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• سموه يتسلم هدية تذكارية من رئيس نادي املعاقني شافي الهاجري

• سمو ولي العهد لدى وصوله إلى نادي املعاقني

سموه زار ناديي الصم والبكم والمعاقين وجمعية المكفوفين

ولي العهد :المعاقون ثروة حقيقية وجزء ال يتجزأ من مسيرة نهضة الكويت
قام �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأحمد م�ساء �أم�س يرافقه نائب
رئي�س احلر�س الوطني ال�شيخ م�شعل
الأحمد بزيارة �إلى النادي الكويتي
الريا�ضي لل�صم والبكم.
وقد كان يف ا�ستقبال �سموه وزير
الإعالم وزير الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب
حممد اجلربي وكبار قياديي الهيئة
العامة للريا�ضة ورئي�س و�أع�ضاء
جمل�س �إدارة النادي.
ح��ي��ث ن��ق��ل ���س��م��وه ل��ه��م حتيات
وتربيكات �سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد مبنا�سبة حلول �شهر
رم�ضان امل��ب��ارك �سائال املولى
�سبحانه وتعالى �أن يعيده على
اجلميع باليمن والربكات.
وقد �أع��رب �سموه عن عميق �شكره
وتقديره �إلى جميع �أع�ضاء النادي
مثمنا اجل��ه��ود الطيبة واخل�يرة
التي تبذل من كافة القائمني عليه
وم��ا ق��دم��وه م��ن �إ�سهامات ب��ارزة
يف كافة الأن�شطة وما حققوه من
�إجن��ازات على ال�صعيدين املحلي
واخلارجي.
م���ؤك��دا �سموه �أن ال��دول��ة تويل
اهتماما كبريا لهم من خالل العمل
على توفري كافة �سبل الرعاية
وكافة االحتياجات ل�ضمان راحتهم
والعمل على �إدماجهم يف املجتمع
كونهم جزءا من ثروتنا الب�رشية.
�سائال الله العلي القدير �أن يوفقنا
جميعا ملا فيه اخلري لأجل خدمة
وطننا الغايل و�أن يدمي عليه �أمنه
وا�ستقراره وازدهاره يف ظل القيادة
احلكيمة ل�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد
�أم�ي�ر ال��ب�لاد امل��ف��دى حفظه الله
ورع��اه ذخرا للبالد وقائدا للعمل
الإن�ساين.
وق��د �أل��ق��ى ال�شاعر حمود املري
ق�صيدة �شعرية بهذه املنا�سبة

• سموه مع الشيخ مشعل األحمد والشيخة شيخة العبدالله ومحمد اجلبري وكبار احلضور

نثمن الجهود الطيبة والخيرة المبذولة من كل القائمين عليها تجاه هذه الفئة
الدولة تولي اهتمام ًا كبيراً لهم بتوفير جميع سبل الرعاية لضمان راحتهم
بعدها مت تقدمي هدية تذكارية
ل�سموه بهذه املنا�سبة.
كما ق��ام �سمو ويل العهد ال�شيخ
نواف الأحمد يرافقه نائب رئي�س
احل��ر���س الوطني ال�شيخ م�شعل
الأحمد بزيارة �إلى النادي الكويتي
الريا�ضي للمعاقني.

وقد كان يف ا�ستقبال �سموه وزير
االع��ل�ام وزي���ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون
ال�شباب حممد اجل�بري والرئي�س
الفخري للنادي ال�شيخة �شيخة
العبدالله ورئي�س و�أع�ضاء جمل�س
�إدارة النادي.
حيث نقل �سموه لهم حتيات وتهاين

• باقة ورد إلى سموه

• سمو ولي العهد مستقبالً طفلة خالل زيارته لنادي الصم

�سمو �أم�ير ال��ب�لاد ال�شيخ �صباح
الأحمد مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان
املبارك �أع��اده الله علينا باليمن
واخلري والربكات.
وقد �أع��رب �سموه عن بالغ �شكره
وتقديره �إلى الإخوة الكرام �أع�ضاء
جمل�س الإدارة والأج��ه��زة الفنية

امل�رشفة ملا يقومون به من جهود
م�ضنية وا�سهامات كبرية نتج عنها
العديد من الإجن���ازات الريا�ضية
الإقليمية والعاملية والتي رفعت
ا�سم الكويت عاليا يف املحافل
الدولية.
م����ؤك���دا ���س��م��وه ح��ر���ص ال��دول��ة

واهتمامها بهم م��ن خ�لال توفري
منظومة راقية من اخل��دم��ات لهم
�إميانا ب�أنهم ثروة حقيقية وجزء ال
يتجز�أ من م�سرية نه�ضة الكويت.
�سائال الله العلي القدير �أن يوفقنا
جميعا ملا فيه اخلري لأجل خدمة
وطننا العزيز و�أن يدمي عليه نعمة

• سمو ولي العهد لدى وصوله إلى نادي الصم والبكم

الأم���ن وال��رخ��اء يف ظ��ل القيادة
الر�شيدة ل�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد
�أمري البالد حفظه الله ورعاه ذخرا
للبالد وقائدا للعمل االن�ساين.
وقد مت تقدمي هدية تذكارية ل�سموه
بهذه املنا�سبة.
وقام �أي�ض ًا �سمو ويل العهد ال�شيخ
نواف الأحمد يرافقه نائب رئي�س
احلر�س الوطني ال�شيخ م�شعل الأحمد
بزيارة �إلى جمعية املكفوفني.
وقد كان يف ا�ستقبال �سموه وزير
ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل �سعد
اخلراز والرئي�س الفخري للجمعية
فهد بو�شيبة ورئي�س و�أع�ضاء جمل�س
�إدارة اجلمعية.
ونقل �سموه لهم حتيات وتهاين
�سمو �أم�ير ال��ب�لاد ال�شيخ �صباح
الأحمد مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان
املبارك �أع��اده الله علينا باليمن
واخلري والربكات.
وقد �أ�شاد �سموه بالدور االيجابي
الذي تقوم به جمعية املكفوفني وما
تقدمه من ا�سهامات بارزة من �أن�شطة
اجتماعية وثقافية ملنت�سبيها والذي
هو حمط تقديرنا جميعا متمنيا لهم
املزيد من التوفيق وال�سداد.
كما �أك��د �سموه �أن ال��دول��ة تويل
رعاية واهتماما بالغني بهم من
خ�لال ت��وف�ير ال��دع��م ال���ذي يلبي
احتياجاتهم ويحقق طموحاتهم
لأنهم جزء ال يتجز�أ من جمتمعنا
الفعال داعيا املولى عز وجل �أن
يدمي على وطننا الكويت نعمة الأمن
واال�ستقرار والرخاء يف ظل راعي
م�سريتنا ونه�ضتنا �سمو ال�شيخ
�صباح الأحمد �أمري البالد حفظه الله
ورع��اه ذخرا للبالد وقائدا للعمل
االن�ساين.
وقد مت تقدمي هدية تذكارية ل�سموه
بهذه املنا�سبة.

• هدية تذكارية لسمو ولي العهد

• ...ومصافحا ً احلضور

