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متفوقو ومتفوقات الثانوية العامة.. فرحة الحاضر وآمال المستقبل

المتفوقون والمتفوقات لـ »األنباء«: عازمون على حمل راية التقدم ألمتنا العربية
»األنباء« تواصل نقل قصص كفاحهم وأبرز الصعوبات التي واجهتهم خالل العام الدراسي

لطيفة الزامل: الجد والمثابرة
وتنظيم الوقت أهم عوامل التفوق

أحمد الدهراوي: دعم أسرتي
كان له مفعول السحر في تفوقي

حوراء الصالح: أعددت جدواًل منظمًا للدراسة 
إيماناً بمقولة »ال تؤجل عمل اليوم إلى الغد«

اك���دت ح���وراء عباس 
الصالح )كويتية اجلنسية( 
الت���ي تخرجت من ثانوية 
صفية بن���ت عبداملطلب، 
القسم االدبي بنسبة %96.4 
محققة املركز اخلامس على 
الكويتيني، ان من اصعب 
املواد خالل االختبارات مادة 
اللغة العربية باالضافة الى 
كمية املواد والتي اعتبرت 
الت���ي  م���ن الصعوب���ات 
واجهته���ا خالل التحضير 

لالمتحانات.
وافادت حوراء: كنت اعد 
اجلدول الدراسي والدروس 
يوميا واراجع كل مذكراتي 
يوميا النني اؤمن مبقولة 
ال تؤجل عم���ل اليوم الى 

الغد.
اود االلتحاق  وقال���ت: 
بكلية العل���وم االدارية او 
الفرنس���ية. واهدت  اللغة 
جناحها لوالديه���ا وادارة 
املدرسة متمثلة مبديرتها 
وجمي���ع  واملس���اعدين 
املدرسات خاصةمعلماتها 

منيرة وعذبة ومها.
ونصحت حوراء زمالءها 
املقبلني على الثانوية العامة 
بتنظي���م الوقت واالعتماد 
عل���ى النف���س ومتابع���ة 
تعليمات املدرسني، مؤكدة 
ان الثق���ة بالنفس من اهم 

عوامل التفوق.

أكدت الطالبة لطيفة وليد الزام����ل )كويتية( احلاصلة على 
نسبة 94.22% القسم االدبي ثانوية ابرق خيطان والتي جاءت في 
املرتبة ال� 33 على الكويتيني، ان ضيق الوقت والرغبة في انهاء 
املنهج قبل االمتحان والسهر الطويل من الصعوبات التي واجهتها 
خالل التحضير، مشيرة الى انها حضرت نفسها لالمتحانات قبل 
بدايتها بفترة مناسبة وعملت على تنظيم الوقت جيدا لتستطيع 
االنتهاء من املنهج. وقدمت لطيفة نصيحة للطالب باملثابرة واجلد 

ووجهت كلمة لكل اخلريجني قائلة: نحن ابتدأنا ولم ننته. 
وأضافت: ان من أصعب املواد كانت مادة اللغة العربية والفلسفة. 
وأعربت عن أملها في االلتحاق بكلية احلقوق لقلة الطالب الراغبني 
في االلتحاق بها وخلدمة الكويت وشعبها في هذا املجال. وأهدت 
لطيف����ة جناحها ألمها وعائلتها التي وف����رت لها الدعم املعنوي 
ووفرت لها كل أجواء التفوق والدراس����ة، والى كل من ساندها 

وكان سببا في وصولها الى هذا النجاح والتفوق.

أكد الطالب احمد مدحت الدهراوي من ثانوية عبداهلل العسعوسي 
مبنطقة حولي التعليمية، القس���م العلمي، بنسبة 94%، انه علم 
باخلبر عن طريق رسالة نصية على هاتفه النقال، معربا عن سعادته 

بنجاحه الذي جاء تتويجا جلهوده على مدار العام الدراسي.
وأوضح الدهراوي ان اختبارات هذا العام جاءت في مس���توى 
الطالب اجليد، إال فيما يخص الرياضيات والكيمياء التي لم تخل 
أس���ئلتهما من الغموض، مشددا على انه اعتمد على نفسه ووثق 
في قدراته ولم يعتمد على الدروس اخلصوصية اال عند الضرورة، 
مشيدا بدور املعلمني واإلدارة املدرسية في تهيئة األجواء املناسبة 
للتفوق. وأهدى جناحه ألس���رته الصغيرة وخص والديه اللذين 
كانت لنصائحهما ومتابعتهما اليومية مفعول السحر وانعكست 
إيجابا على نتيجته، كما أهدى جناحه الى أس���رته وخاصة جده 

وجدته ووطنه احلبيب مصر ولبلده الثاني الكويت.
وأش���ار الى انه ينوي االلتحاق باألكادميية البحرية في مدينة 

االسكندرية او اجلامعة األميركية بالقاهرة.

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.

حصل على 94% في القسم العلميالـ 33 على الكويتيين بـ 94.22% )أدبي(

الخامسة على الكويتيين )أدبي( بـ %96.4

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 - فريال حماد

كرم دياب ـ قاسم باشا ـ حسن حسيني

الثانية على الكويتيين في القسم األدبي بـ %97.23

منال العدواني: أدين بالفضل ألسرتي
وأهدي تفوقي إلى صاحب السمو والشعب الكويتي

أكدت الطالبة الثانية على الكويتيني في القسم األدبي 
بنسبة 97.23% منال عادل العدواني من مدرسة املنصورية 
مبنطقة العاصمة التعليمية، انها علمت بنبأ تفوقها عن 
طريق اتصال هاتفي من وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود، مشيرة الى ان مشاعرها كانت 
ال توصف حيث اختلطت فيها األحاس���يس، ألنه يوم 

احلصاد الذي توج مجهوداتها على مدار عام كامل.

وأهدت العدواني جناحها الى صاحب السمو األمير 
وسمو ولي عهده األمني وسمو رئيس مجلس الوزراء 
وعموم الش���عب الكويتي، موضحة انها تدين بالفضل 
ألس���رتها ولوالدتها ووالدها عل���ى دعمهم الال محدود 

وتهيئة كل الظروف املواتية للنجاح والتفوق.
وأشارت الى ان اختبارات هذا العام كانت في مجملها 
في مس���توى الطالب املتوس���ط اال فيما يخص اللغة 

العربية التي كانت متش���عبة في دراس���تها وذلك ألن 
معظمها يعتمد على دراس���ات تراكمية، مشيدة بدور 
ادارة املدرس���ة واملعلمات وعلى رأسهم مديرة املدرسة 

سوسن الشايجي.
وأعربت عن أملها في ان تلتحق بكلية اآلداب قس���م 
اللغة االجنليزية على ان تكمل دراساتها العليا في احدى 

حوراء عباس الصالحاجلامعات املشهورة باخلارج.

منال عادل العدواني

دالل املسعود

منال تتوسط أسرتها

العاشرة على الكويتيين في القسم األدبي بـ %95.72

دالل المسعود: المراجعة المستمرة 
وتنظيم الوقت نصيحة لمن يريد التفوق

قالت الطالبة دالل عدنان املس���عود )كويتية اجلنس���ية( من 
ثانوية مارية القبطية وحاصلة على نسبة 95.72% والتي جاءت في 
املرتبة العاشرة على مستوى متفوقي القسم األدبي من الكويتيني 
ان مراجعتها املستمرة للدروس بشكل متواصل ومكثف، باالضافة 
الى تنظي���م الوقت كانا وراء تفوقها، وه���ي تنصح بهما كل من 

يطمح الى التفوق.
مبينة انها ستلتحق في جامعة الكويت قسم احلقوق ألنها حتب 
هذا التخصص، وأشارت الى إهداء تفوقها الى الكويت عامة والى 
صاحب الس���مو األمير وسمو ولي العهد وعائلتها بشكل خاص، 

مؤكدة عدم مواجهتها ألي صعوبة في جميع االختبارات.

أحمد مدحت الدهراويلطيفة وليد الزامل

أحمد مع والدهلطيفة وخالها حسن إدريس وشقيقتها


