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أحمد مجدي حسني مينى رضوان

أماني عبدالفتاح محمود

دانة قاهر مع والدتها

منى احلسني مع والدها وشقيقها وشقيقتها

أحمد متوسطا والديه وشقيقه

مينى متوسطة والديها

شروق مع والدتها وأشقائها

أماني متوسطة أسرتها

ألعاب مجانية في انتظار املتفوقني

استعدادات خاصة في منتزهات »املتحدة للترفيه« لالحتفال باملتفوقني وأولياء أمورهم

في منتزه الشعب الترفيهي ومرح الند الكويت بمنطقة الصباحية وقرية 99 سليل الجهراء

»المتحدة للترفيه« تفتح أبوابها للمتفوقين وأسرهم مجانًا من 16 إلى 19 الجاري
عل���ى صعيد متصل أعلن حامد 
البريك عن جاهزية جميع املنشآت 
الترفيهية الستقبال الرواد خالل 
أشهر الصيف، مشيرا إلى وجود 
برامج وأنش���طة خاصة أعدتها 
إدارة املنتزهات واملرافق الترفيهية 
في الشركة طوال أشهر الصيف. 
وأكد أن استعدادات الشركة شملت 
الصيانة املطلوبة جلميع األلعاب 
في الشركة وفق جداول املتابعة 
اخلاصة للصيانة واملعدة مسبقا 
من قبل الشركات املصنعة لهذه 
األلع���اب، وهي ج���داول يومية 
وأسبوعية وش���هرية، موضحا 
أن الكشف يتم على األلعاب من 
قبل املتخصصني، ثم تدقق من 
شركات عاملية متخصصة في منح 
شهادات األمن والسالمة لأللعاب، 
وتوفير قطع الغيار الالزمة لها 
من قبل الشركات املصنعة. ودعا 
اجلمهور إلى االستفادة من فترة 
العيد والتمتع مبنشآت ومرافق 

الشركة الترفيهية.

أعلنت الشركة املتحدة للترفيه 
والسياحة بأنها قررت االحتفال 
بجميع متفوقي املراحل الدراسية 
من خالل تكرمي احلاصلني على 
درجة امتياز )90% وما فوقها( 
وذل���ك من خ���الل فت���ح أبواب 
منتزهات »قرية 99 سليل اجلهراء« 
»منتزه الشعب الترفيهي« و»مرح 
الند الكويت الصباحية« للطلبة 
املتفوقني مجانا خالل الفترة من 16 
وحتى 19 اجلاري. وقال مدير إدارة 
املبيعات حامد البريك في تصريح 
صحافي بهذه املناسبة ان الشركة 
قررت استقبال املتفوقني وأولياء 
أمورهم مجانا في املنتزهات الثالثة 
باإلضافة أللعاب مجانية، مبينا 
أن التكرمي سيكون يوم اجلمعة 
والسبت مبنتزه مرح الند الكويت 
الصباحي���ة وقرية 99 س���ليل 
اجلهراء، وي���وم األحد واالثنني 
تاري���خ 18 � 19 اجلاري مبنتزه 
الشعب الترفيهي وسيكون يوم 
األحد خاص للنساء فقط وسيتم 

هي مناسبة تتكرر بشكل سنوي 
وقد اعتادت الشركة على التجاوب 
معها حرصا عل���ى أهمية دعم 
العلمي  ف���ي طريقهم  املتفوقني 
وتشجيعهم على االستمرار في 
هذا الطريق ملا فيه مصلحة اخلير 
للمجتمع الكويتي في املستقبل. 

تكرمي الطالبات في اليوم املذكور 
وسيتخلل األيام املذكورة مهرجان 
ترفيهي للعائالت ومس���ابقات 
مبشاركة الشخصيات الكرتونية 
وتوزي���ع الهدايا لألطفال. وقال 
البري���ك ان تكرمي املتفوقني من 
أبنائنا في جميع املراحل الدراسية 

حصل على 96.5% في القسم العلمي تفوقت في األدبي بـ %97.3

أحمد مجدي: التنظيم من أهم عوامل التفوق يمنى رضوان: حددت فترة لكل مادة

أماني عبدالفتاح )94.18%( علمي:
أهدي نجاحي لوطني الثاني الكويت

أوضح الطالب احمد مجدي حس���ني في مدرسة النجاة 
األهلية الثانوية بنني والذي حصل على نسبة 96.5% في 
القس���م العلمي انه لم يكن يشغل باله بالتوقعات، وامنا 
بالتركيز فقط على الدراسة، ولفت الى ان مادة الرياضيات 
كانت األصعب بالنسبة له إال انه واجه ذلك بالتركيز وإعطاء 
املادة الوقت املناس���ب لفهمها، موضحا ان تنظيم الوقت 
والصبر واملثابرة م���ن أهم عوامل النجاح، مثمنا اجلهود 
الكبيرة لوالديه لتوفير كل سبل الراحة له وتهيئة اجلو 

املناسب للدراسة.
وأه���دى أحمد جناحه الى بلده مص���ر، ووطنه الثاني 
الكويت وأهله وأصدقائه ووجه شكره الى ادارة مدرسته 
ومعلمي���ه حلرصهم على تش���جيع الطلبة وتوجيههم ملا 

فيه مصلحتهم.

أوضحت الط���البة مي���نى رضوان )مصرية اجلنسية( 
احلاصلة على املرتبة السابعة بنسبة 97.3% من ثانوية 
اإلخالص األهلية بالقسم األدبي ان اسلوب املناهج املتبعة 
كان من أصعب م���ا واجهت في االمتحانات خالل فترة 
التحضير وخاصة مادة اللغة العربية، كما ان الضغط 

النفسي كان له اثر كبير وصعب عليها.
وعن التح��ضير لالمتح�انات قالت مينى: لقد قمت 
بتحديد فترات مناس��بة لدراسة كل مادة على حدة مع 
املراجعة الدائمة عدة مرات قبل االمتحان والدراسة أوال 
بأول وأنصح الطالب بالتوكل على اهلل دائما واملثابرة 

على النجاح.
وأضافت: أحب اللغات وأفكر بااللتحاق بكلية األلسن 

في مصر«.

أماني عبدالفتاح محمود عبدالفتاح مصرية اجلنسية 
واحلاصلة على نسبة 94.18% علمي من ثانوية الساملية 
بنات واجهت بعض الصعوبات خالل التحضير لالمتحانات 
منه���ا ع���دم وجود فاص���ل زمني بني امتحان���ي اللغة 
العربي���ة واالجنليزية مثل مادة الرياضيات والكيمياء 

والفيزياء.
ولكنه���ا تغلبت عل���ى باقي الصعوب���ات من خالل 
حتضيرها اجلاد والدراسة اوال بأول والتوكل على اهلل 

تعالي في السراء والضراء.
تتمنى أماني ان تلتحق بطب األسنان وتهدي جناحها 
الى والديه���ا وإخوانها جميعا ولوطنها الثاني الكويت 
ومعلماتها الفاضالت وخصت معلمة الكيمياء وفاء عراك، 
وأبلة شادية فاروق وأبلة خالدة حيدر وأبلة عنايات.

دانة قاهر )96.09%( علمي:
حرصت على استغالل كل دقيقة

قالت الطالبة دانة قاهر � اردنية اجلنس���ية �  من مدرسة السفر 
االهلية احلائزة نسبة 96.09% ان اصعب ما واجهته خالل االمتحانات 
هو امتحان اللغة العربية، نظرا لتش���عب هذه املادة. واضافت انها 

حتب ان تدرس الصيدلة النه طموحها منذ الصغر.
ووجهت دان���ة نصيحة جلميع الطالب بضرورة اس���تغالل كل 
دقيق���ة وعدم اهمال الدروس حتى وق���ت االمتحانات الن من طلب 

العال سهر الليالي.
واهدت جناحها ملدرساتها واهلها واصدقائها وجلميع من يتمنى 

لها النجاح في حياتها.

قالت الطالبة السورية منى احلسني التي حصلت على نسبة 
94.01% علمي من مدرس���ة الهدى االهلية ان مادة اللغة العربية 
كانت صعبة الن االسئلة كانت بطريقة غير مباشرة، اضافة الى 
ضيق الوقت وكثرة املواد. وأوضحت ان حتضيراتها لالختبارات 
كانت منظمة من خالل جدول يومي لدراسة املواد وتوزيع الوقت 

واملت ان تلتحق بكلية الطب.
واشارت الى ان الفضل في جناحها يعود الى الوالدين وافراد 
االس���رة عامة النهم وفروا لها اجلو املناس���ب للدراسة. وأهدت 
جناحه���ا الى بلده���ا الثاني الكويت وجلده���ا وجدتها ووالديها 
واختها مبناسبة زواجها معبرة عن شكرها ملعلماتها في مدرسة 

الهدى االهلية.

تفوقت بـ 94.01% علمي

منى الحسين: تحضيراتي 
لالختبارات بدأت منذ أول العام

شروق العريان 
)93.03%( علمي: 

أطمح في دراسة الطب
املتف��وقة ش���روق  أكدت 
هاني عري���ان الت��ي تخرجت 
الع��لمي بنس��بة  القسم  في 
93.03% م���ن ثانوي���ة بيان 
للبن���ات انها ل���م تواجه اي 
التحضير  صعوبات خ���الل 
لالمتح���ان، ولكنها أكدت ان 
الكيمياء والرياضيات اشتملتا 
عل���ى بع���ض الصعوب���ات 
ونصح���ت ش���روق الطالب 
باملذاكرة املستمرة وتنظيم 
الوقت واالنتباه أثناء احلصة 

للوصول الى التفوق.
ومت��نت شروق االلتحاق 
الط������ب ألن ه���ذا  بكلي���ة 
طموحه���ا من�����ذ الص���غر 
وته��دي جناح��ها لوالديها 
وال���ى  معل��ماته���ا  وكل 
صاحب الس��مو األم��ير وكل 

عائلتها.


