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أسماء متفوقي الثانوية المكرمين في حفل »التربية« االثنين المقبل

غادة فالح إبراهيم بشناق  ٭
عيسى محمد خليفة الديني  ٭

فرح محمود محمد الكيالني  ٭
من���ة اهلل مصطف���ى عل���ي   ٭

محمد
رمي ضياء الدين يوسف علي  ٭

طارق فايز ياسني لطفي  ٭
شريف عبداحلميد حشيش  ٭

منار محمود محمد السعداوي  ٭
اسماء عزت حمزة صالح  ٭

وئام محمد نبيه مجني  ٭
شذى سمير بيازيد  ٭

أحمد أحمد حمدنا اهلل رفاعي  ٭
سندس صالح عبداهلل أحمد  ٭
فاطمة مصطفى محمد طاهر  ٭
املاركيزة ياسمني نادر القنة  ٭

سارة عبداجلبار صالح  ٭
سارة حمد عبداهلل الشمري  ٭

رمي نايف صنيهيت شرار  ٭
مينى خالد عبداحلليم رضوان  ٭

منال عادل خالد العدواني  ٭
رويدا جمال احمد عريشة  ٭

في محمد يسر ذكراهلل  ٭
فاطم����ة خمي����س عب����داهلل   ٭

الفيلكاوي
حصة عبدالعزيز القريشي  ٭

عذبي عذاب زيدان نايف  ٭
عبدالعزيز ع����الء عبدالعزيز   ٭

بوقريص
مرمي عادل جاسم غلوم  ٭

خالد حجرف فالح احلجرف  ٭
جعف����ر  يعق����وب  مني����رة   ٭

الكندري
روان حمد محمد الراشد  ٭

ب����دور احم����د ش����مالن احمد   ٭
البحر

امينة مهدي قطيف الشمري  ٭
رقية حسن عبداهلل حسني  ٭
دعاء احمد محمد العيسى  ٭

سارة محمد هالل راشد آل بن   ٭
علي

زه����راء حس����ني ابراهيم علي   ٭
عرب

شيخة س����الم فرحان مشاري   ٭
عويد

رواء احمد راشد الشطي  ٭
زهراء عبدالوهاب عبداحلسني   ٭

فرج
زهراء كاظم محمد احلسيني  ٭
فاطمة علي سلمان اخلواري  ٭

خالد سعد ماطر الشمري  ٭
محمد خالد فرج السعيد  ٭

لول����وة عبدالس����الم احم����د   ٭
العبدالكرمي

شوق محمود حسن البلوشي  ٭
ناصر احمد علي احمد قاسم  ٭

كوث����ر ع����ادل ابراهي����م علي   ٭
حسن

هند فوزي علي محمد فرج  ٭
علي عادل علي احمد مظفر  ٭
جمانة قاسم محمد جرخي  ٭

محم����د صال����ح عبدال����رزاق   ٭
العبدالرزاق

مش����اري محمد احم����د خالد   ٭
املشاري

سلوى غايب مرضي العازمي  ٭
هديل صالح يوس����ف عباس   ٭

العنزي
عبدالرحمن طارق عبدالرحمن   ٭

البدر
فرح لؤي علي سعدون البدر  ٭

فهد عبداحملس����ن احمد محمد   ٭
اخلليفة

علي مه����دي عيس����ى ناصر   ٭
بوعليان

اميان عبداحلسني محمد سعيد   ٭
محمد

زينب ناصر غلوم علي  ٭

امي����ان طامي ش����بيب طامي   ٭
العجمي

هيا سليمان سعيد الفيلكاوي  ٭
سارة أحمد حمد الشتيلي  ٭

حوراء فيصل صادق اجلمعة  ٭
حنان سعود الشمري  ٭

سلوى أحمد عبداهلل املفرح  ٭
لبابة يوسف سليمان املطوع  ٭

أحمد خالد أحمد البصيري  ٭
أنفال محمد ابراهيم الكندري  ٭

أنوار علي عبداهلل أحمد  ٭
حسني عبدالعزيز املوسى  ٭

خديجة سلمان سيد هاشم  ٭
شجون بدر نعيم العجمي  ٭

حوراء عباس غلوم الصالح  ٭
صبيحة طارق عبداهلل املطر  ٭

عائش����ة حس����ني إس����ماعيل   ٭
الفيلكاوي

رمي جنيب أحمد العبيد  ٭
معالي خالد سعيد الصواغ  ٭

دالل عدنان عبداهلل املسعود  ٭
أماني غريب ضاحي احلربي  ٭

حصة عامر عبداهلل حسن  ٭
نورة جاسم أحمد البالول  ٭

سارة حسني محمد بو خلف  ٭
منيرة عقاب مطلق عوض  ٭
منيرة محمد خالد العجمي  ٭
منال دعيج خلف الغريب  ٭

شعاع راشد سالم العازمي  ٭
نسيبة س����ليمان عبدالرحمن   ٭

الناجم
مرمي عبداألمير مختار بهمن  ٭

لطيف����ة معج����ب عب����داهلل   ٭
العجمي

آالء عبد الرسول كاظم صالح  ٭
ألط����اف نعم����ان عبدالق����ادر   ٭

احلميدان
فاطمة خلف بليل العتيبي  ٭

شيماء عبدالعزيز مجيد حياة  ٭

داليا جمال ابراهيم بهبهاني  ٭
سارة هويدي عواد العازمي  ٭
مرمي سلطان صقر املطيري  ٭

روزه حمد جابر علوش  ٭
مها عدنان سعود الزايد  ٭

مرمي عدنان راشد املال  ٭
أبرار سيف عجيل الظفيري  ٭
هاجر سهو مطلق اخلالدي  ٭

فاطمة محمد حسني البلوشي  ٭
نادية محمد سعود العازمي  ٭
لطيفة وليد عبداهلل الزامل  ٭

عبداهلل جواد منصور احلرز  ٭
مها فردان منشان النمشان  ٭

شهد حامد مطني مطلق  ٭
شريفة علي فهد الراشد  ٭

وضحة سعد مسعود الهمالن  ٭
ندى عايد سعد العتيبي  ٭

نورة عيدان سعد الطعان  ٭
أمل جمعان فالح العازمي  ٭

شيماء ناصر هزاع العنزي  ٭
هاجر سالم محمد العجمي  ٭
نورة قبالن محمد العازمي  ٭

شيخة عيسى بو غيث  ٭
هند خالد ذياب العازمي  ٭

نورة غريب عيسى املطيري  ٭
منير سعود خميس  ٭

عبدالوه����اب  داوود  آالء   ٭
العسعوسي

طيبة سعيد تشني دولياجن  ٭
عيسى وليد عيسى العود  ٭
مزمل داغسداس كالالغان  ٭
آمنة يوسف حمد الشطي  ٭

فاطم����ة عبدالعزيز جاس����م   ٭
املسعد

عبدالك����رمي  خال����د  ن����ور   ٭
الدويسان

مني����رة أحمد حم����ود مبارك   ٭
اجلناعي

إسماعيل جاد اهلل مروثا  ٭

تقيم وزارة التربية مساء االثنني املقبل حفال لتكرمي اوائل طلبة الثانوية 
العامة للعام الدراسي 2010/2009 ترعاه وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود. وقالت مديرة ادارة االنشطة املدرسية في وزارة التربية 
منى الفريح في تصريح لـ»كونا« امس ان التكرمي سيشمل الـ 50 الكويتيني 
االوئل في القسمني االدبي والعلمي اضافة الى العشرة االوائل في القسمني 
ــمل العشرة االوائل  ــياتهم كما سيش االدبي والعلمي بغض النظر عن جنس
ــمني في  في التعليم الديني اضافة الى احلاصلني على املركز االول في القس
ــة الرجاء«. ودعت الفريح الطلبة املتفوقني  مدارس التربية اخلاصة »مدرس
حلضور »البروڤة« يوم االحد املقبل في مكان احلفل بفندق الريجنسي في 
الساعة اخلامسة والنصف مساء، مشيدة برعاية بنك الكويت الوطني للحفل 
حيث سيقدم البنك مبالغ نقدية للطلبة املتفوقني اضافة الى شهادات التفوق 

وامليداليات الذهبية التي ستقدمها الوزارة، وفيما يلي االسماء:

 بشرى الزين
الوكيل املساعد للتعليم  نفى 
اخل���اص فهد الغي���ص ان تكون 
وزارة التربية قد تعرضت لضغوط 
خارجي���ة حول تعدي���ل املناهج 

الدراسية.
واوضح الغيص في تصريح 
للصحافيني لدى حضوره نيابة 
عن راعية احلفل وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود في حف���ل تكرمي الطلبة 
االردنيني والكويتيني االوائل في 
الثانوية العام���ة وجامعة عمان 
ال���ذي اقيم مس���اء اول من امس 
في فن���دق ش���يراتون، ان االمر 
يتعلق مبستوى املناهج والنظر 
املس���تمر اليها باسلوب يعاجلها 
وبدراسة متكاملة ومستمرة من 
قطاع املناهج، مشيرا الى ان هناك 
خطوة تعليمية جديدة نشأت بعد 
تبني التعليم االلكتروني والقنوات 
واملراكز التعليمية املتقدمة وكل ما 

يصب في مجال تطور التعليم.
واكد على العم���ل على جعل 
املناهج متكافئة ومتماش���ية مع 
العلمي���ة والتغيرات  التطورات 
اجلديدة، الفتا الى ان تقييم املناهج 
ودراس���تها يتم سنويا من خالل 
العمل على ازالة الس���لبيات في 
حال ان وجدت وتطبيق االيجابيات 
في املناه���ج اجلديدة املتبعة في 
اخلارج جلعل مناهجنا متكافئة 
مع اخل���ارج، وتك���ون املعلومة 
متوافرة لدى طالبنا الراغبني في 

اكمال دراستهم باخلارج.
املناهج االس���المية  وح���ول 
حتديدا اوضح وجود الكثير من 
الفتاوى والتغييرات التي تتطور 
وتتطلب ان تتماشى معها املناهج 
وذلك من خالل جعل العلم سلما 

وأمتكم وسيمثل شهادة انتماء 
ووالء وارتباط مع بلدنا القوي 
بكم وشهادة عرفان ووفاء لبلدنا 
الثاني الكويت الذي احتضنكم 

ويفخر بكم«.
من جانبه قال رئيس جامعة 
عمان األهلية د.ماهر س���ليم ان 
الكويت ما برحت سدة الريادة في 
رعاية املعلم وأهله مشيرا الى انه 
من أرض الكويت استنارت كثير 
من دول العالم العربي واإلسالمي 
مبا وفرته من سبل التعليم، وإلى 
أرضها وفدت عشرات اجلنسيات 

طلبا للرزق الكرمي«
واضاف ال ينس���ى االحرار 
مواق���ف البذل والعط���اء التي 
سطرتها قيادة واهل هذا البلد، 
حتى في احلك الظروف الدولية 
واإلقليمي���ة مبين���ا انها وعلى 
الرغم من صغر مس���احتها في 
اجلغرافيا، إال أنها كتبت تاريخا 
من نور على صعيد رعاية العلم 
وأهله، مشيرا الى انه ما من بلد 
إال ونال���ه نصيب وافر من هذا 
اخلير.وحتدث سليم عن جامعة 
عمان األهلية الفتا الى انها دأبت 
منذ تأسيسها على إيالء التعليم 
النوعي جل اهتمامها فاستقطبت 
الكفاءات التدريسية املشهود لها 
أكادمييا وعملت على توفير املناخ 
احملفز لتلقي العلم والتعلم من 
خالل توفير الوسائل التعليمية 
والتكنولوجية املتقدمة مضيفا 
انه���ا واكبت كل م���ا هو جديد 
ووفرت لطلبتها املناخ التعليمي 
السليم من نش���اطات منهجية 
وال منهجية ومؤمترات علمية 
ودولية وحققت مكانة مرموقة 
بني اجلامعات العربية من حيث 

نوعية مخرجاتها.

متواصال ومتكامال.
وفي رده ح���ول طلب بعض 
الس���فارات فتح م���دارس تابعة 
لها قال الغيص ان قطعة االرض 
خصصت للمدرسة االملانية بينما 
الطلبات االخرى املتعلقة بسفارتي 
فرنسا ومصر التزال قيد الدراسة، 
مشددا على ضرورة تقدمي املدارس 
اجلديدة خلدمات تعليمية جديدة 
للمجتمع واحلصول على مخرجات 
أكد  علمية جديدة ومفي���دة كما 
الغيص ف���ي كلمته خالل احلفل 
ان العلم وحده هو السبيل لتقدم 
الشعوب، واصفا الطلبة مبشروع 
البالد احلقيقي ومستقبلها، مشيرا 
الى ان النجاح فرحة والتفوق عزة 
وافتخار، مشيرا الى ان االحتفال 
هو ثمرة اجلهد والتعب الذي بذله 

الطلبة.
وذكر ان التفوق الذي حصده 
الطلب���ة االردني���ون م���ن خالل 
احتالله���م املرات���ب االول���ى في 

القس���مني العلم���ي واالدبي جاء 
املتكاملة للطلبة  بفضل اجلهود 
ومعلميهم ومدارس���هم وأهلهم، 
مذكرا مبا تقدمه املدارس اخلاصة 
من اهتمام بالطلبة ومن خدمات 
تعليمية واختيار جيد للمعلمني 
االكفاء والعمل على تقدمي خدمات 
وتسهيالت متكاملة للطلبة، الفتا 
الى وجود منافس���ة بني املدارس 
اخلاصة الستقطاب الطلبة املتفوقني 
واملعلمني املتميزين لتقدمي االفضل. 
مضيفا ان التعليم اخلاص يقوم 
برعاية متكاملة للطلبة املتميزين 
وابراز الكوادر التعليمية، مؤكدا 
ان االسرة لها الدور االساسي في 
التعليم اخلاص من خالل التواصل 

املستمر واملتكامل مع املدرسة.
من جهته، ألقى السفير االردني 
جمعة العبادي كلمة أعرب فيها 
عن س���عادته بتكرمي كوكبة من 

املتفوقني.
وأعرب الس���فير العبادي عن 

ش���كره وتقديره للكويت قيادة 
وحكومة وشعبا على كل املشاعر 
التي  النبيلة وامل���ودة الصادقة 
يحيطون بها أبناء اجلالية االردنية 
على هذه االرض الطيبة بصورة 
تعك���س متيز وعم���ق العالقات 
االخوية وجتذرها بني الش���عبني 
الش���قيقني بفضل الرؤى الثاقبة 
والتوجيهات  احلكيمة والسديدة 
للملك عب���داهلل الثاني وصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
كما شكر وزيرة التربية والتعليم 
العالي د.موضي احلمود وجميع 
العاملني واملنتسبني للوزارة على 
م���ا يولونه من رعاي���ة واهتمام 
للطلبة االردني���ني وما يقدمونه 
لهم من تس���هيالت كان لها االثر 
البال���غ واإلس���هام االيجابي في 
جناح مسيرتهم التعليمية ووفرت 
لهم الظروف املناس���بة واملالئمة 
للحصول على نتائج باهرة ضمن 
كوكبة الطلبة املتفوقني من اشقائهم 

الكويتيني وابناء اجلاليات العربية 
الشقيقة التي تعيش في كنف هذا 

البلد العربي االصيل.
وحتدث العبادي عن العالقات 
الكويتية � االردنية، مؤكدا: تغمر 
قلوبنا مش���اعر الفخر واالعتزاز 
مبا بلغته العالقات االخوية بني 
اململكة االردنية والكويت في جميع 
املجاالت وش���تى امليادين بفضل 
القيادتني احلكيمتني،  توجيهات 
مش���يرا الى ان ما بلغته عالقات 
التع���اون الثقافي ب���ني البلدين 
الشقيقني من مستوى طيب ومتميز 
يبعث على االرتياح، خصوصا انها 
توجت بتوقيع البرنامج التنفيذي 
للتع���اون الثقافي ب���ني البلدين 
لالعوام 2010 - 2012 خالل الزيارة 
السامية التي قام بها صاحب السمو 
األمير الى اململكة االردنية خالل 

شهر مايو املاضي.
واعتبر ان ما يثلج الصدر ما 
نشهده من توجه ابنائنا وأشقائنا 

الكويتيني لاللتحاق والدراس���ة 
في املعاهد واجلامعات األردنية 
مما يس���هم في تنمي���ة وتعزيز 
النس���يج االجتماعي ووش���ائج 
األخوة بني البلدين والش���عبني، 
معتبرا هؤالء الطلبة خير سفراء 
لألردن والكويت موضحا ان عددهم 
يقارب ال���� 3 آالف طالب وطالبة 
يعيش���ون بني أهلهم وفي بلدهم 
الثاني ويحظون باهتمام ورعاية 
خاصة م���ن جاللة امللك وحرص 
جميع اجلهات املعنية على تقدمي 

التسهيالت الالزمة لهم.
وخاطب السفير الطلبة قائال: 
مساؤنا »ف�رح« موشى ب� »السندس« 
ومعطر ب� »الياسمني« حيث االجناز 
والتميز عنوان يضيء احتفالنا، 
مضيفا »لقد زرعتم وها أنتم جتنون 
ثمار زرعكم الطي����ب، هنيئا لكم 
ولكل أم وأب سهرت أعينهم الليالي 
بانتظار هذا احلصاد والقطاف«. 
مؤكدا اننا نشارككم وأهاليكم هذه 

الفرحة بنجاحكم الباهر وتفوقكم 
الذي سيضعكم على أعتاب محطة 
ومرحلة جديدة ستشكل منعطفا 
في مسيرتكم التعليمية وستقودكم 
بإذن اهلل لإلسهام الفاعل في خدمة 
بلدكم ومس����يرة بنائه ونهضته، 
فبلدكم وأمتكم تعتز وتفخر بكم 
وتعلق عليكم اآلمال الكبيرة لتتبوأ 
املكانة التي تليق بها في هذا العالم 
الذي ال مكان فيه لغير املجتهدين 

واملتميزين.
أياديكم  واضاف: نشد على 
وندعوكم ال���ى مزيد من اجلهد 
الى  واملثابرة وانت���م متضون 
جامعاتكم في بداية مرحلة جديدة 
الرشيد  حتتم عليكم االختيار 
ملسارات العلم التي ستختارونها 
أمامكم  والتي س���تفتح اآلفاق 
جن���ودا فاعلني ف���ي بناء بلدنا 
وتطوره وتقدمه وما تنهلونه 
من علم ومعرفة سيشكل اضافة 
نوعي���ة لرفد مس���يرة وطنكم 

ناب عن وزيرة التربية في حفل تكريم األوائل من األردنيين والكويتيين في الثانوية العامة وجامعة عمان األهلية

الغيص: ال ضغوط خارجية لتعديل المناهج الدراسية وخصصنا قطعة أرض 
للمدرسة األلمانية.. و»المصرية« و»الفرنسية« التزال طلباتهما قيد الدراسة
العبادي: ما يحظى به الطلبة األردنيون من رعاية واهتمام من »التربية« له األثر البالغ في نجاح مسيرتهم التعليمية

)سعود سالم( فهد الغيص مكرما الطالبة فرح   

تكرمي أحد املتفوقني هدية تذكارية الحدى املتفوقات

السفير األردني جمعة العبادي وفهد الغيص يتوسطان املتفوقني

منى الفريح


