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أكدوا أنه تتويج لجهود بذلت وحصاد ألهداف رسمت

المتفوقون والمتفوقات لـ »األنباء«:  األعمال العظيمة تتحقق باإلصرار 

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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ياسمني املزيني تتوسط والديها
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ياسمني املزيني

هدية للمتفوقة منة اهلل مصطفى )%99.38(

تكرمي محمد السيد )%98.96(

)قاسم باشا(املستشار علي البنا والقنصل باإلنابة شريف الديواني منار السعداوي 99.33% تتسلم جائزتها

جانب من الطلبة الفائقني

تكرمي مرمي محمدي )%99.06(

ياسمين المزيني )%98.47(: 
أهدي نجاحي لفلسطين

اكدت الطالبة ياسمني معني يوسف املزيني من مدرسة 
الفحيحيل الوطنيةـ  القسم العلمي واحلاصلة على نسبة 
98.47% ان تفوقها هو ثمرة جهد وعطاء على مدار 12 عاما 
هي عمر تواجدها في الدراسة النظامية، مشيدة بجهود 

أسرتها التي وفرت لها كل سبل النجاح والتفوق.
واشـــارت املزيني الى ان اختبـــارات هذا العام كانت 
في مستوى الطالب املتوسط اال فيما يخص مادة اللغة 
العربية التي لم تخلف اسئلتها من الغموض والتعقيد 

باالضافة الى تراكمية جزء كبير من املادة.
واهدت جناحها وتفوقها الى بلدها احلبيب فلسطني 
ولبلدها الثاني الكويت. واعربت عن أملها في ان تلتحق 
بكلية الطب جامعة الكويت، مشيرة الى انها اختارت هذه 
املهنة نظرا لسمو رسالتها ولرغبتها في مساعدة الناس 

وتخفيف معاناتهم.

وداد زين )97.98%(: أتمنى دراسة الهندسة

أوضحت الطالبة وداد عبداملجيد 
زين )لبنانية اجلنسية( من مدرسة 
اجليل اجلديد األهلية، احلاصلة على 
نســـبة 97.98% في القســـم العلمي 
ان الدراســـة أوال بأول وعدم تركها 
حتى اللحظات األخيرة سر التفوق 
والنجاح. وأشـــارت الـــى انها تود 
االلتحاق بكلية الهندسة في جامعة 
الكويت لتكـــون قريبة من عائلتها 
ومهدية جناحها الى والدها ووالدتها 
وإدارة املدرســـة، مبينة ان الفضل 
يعود الـــى اهلل عز وجل ومن بعده 
الى والديها لتوفير اجلو الدراســـي 

املناسب واملتابعة املستمرة لها.

البنا: أبناؤنا المصريون يستحقون اإلشادة.. ونهدي تفوقهم إلى الرئيس مبارك

أسامة دياب
في أجواء استثنائية اختلطت 
فيها املشــــاعر اجلياشة وغمرتها 
الفرحة، على أنغام أغاني النجاح 
والتفوق ووسط الزغاريد واألهازيج 
احتفل مجلــــس اجلالية املصرية 
املتفوقني  مــــن  بأبنائــــه وبناته 
واملتفوقات في الثانوية العامة في 
حفل أقيم برعاية القنصل املصري 
العام السفير صالح الوسيمي في 
مبنى القنصلية مساء امس األول 
وبحضور القنصل املصري العام 
باإلنابة شريف الديواني ورئيس 
املؤقتة للجالية املصرية  اللجنة 
املستشار على محمود البنا وحشد 
املتفوقــــني واملتفوقات  كبير من 

وأسرهم.
اللجنة  أكد رئيس  البداية  في 
املؤقتة للجالية املصرية املستشار 
علي محمود البنا ان الطلبة الفائقني 
والفائقات يستحقون اإلشادة على 
جهودهم املخلصة التي أثمرت هذا 
النجاح الباهــــر، داعيا اياهم الى 
مواصلة العطاء ومتابعة االجتهاد 
والتغلب على الصعاب، موضحا 
ان التواضع وحسن اخللق من أهم 

سمات التقدم والرقي اإلنساني.
ونقل البنا للطلبة فخر السفارة 
املصرية ومجلس اجلالية املصرية 

بهم، مهديا تفوقهم للرئيس محمد 
حســــني مبارك ولعموم شــــعب 
التقدير  آيات  مصر، رافعا اسمى 
لصاحب السمو األمير وسمو ولي 
عهده األمني وسمو رئيس مجلس 
الــــوزراء، مثمنا دور الشــــركات 

الراعية للحفل.
الطالــــب محمــــود  وتوجــــه 
عبداحلميد البشبيشي الذي ألقى 

كلمة املكرمني بالشــــكر والتقدير 
للهيئة الديبلوماسية والعاملني في 
القنصلية ومجلس اجلالية املصرية 
على تقديرهم ودعمهم الالمحدود، 
الذين  اآلباء واألمهات  مثمنا دور 
زرعوا بــــذور النجاح فآن لهم ان 
يحصدوا ثمار تعبهم، مشيرا الى 
املسؤولية الكبيرة امللقاة على عاتق 
الفائقني والفائقــــات حيث متثل 

املرحلــــة اجلامعية حتديا جديدا 
لهم عليهم جتاوزه ليرفعوا اسم 
مصر عاليا وليشاركوا في صناعة 

نهضتها.
ومن جهته، ثمن محمود محمد 
السعداوي، ولي أمر الطالبة منار 
محمود السعداوي الذي ألقى كلمة 
أوليــــاء األمــــور، دور القنصلية 
املصريــــة فــــي تكــــرمي الفائقني 

والفائقات ومشاركتها لهم الفرحة، 
متوجها بالشكر والتقدير للقائد 
احلكيم الرئيس الوالد محمد حسني 
مبارك والذي دافع عن مصر سلما 
وحربا، كما توجه بالشكر للكويت 
أميرا وحكومة وشعبا على رعايتها 
للطــــالب والطالبات، موضحا ان 
الفائقني والفائقات شرفوا مصر، 

متمنيا لهم مواصلة العطاء.

مجلس الجالية المصرية يكرّم المتفوقين والمتفوقات برعاية القنصل العام

وداد زين


