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املسابقة نظمتها 
اللجنة التعليمية بدعم 

من توجيه التربية 
اإلسالمية ومدرسة 

فهد الدويري

حوراء جبارة أبهرت احلضور حسن مناع يتسلم درعه من هشام البعيجان بحضور محمد الصادق وخليل البلوشي

جانب من حفل التكرمي عدد من املكرمني مع أسرهم

عمر يوسف جبارة يؤدي بعض احلركات

اجلربا احتفل بزفاف فيصل وفارس

»النصر األهلية« كّرمت طلبتها الفائقني
لتحفيزهم على مواصلة مشوار التألق

املسابقات االجتماعية ألبناء »العدان«
استهدفت جميع أفراد األسرة

احتفل الشيخ ميزر الفارس اجلربا بزفاف 
جنليه فيص���ل وفارس في مدين���ة جدة في 
السعودية بحضور لفيف من األهل واألصدقاء 

كعادتها مع نهاية كل عام دراس����ي أقامت 
مدرس����ة النصر األهلية مبيدان حولي حفل 
تكرمي لطلبتها الفائقني من املرحلة االبتدائية 
ومرحلة الروضة وذلك بحضور عدد كبير من 
أولياء األمور وجميع ادارة ومعلمات املدرسة، 
حيث قامت مديرة املرحل����ة االبتدائية غنية 
الغضبان ومدي����رة الروضة فري����دة األحمد 
واملديرة املس����اعدة سهيلة حس����ني بتوزيع 
الهدايا ودروع التف����وق على الطلبة الفائقني 
حيث مت تكرمي الطالبة فاطمة الزهراء محمد 
عبدالرضا حلصولها على املركز األول للصف 
األول االبتدائي بنسبة 99.33% والطالبة رنا 
محمد اخللفي حلصولها على املركز األول مكرر 

التي تسعى  ضمن األنشطة االجتماعية 
إليها الهيئة العامة للش���باب والرياضة في 
برنامج اخلطة اإلمنائي���ة للدولة والهادفة 
لتحويل مراكز الشباب الى خدمة مجتمعية 
تضم جميع أفراد األسرة في مكان واحد، فقد 

الذين قدم���وا املباركة والتهنئة للمعرس���ني 
ووالدهما ومتنوا لهما حياة سعيدة. ألف مبروك 

وبالرفاء والبنني.

بنسبة 99.08% وعدد كبير من الفائقات منهن 
رغد نواف وفاطمة دخل اهلل ورغد زياد وأمل 
علي، وذكرت غنية الغضبان بهذه املناسبة أن 
املدرسة تدعم وتشجع دائما طلبتها الفائقني 
وحتث باقي الطلبة عل����ى التفوق مؤكدة ان 
النبوغ والتفوق يظهر منذ اللبنة األولى والبد 
من رعاي����ة النابغني واملتفوقني وذكرت أيضا 
فريدة األحمد ان مثل هذا التكرمي مهم للغاية 
حيث يكون حافزا للتفوق، وأضافت سهيلة 
حسني ان جميع القائمني على املدرسة ال يألون 
جهدا جتاه طلبتهم لذلك كان النجاح والتفوق 
حليفا لعدد كبير منهم، ومتنوا جلميع الطلبة 

التفوق حتى تنهض بهم األمة العربية.

نظم مركز ش���باب العدان نشاطا اجتماعيا 
ثقافيا في مس���ابقة »البيب���ي فوت« وكرة 
الطاولة مبشاركة مراكز الشباب في محافظات 
الكويت، وفي اخلتام مت توزيع اجلوائز على 

الفائزين.

لقطة تذكارية للمعرس مع والدهما وبعض احلضور

فريدة األحمد وغنية الغضبان وسهيلة حسني أثناء االحتفال

شباب »العدان« املشاركون في إحدى املسابقات

رغد نواف وفاطمة دخل اهلل ورغد زياد وأمل علي ورنا اخللفي وفاطمة عبدالرضا

درر مصرية تألألت بنور رباني في رحاب القرآن الكرمي
حقا لقد كان����ت كوكبة من 
املتأللئة، استحقت أن  النجوم 
حتظى بالتكرمي واإلشادة، كما 
استحقت أن يسارع كل املسؤولني 
في اجلالية املصرية والقنصلية 
إلى االحتفاء بهم ونيل  العامة 
شرف املس����اهمة في تكرميهم، 
كيف ال وقد فازت هذه الكوكبة 
بحفظ خير الكالم، كالم إذا تلي 
على اجلبال خلرت متصدعة من 

خشية اهلل.
هذه الكلمات هي مختصر ما 
ميكن أن نصف به حفل تكرمي 
حفظ����ة القرآن الكرمي من أبناء 
اجلالية املصرية في املس����ابقة 
التي نظمتها اللجنة التعليمية، 
وبذلت خاللها جه����ودا كبيرة 
فخرجت بش����كل رائع وتنظيم 
مميز. ورغم أن هذه املس����ابقة 
هي األولى من نوعها التي تنظم 
حتت مظلة مجلس اجلالية، إال 
أنها حظيت بإقب����ال كبير من 
أبناء اجلالية من مختلف املراحل 
الدراسية، وهو األمر الذي أثلج 
الصدور، ملا يعكسه من حرص 
املصريني على حفظ كتاب اهلل 

والعمل به.
أقيم على  الذي  وفي احلفل 
مس����رح جمعية الكش����افة في 
حولي، وحض����ره جمع غفير 
من أبناء اجلالية، ألقى القنصل 
محم����د عرفة كلم����ة نيابة عن 
القنصل العام، أشاد فيها بجهود 
اللجنة التعليمة وهنأ الفائزين 
والفائزات، متمني����ا لهم دوام 
التفوق، معربا عن أمله في أن 

تتكرر هذه املسابقة سنويا.
اللجنة  بدوره ش����كر مقرر 
التعليمية محمود حجر كل من 

اللجنة التعليمية محمود حجر 
بتكرمي الفائزين والفائزات.

بالذكر أن تصفيات  اجلدير 
املسابقة أقيمت في مدرسة فهد 
الدويري الثانوية مبنطقة حولي 
التعليمية، بدعم ومساندة من 
مديرها عبدالعزيز عبداهلل خلف، 
إمكانات املدرسة  الذي س����خر 
إلجناح املسابقة، فاستحق شكر 
وتقدير جمي����ع أعضاء اللجنة 

التعليمية.
مسعد حسني  ٭

وإش����ادة احلضور، إال أن كلمة 
الطفل عبدالعزيز أحمد حسب 
اهلل شيخون أخذت قلوب جميع 
احلاضرين في احلف����ل، ألنها 
حملت رسالة سامية ممزوجة 
ببراءة الطفولة وصدق املشاعر 
وجمال اإللق����اء ودقة األلفاظ، 
فانفج����رت الصالة بالتصفيق 

له استحسانا وتشجيعا.
وفي نهاية احلفل قام القنصل 
محمد عرفة وأمني مجلس اجلالية 
باإلنابة بركات القصبي ومقرر 

ساهم في إجناح هذه املسابقة، 
اللجنة  وأثنى عل����ى أعض����اء 
التعليمية جلهودهم في تنظيم 
املسابقة منذ اإلعالن عنها وحتى 
حفل التكرمي، كما شكر التوجيه 
العام للتربية اإلسالمية وجميع 
املوجهني واملعلمني الذين قاموا 
بالتحكيم في املس����ابقة تبرعا 
منهم في سبيل خدمة كتاب اهلل 

عز وجل.
ورغ����م أن فق����رات احلف����ل 
املتنوع����ة نال����ت استحس����ان 

القنصل محمد عرفة مكرما عضوة اللجنة التعليمية هالة سامي تكرمي حمزة أحمد أبواخلير

عبدالعزيز شيخون الذي أبهر احلضور بكلمته يتسلم جائزته مرمي نورالدين تتلو القرآن الكرميروان أيسر تتسلم جائزتها

حملمد الصادق على اجلهود التي 
بذلها ف����ي ترقية الطلبة وقدم له 
درعا تذكارية مقدم����ة من نادي 
املصارف، وتقدم أيضا بالش����كر 
لقناة الوطن لتواصلها الدائم مع 
النادي وتغطية جميع األنشطة 

التي يقدمها النادي.

في التدريب موجها لهم رس����الة 
يحثهم فيها على االس����تمرار في 
النجاح، وشكر أولياء األمور على 
حرصهم الدائم على التواجد في 
هذه األنشطة ملا لها من شأن في 

رفع الروح املعنوية للطلبة.
البعيجان بالش����كر  وتق����دم 

األمور مّت اختبار واجتياز دورة 
ترقي����ة أحزم����ة الكاراتيه لطلبة 
املصارف بإش����راف املدرب حسن 
مناع، حيث تألق طلبة الكاراتيه في 
الفنون القتالية ولوحظ التطور في 
املستوى الفني. وأشاد البعيجان 
باملتدربني واجلهود التي يبذلونها 

حتت رعاية وحضور رئيس 
ن����ادي املصارف  ادارة  مجل����س 
هشام البعيجان ورئيس اللجنة 
الرياضية خليل البلوشي ومدير 
لعبة الكاراتيه في الكويت محمد 
الصادق ومس����اعد املدي����ر العام 
بالنادي عباس البلوشي وأولياء 

متابعة من احلضور حلفل التكرمي

تكرمي مجتازي دورة ترقية كاراتيه املصارف


