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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى جمعية املكفوفني

صاحب السمو األمير ملقيا كلمته في جمعية املكفوفني

صاحب السمو األمير لدى وصوله إلى النادي الكويتي للمعاقني وفي استقباله مهدي العازمي

الشيخ مشعل األحمد والشيخ أحمد الفهد يؤديان العرضةصاحب السمو األمير مهنئا أحد أبطال نادي املعاقني

الشيخة شيخة العبداهلل في استقبال صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد

سموه يتلقى هدية من إحدى بنات الكويت

الشيخ مشعل األحمد مهنئا مستقبليه ويبدو الشيخ أحمد الفهد والشيخ علي اجلراح

هدية تذكارية من جمعية املكفوفني إلى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

صاحب السمو األمير متابعا إحدى مباريات الدامة في ديوانية الرعيل األول

االستعراض الرياضي ألبناء نادي المعاقين نال استحسان جميع الحضور

األمير زار »الرعيل األول« و »النبط« و »المكفوفين« و»الصم« و»المعاقين «
تذكارية ومصحفا للقرآن الكرمي 

طبع بطريقة برايل.
وقام سموه رعاه اهلل بزيارة 
إلى النادي الكويتي الرياضي 
للمعاقني حيث كان في استقبال 
سموه رئيس مجلس اإلدارة 
املدي����ر العام للهيئ����ة العامة 
للش����باب والرياض����ة فيصل 
اجلزاف ورئيس مجلس إدارة 
الرياضي  الكويت����ي  الن����ادي 
للمعاقني مهدي العازمي وأعضاء 

مجلس إدارة النادي.
وأثنى سموه على اجلهود 
الت����ي يبذلها أعض����اء النادي 
لتحقيق العديد من اإلجنازات 
اإلقليمية والدولية لرفع راية 
الكويت عاليا السيما على صعيد 
املنافسات الرياضية في جميع 
احملافل الدولية، متمنيا سموه 

لهم دوام التوفيق والنجاح.
كم����ا ألقى رئي����س مجلس 
إدارة النادي كلمة أعرب فيها 
النادي  عن ترحيب أعض����اء 
الزيارة األبوية وعظيم  بهذه 
امتنانهم وتقديرهم ملا يقدمه 
سموه من دعم وتشجيع وعون 
ألبنائ��ه من ذوي االحت��ياجات 

اخلاص��ة.
ومن ثم قام بعض الالعبني 
النادي باستعراض  أبناء  من 
رياض����ي الق����ى استحس����ان 

احلضور.
بعده����ا مت تق����دمي هدي����ة 

قام صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد مساء أمس 
األول يرافقه سمو ولي العهد 
الش����يخ نواف األحمد ونائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشعل األحمد بزيارة رمضانية 
إلى ديوانية الرعيل األول وكبار 

السن.
وقد تبادل سموه مع رواد 
الديوانية التهاني والتبريكات 
الفضيل كما تبادل  بالش����هر 
سموه معهم األحاديث الودية 
واطلع على أحوالهم في شهر 
رمض����ان املبارك أع����اده اهلل 
على اجلمي����ع باخلير واليمن 

والبركات.
وقام سموه بزيارة إلى مقر 
جمعية املكفوفني الكويتية حيث 
كان في استقباله رئيس مجلس 
إدارة جمعية املكفوفني الكويتية 
فايز العازمي وأعضاء مجلس 

اإلدارة.
هذا وهنأهم سموه بالشهر 
الفضيل أعاده اهلل على اجلميع 
باخلير واليمن والبركات، كما 
أكد سموه على تقدمي كل أنواع 
الدعم وتوفي����ر كامل الرعاية 
ألبن����اء الكوي����ت، معبرا عن 
اعت����زازه وفخره مبا يقوم به 
منتسبو اجلمعية من أنشطة 
مختلف����ة خلدم����ة املجتم����ع 

والوطن.
ثم ألقى رئيس مجلس إدارة 

جمعي���ة املكفوفني كلمة أعرب 
فيها عن خالص فخر جميع أبناء 
اجلمعية واعتزازهم مبا يلقونه 
من رعاية أبوية كرمية يوليها 
سموه ألبنائه املكفوفني وحرصه 
على إس���عادهم بهذه الزيارات 

الفضيل والتي تضفي  بالشهر 
أثرا بالغا من الغبطة والسعادة 
ف���ي نفوس أعض���اء اجلمعية 
ومنتسبيها، بعدها ألقى الشاعر 
سيف اخلليفان قصيدة شعرية 

القت استحسان احلضور.

ومت تق����دمي هدية تذكارية 
لصاحب السمو األمير احتوت 
على كتاب »اللؤلؤ واملرجان فيما 
اتفق عليه الشيخان البخاري 
ومسلم( وطبع بطريقة برايل 
للمكفوفني، كما مت إهداؤه لوحة 
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استقبال بالورود لسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمدصاحب السمو األمير مهنئا مستقبليه في ديوانية الرعيل األول

د.محمد العفاسي مرحبا بصاحب السمو األمير ويبدو أحمد فهد الفهد مدير مكتب صاحب السمو

سموه مهنئا إحدى بطالت نادي املعاقني

عدد من مستقبلي صاحب السمو األمير في جمعية الصم والبكم أبناء ديوانية شعراء النبط يحتفلون بزيارة صاحب السمو إلى ديوانيتهم مبشاركة الشيخ أحمد الفهد

.. والورود في استقبال صاحب السمو األمير في جمعية الصم والبكم

الشيخ أحمد الفهد والشيخ علي اجلراح والشيخ ماجد احلمود وأحمد فهد الفهد مدير مكتب صاحب السموصاحب السمو األمير وسمو ولي العهد في جمعية الصم

صاحب السمو األمير مهنئا أحد أبناء جمعية الصم والبكم

سموه يؤدي العرضة في ديوانية شعراء النبط

سموه أثنى على الدور الفاعل لديوانية شعراء النبط في المحافظة على امتداد التراث األصيل

صاحب السمو أشاد بما تقدمه جمعيات النفع: كل الدعم والرعاية ألبناء الكويت
إلقاء  النبط  لديوانية شعراء 
عدد من القصائد الشعرية التي 

القت استحسان احلضور.
التي  الزيارات  وتأتي هذه 
يق����وم بها س����موه رعاه اهلل 
جلمعيات النفع العام واملنتديات 
الش����عبية ضمن زياراته في 
شهر رمضان املبارك أعاده اهلل 
على اجلمي����ع باخلير واليمن 

والبركات.
 وقد رافق سموه رعاه اهلل 
في جولته نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد ونائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجلراح ووزير الشؤون 
االجتماعي����ة والعمل د.محمد 
الفهد  العفاس����ي، وأحمد فهد 
مدير مكتب صاحب الس����مو، 
ووكيل الديوان األميري باإلنابة 
ورئيس املراسم والتشريفات 
األميرية الشيخ خالد العبداهلل 
ووكي����ل دي����وان س����مو ولي 
الفيصل  العهد الشيخ مبارك 
والشيخ ماجد اجلابر احلمود 
والشيخ صباح ناصر صباح 
األحمد والشيخ طالل مشعل 
األحمد ووكيل وزارة الشؤون 
االجتماعي����ة والعم����ل محمد 
الكندري واملستشار عبدالرحمن 

املزروعي.

تذكارية لسموه رعاه اهلل بهذه 
املناسبة.

إلى  كما قام سموه بزيارة 
جمعية الصم والبكم حيث كان 
في استقباله رئيس مجلس إدارة 
جمعية الصم والبكم منصور 
عبداهلل احلربي وأعضاء مجلس 
إدارة اجلمعية. وألقى رئيس 
مجل����س إدارة اجلمعية كلمة 
رحب فيها بهذه الزيارة الكرمية، 
معبرا عن اعتزازه وفخره وأبناء 
اجلمعية بزيارة سموه وحرصه 
على مشاركة أبنائه من ذوي 
االحتياجات اخلاصة والتواصل 
معهم في مختلف املناس����بات 
وبرعاية سموه األبوية لقانون 
املعاقني، متمنني لسموه موفور 

الصحة والعافية.
ومن ثم قام الشاعر سلمان 
عبداهلل العجمي بإلقاء قصيدة 

القت استحسان احلضور.
وقد أش����اد صاحب السمو 
األمي����ر في كلم����ة ألقاها على 
الفاعل  الزيارة بالدور  هامش 
الذي يقوم به أعضاء اجلمعية 
في خدمة وطنهم العزيز وفي 
مختلف امليادين واحملافل، مؤكدا 
سموه رعاه اهلل على حرص 
الدول����ة ممثلة مبؤسس����اتها 
املختلفة عل����ى تقدمي الرعاية 
املناسبة جلميع أبنائها من فئة 
الصم والبكم، متمنيا سموه ان 
تكون هذه الزيارة زيارة حب 

وتقدي����ر لهم. بعدها مت تقدمي 
هدية تذكارية لس����موه بهذه 
املناسبة. وقام سموه بزيارة 
إلى ديوانية شعراء النبط حيث 
كان في استقبال سموه رئيس 
ديوانية شعراء النبط الشيخ 

أحمد جاب����ر األحمد وأعضاء 
مجلس اإلدارة.

وأشاد سموه بالدور الفاعل 
لديواني����ة ش����عراء النبط في 
التراث  امت����داد  احملافظة على 
األصي����ل والذي يع����د مصدر 

فخر جلمي����ع املواطنني ورمزا 
للحفاظ على هوية أبنائها، كما 
أعرب سموه عن شكره وتقديره 
للشعراء على ما ألقوه من قصائد 

جميلة خالل هذه الزيارة.
هذا وقد تخلل زيارة سموه 


