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الطالب���ة األولى  أك���دت 
على الكويتيني ف��ي القس���م 
العلمي فاطمة خميس عبداهلل 
الفيلك�����اوي من مدرس���ة 
الثانوي��ة بنس���بة  النهضة 
98.93% ان االجته���اد واجلد 
واملثابرة وتشجيع والدتها 
الت���ي تدي��ن له�����ا بالوالء 
لكونه���ا هي من ش���جعتها 
وهيأت لها الظروف املواتية 
للنجاح والتفوق، وكانت من 

أهم مفاتيح النجاح.
وأشارت الى ان االختبارات 

ج��اءت ف��ي مست��وى الطال��ب اجلي��د ماع��دا 
اختبار اللغة العربية الذي اتس���مت أس���ئلته 
بالغم���وض، وأهدت جناحها لصاحب الس���مو 

األمير وس���م��و ولي عهده 
األمني وسمو رئيس مجلس 
الوزراء وجلميع عموم الشعب 

الكويتي.
ان  أملها في  واعربت عن 
تلتحق بطلبة الطب جامعة 
الكويت على ان تكمل دراستها 
العلي���ا ف���ي احدى أش���هر 
اجلامعات العاملية شريطة ان 
تكون بصحبة والدتها عفاف 

األنصاري.
وأوضحت انها لم تعتمد 
على ال���دروس اخلصوصية 
إال فيما ندر واملواد التي حتتاج لبعض اجلهد، 
مثنية على جهود مدرس���ات مدرستها والعمل 

على راحة الطالبات.

ذكرت الطالبة أسماء 
أبوبك����ر عب����داهلل من 
الساملية بنات،  ثانوية 
منطقة حولي التعليمية، 
انها  بنس����بة %96.77 
علم����ت باخلب����ر عن 
»األنب����اء«،  طري����ق 
معربة عن س����عادتها 
بنجاحها وتفوقها الذي 
جاء تتويج����ا جلهدها 
وعملها على مدار عام 
كام����ل، موضح����ة انها 
ته����دي جناحها لبلدها 
احلبيب مصر ولبلدها 
الثاني الكويت وألسرتها 
وإلدارة ثانوية الساملية 
بنات ومعلماتها الالئي 
بذلن اجلهد والعرق من 
اجل إيص����ال املعلومة 

للطالبات. ولفت����ت عبداهلل الى انها اعتم����دت منهجية واضحة منذ 
بداية العام الدراسي، حيث قس����مت وقتها بطريقة فعالة واستفادت 
منه االس����تفادة القصوى باالضافة الى التركيز الشديد داخل الصف 
الدراسي واالنتباه لتعليمات املعلمات، مشيدة بدعم أسرتها التي وفرت 

لها كل سبل الراحة للتفوق والنجاح.
وأش����ارت الى انها اعتمدت على نفس����ها بصورة مميزة ولم تلجأ 
لل����دروس اخلصوصية إال فيما ندر، معرب����ة عن أملها في ان تلتحق 

بكلية الهندسة جامعة الكويت.
وخصت بالشكر املربية الفاضلة ثريا الفارسي على جهودها ودعمها 

الالمحدود للطالبات.
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