
السبت 10 يوليو 2010   5محليات

إبراهيم احلجل يلقي كلمته

تكرمي أحد املتفوقني

متفوق مع أسرتهمحتفلون بالتفوق

أسرة حتتفل مبتفوقيهاومتفوق يتوسط والديه

وشهادة تقدير ألحد املتفوقني

احلجل يسلم إحدى اخلريجات شهادتها

متفوقة تتسلم شهادة التقدير

وشهادة تقدير إلحدى املتفوقات متفوقة تصافح السفير السوري قبل تسلمها الشهادة شهادة تقدير ملتفوق

وجهان من احلفل

جمع من احلضور خالل االحتفال السفير السوري بسام عبداملجيد يهنئ املتفوقني

محمد راتب
شدد الس���فير السوري في الكويت بس���ام عبداملجيد 
على أهمية العلم والتعلم باعتباره سالحا تنهض به األمم 
والش���عوب وتبنى به احلضارات وتصنع به االبتكارات، 
مؤكدا ان العلم والتفوق هما اللبنة األساس���ية والنبراس 
والسالح الذي من خالله ترتقي الدول وتواجه التحديات، 

وبه يرفع اسم الوطن عاليا.
جاء ذلك خالل احلفل الذي أقامته س���فارة اجلمهورية 
العربية السورية في الكويت بالتعاون مع رابطة اجلالية 
السورية، وذلك لتكرمي املتفوقني واملتفوقات من أبناء اجلالية 
والذين حققوا درجات ونس���با مئوية عليا فاقت ال� %90 

ووصلت إلى 99% وذلك في القسمني العلمي واألدبي.
واعتبر عبداملجيد أن جناح وتفوق ابناء اجلالية السورية 
هو مبثابة هدية قدموها لدولتهم احلبيبة الثانية الكويت 
وألميرها صاحب السمو الشيخ صباح األحمد حفظه اهلل، 
ألنها احتضنتهم وتربوا فيها وأعطتهم الكثير، كما أن هذا 

التفوق هو هدية لدولتهم األم سورية ولرئيسها بشار األسد 
مهنئا ذوي املتفوقني على تخرج ابنائهم بهذه النسب التي 
اعتبرها مشرفة وترفع اسم وطنهم عاليا، وقال: ان هؤالء 
املتفوقني قد حصدوا اليوم ما تعبوا ألجله، واليوم جنتمع 
بهم لنجدد املجد واألمل عاما بعد عام بشباب املستقبل، وإن 
سورية اليوم تعيش نهج االنفتاح والتحديث والتطوير 
بقيادة رئيس���ها بشار األسد، داعيا األجيال اجلديدة التي 
هي على مشارف الشهادة الثانوية الى االقتداء مبن سبقهم 

من املتفوقني.
بدوره، هنأ ابراهيم احلجل رئيس رابطة اجلالية السورية 
في الكويت املتفوقني على ما حققوه من درجات رفعت اسم 
وطنهم عاليا، داعيا اياهم الى استمرارية النجاح مهديا هذا 
التفوق لكل من صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

والرئيس بشار األسد.
وبعد ذلك مت توزيع الشهادات التقديرية والهدايا على 

املتفوقني.

السفير السوري أقام حفل تكريم للحاصلين على 90% إلى 99% في القسمين العلمي واألدبي

عبدالمجيد: تفوق أبناء الجالية السورية أكبر هدية لبلدهم وللكويت
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