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أحمد املعراج وأعضاء جمعية الدسمة وبنيد القار يتوسطون الطلبة املكرمني

أحمد املعراج

صورة جماعية لطلبة روضة الفرات املكرمني

 »تعاونية الدسمة وبنيد القار« تحتضن متفوقي
روضة الفرات وترعى تكريمهم

انطالقا من رس���التهم في دعم العملية التربوية في 
المنطق���ة، ورعاية النشء باعتباره���م اللبنة الصالحة 
لمستقبل واعد، قام رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية 
الدس���مة وبنيد القار برعاية حفل تكريم المتفوقين في 
روضة الف���رات، وذلك بحضور بع���ض موظفي الهيئة 

اإلدارية في الجمعية.
وفي تعليقه على هذه المناس���بة، أكد رئيس مجلس 
إدارة جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية أحمد المعراج 
ان تكريم المتفوقين ومتابعة مراحلهم الدراس���ية يأتي 
ف���ي اطار تكريس الجهود الواضح���ة من قبل الجمعية 

في تعزيز العملية التربوية ودعم الناشئة ألنهم اللبنة 
الصالحة لمستقبل واعد.

واشار الى ضرورة إيالء مثل هذه المناسبات أهمية 
كبيرة من قبل المجتمع، لما للت�فوق من أه��مية ك�برى في 
بناء الوطن والوصول الى ال��مستقبل المنشود وتحفيز 

الطلبة على تقديم المزيد من الجهد والمثابرة.
 وق������ال الم����عراج: ان تك���ريم المت����فوقين ه����و 
تكري���م آلبائهم وأمهاتهم ومعلميهم ومدارس���هم، وفيه 
تشجيع للطلبة على تحقيق التقدم، وضمان الستمرارية 

المنافسة في التحصيل العلمي.

دوقية لوكسمبورغ تحتفل بالعيد الوطني
في فندق »كراون بالزا«

احتف���اال بالعي���د الوطني للوكس���مبورغ، 
أقام مستش���ار التجارة الخارج��ية في دوقية 
لوكسمبورغ الكبرى في الكويت اقبال قريشي، 
حفل اس���تقبال والعشاء في صالة المرجان في 

فندق كراون بالزا.
حضر حفل العش���اء س���فير بلجيكا جيلز 

هي��فيرت وس���فير ه��ولندا تون بون فون اوشسي 
وس�����فير الهند اجاي ملهوترا وم�وس��ى بهمن 
رئيس مج��لس إدارة مجموعة بهمن، وأعضاء 
من مجلس األعمال البلج��يكي وشخصيات بارزة 
من صناعة الش���حن والطيران ووسائل اإلعالم 

الذين شاركوا بهذه المناسبة.

قطع كيكة احلفل مبناسبة العيد الوطني للوكسمبورغ

لقطة تذكارية للمشاركني بالبطولة مع مدربيهم

الفائزون األوائل بالكؤوس واملراكز األولى

ختام مميز لبطولة 
المعاهد الصحية 

للكراتيه ـ شوتوكان
أقيمت بطولة املعاهد الصحية 
لرياضة الكراتيه شوتوكان مبعهد 
سبورت الند الصحي، وشارك كل 
من معهد هارد روك كرنغ ونادي 
املصارف الكويتية بقيادة الكابنت 
حس���ن مناع ومعهد سبورت الند 
بقيادة الكابنت امين س���عد، وقام 
بتحكي���م وادارة املباريات الكابنت 
عصمت س���ليمان حك���م االحتاد 
الكويتي للكاراتيه والكابنت البيومي 
خل���ف اهلل مدرب ن���ادي كاظمة، 
وحصلت حياة يوسف جبارة على 
املركز االول في فئة الناشئني وليلى 
جبارة على املركز الثاني، اما عمر 
الثاني  املركز  جبارة فحصل على 
في فئة البراع���م � اوالد، وحازت 
حوراء يوسف جبارة على املركز 

الثاني فئة البراعم � بنات.


