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• محافظ العاصمة الشيخ طالل اخلالد والشيخ فهد طالل ونواف البغيلي ويوسف سويد

• فتحي وفهد كميل ويوسف البيدان مع نواف البغيلي

• فوزية احلساوي تتوسط نواف البغيلي وحفيدها

• أعضاء اجلمعية مع أمين احلسيني

تصوير :حمدي شوقي

جمعية الرياضيين أقامت غبقتها بحضور محافظ العاصمة

• الشيخ فهد نايف الصباح يوقع على السجل الشرفي

�أقامت جمعية الريا�ضيني الكويتية
الغبقة الرم�ضانية يف فندق جي
دبليو ماريوت بح�ضور عدد كبري من
ال�شخ�صيات الريا�ضية وال�سيا�سية
واالع�لام��ي��ة واالجتماعية ،حيث
ع��ب�روا ع���ن ���س��ع��ادت��ه��م ب ��إق��ام��ة
ه��ذة الغبقة التي ك��ان لها االثر
االيجابي يف مل �شمل عدد كبري من
الريا�ضيني ال�سابقني والتوا�صل
فيما بينهم ،متمنني ا�ستمرار مثل
ه��ذه الغبقات وال��ت��ي ت�ساهم يف
تبادل الآراء واملقرتحات التي من
�ش�أنها امل�ساهمة يف تطور الريا�ضة
الكويتية.
وقال رئي�س جمل�س �إدارة جمعية
الريا�ضيني الكويتية نواف جديان
البغيلي�« :أتقدم نيابة عن �أع�ضاء
جمل�س �إدارة جمعية الريا�ضيني
الكويتية ب�أ�سمى �آي��ات التربيكات
بال�شهر الف�ضيل الى �صاحب ال�سمو
الأم�ير ال�شيخ �صباح االحمد و�إلى
�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد
و�إلى ال�شعب الكويتي الكرمي».
و�أ����ض���اف ال��ب��غ��ي��ل��ي يف ت�رصيح

�صحايف« :نرحب بجميع احلا�رضين
مبنا�سبة الغبقة الرم�ضانية االولى
جلمعية الريا�ضيني الكويتية بعد
�إ�شهارها لتكون بذلك �أول جمعية
تدافع وحتافظ عن حقوق الالعبني
يف خمتلف االن�شطة الريا�ضية».
و�أك��م��ل« :م��ن �أج���ل تعزيز ال��دور

• سعد احلوطي يتوسط أعضاء اجلمعية

االيجابي للريا�ضيني خرجت للنور
فكرة جمعية الريا�ضيني الكويتية
ك�����أول جمعية ن��ف��ع ع���ام تـخـدم
وتـهـتـم بـالريا�ضيـيـن الكويتيني
ك��اف��ة وت��ك��ون ناطقا ر�سميا لهم
مبطالبهم واح��ت��ي��اج��ات��ه��م حتى
يت�سنى لالعبني التفرغ للجانب

• بدر العنبري يتوسط نواف البغيلي وهادي الدوسري وعلي البغيلي

• عبداللطيف العميري مهنئا ً جاسم البدر

الريا�ضي العملي ولظهور اجيال
من املحرتفني الدوليني والنهو�ض
بالريا�ضة الكويتية وو�صولها
للمكانة املرموقة التي تليق با�سم
الكويت يف املحافل الدولية ولإبراز
مواهب الالعبني يف كافة االلعاب».
وك�شف البغيلي ان من �أبرز االهـــداف

ال��ت��ي �أن�شئت اجلمعيـة لأجلها
املحافظة على �أخالقيات املهنة
والعمل على االرتقاء بها وتوطيد
العالقات بني اجلمعية والهيئات
وامل�ؤ�س�سات املعنية بالرتبية
البدنية والريا�ضية بهدف االرتقاء
مب�ستوى املهنة.
و�أ����ض���اف�« :سنعمل ع��ل��ى تقدمي
م��ق�ترح��ات ال��ق��وان�ين وال��ق��رارات
للجهات املخت�صة لتنظيم مزاولة
االل��ع��اب الريا�ضية وامل�ساهمة
يف حل م�شاكل الريا�ضيني رجا ًال
�أو ن�ساء �أو من ذوى االحتياجات
اخلا�صة».
وختم البغيلي ت�رصيحه بالتقدم
بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان الى
احل�ضور الكرمي وجلميع القائمني
على هذه الغبقة ،راجيا من املولى
عز وجل ان يوفقهم جميعا الى كل
ما فيه خري بلدنا احلبيبة الكويت
حتت ظل قيادة �صاحب ال�سمو امري
البالد و�سمو ويل عهده االمني و�سمو
رئي�س جمل�س ال��وزراء حفظهم الله
ورعاهم.

• أعضاء وجلان اجلمعية

• البدر يتلقى التهاني باملناسبة

جاسم البدر أقام غبقته الرمضانية السنوية

• تهانٍ بالشهر الفضيل

و�سط �أجواء رم�ضانية �سادتها املحبة والألفة� ،أقام رئي�س جمل�س االدارة املدير
العام للهيئة العامة ل�ش�ؤون الزراعة والرثوة ال�سمكية اال�سبق جا�سم حممد
البدر غبقته الرم�ضانية �أول من �أم�س يف ديوان والده حممد البدر مبنطقة
القاد�سية.

