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تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من الزميل

با�سل �سامر التيناوي

لـــوفـــــاة املغفـــور لــه باإذن اهلل تعاىل

جـــــــده

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

أكدوا أنه تتويج لجهود بذلت وحصاد ألهداف رسمت

المتفوقون والمتفوقات لـ »األنباء«:  النجاح أجمل هدية 

متفوقو ومتفوقات الثانوية العامة.. فرحة الحاضر وآمال المستقبل

النجاح غالبا ما يكون حليف هؤالء الذين يعملون بجرأة، ونادرا ما يكون حليف 
أولئـك املترددين الذين يتهيبـون املواقف ونتائجها، هذا مـا 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 كانوا أو وافدين وكانت مبثابة تتويج جلهود بذلت وحصاد ألهداف 

حتققت واستراحة 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 األسر بأعباء كبيرة في ظل موجة غالء األسعار العاملية باإلضافة 
إلى متابعة الدروس منذ اليوم األول وتنظيم وقتهم بطريقة تتيح االستفادة الكاملة 
منه. »األنباء« فتحت قلبها قبل املكان للمتفوقني واملتفوقات وأسرهم وشاركتهم 
الفرحة واستمعت لقصص اجلهد والعطاء على مدار أعوام الدراسة وعاشت معهم 
حلظات التطلع إلى مسـتقبل يحدوه األمل ليشـاركوا في صنع نهضة أوطانهم 

ويكونوا لبنات مشرقة في نسيج املجتمع.
فتحيـة من القلب لكل من اجتهد وحقق، لكل من صبر ونال، ولكل من خطط 

وأجنز. حتية من القلب ألبنائنا املتفوقني واملتفوقات.
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رويدا عريشة96.57%: أنصح بالتركيز وعدم القلق

قالت الطالبة رويدا جمال عريشة من 
ثانوية أم القرى األهلية بنات واحلاصلة 
على نسبة 96.57% ان ضيق الوقت بالنسبة 
للفترة التي س���بقت االختبارات والفترة 
الزمنية لالختب���ار كانتا متثالن صعوبة 
بالنس���بة لي باالضافة الى ان كمية املواد 
الدراس���ية والس���هر على متابعتها سببا 
ضغطا نفس���يا الى جانب صعوبة بعض 
االمتحان���ات خصوصا مادتي الفلس���فة 

والتربية اإلسالمية.
وبينت عريشة ان الدراسة واملتابعة أوال 
ب���أول ومحاولة عدم اعطاء فرصة لتراكم 
املواد الدراسية باالضافة الى التركيز وعدم 
القلق هي نصيحتي الخواني الطلبة الراغبني 
في التفوق، مبينة ان مادة اللغة االجنليزية 
هي التخصص الذي تود االلتحاق به ألنها 
ذات مستقبل جيد خصوصا في املجتمعات 
العربية باالضافة ال���ى حبها لهذه اللغة 
وشعورها بأنها ستكون ذات شأن في هذا 

التخصص.

رويدا عريشة مع والدتها وأختها

 سها عبدالتواب تتوسط أسرتها

عصام الصقر وإبراهيم دبدوب يتوسطان بعض املكرمني

 سها عبدالتواب

سها عبدالتواب )96.19%(: أتمنى االلتحاق بكلية الهندسة المعمارية

بنك الكويت الوطني يرعى تكريم أوائل الثانوية العامة 12 الجاري
يرعى بنك الكويت الوطني حفل تكرمي أوائل 
خريجي الثانوي����ة العامة في املدارس الكويتية 
)ألقسام األدبي والعلمي والديني( للعام الدراسي 
احلالي )2009-2010( حتت رعاية وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود وذلك 
12 اجلاري.ويشمل حفل التكرمي الطلبة العشرة 
األوائل في كل من القسمني العلمي واألدبي بشكل 
عام و50 طالبا وطالبة من األوائل في القسم األدبي 
و50 طالبا وطالبة من األوائل في القسم العلمي 
وأوائل طلبة املعهد الديني، باإلضافة الى أوائل 

الثانوية العامة في مدارس التربية اخلاصة.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني 
عصام الصقر انه إميانا من بنك الكويت الوطني 
مبسؤوليته االجتماعية جتاه أبناء وطنه خاصة 
الشباب منهم يقوم »الوطني« بدعم ورعاية حفل 
خاص لتكرمي أوائل خريج����ي الثانوية العامة، 
وذلك تأكيدا على اهتمامن����ا بتلك الفئة الواعدة 
من الشباب الكويتي وتقدمي الوعد لهم في هذه 
املرحلة املهمة من حياتهم الدراسية، وأضاف ان 
البنك ايضا سيقدم للمتفوقني الى جانب التقدير 
امل����ادي فرصا تدريبية خاصة ف����ي البنك خالل 
الفترة املقبلة حتفيزا وتشجيعا لهم على التقدم 

والتطور والنجاح.

أوضح����ت الطالب����ة س����ها 
عبدالتواب مصرية اجلنس����ية 
احلاصلة على نس����بة %96.19 
علمي مبدرس����ة اجليل اجلديد 
ان الوقت لم يكن كافيا للدراسة، 
اضافة الى ان املادة العلمية كانت 
كبيرة وبحاجة الى وقت طويل 
للتحضير، الفت����ة الى ان مادة 
اللغة العربية كانت من اصعب 
املواد خالل االختبارات، كما قدمت 
نصيحة للط����الب بالتحضير 
لالمتحان����ات في بداي����ة العام 
الدراسي وعمل جدول لدراسة 

املواد وترتيب الوقت.
معربة عن املها في االلتحاق 
بكلية الهندسة املعمارية وقالت 
ان جناحها يعود الى اهلل فضله 
عليها في املقام االول ثم لوالديها 

واخوتها.
وأه����دت جناحها ل����كل من 
دعمه����ا وكان معها خالل فترة 

االمتحانات.

أكدت الطالبة نادين حسن اخلطيب من مدرسة اجليل اجلديد 
القسم األدبي بنسبة 91.8% أن جناحها كان محصلة جهد وعطاء 
على مدار 12 عاما حددت فيها هدفها وان تكون ضمن املتفوقني، 
مش����يرة الى انها علمت باخلبر عن طريق رس����الة نصية على 
هاتفها النقال، موضحة ان س����عادتها كانت ال توصف. وأهدت 
اخلطيب تفوقها لبلدها احلبيب لبنان ولبلدها الثاني الكويت 
وألس����رتها الصغيرة واملمتدة، مثمنة جهود أسرتها خصوصا 
والدتها التي سهرت على راحتها ووفرت لها كل سبل التفوق. 
وأشارت الى ان االختبارات هذا العام كانت في مستوى الطالب 
املتوسط إال فيما يخص مادة اللغة العربية التي كانت حتوي 
قدرا كبيرا من الغموض، معربة عن أملها في ان تلتحق بكلية 
اإلعالم جامعة الكويت ملا لإلعالم من دور مميز في تشكيل الرأي 

العام ولرفع اسم بلدها لبنان.

نادين الخطيب 91.8%: أهدي نجاحي 
لوالدي وسألتحق بكلية اإلعالم

نادين اخلطيب تتوسط عائلتها

نادين اخلطيب

دانة حسني

دانة حسين )98.63% (: أتمنى
أن أدرس الطب البشري

ذكرت الطالبة االردنية دانة حسني من مدرسة فجر الصباح االهلية 
في القس���م العلمي والتي حصلت على نس���بة 98.63% انها لم جتد أي 
صعوبات في االمتحانات، مشيرة الى ان االمتحانات كانت في مستوى 

الطالب املتوسط.
وذك���رت ان مادة اللغة العربية كانت صعبة ولها كثير من الفروع، 

حيث كانت في مستوى التخصصات االدبية وليست العلمية.
ولفتت الى الدراسة واملراجعة يوميا وعدم تراكم املواد واالستماع 
لنصيحة املدرسني وتخصيص وقت للراحة والنوم جيدا حتى يستطيع 

الطالب التركيز في االمتحانات.
ومتنت ان تدرس الطب البشري ألنها حتب مادة االحياء، وان الطب 

حلمها منذ الطفولة.
وأهدت جناحها ألس���رتها وعلى رأسها والدتها التي سهرت الليالي 
والى األردن والكويت والى جميع مدرساتها في مدرسة فجر الصباح.

رويدا عريشة


