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د.فؤاد الفالحالشيخ أحمد الفهد

الفهد والفالح يهنئان القيادة السياسية بحلول العيد

 هوكي الجليد يغادر إلى تايلند 

رفع الشيخ أحمد الفهد رئيس 
اللجنة األوملبية باس����مه وباسم 
اللجنة  إدارة  أعض����اء مجل����س 
األوملبي����ة ومنتس����بي احلرك����ة 
الرياضية برقية تهنئة الى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك 
فيما يلي نصها: »يشرفني ويطيب 
لي أن أرفع إلى مقامكم السامي، 
باسمي وباس����م أعضاء مجلس 
إدارة اللجنة األوملبية ومنتسبي 
احلركة الرياضية الكويتية، أصدق 
التهاني وأطيب التمنيات مبناسبة 
قدوم عيد الفطر املبارك، س����ائال 
املولى العلي القدير ان يعيد أمثاله 
على سموكم وعلى وطننا الغالي 
وعلى األمتني العربية واإلسالمية 
باخلير واليم����ن والبركات، وأن 
يدمي على دولتنا احلبيبة الكويت 
وأهلها الكرام األوفياء نعمة األمن 
واالس����تقرار والرخ����اء والعزة 
والرفعة في ظل قيادتكم احلكيمة 
ورعايتكم الس����امية، وإننا لنود 
ان نغتنم هذه املناس����بة، لنعبر 
الرياضي  الش����باب  لسموكم مع 
الكويتي عن عميق اعتزازنا مبا 
حتقق لبلدنا العزيز من إجنازات 
ومكاس����ب هي موضع اإلعجاب 
والتقدي����ر ومصدر فخر واعتزاز 
ش����عب الكويت الوفي، معاهدين 
س����موكم على البقاء على العهد 
أوفياء للوطن، ساعني الى حتقيق 
املزيد من اإلجنازات في كل موقع، 
والعمل بإخالص في سبيل حماية 
الدين وأم����ن الوطن والقيم التي 
آمال  الى  جبلنا عليها، متطلعني 
جديدة حتسب خطواتها وحتدد 

يغادر اليوم األربعاء وفد املنتخب الوطني لهوكي اجلليد الى العاصمة 
التايلندية بانكوك، إلقامة معسكر تدريبي استعدادا للمشاركة في بطولة 

ماليزيا الدولية التي تقام أواخر الشهر اجلاري.
 وق����ال رئيس الوفد فهيد العجمي ل� »كونا« ان الوفد يتكون من 18 
العبا اضافة الى اجلهازين الفني واالداري، مشيرا الى ان البطولة ستقام 

بإشراف االحتاد الدولي للعبة مبشاركة 6 منتخبات.
 وأضاف العجمي الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الكويتية لهوكي 
اجلليد، ان املعسكر الذي يستمر اسبوعني سيتضمن اقامة 4 مباريات 
جتريبية مع فرق محلية، الفتا الى ان الدوري التايلندي يتمتع مبستوى 

فني قوي على صعيد الدول اآلسيوية.

 وبني ان املعسكر سيكون فرصة جيدة للمدرب اجلديد التشيكي يأن 
بريشتا الذي مت توقيع العقد معه قبل يومني، وذلك للتعرف أكثر على 
االمكانات الفنية لالعبني وجتربة اخلطط التكتيكية التي سيعتمدها في 
مباريات البطولة. واش����ار الى ان املنافسة على لقب البطولة »هي أمر 
مهم وسنسعى اليه« اال ان الهدف األهم هو إعداد املنتخب للمشاركة في 
دورة األلعاب اآلس����يوية الشتوية املقررة في كازاخستان في ديسمبر 
املقبل. واكد العجمي ان الروح العالية لالعبني، وانتظامهم في التدريبات 
بحماس في الفترة السابقة، اضافة الى اتباع تعليمات اجلهاز التدريبي، 
جعلت اجلميع يضع آماال كبيرة في حتقيق ميدالية اوملبية، في دورة 

األلعاب الشتوية.

آلياتها مس����تفيدين من جتارب 
الغير، نبني أنفس����نا ومجتمعنا 

ونتفاعل مع العالم من حولنا.
ونسأل اهلل سبحانه أن يحفظكم 
ويوفقكم في كل ما تسعون إليه 
من نهض����ة وتقدم ومناء للوطن 
الغالي، متمنيا لس����موكم موفور 
الصحة ومتام العافية وان يسدد 
س����بحانه عل����ى طري����ق اخلير 
خطاكم، وكل عام وسموكم وشعب 
الكويت الوف����ي بخير. كما بعث 
الفهد ببرقيات مماثلة الى س����مو 
ولي العهد الش����يخ نواف األحمد 
الوزراء  وس����مو رئيس مجلس 
الشيخ ناصر احملمد وإلى رئيس 
وأعضاء مجل����س األمة والوزراء 
واحملافظني وكبار املسؤولني في 
الدولة، وإلى أشقائه رؤساء اللجان 
األوملبية والقيادات الرياضية في 
الدول العربية الشقيقة واإلسالمية 
الصديقة، وإلى رؤس����اء حترير 
الكويتية  الصح����ف واملج����الت 
الرياضية فيها  ورؤساء األقسام 

ضمنها تهنئته القلبية اخلالصة 
ومتنياته الطيبة للجميع بالسعادة 
واخلير العميم، داعيا اهلل ان تكون 
أيام الشهر الفضيل أياما سعيدة 
مباركة يعم خيرها على أوطاننا 
وشعوبنا وعلى اإلنسانية جمعاء. 
وفي السياق نفسه، بعث رئيس 
مجلس اإلدارة املدير العام للهيئة 
العامة للشباب والرياضة د.فؤاد 
الفالح ببرقيات تهنئة مبناسبة عيد 
الفطر السعيد الى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الش����يخ نواف األحمد 
الوزراء  وس����مو رئيس مجلس 
الش����يخ ناصر احملمد. وجاء في 
البرقية الى صاحب السمو: نرفع 
ملقام سموكم أسمى آيات التهاني 
والتبريكات مبناسبة حلول عيد 
الفطر السعيد، متضرعني للمولى 
جلت قدرته ان يعيد هذه املناسبة 
الكرمي����ة على س����موكم بالهناء 
والسعادة والصحة والعافية وعلى 
األمتني العربية واإلسالمية بالرخاء 

الغالية  واالزدهار وعلى كويتنا 
باخلير واليمن والبركات حتت ظل 
القيادة احلكيمة لسموكم الكرمي 
وتوجيهاتكم السديدة حفظكم اهلل 
ورعاكم وكل عام وسموكم بخير. 
وفي برقية الى سمو ولي العهد قال 
الفالح: مبناسبة حلول عيد الفطر 
السعيد، أتقدم الى سموكم باسمي 
ونيابة ع����ن أبنائكم العاملني في 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
وجميع املنتس����بني الى الهيئات 
الشبابية والرياضية بأسمى آيات 
التهاني والتبريكات مبناسبة حلول 
عيد الفطر السعيد، داعني اهلل عز 
وجل أن يعيد هذه املناسبة العزيزة 
على قلوبنا جميعا على سموكم 
وأنتم ف����ي أمت الصحة والعافية 
وكويتن����ا احلبيب����ة ترفل بالعز 
حتت ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير وتوجيهات سموكم 

حفظكم اهلل ورعاكم.
وجاء في برقية د.الفالح الى 
س����مو رئيس مجلس ال����وزراء: 
»يطيب ل����ي أن أرف����ع الى مقام 
سموكم باسمي ونيابة عن أبنائكم 
العاملني في الهيئة العامة للشباب 
والرياضة وجميع املنتسبني الى 
الهيئ����ات الش����بابية والرياضية 
بأسمى آيات التهاني والتبريكات 
مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد، 
داعني املولى عز وجل أن يدمي على 
س����موكم نعمة الصحة والعافية 
وعلى وطنن����ا بالتقدم واالزدهار 
حتت ظل القيادة الرشيدة لصاحب 
الس����مو األمير وسمو ولي العهد 
وتوجيهاتكم السديدة حفظكم اهلل 

ورعاكم«.

 إلقامة معسكر تدريبي استعدادًا لبطولة ماليزيا الدولية


