازمي

أمج���اد عبداللطي���ف عب���داهلل   ٭
املهمل

خل���ود زعل عبداحملس���ن فراج   ٭
العصيمي

هب���ة مش���عل س���عود جاب���ر   ٭
الهاجري

حتري���ر حم���د عبداهلل س���عد   ٭
القحطاني

منيرة أحم���د عبدالعزيز محمد   ٭
الدوسري

ألطاف فهد عويض املطيري  ٭
مليس يوس���ف علي عبدالعزيز   ٭

احلبيب
في فؤاد محمد علي األربش  ٭

جن���ود عب���داهلل محم���د زيد   ٭
العتيبي

دالل فاروق عبداحملسن املتروك  ٭
م���ي س���الم محم���د عب���داهلل   ٭

العجمي
منيرة شافي فهد عبيد العازمي  ٭
فاطمة منير سردار نواب دين  ٭

عي���د  مب���ارك  مرض���ي  دالل   ٭
الوسمي

سارة حمود خليفة الشمري  ٭
عه���ود ظاف���ر حم���د مناح���ي   ٭

العجمي
عبدالرحم���ن صب���اح خال���د   ٭

الصواغ
دانة مج���دل ش���بيب عصمان   ٭

السهلي
كوثر حميد حسني علي القاف  ٭

مها خالد محمد سعد البيدان  ٭
من���ال ش���افي بجاد س���لطان   ٭

العجمي
الدانة مناح���ي صنهات متعب   ٭

املطيري
مرمي علي محمد العجمي  ٭

رفعة فاهد علي فهيد معتقة  ٭
رمي حس���ني س���عد منش���ان   ٭

النمشان
فرح نزال فالح سعد املعصب  ٭

في عدن���ان محم���د عبدالعزيز   ٭
الصقعبي

تهان���ي عي���د رجع���ان محمد   ٭
العازمي

أس���ماء فوزي أحم���د عبداهلل   ٭
الدويخ

مروة أحمد يعقوب احلمدان  ٭
مرمي عس���اف صحن عس���اف   ٭

املطيري
ش���هد مناحي س���عود س���اير   ٭

املطيري
إبراهيم  إبراهي���م عل���ي  آم���ار   ٭

العطار
جن���ان أحم���د عب���داهلل عل���ي   ٭

إسماعيل
عائش���ة س���عد محمد موس���ى   ٭

العبيدان
عائش���ة مناحي س���عود ساير   ٭

املطيري
معال���ي صنيت���ان صنه���ات   ٭

الديحاني
هب���ة صال���ح مب���ارك صال���ح   ٭

العجمي
حترير سيان عايض العنتري  ٭

فج���ر خال���د محم���د عب���داهلل   ٭
الفودري

جملية عوض ساري املطيري  ٭

اسم الطالب الحاصل على المركز 
األول في شهادة الثانوية العامة 

على مستوى دولة الكويت ـ القسم 
العلمي

أمين مدحت محمود شومان  ٭ 

اسم الطالبة الحاصلة على المركز 
األول في شهادة الثانوية العامة على 
مستوى دولة الكويت ـ القسم األدبي

فاطمة محمد حسن كركي  ٭ 

الطلبة المبدعون الحاصلون على 
جوائز خليجية ودولية

طال محمد الشقيح  ٭
عبدالعزيز محمد الشقيح  ٭
حمد عدنان مزعل عبداهلل  ٭

حمد خالد سعد العليمي  ٭
فاطمة طارق الشيخ  ٭

عبدالعزيز سليمان املطوع  ٭
أحمد أسعد أحمد عبداهلل  ٭

محمد منصور املجادي  ٭
أحمد أمني الشمالي  ٭

األسماء التي سقطت سهوا عند 
تكريمهم في العام الماضي

سليمان أحمد حسني أحمد  ٭
شهد علي سعود عبدالعزيز  ٭

روان عبدالرحمن محمد أحمد  ٭

 الصف الخامس ـ منطقة األحمدي 
التعليمية

رمي محمد س���عود دغيم رشيد   ٭
العازمي

فاطم���ة ج���واد كاظ���م طاه���ر   ٭
اخلياط

هادية ناصر حمد العجمي  ٭
لطيف���ة س���الم ف���اح عبداهلل   ٭

الهاجري
إميان حس���ن علي يوسف علي   ٭

مراد
عل���ي محم���ود عب���داهلل علي   ٭

عبداهلل
رحاب عبداهلل عبيد حمود جبل   ٭

املطيري
غادة فارس هادي ملبز العجمي  ٭

مرمي س���عود عبدالعزيز غازي   ٭
الرشيدي

ماك عباس علي عباس غلوم  ٭
هلة محمد فاح العازمي  ٭

أحم���د صويلح محم���د مصلح   ٭
املطيري

إبراهي���م محمد  أس���امة محمد   ٭
الشامي

مع���اذ عبدالس���ام عبداحلليم   ٭
عبدالرحمن

الصف الخامس ـ منطقة الجهراء 
التعليمية

جوهرة عبداهلل ف���اح حذيان   ٭
العجمي

ن���ورا فه���د راف���ع س���عدون   ٭
احلسيني

فه���د س���عد س���ند هديس���ان   ٭
الشمري

أماني فيصل خلف اخليوطي  ٭
مني���رة س���عود ثاب���ت محمد   ٭

احلبشي
مانع سعود محمد العجمي  ٭

وضحة محمد سالم العجمي  ٭
إبراهيم  إبراهيم محمد  منصور   ٭

ناصر
ضاري مطلق ناصر العنزي  ٭
عائشة ناشر عوض احلربي  ٭

فيصل س���عد س���ند هديس���ان   ٭
الشمري

أسامة خالد عايد اجلنفاوي  ٭
منيرة هزاع رماح املطيري  ٭

الصف الخامس ـ منطقة حولي 
التعليمية

شهد عبدالعزيز أحمد  ٭
زينب رضا اخلميس  ٭

سارة حسن مصطفى  ٭
سارة محمد العسعوسي  ٭

فاطمة عبداهلل أحمد اهلل امليرزا  ٭
جنان يحيى سيد سيد علي  ٭

فرح سالم املتساوي  ٭
ن���ور محمود خضي���ر حاجيه   ٭

محمد
ضحى عدنان بدر املسلم  ٭

دان���ه عبداللطي���ف محمد علي   ٭
الكندري

فرح يعقوب محمود  ٭
مرمي إبراهيم عبداهلل  ٭

سارة جمال سالم  ٭
نور خالد العسوسي  ٭

مرمي عصام فهد الدباسي  ٭
حنني حمد الغريب  ٭

الصف الخامس ـ منطقة العاصمة 
التعليمية

حمد عماد محمد نور العوضي  ٭
محمد عبداهلل علي املا  ٭

س���ليمان عب���داهلل س���ليمان   ٭
العصيمي

أحمد جنيب محمد العوضي  ٭
رقية هاني حسن علي نقي  ٭

عبدالوه���اب عبدالرحمن جنم   ٭
احلميدان

أحمد بدر حمود عبداهلل القاف  ٭
محمد يعقوب سعيد البلوشي  ٭

عبداحملس���ن عبدالوهاب خلف   ٭
السعيد

حمد عادل نعمان محمد الريس   ٭

نرج���س عبدالصم���د مصطفى   ٭
سيد

أحم���د ف���وزي محمد جاس���م   ٭
الصراف

الصف الخامس ـ منطقة مبارك 
الكبير التعليمية

عمار محمد علي الكندري  ٭
منى رضا طرقي علي احلربي  ٭
خالد إبراهيم يوسف عبداهلل   ٭

فاطم���ة عبدالرحم���ن رمضان   ٭
الهاجري

رؤى فراس محمد احمد   ٭
نوف عبيد الرشيدي  ٭

منيرة حسام الصهيل   ٭
زهراء عبداجلليل يوسف حبيب   ٭

عابدين 
أسماء عبداهلل خميس   ٭

م���رمي أب���و بك���ر عل���ي محمد   ٭
عبداهلل

عبداهلل جمال محمد فتح اهلل  ٭
شيخة أحمد حماد شارع اللهو   ٭

ود وليد محمد علي اخلليفي   ٭
لطيفة بدر خلف مسلم احلربي   ٭

سارة خالد جاسم الصايغ  ٭
ناجي هادي ناجي   ٭

عبدالعزيز جاسم التوم  ٭

الصف الخامس ـ منطقة الفروانية 
التعليمية

فرح فهيد محمد دعيج الركيبي  ٭
كوث���ر يات���ي بخيت س���لطان   ٭

البخيت
فيحاء مشعل منور ساطي منقاش   ٭

محسن 
رهف خلف منور ساطي منقاش   ٭

محسن
فاطمة س���عود هوي���دي مطلق   ٭

الرشيدي
فن���ر س���عود هوي���دي مطلق   ٭

الرشيدي
رؤى علي أحمد عبداهلل   ٭

خولة فندي محسن املطيري   ٭
عمر علي عشبان رومي  ٭

مرمي محمد أحمد عبداهلل محمد  ٭
طي���ف دعي���ج عب���داهلل دعيج   ٭

الركيبي
دان���ة رائ���د ب���در غ���امن محمد   ٭

احلساوي
لول���وة محمد محس���ن مرزوق   ٭

املطيري
رمي محمد شريدة مفرج عبداهلل   ٭

الديحاني

التكريم األميري للطلبة األربعة األوائل

 ٭ الص���ف اخلام���س � التربي���ة 

اخلاصة
سليمان محمد املعمري  ٭

منارة علي العنزي  ٭
أفنان ناصر الكندري  ٭

أمل مقيم الدوسري  ٭

التكريم األميري للطلبة األربعة األوائل

 الصف التاسع ـ التربية الخاصة

حسن داود مظفر  ٭ 
هاجر عبدالهادي البطاح  ٭

محمد سليمان الفارس  ٭

الطالبة الحاصلة على المركز األول 
في شهادة الثانوية العامة بمدارس 

التربية الخاصة ـ القسم العلمي

هيام س���يد أحم���د خلف اهلل   ٭ 
سيد

الطالبة الكويتية الحاصلة على المركز 
األول في شهادة الثانوية العامة 
بمدارس التربية الخاصة ـ القسم 

األدبي

فجر فهد فرحان العدواني  ٭ 

 الصف الخامس ـ التعليم الخاص

يوس���ف خالد عاي���ش صغير   ٭
العازمي

أروى عبدالعزي���ز عبداللطيف   ٭
الياقوت

مرمي محمد علي فهد بوزبر  ٭
عل���ي حس���ني محمد موس���ى   ٭

الهالي
محمد عبداهلل غلوم عباس  ٭

خالد عبداهلل ثويني العنزي  ٭
سارة حبيب درويش علي  ٭

علي وليد جعفر  ٭
سعاد عادل عبداهلل الصانع  ٭

روان علي إبراهيم حاجيه  ٭
عبداهلل بدر سالم الشطي  ٭

الصف التاسع ـ التعليم الخاص

أمين���ة عل���ي حس���ني نعم���ة   ٭
عبدالرحمن

سليمان محمد أمان عباس علي  ٭
حمد ناصر عبداهلل العنزي  ٭

ط���ال عب���داهلل غل���وم عباس   ٭
شمشير

زين���ب محمد يوس���ف عبداهلل   ٭
احلداد

أحمد محمد غلوم رضا تقي  ٭
رمي ماجد عبدالرحمن العوضي  ٭

فاطم���ة س���الم زمان مش���اري   ٭
عويد

عبدالرحم���ن م���داهلل عاي���ض   ٭
العنزي

ناص���ر س���الم ناص���ر س���الم   ٭
العجمي

الصف التاسع ـ منطقة األحمدي 
التعليمية

روان أحم���د حس���وني س���اهر   ٭
الشمري

مرمي مصطفى حسن القاف  ٭
هنوف عب���داهلل محمد س���عد   ٭

العجمي
ط���ال جم���ال خال���د مب���ارك   ٭

العازمي
بش���اير ع���واد س���عود عبي���د   ٭

العازمي
أس���ماء عبداهلل راش���د حمود   ٭

الشحومي
جناء فهد عواد مبارك العازمي  ٭

فج���ر عبدالهادي عوض جبران   ٭
العجمي

بشاير عامر راجح القحطاني  ٭
حنان بدر حمود سالم العازمي  ٭

منيرة حمد خالد حماد  ٭
هند عبداهلل مطر فهد الشمري  ٭

بن���در بعيج���ان غ���ازي  آالء   ٭
احلربي

سارة عبدالعزيز عطاهلل محمد   ٭
الفريش

الصف التاسع ـ منطقة الجهراء 
التعليمية

سارة سعد عبداهلل العجمي  ٭
شيخة عش���بان مطلق فرحان   ٭

الظفيري
وضح���ة حجرف ف���اح مبارك   ٭

احلجرف
أمل فهد حامد مضحي العنزي  ٭

ش���يماء برج���س فالح ش���ارع   ٭
العجمي

رمي عامر جبير الفضلي  ٭
أنفال مساعد عوض فاضل  ٭

شافي فالح عواد العنزي  ٭
حصة خالد مبارك احلجرف  ٭

بلقي���س ترك���ي ب���ادي عم���ر   ٭
الشمري

أس���ماء فيصل بري���ت جلفيف   ٭
العنزي

أمج���اد محم���د ده���ام زومان   ٭
الشمري

عالية ناصر حمران خشمان  ٭
مرمي عطا اهلل سعد السعيدي  ٭

أفراح عبداهلل فرج املطيري  ٭
إميان عيد سند الشمري  ٭

الصف التاسع ـ منطقة حولي 
التعليمية

دالل سالم حسني الشطي  ٭
فاطمة يوسف اخلضر  ٭

إسراء أحمد إبراهيم عبدالعزيز  ٭
أنور عبداحملسن  نورة باس���م   ٭

الفهد
رح���اب ف���اح مب���ارك حمي���د   ٭

العازمي
فهد محمد علي بوزبر  ٭

حليمة حسن  ٭
جند سليمان علي النجدي  ٭

أمل خالد عبداهلل حمد الهران  ٭
نورة رياض عبكل العبكل  ٭

زينب عبداحلميد محمد  ٭
ناصر مهدي عيس���ى ناصر بو   ٭

عليان
هبة خالد أحمد البصري  ٭

مرمي فاضل حسن حيدر جمال  ٭
نرجس سلمان سيد خلف  ٭

آي���ات حس���ن ه���ال حس���ن   ٭
الدويخي

لطيفة عبدالكرمي عبدالعزيز  ٭
س���ارة عبدالرض���ا عب���داهلل   ٭

محميد

الصف التاسع ـ منطقة العاصمة 
التعليمية

جلني حس���ني عبداحلميد كاظم   ٭
آل رشيد

مني���رة س���الم أحم���د محم���د   ٭
العبدالهادي

بدرية عماد مبارك السيد عبداهلل   ٭
الرفاعي

علي محمد راشد علي الراشد  ٭
رفع���ة عل���ي مس���اعد محم���د   ٭

احلميدة
فاطمة عبدالعزيز أحمد النجار  ٭

م���رمي عبداللطي���ف عيس���ى   ٭
الشطي

ش���روق س���ليم محمد س���عيد   ٭
احلوتري

دالل عي���د مب���ارك عوي���ض   ٭
الصابري

فاطمة أحمد محمد حجي أكبر  ٭
م���رمي راش���د محم���د خليف���ة   ٭

الدرعاوي
منيرة عص���ام عبدالعزيز علي   ٭

اخلالد
ن���ورة عب���داهلل عبداحملس���ن   ٭

التويجري
لول���وة صال���ح محم���د حم���د   ٭

السعيدان

 الصف التاسع ـ منطقة الفروانية 
التعليمية

فاطمة علي صالح حمد  ٭
منال حامت مهلي الرشيدي  ٭

مروة فهد محمد املتروك  ٭
فرح جمال عوض الدويخ  ٭

سارة أحمد عبدالرحمن عبدالرحيم   ٭
أسد

زينب جابر أحمد عبداحملس���ن   ٭
الصالح

فاطمة فاضل عبداهلل علي تقي  ٭
سجى عبداهلل جاسم الشمري  ٭

فاطم���ة عب���داهلل عبداله���ادي   ٭
عبداملجيد

هديل محمد علي العتيبي  ٭
أماك سالم مهلي الرشيدي  ٭

إميان عبدالوهاب أحمد املطوع  ٭
ليل���ى مط���ر بج���اد خويت���م   ٭

الديحاني
ن���ور باس���م س���هيل عبداهلل   ٭

السهيل
محمد ش���فاي محمد ضيف اهلل   ٭

العتيبي
منار ناصر مفلح املطيري  ٭

الصف التاسع ـ منطقة مبارك الكبير 
التعليمية

طال محمد خالد عثمان شقيح  ٭
محمد صباح خالد الصواغ  ٭

محسن وحيد حسن علي باقر  ٭
زين���ب طال���ب حم���زة عباس   ٭

القاف
سارة حمد محمد العتيبي  ٭

شيماء عبدالكرمي أحمد تشو  ٭
أم���ل جاس���م خليف���ة بديوي   ٭

الراجحي
مروة جاسم شاهني دشتي  ٭

مرمي عبدالرحم���ن محمد أحمد   ٭
الكندري

شهد فيصل أحمد الكندري  ٭
نور غنام فهد الفراع العازمي  ٭

آيات هاشم عيسى سيد هاشم  ٭
محمد علي عبدالغفار آتش  ٭

فاطمة خليل عل���ي محمد علي   ٭
كرميي

ناص���ر عماش محم���د عبداهلل   ٭
العجمي

نرجس يوسف أحمد تشو علي  ٭
م���رمي عبدالرحمن إس���ماعيل   ٭

رمضان

الصف التاسع ـ المعهد الديني

عايشة عبداهلل جاسم الكندري  ٭
عايدة خالد حسن مال اهلل  ٭

أسماء فؤاد إبراهيم العوضي  ٭
طال���ب  عبداللطي���ف  طي���ف   ٭

العبداجلليل

أسماء الطلبة األربعة الفائقين 
)الكويتيين( الحاصلين على شهادة 

الثانوية العامة ـ المعهد الديني

عائش���ة محم���د عب���داهلل فهد   ٭
السلطان

لطيف���ة خال���د س���عود أحم���د   ٭
الشايع

الش���يماء ف���رج مطل���ق محمد   ٭
الرشيدي

أبرار جاسم محمد علي املجيبل  ٭

العمر: عودة طابور الصباح أضفت جوًا
من الحماس لبدء يوم دراسي جديد

انتظام الطلبة في الطابور يعزز قيم الوالء واالنضباط لدى الطلبة

دعت أولياء األمور إلى التزام أبنائهم خالل الفترة المقبلة

يسرى العمر تفقدت انطالق اليوم األول بعد إجازة منتصف العام

فرحة الطالبات بعودتهن إلى املدرسة

الطلبة في أحد الفصول الدراسية

طالبات يرفعن أعالم الكويت عاليا

أكدت مدير عام منطقة الفروانية التعليمية 
يسرى العمر ان نسبة احلضور التي سجلت في 
مدارس منطقة الفروانية جتاوزت ال� 90% في 
مختلف املراحل، موضحة ان االدارات املدرسية 
وفرت جميع السبل لضمان انطاق اليوم األول 
ملا بعد اجازة منتصف العام حيث مت التأكد من 
توافر الكتب املدرسية للفترات املتبقية وسد 

النقص في الهيئات االدارية والتعليمية.
وأضافت العمر في تصريح صحافي عقب 
جولة ش���ملت عددا من امل���دارس في املنطقة 
ان عودة طابور الصب���اح أضفى جو اجلذب 
واحلماس ألبنائنا لبدء يوم دراسي جديد حيث 
جتلت االهداف الوطنية من حتية العلم وتعزيز 
القيم الوطنية والوالء واالنضباط لدى الطلبة، 
مش���يرة الى ان الطلبة والطالبات أبدوا رغبة 
في اعادة الطابور كونه يحقق لهم قيما عالية 

مع بداية يومهم الدراسي.
ودع���ت العمر أولياء األم���ور الى احلرص 
على استمرار التزام ابنائهم في احلضور خال 
الفترة املقبلة والتي ستشهد قطع ما تبقى من 
مناهج املواد لضمان التحصيل العلمي وكذلك 

الوطنية باألعياد  املدارس  ستشهد احتفاالت 
وبعيد العلم اخلاص بالفائقني واملتميزين وهي 
أمور ترس���خ العديد من القيم املثلى، مثمنة 
جهود االدارات املدرسية في توفير كل ما من 
ش���أنه ان يكون عنصرا جلذب الطلبة خال 
العام الدراسي ومش���يدة كذلك بروح الفريق 
الواحد واألس���رة التي متيز منطقة الفروانية 
مما يحقق أعل���ى درجات التفوق والتحصيل 

ألبنائنا الدارسني.
م���ن جانبها قالت مراقب���ة رياض األطفال 
واملرحلة االبتدائية باإلنابة زكية أبل ان انطاق 
الفصل الثاني ش���هد عودة النشاط الصباحي 
لطلبة رياض األطفال والذي يبدأ به اجلدول 
اليومي حيث ينقسم الى العديد من األنشطة 
املتعددة والت���ي تكون عناصر جذب لألطفال 
وتخلق اجواء تربوية مثلى ويشهد كذلك حتية 
العلم لتعزيز مكانة الوطن والوالء له، مبينة 
ان مراحل الرياض ش���هدت نس���بة عالية في 
احلضور مما يؤكد حرص اولياء االمور، مشيدة 
بجهود معلمات الرياض في خلق افضل االجواء 

التربوية لألطفال.


