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قــال الطالب أحمد يحيى جابر، 
من ثانوية المباركية علمي، نسبة 
99.86، إنــــه يــطــمــح فـــي االلــتــحــاق 
بــكــلــيــة الــطــب الــبــشــري، وأن يــكــون 
طبيبا ناجحا يسعى إلى مساعدة 
ــهــــم،  الــــنــــاس والـــتـــخـــفـــيـــف عــــن آالمــ
ــا أنـــــــــه واجـــــهـــــتـــــه بـــعـــض  ــ ــــحـ ــــوضـ مـ
الصعوبات خالل فترة االختبارات 
النهائية، وهي ضغوط وتوتر كبير، 

خوفا من عدم تحقيق النسبة التي 
يطمح بها.

ــاف يــحــيــى أنـــه يــهــدي هــذا  ــ وأضـ
التفوق الــى والــده ووالــدتــه وأخيه، 
الـــذيـــن ســـهـــروا وتــعــبــوا مـــن أجــلــه، 
وكذلك بلده الغالي الكويت، وبلده 
األم مــــصــــر، وجــــمــــيــــع الــمــعــلــمــيــن 
الذين ساعدوه للحصول على هذه 

النسبة.

ه بــــاالهــــتــــمــــام  ــح زمـــــــــــــالء ونــــــصــــ
بــتــقــويــة عــالقــتــهــم بــالــلــه سبحانه 
والـــــتـــــوكـــــل عــــلــــيــــه، وأن يـــــحـــــددوا 
أهدافهم ويضعوها نصب أعينهم، 
ليبذلوا كل ما بوسعهم لتحقيقها، 
كــمــا نصحهم بـــأن يــحــرصــوا على 

المذاكرة بانتظام.

قــالــت الــطــالــبــة زيــنــة إبــراهــيــم 
ــر الـــصـــبـــاح  رمـــــــال (مـــــدرســـــة فـــجـ
األهلية)، الحائزة نسبة ٩٦.٥١ في 
المئة، إنها تشكر الله على كثير 
نعمه، وذكرت أنه بالجد والتعب 
حققت الــنــجــاح والــتــفــوق، وذلــك 
باعتمادها على جهدها الذاتي 
فقط ودون الــحــاجــة إلــى دروس 
خصوصية أو ما شابه، وأكــدت 
أنها ستتابع دراستها الجامعية 
بنفس النشاط والهمة، وترغب 

في دراسة اختصاص الهندسة.
وعن نسبتها، قالت إنها كانت 
تتوقع حصولها على نسبة أعلى، 
لكن السهر واإلجــهــاد والصيام 

أثر في ذلك.
وقـــــد أهــــــدت تـــفـــوقـــهـــا ألهــلــهــا 
ومدرستها اللذين لوالهما لما 

حققت هذا التفوق.

زينة رمال: ٩٦.٥١٪
ثمرة الجد واالجتهاد

نجود بالل: سأدرس الصيدلة... وأهدي 
تفوقي ألسرتي ومعلماتي

أكدت الطالبة نجود بالل سعد عبدالله، من 
ثانوية قرطبة للبنات، والحاصلة على المركز 
الـــ 12 على مستوى الكويت بالقسم العلمي، 
بنسبة بلغت 99.33 في المئة، إنها كرست جل 
وقتها للمذاكرة بشكل يومي منذ بداية العام 
الدراسي، القتة الى أنها كانت تدرس ما بين 5 

و6 ساعات يوميا.
وقــالــت نــجــود إنــهــا حــرصــت على االهتمام 
بدراستها منذ سنواتها األولـــى، حيث كانت 

متفوقة من االبتدائية وحتى الثانوية.
وأضــافــت أنــهــا تــرغــب فــي دراســــة الصيدلة 
بــجــامــعــة الــكــويــت أو االلـــتـــحـــاق بــكــلــيــة الــطــب 
ــدي نــجــاحــي لـــوالـــدي  ــ الـــبـــشـــري، مــضــيــفــة: «أهــ
وإخــوتــي، فالشكر لله ثــم لــهــم، ثــم لمعلماتي 
الـــلـــواتـــي طــالــمــا وقـــفـــن بــجــانــبــي فـــي مــدرســة 
أنيسة بنت خبيب األنصارية، خالل مسيرتي 

الدراسية.

مروة القطب: تنظيم الوقت والمثابرة 
وأهلي أهم أسباب تفوقي

أكدت الطالبة مروة محمد القطب الحاصلة 
على المركز الــســادس على مستوى الكويت 
بالقسم العلمي انها كانت تــدرس ما بين ٦ 
و٨ ســاعــات يوميا، مشيرة الــى ان االســلــوب 
األقوم في الدراسة هو باالعتماد على حسن 

تنظيم األولويات.
وقــالــت مــروة انها حرصت على  اخــالص 
الــنــيــة الــصــالــحــة قــبــل الـــشـــروع فــي الـــدراســـة، 
وهي إرضاء الله عز وجل، فطلب العلم عبادة، 
وإرضاء أبي وأمي وإخوتي ونفسي، والدراسة 
بــجــد واجــتــهــاد قـــدر الــمــســتــطــاع، والــحــرص 
على الوقت وجدولة المهام والسعي بال كلل 
وال مــلــل، واســتــحــضــار الـــثـــواب مــن الــلــه أوال 

على هذا المجهود. وأضافت ان النوم مبكرا 
واالستيقاظ مبكرا لئال أنهك عقلي وجسدي، 
وألتهيأ لطلب العلم بصدر رحب مع الحرص 
كل الحرص على تالوة القرآن الكريم بخشوع 
وتدبر، والصالة والنوافل والذكر دوما وحسن 
الظن بالمولى عز وجل، وصدق التوكل عليه، 
ــمـــاد عــلــيــه بــعــد بــذل  ــتـ وتـــفـــويـــض كـــامـــل االعـ

المستطاع، فالثقة بالله تفعل المعجزات.
ــارت الـــى انــهــا تـــود االلــتــحــاق بكلية  ــ وأشــ
الطب البشري، مضيفة: اهدي نجاحي لوالدي 
وإخــوتــي، فالشكر لله ثــم لهم ثــم لمعلماتي 
الالئي طالما وقفن بجانبي في مدرسة أنيسة 

بنت خبيب األنصارية.

مريم شحود: أسرتي سر تفوقي 
وطموحي الهندسة اإللكترونية

أعـــربـــت الــطــالــبــة مـــريـــم اســمــاعــيــل 
شــحــود، الحاصلة على نسبة 99.47 
في المئة في الثانوية العامة (القسم 
ــا الـــكـــبـــيـــرة  ــهـ ــادتـ ــعـ ــلــــمــــي)، عـــــن سـ الــــعــ
بتفوقها في هذه المرحلة التعليمية 
المهمة في حياتها، مؤكدة أن نجاحها 
ه مــجــهــود كــبــيــر من  وتــفــوقــهــا وراء
أسرتها التي وفرت لها كل سبل الدعم 
والراحة والبيئة التعليمية المناسبة 
لـــتـــحـــصـــيـــل الـــــــــــــــدروس، إلــــــــى جـــانـــب 

معلماتها وإدارة مدرستها.
وقالت مريم إنها تطمح إلى دراسة 
الهندسة اإللكترونية، رغبتها التي 
الزمــتــهــا مــنــذ أن كــانــت فـــي الــمــرحــلــة 
االبتدائية، الفتة إلى أنها ستحرص 

على التفوق فــي المرحلة الجامعية 
مثلما تفوقت في الثانوية.

ــبـــرت عـــن خـــالـــص شــكــرهــا لكل  وعـ
من ساعدها في تحقيق هذا اإلنجاز 
 
ً
ا والــتــفــوق فــي الــثــانــويــة الــعــامــة بـــدء
ــا ومـــــــــرورا بــصــديــقــاتــهــا  ــرتـــهـ ــن أسـ مــ

ومعلماتها وإدارة مدرستها.

نور عبيدو: االختبارات كانت 
جيدة وتراعي مستويات الطلبة

الــطــالــبــة الــمــتــفــوقــة نـــور واثــق 
عبيدو من ثانوية فجر الصباح، 
والحاصلة على نسبة %99.68 
ــالــــت إن  ــــي الـــقـــســـم الـــعـــلـــمـــي، قــ فـ
االختبارات كانت جيدة وتراعي 

جميع مستويات الطلبة.
وأوضحت أنها كانت تذاكر في 
أيام االمتحانات لمدة 8 ساعات 
ــم تــواجــهــهــا صــعــوبــة   ولــ

ً
يــومــيــا

تذكر في أي مادة.
ــت: «انــــصــــح زمـــالئـــي  ــ ــافــ ــ وأضــ
الــمــقــبــلــيــن عــلــى الــثــانــويــة بــعــدم 
االســــــتــــــســــــالم ألي عـــــــوائـــــــق قـــد 
تــواجــهــهــم طــالــمــا هــنــاك عــزيــمــة 

ومثابرة».
وقــالــت نـــور إنــهــا مـــازالـــت في 

بداية الطريق، حيث انها تنوي 
دراسة الطب البشري لما فيه من 
رســالــة إنــســانــيــة تــتــيــح الــفــرصــة 

لتخفيف آالم الناس.
ــافـــت: أهــــدي تــفــوقــي إلــى  وأضـ
والـــدّي اللذين مــهــدا لــي الطريق 
إلـــى الــتــفــوق والــنــجــاح واجــتــيــاز 
 والــدتــي 

ً
االخــتــبــارات، خــصــوصــا

التي وفرت لي األجواء المناسبة 
والدعم والتشجيع.

ً
 ناجحا

ً
أحمد يحيى: أتمنى أن أكون طبيبا

أحمد يحيى مع والده

 من فائقي الثانوية الثالثاء المقبل
ً
«البنك الوطني» يكّرم ١٤٠ طالبا

المتفوقون لـ دلبلا.: سنواصل مشوار التفوق بالجامعة

أعلن بنك الكويت الوطني أنه سيكرم، بالتعاون مع وزارة التربية، أوائل الثانوية العامة 
من الكويتيين وغير الكويتيين للعام الدراسي ٢٠١٧ / ٢٠١٨ الثالثاء المقبل ١٢ الجاري، 

على مسرح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمنطقة الشويخ.
«الجريدة»، عن سعادتهم بهذه النتائج التي حققوها،  من جانبهم، أعرب المتفوقون، لـ
مؤكدين أنهم سيواصلون مشوارهم في التفوق األكاديمي بالتخصصات الجامعية التي 

سينخرطون بها.
من ناحيته، قال الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية واألنشطة بوزارة التربية فيصل 
المقصيد، في تصريح صحافي، إن الحفل سيشهد تكريم ١٤٠ طالبا وطالبة، إضافة إلى 

الطلبة الحاصلين على إنجازات ومراكز متقدمة في المسابقات الدولية التي شاركوا بها.
 في 

ً
وأكد المقصيد أن «التربية» تفتخر بأبنائها المتميزين الذين رفعوا اسم الكويت عاليا

المحافل الدولية، داعيا الطلبة إلى الحضور إلى مسرح الوزارة في مبنى ١، لتسلم «روب» 
الحفل اعتبارا من اليوم الخميس بعد صالة العشاء.

وذكر أن هناك بروفة ستقام يوم االثنين المقبل استعدادا للحفل الذي سيكون برعاية 
وحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي.

فهد الرمضان وحمد العبدلي

مريم تتوسط والديها

مروة مع ذويها


