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اجلمعة ١ يوليو ٢٠٢٢ املتفوقون.. املثابرة طريق التميز

أوائل الثانوية العامة لـ «األنباء»: مواجهة التحديات باجلد والعمل
«من جد وجد ومن سار على الدرب وصل»، نعم فاالجتهاد واملثابرة 
ثمار ال يعرف طعمها اال من تعب وسهر الليالي في سبيل إنضاج الزرع 
والفرح يوم احلصاد، وهذا ما حتقق مع الطلبة املتفوقني والناجحني في 
الثانوية العامة بقسميها العلمي واألدبي واملعهد الديني والتربية اخلاصة 

لهذا العام الدراسي.
وتقديرا لهم وتشجيعا على استمرار التفوق واملثابرة استضافت «األنباء» 
وتواصلت هاتفيا مع عدد من الطلبة األوائل واملتفوقني الذين عبروا عن 

ســعادتهم بالنجاح واحلصول على هذه النسب املرتفعة، متقدمني ببالغ 
الشكر والتقدير ألسرهم على ما قدموه لهم من توفير األجواء املناسبة 
للدراسة، وكذلك جميع معلميهم ومعلماتهم وإدارات املدارس التي أمضوا 
فيها سنوات من التعلم وحصد املعرفة والذين لم يبخلوا عليهم بشيء 

في سبيل الوصول إلى هذه النتائج املشرفة.
وحتدث الطلبة املتفوقون عن ظروف الدراسة والتحديات التي واجهتهم 
وكيفية جتاوزهــا، إضافة إلى رغباتهم الدراســية والتخصصات التي 

يطمحون إليها خالل مسيرتهم اجلامعية وحياتهم املقبلة، مقدمني بعض 
النصائح لزمالئهم وزميالتهم فــي املرحلة الثانوية، مؤكدين ان تنظيم 
الوقت والدراسة املنتظمة منذ بداية العام الدراسي والتواصل مع املدرسني 
والسؤال عن أي معلومة يشوبها الغموض أو عدم الوضوح وغير ذلك، 
من أهم عوامل النجاح، متمنني مواصلة النجاح والتميز في مســيرتهم 
اجلامعية وحياتهم العلمية والعمليــة وحتقيق ما يطمحون إليه خلدمة 

أنفسهم أوطانهم.

أكدوا أن تنظيم الوقت والدراسة املستمرة منذ بداية العام من أهم عوامل النجاح والتفوق

فريق العمل
حترير: أسامة أبوالسعود - بشرى شعبان ـ عاطف رمضان 

-  ندى أبوالنصر  - عبداهللا الراكان

عمر علي غنام ٩٨٫٩١٪ علمي: طموحي 
الطب البشري وشكرًا ألسرتي ومدرستي

شكر الطالب املتفوق عمر علي غنام احلاصل 
على نسبة ٩٨٫٩١٪ في القسم العلمي من مدرسة 
اإلخالص األهلية كل من كان له دور في جناحه 
وتفوقه خصوصا والدته ووالده وأسرته وجميع 

العاملني في مدرسته من إداريني ومدرسني.
وعبر عمر عن سعادته بهذه النتيجة كونها 
جاءت بعد جهد ومثابرة طوال سنوات دراسته، 
حيث كان حريصا دائما على التفوق وأن يكون 
من املتميزين في جميع املواد، مشــيرا إلى أن 
االختبارات كانت ضمن املستوى العام للطلبة 
ومن ضمن املنهاج بشكل عام. وأوضح عمر أن 

تنظيم الوقت واجلد والدراسة املنتظمة من بداية 
العام الدراسي وكذلك االنتباه لشرح املدرسني 
ومتابعتهم بشكل مستمر ورضا اهللا والوالدين 
والبعد عن التوتر والقلق كانت من أهم عوامل 
النجاح، واعدا والديه باســتمرار االجتهاد في 
دراســته اجلامعية ليحقــق طموحه في كلية 
الطب البشــري ليؤدي رسالته اإلنسانية في 
تخفيف اآلالم عن املرضى، مهديا تفوقه ألسرته 
ولبلــده األم ســورية وبلده الثانــي الكويت، 
سائال اهللا تعالى أن يدمي عليهما نعمتي األمن 

واألمان واخلير.

عمر علي غنام متوسطا والديه.. وفرحة بالتفوقعمر علي غنام

كرمي محمد ٩٩٫٣٥٪: أطمح 
للطب البشري في القاهرة

قال املتفوق كرمي محمد رمضان حسن احلاصل على 
نسبة ٩٩٫٣٥٪ القسم العلمي مبدرسة ثانوية الكندي 
باألحمدي انه يطمح لاللتحاق بكلية الطب البشري في 
القاهرة، مشيرا الى انه يهدي جناحه إلى والده ووالدته 

وجلميع من علموه في جميع املراحل الدراسية.
وأضاف كرمي: إن أهم العوامل التي ســاعدته على 
التفوق االســتماع الى نصائح املعلمني باإلضافة الى 
اجلد واالجتهاد واملثابرة بشــكل مســتمر، الفتا الى 
أن من املعوقات التي واجهته جائحة «كورونا» وكثرة 
اإلصابات التي شــهدتها البالد خالل هذه الفترة وما 

رافقها من قلق وتوتر.
ووصف كرمي االختبارات هذا العام بانها كانت رائعة 
ومناسبة عموما خصوصا للطلبة املجتهدين، ناصحا 
الطالب املقبلني على الثانوية العام املقبل باالستعانة باهللا 
تعالى أوال وباالجتهاد والعمل من بداية العام الدراسي، 
معربا عن شكره لكل من تعلم على أيديهم من املعلمني 

وإلدارة املدرسة وأسرته.

كرمي محمد رمضان

شغف باره ٩٧٫٧٥٪ علمي: 
أهدي جناحي للكويت وسورية

قالت الطالبة شغف وسيم باره من مدرسة فجر الصباح 
الثانوية للبنات واحلائزة نســبة ٩٨٫٧٥٪ القسم العلمي 
سورية اجلنسية: أهدي جناحي وتفوقي إلى كل من ساهم 
بشكل أو بآخر في توفير بيئة مناسبة وجو مريح للدراسة 
وعلى رأسهم أمي وأبي وجدتي الذين كانوا السند لي في 
كل خطوة خطوتها في حياتي، وأيضا أهديه إلى الكويت 
احلبيبة بلدي الثاني وإلى بلدي األم سورية والى أعضاء 
الهيئة التعليمية في مدرستي فجر الصباح على جهودهم 

املبذولة خالل العام الدراسي.
وأشارت شغف إلى أن من أهم عوامل النجاح والتفوق 
كان تنظيم الوقت مع تكثيف ساعات الدراسة والتركيز 
على املنهج املعطى من قبل املدرسات، مشيرة في الوقت 
ذاته إلى أن من املعوقات التي واجهتها وجود بعض املواد 
الصعبة نسبيا والشعور بالضغط النفسي والتغيير في 
بعض أمناط األسئلة، إال أنه بالتصميم واإلرادة واالجتهاد 

وبتوفيق اهللا تعالى مت اجتياز هذه الصعوبات بنجاح.
وأوضحت أن املستوى العام لألسئلة كان جيد نسبيا 
إال في بعض املواد التي احتوت على أسئلة صعبة نوعا 
ما، ناصحة الطالب باالستعانة باهللا والتركيز في الدروس 
والعمل بجد وتفان وتنظيــم الوقت واملثابرة منذ بداية 
العام الدراسي للوصول إلى طموحهم بالتفوق والنجاح.

وبينت شغف أنها تقوم حاليا بدراسة اخليارات املتاحة 
الختيار اجلامعة التي تناسب مجموعها وطموحها، كما 
شكرت جريدة «األنباء» على هذه اللفتة الكرمية وهنأت 
صديقاتها وزميالتها ونصحتهن باالجتهاد واإلصرار على 
الوصول إلى طموحهن، متمنية لهن التوفيق والنجاح الدائم.

شغف وسيم باره

عائشة احلربي ٩٥٫٣٪ علمي: التوكل 
على اهللا ومذاكرة دروسي مبكرًا وراء تفوقي

املتفوقــة عائشــة  قالــت 
أحمــد احلربي احلاصلة على 
نســبة ٩٥٫٣٪ القسم العلمي 
مبدرســة أم زياد االشجعية، 
وهــي كويتيــة، انهــا تطمح 
لاللتحاق بكليه الطب تخصص 
طب أسنان ملا فيها من جانب 

انساني.
أنهــا  وأضافــت عائشــة 
لعائلتهــا  تهــدي جناحهــا 
ووطنها الكويت والى صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد وإلى سمو ولي عهده 
األمني الشــيخ مشعل األحمد 

وللحكومة والشعب. 
ولفتت عائشة الى أن من 
أهــم العوامل التي ســاهمت 
في تفوقهــا توكلها على اهللا 
تعالــى ومحافظتهــا علــى 
الصالة، وأن من أهم التحديات 
واملعوقات التي واجهتها أثناء 
االمتحانات قلة وجود الوقت 

الكافي ملراجعة املواد العلمية والتي واجهتها 
باإلرادة واإلصرار على التفوق. ونوهت الى أن 
االختبارات كانت في مستوى الطالب املتوسط 
ولم تكــن تعجيزية، ناصحة الطالب املقبلني 

عائشة مع والدها أحمد احلربي

سارة الزياد: سأدرس األمن السيبراني

أهــدت الطالبــة ســارة ياســر أحمــد 
الزيــاد واحلاصلــة على نســبة ٨٨٫٨٨٪ 
من مدرســة فجر الصباح القسم العلمي 
جناحها لوالديها على دورهما الكبير في 
تهيئة األجواء املناســبة حلصولها على 
هذه النسبة وملعلماتها وجميع صديقاتها 
الفائقات، مشيرة إلى أن ما ساعدها على 
هذا التفوق تنظيم الوقت وتوفير األجواء 
املناســبة من قبل األهل في املنزل، حيث 
رأت ان اختبارات هذا العام كانت ميسرة 
وأسهل من العام املاضي وقدمت نصيحة 

للطلبة املقبلني على الثانوية العامة بأن 
عليهم االجتهــاد وتنظيم الوقت وتهيئة 
االجواء املناســبة للدراسة واالبتعاد عن 
الضغوط النفسية بجميع أنواعها، موضحة 
أنها تنوي دراســة األمن الســيبراني في 

جامعة األردن. 
واختتمــت بتوجيه الشــكر للكويت 
على ما وفرته لها وجلميع الطلبة العرب 
واملقيمني على أراضيها من ســبل الراحة 
داعية اهللا تعالى أن يحفظها من كل مكروه، 

فالكويت وطن العرب.

من اليمني: ريان الفيلي وروان املدقة وسارة الزيات ورميا فادي

ناصر الزم: سأدرس الطب البشري -جراحة

أهدى الطالب املتفوق ناصر عبداهللا الزم 
عيسى احلاصل على نسبة ١٠٠٪ في القسم 
العلمي من مدرسة الدانة ثنائية اللغة اخلاصة 
«نظام أميركي» مبعدل ٤ نقاط، تفوقه إلى 
أسرته عموما ووالده ووالدته بصفة خاصة 
على دعمهــم املتواصل له منذ الصغر، كما 
أهدى جناحه إلى وزير التربية وزير التعليم 

العالي والبحث العلمي د.علي املضف.
وقــال ناصر الزم: أتقدم بجزيل الشــكر 
واالمتنــان إلى مدرســتي ومعلمي لدعمهم 
وتشجيعهم لي في كل مراحل الدراسة وطوال 
العــام، الفتا إلى أنه يطمح لدراســة الطب 
البشري تخصص اجلراحة سواء في الكويت 

أو باخلارج.
وبــني أن االمتحانات جــاءت هذا العام 
سهلة وميسرة، مشيرا إلى أهمية الدراسة 
منذ بداية العام واالهتمام واملتابعة، ناصحا 
املقبلني على الثانوية العامة باملثابرة وبذل 
املزيد من اجلهود وحتديد أهداف واضحة 
منذ اليوم األول للدراسة والسعي لتحقيقها 

بجدية.
ولفت إلــى ان من أبــرز التحديات التي 
واجهته خالل العام الدراســي كانت تنظيم 
الوقت، والتوفيق بني مواعيد الدراسة واألمور 

االجتماعية.

حصل على ١٠٠٪ في مدرسة الدانة ثنائية اللغة

الطالب املتفوق ناصر عبداهللا الزم

ناصر الزم متوسطا أسرته

على الثانوية العامة باحملافظة على عالقتهم 
بــاهللا تعالى أوال والتــوكل عليه، ثم املذاكرة 
اوال بــأول وعدم تأجيل مذاكرة الدروس مهما 
كانت األسباب حتى ال تتراكم عليهم املعلومات.
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املتفوقون.. املثابرة طريق التميزاجلمعة ١ يوليو ٢٠٢٢

يارا أحمد عبداهللا أحمد ٩٩٫٩٤٪ علمي: 
االختبارات سهلة وعلينا عدم القلق والتوتر

قالت الطالبة املصرية املتفوقة يارا أحمد 
عبداهللا أحمد احلاصلة على نسبة ٩٩٫٩٤٪ 
علمي من مدرسة النهضة الثانوية - بنات، 
أنهــا من أهم العوامل التي ســاعدتها على 
التفوق احملافظة على الصالة وحفظ القرآن 

وطاعة الوالدين وتنظيم الوقت.
وأضافت يارا: أهدي جناحي إلى أبي وأمي 
ومعلماتي وإدارة مدرستي على ما قدموه 
لنا في ســبيل النجاح والتفوق الدراسي، 
وإلى الكويت الشقيقة، مشيرة إلى أن من 
التحديــات التي واجهتها كانت الشــعور 
بالقلق في بعض األحيان وببعض التوتر 
وهــذا األمر يجب علينا جتاوزه والتركيز 
في الدروس والثقة بالنفس والدراسة بجد 
مــع حل التمارين والواجبــات والتواصل 
مع املعلمات للتوضيح وتســهيل الفقرات 

قدر اإلمكان.

وبينــت يارا أن االختبارات في العموم 
كانــت ســهلة وميســرة في جميــع املواد 
خصوصــا علــى املجتهدين الذيــن بدأوا 
دراســتهم مــن بداية العام الدراســي ولن 
يؤجلوا الدراسة حتى أيام االمتحانات ألن 
ذلك يسبب قلقا وتوترا لديهم بسبب ضيق 

الوقت وكثرة الدروس.
ووجهت يارا نصيحة لزميالتها وزمالئها 
املقبلني على الدراســة الثانوية باحملافظة 
على الصالة وبر الوالدين وتنظيم الوقت 

والثقة في اهللا واملذاكرة من بداية العام.
وفــي كلمة أخيرة، لهــا عبرت يارا عن 
رغبتها في االلتحاق بكلية الطب ملا في هذه 
املهنة اإلنسانية من معان سامية، خامتة: 
«أشــكر اهللا أوال على التوفيــق والنجاح 
وأكرر شكري ألبي وأمي ومعلماتي وإدارة 

مدرستي».

يارا أحمد عبداهللا تتوسط والديهايارا أحمد

رؤيا هشام ٩٨٫٨١٪ : سادرس الطب الطبيعي
عبرت الطالبة املتفوقة رؤيا هشام محمد 
النصوحي عبدالرازق مدرسة التوحيد اإلسالمية 
واحلاصلة على نسبة ٩٨٫٨١٪ علمي عن سعادتها 
بهــذه النتيجــة التي جاءت بعــد جهد وتعب 
كبيرين خالل ســنوات الدراسة. وأكدت رؤيا 
أنها كانت تدرس حوالي ١٠ ساعات في اليوم 
واعتمدت بدراستها على اهللا عز وجل وكانت 
تستودع اهللا جهدها وتعبها حتى حصلت على 
هذه النتيجة املشرفة، مشيرة إلى أنها تطمح 
لدخول جامعة الكويت ودراسة العالج الطبيعي، 
كما تهدي جناحها لعائلتها ومعلماتها على كل 
ما قدموه لها خالل مسيرتها التعليمية، مبينة 
ان بيئة االختبارات كانت مناســبة وواضحة 
وجاءت باملستوى العادي في العموم. ونصحت 
رؤيا جميع الطلبة وفي كل الصفوف الدراسية 
باالجتهاد دائما ومتابعة الدروس بجميع املواد 
باهتمام كبير ليصلوا إلى ما يتمنون من نتائج 
مشرفة لهم وليدخلوا البهجة والسرور أيضا 
إلى قلوب أسرتهم ومعلميهم ومعلماتهم الذين 

ينتظرون جناحهم وتفوقهم.

حمد العتيبي: أهدي جناحي ألهلي وللكويت
الكويتي  الطالــب  أعرب 
عبــداهللا  ســليمان  حمــد 
العتيبي من مدرسة عبداهللا 
العتيبي الثانوية للبنني، عن 
ســعادته بالنجاح والتفوق 
الثانوية القسم  في املرحلة 
األدبي، متوجها بالشكر لكل 
من سانده ووقف معه خالل 
مسيرته الدراسية خصوصا 
والده ووالدته وجدته وجميع 
املدرســني الذيــن قدمــوا له 
ولزمالئه كل الدعم، مشــيرا 

إلى أنــه واجــه الصعوبات 
والتحديات باجلد واملثابرة 
والعزميــة بعد التوكل على 
اهللا تعالى وحرصه على رضا 

اهللا والوالدين.
وأهــدى حمــد جناحــه 
لوالديه ولبلده الكويت، واعدا 
باستمرار التفوق واالجتهاد 
في دراسته اجلامعية، داعيا 
اهللا تعالى أن يوفقه ملا فيه 
اخلير وليقدم للكويت جزءا 

مما قدمته له. حمد سليمان عبداهللا العتيبي

عبداهللا زبن ٩٨٫٦٪: سأدرس 
الطب في اجلامعة األردنية

أشــاد الطالب املتفوق عبداهللا فهيم زبن ٩٨٫٦٢ ٪ علمي 
من مدرسة الراشد بدعم والديه وأسرته وكذلك بجهود جميع 
العاملني في مدرسته من إداريني ومدرسني، معبرا عن سعادته 

بالتفوق وبنجاح جميع زمالئه.
وقال عبداهللا: سأسعى لاللتحاق بكلية الطب في اجلامعة 
األردنية ان شاء اهللا، حيث ان هذا طموحي وآمل أن أحققه، 
مشــيرا إلى أن من أهم أســرار النجاح العزمية واإلصرار 
واالجتهاد الدائم ومتابعة الدروس وعم إهمال أي فقرة من 
أي درس، مع التوكل على اهللا تعالى واالســتماع لنصائح 
الوالدين واملدرسني الذين يتمنون لنا النجاح والتميز، وحقيقة 
أنني حرصت على أن أدخل البهجة والفرح لقلوبهم جميعا 
بهــذه النتيجة. وأوضح عبداهللا أن األســئلة واالختبارات 
كانت بشــكل عام في املستوى املتوسط ومبتناول اجلميع 
من حيث الوضوح وعدم التعقيد، وموصيا زمالءه املقبلني 
على الثانوية العامة باجلد من بداية املرحلة الثانوية حلصد 
أفضل النتائج واالبتعاد عن التوتر والقلق وكل ما ميكن أن 

يبعدهم عن أجواء الدراسة.

عبداهللا فهيم زبن

شهد عبداخلالق ٩٥٪ : جتاوز الصعوبات بالعزمية واالجتهاد
الطالبــة  تفوقــت 
املميزة شهد عبداخلالق 
أمــني ســليمان فـــــي 
العامــــــة  الثانويــــة 
مبجموع ٩٥٪ علمــي، 
التهانــي من  وتلقــت 
األهل واألصدقاء بهذه 

املناسبة السعيدة.
وأكـــــدت شــهد أن 
تفوقها جـــاء باالجتهاد 
واملثابرة وبتشجيــع 
ودعم والديها اللذين لم 
يوفرا شيئا في سبيل 
وصولها لهذه النتيجة، 

مؤكدة أن هناك الكثير من الصعوبات 
التــي واجهتها بالتحــدي والعزمية 
خصوصا ضيــق الوقت والشــعور 
بالقلــق أحيانــا، حيــث اســتطاعت 
تنظيم وقتها وترتيب جداول الدراسة 

والتواصل املستمر مع 
الالتي كان  معلماتهــا 
لهن الــدور الكبير في 

جناحها.
هذا ونصحت شهــد 
جميــــــع زميالتهـــــا 
املقبــالت على املرحلة 
الثانوية بالتوكل على 
اهللا تعالى واالستماع 
إلى نصائــح الوالدين 
واملعلمات وباالجتهاد 
والعمل اجلاد من بداية 
العام الدراسي وبتنظيم 
الوقت بشكل صحيح 
وعــدم تأجيل أي مادة أو فقرة حتى 

ال تتراكم عليهن الدروس.
ووعدت شــهد والديها باستمرار 
االجتهاد والتفوق وإكمال دراســتها 

لنيل أعلى الدرجات العلمية.

عبداخلالق أمني سليمان

شهد عبداخلالق أمني

شلتوت: للمناخ التعليمي املتميز في الكويت أثر كبير بتفوق أبنائنا

أسامة أبوالسعود

الســفير املصــري  أكــد 
لدى البالد أســامة شلتوت 
عمــق العالقات الثنائية بني 
بــني مصر والكويــت والتي 
وصفها بالتاريخية واألخوية، 
مشــيرا إلى التعاون القائم 
في شتى املجاالت السياسية 
وخاصــة  واالقتصاديــة 
العالقات الثقافية والتعليمية.
وأضــاف شــلتوت فــي 
لــه علــى هامش  تصريــح 
أقامتهــا  التــي  االحتفاليــة 
الســفارة املصرية بالكويت 
لتكــرمي املتفوقني املصريني 
مــن أوائل الثانويــة العامة 
والبالــغ عددهــم ٣٣ طالبــا 
وطالبــة من بينهــم ١٣ ممن 
حصلوا على الترتيب االول 
مكرر بنسبة ١٠٠٪، وذلك في 
مقر املكتب الثقافي املصري 
العالقــات  أن  باجلابريــة، 
الثقافية بــني البلدين متثل 
ركيزة هامــة متتد جذورها 
إلى النصف األول من القرن 
العشرين، حني مت إيفاد أول 
بعثة تعلمية كويتية للدراسة 

إجناز، مثمنا في الوقت نفسه 
دور املعلم املصري املقدر في 
الكويت، معربــا عن تهانيه 
للطلبة املتفوقني، متمنيا لهم 
دوام التوفيق في مرحلتهم 
اجلامعية مع أهمية االستمرار 
بالعمل اجلاد واإلخالص في 

حتصيل العلم.
ودعا أبناءه الطالب، الى 
بذل مزيد من اجلهد للحفاظ 

شــلتوت ان طالب الثانوية 
العامــة هــذا العام عاشــوا 
جتربة صعبة في ظل انتشار 
ڤيروس «كورونا املستجد» 
وخاضوا جتربة التعليم عن 
بعد فــي العامــني املاضيني 
والتعليــم احلضــوري هذا 
العام وهي جتربة فريدة مر 
بها الطالب واملعلمون وأولياء 

األمور.

على ما وصلوا إليه من مكانة 
متميزة كونهم سفراء لبالدهم 
باخلارج بفضــل إجنازاتهم 
وجسورا للتواصل ومناذج 
مضيئة للمواطــن املصري 

باخلارج.
وفيما شدد على دور املناخ 
التعليمي املتميز الذي توفره 
الكويت وما له من اثر كبير 
في تفــوق ابنائنــا، أوضح 

وأضــاف قائــال: «لكــن 
احلمــد هللا التجربة أفضت 
الى جناح وتفوق ويكفي ان 
نذكــر ان أكبر نســبة جناح 
وتفوق في الكويت من الطالب 
املصريني، وهذا داللة على ان 
البيئة واملناخ التعليمي كان 

إيجابيا».
مــن جانبه، هنــأ امللحق 
الثقافــي في الكويت د.عماد 
الطلبــة األوائــل  حشــيش 
بنجاحهــم وتفوقهم، مؤكدا 
أن جناحهــم فــي الثانويــة 
العامة هــو مجرد بداية لهم 
الستكمال مسيرة النجاح من 

خالل التعليم اجلامعي.
وأشار إلى التنسيق الكامل 
بني املكتب الثقافي والقنصلية 
إضافة الى التعاون مع رجال 
الشــرطة بــوزارة الداخلية 
إلجناز كل تصديقات الطلبة 
بعد توثيقها من «اخلارجية 
الكويتية»، حيث ال تستغرق 
التصديــق ســوى  عمليــة 
دقائق معدودة، مشــيرا إلى 
ان القنصلية تستقبل نحو 
٨٠٠ طلب يوميا من طلبات 

الطلبة للتصديق عليها.

خالل احتفال السفارة املصرية مبتفوقي الثانوية العامة مبقر املكتب الثقافي

د.عماد حشيشالسفير أسامة شلتوت

في األزهر الشريف عام ١٩٣٩، 
أعقبها بعدة سنوات انتداب 
أول مجموعــة مــن املعلمني 

املصريني للعمل بالكويت.
وأشاد شلتوت باملنظومة 
بالكويــت  التعليميــة 
وبالقائمــني عليها، مبا فيها 
الكوادر التعليمية املصرية، 
ملــا حققــه الطــالب األوائل 
الكويتيون واملصريون من 

لقطة تذكارية للسفير أسامة شلتوت ود.عماد حشيش مع الطلبة أوائل الثانوية العامةالسفير أسامة شلتوت ود.عماد حشيش مع عدد من الطلبة املتفوقني خالل التكرمي

العالقات املصرية - الكويتية تاريخية وأخوية والتعاون قائم في شتى املجاالت السياسية واالقتصادية وخاصة العالقات الثقافية والتعليمية
د.حشيش: تنسيق كامل بني املكتب الثقافي والقنصلية والتعاون مع رجال «الداخلية» إلجناز تصديقات الطلبة بعد توثيقها من «اخلارجية الكويتية»

حضور كبير وتكرمي للمشعل

حضر حفل تكرمي طالب الثانوية العامة حرم 
السفير املصري غادة شوقي ومراقب االمتحانات 
وشؤون الطلبة بوزارة التربية سلطان املشعل 
واملستشــار بالســفارة املصرية اللواء محمود 
املصــري والوزير مفــوض جتاري املستشــار 
أحمد بديــوي ورئيس املكتــب العمالي د.أحمد 
إبراهيم واملستشارة اإلعالمية ندى عادل وعدد 
من احلضور وأولياء األمور والطالب املتفوقون. 
وقد مت تكرمي ســلطان املشــعل تقديرا جلهوده 
وتعاون وزارة التربية وسعيها الدائم على تذليل 
العقبات أمام جميع الطلبة في ســبيل النهوض 

بالعملية التعليمية في البالد.

السفير أسامة شلتوت مكرما سلطان املشعل

آية شهاب األزمع ٩٧٫٤٩٪ : طموحي الطب
أهدت الطالبة الكويتية املتفوقة آية شهاب 
عايد االزمع والتي حصلت على ٩٧٫٤٩٪ من 
ثانوية الرجاء القســم العلمــي تفوقها الى 
والديها وأســرتها على الدعم الكبير والدور 
اإليجابي منهم وجو الدراســة الذي وفروه 
لها خالل فترة االختبارات وطوال مسيرتها 
الدراســية، والذي ســاعدها علــى التفوق، 
إضافة إلى تنظيم الوقت واالبتعاد عن التوتر 
والتعامل الصحيح مع االختبارات والدروس.
ونصحت آية الطلبة املقبلني في األعوام 
القادمة باالتكال على اهللا ســبحانه وتعالى 
ثم الدراسة والعمل اجلاد واملثابرة املستمرة، 

معبرة عن أملها بااللتحاق بكلية الطب.
وختمت آية قائلة: أشكر اهللا تعالى على 
تفوقي هذا وأهدي جناحي الى صاحب السمو 
األمير وإلى سمو ولي عهده األمني ولشعب 
الكويت وألسرتي ومعلماتي وإدارة مدرستي.

رؤيا هشام عبدالرازق

آية شهاب األزمع


