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لينا متوسطة والديها خالل حفل تخرجها

متفوقو ومتفوقات الثانوية العامة.. فرحة الحاضر وآمال المستقبل

المتفوقون والمتفوقات لـ »األنباء«: فرحة النجاح دافعنا لمواصلة طريق الكفاح
أكدوا أنهم حرصوا على استغالل الوقت والتزموا بتعليمات معلميهم فحققوا أهدافهم

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.
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يثرب النجدي: اتبعت عوامل التفوق فحققت أهدافي

ندى عبدالسالم: أهدي تفوقي لمن ساندني و»الهندسة« وجهتي المقبلة

سندس صالح: أنصح الطالب بالتركيز واستغالل الوقت

الطالبة يثرب بيان النجدي حصلت 
على املركز األول في مدرس����ة السفر 
بنسبة 98% )علمي( أكدت ان التركيز 
واملثابرة واستبعاد أي ضغط او يأس 
كلها عوامل أساس����ية للحصول على 
نتيجة ايجابية بعد اجتياز اي اختبار 
او استعداد المتحان، واحلمد هلل حتقق 

هدفي باحلصول على هذه النسبة.
وأضافت النج����دي ان الفضل في 
حصولها على هذه النتيجة يعود الى 
اهلل عز وج����ل ثم للوالدين ولكل من 
وقف بجانبي، مشيرة الى ان هذا النجاح 
تهديه الى مصر والكويت وللناظرتني 

جميلة العنزي وبدرية العوضي.
ولفت����ت الى ان مادة االحصاء هي 
األصعب بني م����واد االختبار، مؤكدة 
انها تريد دراس����ة الط����ب ألنها مهنة 

انسانية.
وأضافت يثرب النجدي انها من هواة 
القراءة بالدرجة األولى ألنها تنمي ثقافة 
االنسان وكتابة الشعر والنثر واملقاالت 
التي تواجه واقع األمة العربية، مشيرة 
الى ان موهبة الشعر تعلمتها من والدها 

الشاعر بيان النجدي.

ان  لل���دروس، مبينة  املس���بق 
الى  الفضل في تفوقه���ا يرجع 
أهلها ومعلماتها وتهديه الى كل 
من وقف بجانبها ولم يبخل عليها 
باجله���د والنصيحة، خصوصا 
معلمة اللغة االجنليزية »هدى« 
الكيمياء »مش���اعل«  ومعلم���ة 

والفيزياء »جميلة«.

وأشارت الى ان ضيق الوقت 
املواد شكال صعوبة في  وكثرة 

التحضير لالمتحانات.

أك���دت الطالبة ن���دى نبيل 
عبدالسالم )مصرية اجلنسية( 
من ثانوية الدوحة بنات والتي 
حصلت على نسبة 97.63% في 
القس���م العلم���ي ان كثرة املواد 
الدراسية وزخم املناهج باالضافة 
الى عدم تقبل الطالب بعض املواد 
العلمي���ة أو التي ال تتوافق مع 
ميوله كانت اهم الصعوبات التي 
التحضير  الطلبة خالل  تواجه 

لالختبارات.
وأش���ارت ندى الى انها تود 
االلتحاق بكلية الهندس���ة قسم 
االتصاالت ألنها حتب هذا املجال 
وتشعر بأنها ستبدع فيه، مشيرة 
الى ان والديها يرغبان في التحاقها 
بكلية الطب اال انها ال تستطيع 
رؤية »الدم« وال حتب منظره منذ 
صغرها، لذلك ال ميكنها االلتحاق 

بهذا املجال بتاتا.
ونصحت عبدالسالم جميع من 
يرغب في التفوق بأن يركز على 
الدراسة أوال بأول مع التحضير 

أكدت الطالبة سندس صالح 
االردنية اجلنس���ية من مدرسة 
التوحيد االسالمية والتي حصلت 
على 96.11% علمي ان اس���تغالل 
الوقت والتركي���ز وعدم التوتر 
والدراس���ة اليومية من أسباب 

النجاح.
وأضافت أنها تريد االلتحاق 
بكلية الطب أو الصيدلة، وذلك 
حلبه���ا لهذي���ن التخصصني، 
وان تس���ير على خطى شقيقها 

د.عالء.
الفضل االول في  ان  وذكرت 
جناحها يعود ال���ى اهلل تعالى 
والى والديها واخوانه واخواتها 
وتش���جيع أقربائها وتهدي هذا 
النجاح الى صاحب السمو األمير 

ثم والديها وأسرتها.

حبها للقراءة كان له الفضل في حصولها على %98

حصلت على 97.63% في القسم العلمي

حصلت على 96.11% وتتمنى دراسة الطب أو الصيدلة

يثرب بيان النجدي متوسطة والديها وحتمل درع تفوقها

نانسي عبدالناصر الباز متوسطة والديها وشقيقتها وفي اإلطار صورتها

لينا فواز أبوالهدى

عبرت الطالبة لينا فواز أبوالهدى الناجحة بتفوق في 
الثانوية العامة )علمي( بنسبة 98.5% عن أمنيتها بدراسة 
الطب البشري في جامعة الكويت، خاصة ان والدها طبيب 
معروف في وزارة الصحة بالكويت. لينا تهدي تفوقها لألردن 
والكويت ولوالدها ووالدته���ا الدكتورة في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب. كما تهديه الختيها دانا وربا، 
وادارة مدرسة فجر الصباح ومدرساتها ومديرة املدرسة 
نوال احلداد واملديرة املساعدة ميري روز ومن قبلها املديرة 
العامة للمدرس���ة األم بيترين وجميع مدرساتها، وتخص 

بالذكر املدرسة االولى للرياضيات نهلة مراد.

أكدت الطالبة نانس���ي عبدالناصر الباز )مصرية اجلنسية( 
واحلاصلة على نسبة 96.97% بالقسم العلمي من مدرسة السفر 
األهلية املشتركة، عدم مواجهتها ألي صعوبات خالل التحضير 
لالختبارات النهائية، مؤكدة ان أس���اس التفوق هو التقرب من 
اهلل عز وجل باحلفاظ على الصالة والدعاء املتواصل اضافة الى 

تنظيم الوقت في فترة الدراسة والتحضير.
وأشارت نانسي الى انها تود االلتحاق بكلية الصيدلة كما كانت 
حتلم منذ الصغر، وحتول احللم الى طموح منذ دخولها مرحلة 
الثانوية، موجهة الشكر والعرفان لوالديها وإلى جدها رحمه اهلل 

حيث كان له دور كبير في تفوقها الدراسي منذ صغرها.

ندى متوسطة والديها

سندس متوسطة والدها وشقيقيها

ندى عبدالسالم

سندس صالح

لينا أبوالهدى: سأدرس الطب
وأتمنى أن ألتحق بجامعة الكويت

نانسي الباز: التقرب إلى اهلل
 وتنظيم الوقت أهم عوامل التفوق

تفوقت بـ 98.5% في القسم العلمي

تتمنى دراسة الصيدلة بعد أن حصلت على %96.97


