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آالء السالم مع والدها وشقيقتها

متفوقو ومتفوقات الثانوية العامة.. فرحة الحاضر وآمال المستقبل

رعى حفل تكريم طالبات ثانوية شريفة العوضي بحضور حاشد

الشايع: نفخر بأبنائنا وبناتنا الكويتيين األوائل  رغم نظام التعليم »المتموّج«
 ندى أبونصر

احتفلت ثانوية شريفة العوضي بتكريم كوكبة 
من طالباتها المتفوق���ات في الثانوية العامة تحت 
رعاية وحضور هشام الش���ايع وحشد من الهيئة 
التدريسية والتعليمية وأولياء أمور الطالبات في 

فندق الشيراتون.
بدأ الحفل بالسالم الوطني وآيات من الذكر الحكيم، 
بعدها ألقى هش���ام الشايع كلمة هنأ فيها الطالبات 

عل��ى تف��وقهن وش���ك��ر ادارة الم��درسة وجميع 
المدرس���ين على جهودهم التي بذلوها خالل العام 

الدراسي.
وقال: لقد عشت اياما جميلة من خالل مشاركتي 
في مجلس اآلباء وشعرت بالدور العظيم الذي تقوم 
به ادارة المدرسة على الرغم من المشكالت الكبيرة 

التي تواجههم خالل العام.
واضاف: نفخر بأبنائنا وبناتنا الكويتيين االوائل 

على تحقيقهم ه���ذا التفوق على الرغم من التموج 
في نظام التعليم خالل السنوات السابقة في مدارس 

التعليم العام.
وشكر جميع االمهات اللواتي كان لهن الفضل االكبر 
في هذا التفوق، وشدد على ان المتفوقين والمتفوقات 
الكويتيين والكويتيات هم اوائل الكويت عامة نظرا 

للنظام التراكمي ونظام التموج التعليمي.
ومن ثم القت الطالبة دالل القفيلي كلمة شكرت 

فيها راعي الحفل على الدعم المادي والمعنوي الذي 
قدمه.

ومن جهتها القت الطالب���ة نورة الحمد خاطرة 
عبرت فيها عن شكرها وامتنانها لألم على جهودها 
التي تبذلها وعلى عطائها الذي ليس له حدود وتمنت 

لها العمر المديد ودوام الصحة والعافية.
وفي الختام كرم راعي الحفل الخريجات ووزعت 

عليهن الدروع التكريمية.
هشام الشايع متحدثا للحضور

)سعود سالم( الشايع مكرما الطالبة نورة جمال الهارون  

الطالبات يتابعن فقرات احلفل

مرمي حسنني مع والدها وشقيقتها

آالء السالممرمي حسنني

متفوقة تتسلم درعا تكرميية من هشام الشايع

نورة جمال الهارون تتوسط ليالي اجللوي وعمتها سعاد الهارون

املتفوقة نورة جمال الهارون

هشام الشايع مكرما الطالبة هيا ضاري العيبان

هيا ضاري سليمان العيبان مع عائلتها في لقطة تذكارية

مريم حسنين )96.27%(: الفلسفة 
والجغرافيا من أصعب االختبارات

آالء السالم )95.09%(:  أهدي نجاحي لبلدي 
فلسطين وسألتحق بكلية طب األسنان

سارة إسماعيل )%95.63(:
 أتمنى التخصص في البنوك

أوض�ح������ت 
س���ارة  الطالبة 
إسماعيل )لبنانية 
الجنس���ية( من 
ثانوي���ة الجيل 
والتي  الجدي���د 
حصل���ت عل���ى 
نس���بة %95.63 
القس���م  ف���ي 
األدبي ان التوتر 
والقلق من قصر 
التحضير  فترة 
لالمتحانات والتي 
تتطلب بذل الجهد 
واالجتهاد كان من 
أكبر الصعوبات 
واجهتها  الت���ي 
خالل التحضير، 
وأك���دت ان مادة 
الفلس���فة كانت 
صعب���ة ج���دا، 
س���ارة  وقدمت 
نصيح���ة ل���كل 

الطالب باإلقدام واإلصرار من أجل التقدم وتقديم األفضل واإليمان 
الكبير باهلل، معربة عن أملها في التخصص بتمويل البنوك ألنها 

تجد فيه المتعة والقدرة على العطاء بكفاءة.
وتابعت: الفضل األول لهذا النجاح هلل سبحانه وتعالى قائلة: 
»نجاحي بفضله وقدرته سبحانه«، وأهدت سارة نجاحها لبلدها 
الثاني الكويت وصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، كما 

قدمت الشكر ألسرتها التي كانت مصدر قوتها ونبراسها.
وقدمت سارة باقة شكر وتقدير لمدرساتها في مدرسة الجيل 
الجديد والطاقم اإلداري والى كل معلماتها الالتي بذلن كل جهدهن 

لوصول جميع الطالب الى المراكز العليا.

»الرهبة من ش����كل وكيفية االس����ئلة القادمة اخافتني« هكذا بدأت 
املتفوقة مرمي حس����نني )مصرية اجلنس����ية( احلائزة عل����ى املرتبة 11 
بنس����بة 96.27% من ثانوية »جمانة بنت أب����ي طالب« كالمها.وتابعت: 
ان الفلس����فة واجلغرافيا كانتا من اصعب االختبارات، مش����يرة الى ان 
مادة اللغة العربية هذا العام كانت صعبة جدا، موضحة ان االميان بأن 
اهلل لن يضيع أجر من احس����ن عمال واالستفادة من اخلبرات السابقة 
والتركيز عند التحضير لالختب����ار هي اهم عناصر النجاح، ونصحت 
الطالب بالتركيز وتنظيم الوقت ووضع الهدف ليكون حافزا للدراسة.
واعربت عن املها في دراس����تها األدب االجنليزي قائلة: انا احب اللغات 
ومن وجهة نظري دراسة اللغة واالملام بها مفتاح الي وظيفة.واضافت: 
يعود الفضل في جناحي الى هلل ثم الى والدّي واختي واسرتي بكاملها، 
واهدت تفوقها لصديقتها التي وقفت بجانبها وملدرساتها وزمالئها بوجه 

العموم ولبلدها األم مصر ووطنها الثاني الكويت.

أكدت الطالبة آالء محمد عبداهلل الس���الم من 
ثانوية »فجر الصباح األهلية« في القسم العلمي 
بنس���بة 95.09% انها جدت واجتهدت من بداية 
العام الدراسي وكانت تدرس من 4 الى 6 ساعات 
ف���ي األيام العادية لترتفع من 10 الى 12 س���اعة 
في وقت االختبارات، موضحة ان اختبارات هذا 
العام كانت في مس���توى الطالب املتوسط عدا 
اختبار اللغة العربية الذي لم تخل اسئلته من 

الغموض.
واهدت تفوقها الى عائلتها ولبلدها فلسطني 
ولبلدها الثاني الكويت، معربة عن املها في ان 
تلتح���ق بكلية طب االس���نان التي تعتبر حلما 

لطاملا راودها، آن األوان لتحقيقه.

متابعة من أولياء أمور الطالبات لفقرات احلفل
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