
محلياتاالثنين  12  يوليو  2010   8
متفوقو ومتفوقات الثانوية العامة.. فرحة الحاضر وآمال المستقبل

المتفوقون والمتفوقات لـ »األنباء«: االستغالل األمثل للوقت مفتاح التفوق
تحدثوا عن كيفية تنظيم دراستهم بين المواد الدراسية لتحقيق أكبر قدر من التحصيل

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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أكدت الطالبة سالي سامي زغلول من مدرسة فجر 
الصباح والتي تفوقت في القسم العلمي بنسبة %98.76 
ان اختبارات هذا العام كانت في مستوى الطالب العادي، 
اال فيم���ا يخص اختبار مادة اللغة العربية الذي كان 
األصعب واألكثر غموضا بالنسبة لها، داعية زمالءها 
الطلبة الى ضرورة تنظيم الوقت ومراجعة الدروس 
أوال بأول، مؤكدة ان ذل���ك يهيئ الطالب لالمتحانات 

مبكرا.
وأهدت س���الي زغلول نجاحها الى أس���رتها التي 
س���اعدتها على تجاوز صعوبات الدراسة وتلبية كل 
احتياجاتها المادية والمعنوية، مثمنة دور مدرستها 

ومعلماتها.
وأعربت عن أملها بان تلتحق بكلية طب االسنان 

أو الصيدلة لما لهذه المهن من سمو ورقي.

أكدت الطالبة ندى عبدالفتاح عبدالعزيز احلاجري التي تخرجت 
في مدرسة الكويت األهلية بالقسم العلمي بنسبة 96.87% أن جناحها 
كان بتوفيق من اهلل ثم بدعاء الوالدين وبعد ذلك هو محصلة عمل 
دؤوب منذ بداية العام الدراسي، مشيرة الى أنها اعتمدت آلية واضحة 
طبقت فيها االستفادة القصوى من وقتها، مشددة على أنها لم تعتمد 

على الدروس اخلصوصية إال فيما ندر وعند الضرورة.
وأوضحت ندى أن التركيز واالنتباه داخل الصف الدراس����ي من 
أهم عوامل التفوق، مبينة أن اختبارات هذا العام كانت في مستوى 
الطالب املتوس����ط إال فيما يخص مادة اللغ����ة العربية التي جاءت 
أس����ئلتها على قدر كبي����ر من الصعوبة والغم����وض باإلضافة الى 
اعتمادها على جزء تراكمي ليس باليس����ير. واهدت جناحها لبلدها 
احلبيب مصر وألسرتها الصغيرة واملمتدة وجلميع الشعب املصري 
ولبلدها الثاني الكويت، وجميع معلماتها في املدرسة. وأعربت عن 
أملها في أن تلتحق بكلية الطب البش����ري أو طب األسنان، مشيرة 
الى انها اختارت دراس����ة الطب لكونه مهنة س����امية ولتساهم في 

التخفيف من آالم املرضى.

آية العشري: أشكر الكويت على رعايتها للمقيمين 

أشواق الكندري )94.9%(: بالمثابرة والطموح حققت أهدافي

آية عبداحلليم العشري من مدرسة اجليل اجلديد حاصلة 
على مجموع 96.2% تقول: أهدي جناحي ألمي وأبي وأهلي 
ومدرساتي ومدرسي اجليل اجلديد وايضا الى بلدي الثاني 
الكويت حيث ترعرعت في هذا البلد الكرمي والذي أش����عر 
بانتمائي له وأش����كر حكومة الكويت ومؤسساتها العلمية 

على ما تقدمه لكل املقيمني على أرضها.
وبالنسبة لتوقعها لهذا املجموع قالت آية: توقعت أقل 
من ذلك ولكن بفضل اهلل تعالى وامياني بقوله تعالى )إن 
اهلل ال يضيع أجر من أحس����ن عمال( حصلت على %96.2 

واحلمد هلل.
وذكرت آية أن عدد ساعات الدراسة في األيام العادية من 
5-6 س����اعات في اليوم، أما أيام االمتحانات فتصل إلى 14 
ساعة يوميا وعن الكلية املراد االلتحاق بها قالت آية أمتنى 
االلتحاق بكلية الهندس����ة جامعة اإلسكندرية وذلك حلبي 
للمواد العلمي����ة والرياضيات والفيزياء أما عن دور األهل 
فقالت إن أهلي لهم الفضل الكبير في جناحي هذا بعد فضل 
اهلل تعالى ألنهم وفروا اجلو املناسب لي كما أن والدي كانا 
دائما ال يتدخالن في حتديد أوقات مذاكرتي ويقوالن لي إني 

محل ثقة لهما ولم يتدخال ابدا في تنظيم وقتي.

أكدت الطالبة املتفوقة أشواق حسن الكندري احلاصلة 
على تقدير 94.96 في القسم العلمي ان تفوقها جاء نتيجة 
املثابرة واالجتهاد، اضافة الى رضا ومتابعة الوالدين لها 
والى جهود جميع اعضاء الهيئة التدريس���ية في ثانوية 

أم عامر االنصارية.
 وأوضحت أش���واق ان االمتحان���ات كانت عادية وان 
وج���دت بعض الصعوبة في بعض امل���واد، اال ان تنظيم 
الوقت ومتابعة الدروس يوما بيوم، اضافة الى التركيز 
أثناء احلصص ومتابعة املعلمات والسؤال عن أي فقرة 
غير واضحة، وعدم اهمال أي معلومة، كل ذلك يؤدي الى 
التفوق. وقالت اش���واق انها ترغب في دراس���ة الهندسة 
الكيميائية، وحتقيق طموحها وآمال والديها اللذين قدما 
لها كل عون ومتابعة حتى حصدت هذه النتيجة مؤكدة 

ان من جد وجد.
وأهدت أش���واق تفوقها لوطنها الكويت والى صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد والى والديه���ا ومعلماتها وكل من 
س���اندها حتى حققت طموحها بالتفوق في هذه املرحلة 
املهمة الفتة إلى أنها س���تحرص عل���ى مواصلة االجتهاد 

خالل دراستها اجلامعية.

ارجعت الشقيقتان نورهان وجيالن محسن قرني محمد صالح 
الفضل في تفوقهما ألس���رتهما التي وفرت لهما كل س���بل الراحة 

والدعم.
واكدت نورهان التي تخرجت في مدرسة فجر الصباح بالقسم 
العلمي بنس���بة 97.73% انها اعتمدت عل���ى آلية محددة منذ بداية 
العام الدراس���ي طبقت فيها الدراسة الدورية واملراجعة املستمرة 
واالس���تفادة الكاملة من ش���رح معلمات املدرسة، موضحة انها لم 

تعتمد على الدروس اخلصوصية.
اما ش���قيقتها جيالن والتي حصلت عل���ى 96.32% فقالت انها 
جتاوزت العديد من الصعوبات بفضل معلماتها وتوأمها نورهان، 

مشيدة بدعم اسرتها التي وفرت لهما كل سبل الدراسة.
واهدت نورهان وجيالن تفوقهما السرتها ولبلدهما مصر ولبلدهما 
الثاني الكوي���ت، معربتني عن املهما ف���ي ان تلتحقا بكلية الطب 

الوالد محسن قرني صالح يحتضن كرميتيه نورهان وجيالنالبشري أو طب االسنان.

سالي سامي زغلول مع والدها وشقيقها

ندى مع والديها وشقيقها

آية عبداحلليم العشري متوسطة أسرتها

أشواق حسن الكندري تتوسط والديها

نورهان صالح جيالن صالح
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