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متفوقو ومتفوقات الثانوية العامة.. فرحة الحاضر وآمال المستقبل

متفوقون ومتفوقات لـ »األنباء«: بالتنظيم والمثابرة حققنا ما نصبو إليه
أكدوا أنهم لن يتوقفوا عند هذا الحد وسيواصلون التفوق للمشاركة في بناء أمجاد أوطانهم

لولوة متوسطة والديها وأشقاءها لولوة عبدالسالم العبدالكرمي

عذبي العنزي مع والده

بشرى متوسطة والديهانهلة مع والدها وشقيقها

حنان سعود الشمري مع والدها

عذبي عذاب العنزي

نهلة حامد مرعي

لولوة العبدالكريم: دعم أسرتي ساعدني 
على مواجهة أصعب اللحظات خالل فترة االمتحانات

أوضحت املتفوقة لولوة عبدالس����ام العبدالكرمي 
احلاصلة على نسبة 98.13% وجاءت باملرتبة 23 على 
الكويتيني القسم العلمي في ثانوية شريفة العوضي 
انها كانت تستغرق كل الوقت في املذاكرة ولذا حصلت 
على هذه النس����بة، ولفتت إلى أن مادة اللغة العربية 
هي املادة الصعبة الوحيدة التي واجهتها من بني املواد 
كلها ومتنت أن تلتحق بكلية الطب ألنها مهنة سامية، 

ودعت لول����وة الطاب إلى الثقة باهلل أوال ثم بتنظيم 
الوقت واالعتماد على ال����ذات واحلرص على املذاكرة 
الدائمة، واشارت لولوة الى ان اصعب ما واجهته خال 
التحضي����ر لامتحانات كان وفاة جدتها، الفتة إلى أن 
ذلك كان له تأثير كبير عليها، إال أن إميانها بقضاء اهلل 
وقدره، إضافة إلى وقف أسرتها بجوارها ساعدها على 
جتاوز هذه احملنة واالس����تمرار في االختبارات بشكل  

وأهدت لولوة جناحه����ا إلى والديها واخوانها وجميع 
افراد اس����رتها للدعم الامتناهي ال����ذي قدموه لها كما 

اهدته الى وطنها الكويت.
وفي اخلتام توجهت لولوة بالش����كر والتقدير إلى 
معلماتها وإدارة مدرستها جلهودهن الكبير في احلفاظ 
على مصلحة الطالبات وتشجيعهن املستمر لتحقيق 

النجاح والتفوق.

الـ 23 على الكويتيين علمي بـ %98.13

عذبي العنزي: سأدرس الهندسة
وأهدي تفوقي إلى صاحب السمو

نهلة مرعي: لدّي »روشتة« خاصة 
تساعد الطالب على تحقيق التفوق

بشرى مصطفى : أهدي تفوقي ألسرتي
وسألتحق بكلية اآلداب لدراسة »اإلنجليزية«

أعرب الطالب عذبي عذاب العنزي الثالث على الكويتيني في القسم 
العلمي بنسبة 98.81% من مدرسة أنس بن مالك مبنطقة الفروانية عن 
سعادته البالغة لتفوقه وحصوله على مركز مميز في الترتيب العام، 
موضحا انه يهدي جناحه لصاحب الس����مو األمير وسمو ولي العهد 

وسمو رئيس مجلس الوزراء وجلميع الشعب الكويتي.
ولف����ت العنزي الى ان تفوقه جاء محصل����ة جهد وعرق ومثابرة 
وس����هر، مثمنا دور والدي����ه بعد املولى عز وجل ف����ي دعمه وتوفير 
األجواء املائمة للدراسة، متوجها بالشكر ألخته د.نادية وأخيه أحمد 
ومدير املدرسة وليد النوري واملديرين املساعدين. وأشار الى انه علم 
باخلبر عن طريق اتصال هاتفي من وزيرة التربية د.موضي احلمود، 
موضحا ان االختبارات في مجملها كانت في مستوى الطالب املتوسط، 
فيما عدا اختبار األحياء الذي جاء غير متوقع، معربا عن أمله في ان 
يلتحق بكلية الهندسة. ونصح زماءه الطاب بضرورة تنظيم الوقت 
والدراسة من اليوم األول في العام الدراسي وحتديد أهداف واضحة 

وطاعة الوالدين التي اعتبرها مفتاح النجاح.

النجاح غالبا ما يكون حليف هؤالء الذين يعملون بجرأة، ونادرا ما يكون 
حليف أولئك املترددين الـذي يتهيبون املواقف ونتائجها، هذا ما قاله 
جواهر الل نهرو ليلخص رؤيته لتحقيق النجاح، فاألعمال العظيمة تتحقق 

باإلصرار ال بالقوة، والناجحون ال ينتظرون النجاح لكنهم يذهبون إليه.
مبجرد أن أعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نتائج االختبارات 
النهائية للصف الثاني عشر في النظام املوحد بقسميه العلمي واألدبي 
عمت الفرحة بيوت الناجحني، مواطنني كانـوا أو وافدين وكانت مبثابة 
تتويج جلهود بذلت وحصاد ألهداف حتققت واسـتراحة ولو مؤقتة بعد 

جهد كبير استمر على مدار عام كامل.

حقا ما أجملها حلظات الفرحة والتي قد تختلط فيها مشـاعر الفرحة 
بالبكاء، وما أعظم التفوق الذي يأتي بعد صبر وعناء ليكلل جهود من عملوا 
ويتوج أعمال من ثابروا بال كلل، محاطني بدعوات األهل واألصدقاء، عبارات 
أكد عليها املتفوقون واملتفوقات من أبنائنا الذي حجزوا ألنفسهم مكانا 
في لوحة الشرف في وزارة التربية، وكان تفوقهم خير هدية ملن سهروا 
على راحتهم ووفروا لهم جميع سبل النجاح والتفوق سواء في البيت أو في 
املدرسة. أجمع أغلب املتفوقني واملتفوقات على أن سر تفوقهم يكمن 
في التركيز املطلق داخل احلصة الدراسية واعتمادهم بشكل كبير على 
التحصيل في املدرسة دون اللجوء إلى الدروس اخلصوصية التي أثقلت 

كاهل الكثير من األسـر بأعباء كبيرة في ظل موجة غالء األسعار العاملية 
باإلضافة إلـى متابعة الدروس منذ اليـوم األول وتنظيم وقتهم بطريقة 
تتيح االسـتفادة الكاملة منه. »األنباء« فتحت قلبها قبل املكان للمتفوقني 
واملتفوقات وأسرهم وشاركتهم الفرحة واستمعت لقصص اجلهد والعطاء 
على مدار أعوام الدراسة وعاشـت معهم حلظات التطلع إلى مستقبل 
يحدوه األمل ليشـاركوا في صنع نهضة أوطانهم ويكونوا لبنات مشرقة 

في نسيج املجتمع.
فتحية من القلب لكل من اجتهد وحقق، لكل من صبر ونال، ولكل من 

خطط وأجنز. حتية من القلب ألبنائنا املتفوقني واملتفوقات.

بينت الطالبة نهلة حامد مرعي )مصرية اجلنسية( في ثانوية 
التوحيد، واحلاصلة على نسبة 94.68% علمي، ان قصر الفترة 
احمل���ددة جلدول االمتحانات تعد من الصعوبات التي واجهتها 
خال التحضير ولم يكن هناك وقت كاف بعد كل مادة لاستعداد 

الختبار املادة التالية بشكل جيد.
مش���يرة الى انه لم تكن هن���اك اي صعوبة في االمتحانات 

وكانت كلها في مستوى الطالب املتوسط.
وقدمت نهلة روش���تة خاصة للراغبني في التفوق قائلة ان 
تنظي���م الوقت واملتابعة اليومية للمواد الدراس���ية والتركيز 
واجلهد واملثابرة منذ اليوم األول للدراسة من أهم عوامل النجاح 
والتف���وق ونصحت جميع الطلبة بعدم تأجيل عمل اليوم الى 

الغد والتوكل على اهلل في كل خطوة في حياتهم.
وأعرب���ت ع���ن أملها في دراس���ة الطب ومواصلة مش���وار 

التفوق.

أكدت الطالبة بشرى محمد صالح مصطفى من مدرسة 
صفي���ة بنت عبداملطلب في منطقة األحمدي التعليمية 
والتي حصلت على نسبة 94.69% في القسم األدبي انها 
حتمد اهلل على النتيجة وان كانت تتوقع نس���بة أكبر، 
مش���يرة الى ان اختبارات هذا العام جاءت في مستوى 
الطالب املتوسط إال فيما يخص اختباري الفلسفة واللغة 

العربية.
وأوضحت بشرى انها اعتمدت على نفسها ولم تلجأ 
للدروس اخلصوصية، الفتة الى انها تش���كر معلمات 
املدرسة على جهودهن في توجيه الطالبات وتشجيعهن 
على بذل املزيد من اجلهد للحصول على أفضل النتائج 
وأهدت بشرى تفوقها ألسرتها الصغيرة ولبلدها احلبيب 
س���ورية، معربة عن أملها في ان تلتحق بكلية اآلداب 

قسم اللغة اإلجنليزية.

الثالث على الكويتيين في العلمي بـ %98.81

حصلت على 94.69% في القسم األدبيحصلت على 94.68% علمي

بشرى محمد مصطفى حنان الشمري: أسرتي
 لها الفضل الكبير في تفوقي

أوضحت الطالبة حنان س���عود عبداهلل الش���مري � كويتية 
اجلنسية من ثانوية الهدى األهلية احلائزة بنسبة 97.71% املرتبة 
44 القسم العلمي ان من الصعوبات التي واجهتها خال التحضير 
لامتحانات تشعب املواد والكمية كانت كبيرة وبحاجة الى وقت 

طويل للتحضير.
وزادت ان أصعب مادة خال االختبارات هي الرياضيات، ناصحة 
جميع الطاب بتنظيم الوقت والتحضير جيدا في بداية السنة.

وأضافت ان طموحها االلتحاق بكلية الطب.
وأهدت جناحها الى صاحب السمو وإلى أهلها الذين ساندوها 
كثيرا على مدار العام وأثناء فترة االمتحانات، مؤكدة ان الفضل 
الكبير فيما وصلت اليه يعود في املقام األول الى اس���رتها التي 

هيأت لها كل سبل النجاح والتفوق.
وأضافت حنان انها لن تنس���ى فض���ل معلماتها وجهودهن 
املتواصلة في مساعدة الطالبات على مواصلة املشوار واالستعداد 

لتحقيق أفضل النتائج.

الـ 44 على الكويتيين علمي بـ %97.71

فريق العمل
أسامة دياب ـ دانيا شومان

ندى أبونصر ـ فرج ناصر
محمد راتب ـ لميس بالل

عادل الشنان 

التصوير:
أسامة البطراوي ـ سعود سالم

كرم دياب ـ قاسم باشا ـ حسن حسيني


