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جانب من الرياضيني املكرمني جاسم يعقوب والشيخ حمد السالم والشيخة نعيمة األحمد في حفل االستقبال

حشد كبير من الرياضيني الكؤوس التي فازت بها األندية واملنتخبات

األمير: أهمية التعاون والتكاتف بين األندية من أجل النهوض بالمستوى
 وما حققته المنتخبات واألندية من ميداليات أعاد الثقة في نفوس الجماهير 

صاحب السمو استقبل المنتخبات الحائزة على البطوالت محلياً وقارياً وعالمياً

العفاس�ي: الرعاي�ة الس�امية والدع�م غير المح�دود للرياضيين ش�كال دافع�اً لهم لب�ذل المزيد م�ن الجهد 

يعق�وب: اس�تقبال األمي�ر ألبنائ�ه الرياضيي�ن يعك�س رغب�ة س�موه ف�ي من�ح الرياضيي�ن ثقت�ه الكامل�ة 
وق�وة عزيم�ة  ب�كل  االنتص�ارات  طري�ق  مواصل�ة  عل�ى  الس�مو  صاح�ب  يعاه�دون  الرياضي�ون  جعف�ر:   

أحد الرياضيني يتشرف بالسالم على صاحب السمو .. وسموه يصافح احدى املكرمات بحضور الشيخة نعيمة األحمد والشيخ خالد الفهد صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يصافح سفير املعاقني عبدالكرمي العنزي

اس���تقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحم���د في قصر بيان ظهر أمس، 
وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
العفاس���ي واملنتخبات واالندية  د.محمد 
احلائزة البطوالت املتقدمة إقليميا وعامليا 
وقاريا واالندية احمللي���ة احلائزة املراكز 

املتقدمة محليا.
وأشاد سموه بإجنازات أبنائه الرياضيني 
في مختلف احملافل الدولية، مؤكدا اهمية 
التع���اون والتكاتف ب���ني مختلف االندية 
النهوض مبس���تواها  الرياضية من اجل 
الرياضي وحتقي���ق االجنازات الرياضية 

املنشودة.
وأعرب سموه عن اعتزازه مبا حصلت 

عليه املنتخبات واالندية الرياضية املختلفة 
من ميدالي���ات ما اعاد الثق���ة في نفوس 

اجلماهير الرياضية.
الرياضية  وأكد س���موه ان االجنازات 
وحتقيق البطوالت أصبحت متثل س���مة 
بارزة في مختلف الدول ما يدعو الى تكثيف 
اجلهود وتذليل املعوقات من اجل احلصول 
على مثل هذه البطوالت، متمنيا للجميع 
دوام التوفيق والنجاح لرفع اسم الكويت 
عاليا في مختلف احملافل الرياضية االقليمية 

منها والدولية.
وقد أشاد وزير الش���ؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي بالرعاية االبوية 
السامية والدعم غير احملدود اللذين يحظى 
بهما الرياضيون من سموه وما شكل دافعا 

لهم لبذل املزيد من اجلهد للوصول من اجل 
رفعة الوطن وعليائه.

وحض���ر املقابلة نائب وزير ش���ؤون 
الديوان األميري الشيخ علي اجلراح وكبار 

املسؤولني في الدولة.

»الهيئة« تثمن استقبال األمير

من جهته، أعرب مدير عام الهيئة العامة 
للشباب والرياضة باإلنابة جاسم يعقوب 
عن خالص شكره وتقديره لراعي الرياضة 
الس���مو األمير الشيخ  الكويتية صاحب 
صباح األحمد، مؤكدا دعم واهتمام سموه 
باحلركة الرياضية وتعزيز دورها محليا 
وخارجيا في جميع األلعاب سواء الفردية 

أو اجلماعية.

جاء ذلك خالل استقبال صاحب السمو 
األمير لألسرة الرياضية وألبنائه الرياضيني 
الذين حققوا العديد من اإلجنازات سواء في 

كرة القدم أو غيرها من األلعاب.
واعتبر يعقوب أن استقبال سموه ألبنائه 
الرياضيني يعكس رغبة س���موه األكيدة 
في منح الرياضيني ثقته الكاملة ملمارسة 
رياضتهم والتأكيد على قدراتهم وإمكاناتهم 
املتميزة التي ظهرت جلية في الس���نوات 
األخيرة، وأن هذا االس���تقبال ميثل أهمية 
بالغة لدى جميع الرياضيني على الرغم من 
مشاغل سموه الكثيرة، إال أنه حرص على 
استقبال أبنائه وتكرميهم من أجل مواصلة 

تألقهم في املستقبل.
وقد عاه���د الرياضيون س���موه على 

مواصلة الطريق بكل عزمية، معربني عن 
عميق اعتزازهم بلقاء سمو األمير في لقاء 
يتمناه كل رياضي ويجس���د لقاء األسرة 
الواحدة، مؤكدين أن هذه الرعاية األبوية 
السامية منهاج لهم ودعم كبير من سموه، 
 س���وف يترجمونه قوال وفعال، مؤكدين
والءه���م للكوي���ت والقيادة السياس���ية 

احلكيمة.
من جانبه، ثمن نائب املدير العام لشؤون 
اإلنش���اءات والصيانة ف���ي الهيئة العامة 
للشباب والرياضة عصام جعفر الكلمات 
الغالية من سمو األمير ألبنائه الرياضيني 
خالل استقبال سموه لهم في لقاء شهد كل 

الود والعرفان من كل الرياضيني.
وأكد جعفر أن الرياضيني حظوا بفرصة 

عظيمة وذهبية مبصافحة صاحب السمو 
األمي���ر وهي الفرصة الت���ي متنح لهؤالء 
الرياضيني تس���خير كل ما في إمكانياتهم 
من جهد وعطاء خلدمة الرياضية الكويتية 
ورفع علم الكويت خفاقا محليا وخارجيا 

على كل املستويات.
وقال ان الرياضيني يعاهدون سموه على 
مواصلة طري���ق االنتصارات بكل عزمية 

وقوة.
الفتا الى أن الهيئة ستقيم حفلها السنوي 
املعتاد لتكرمي الرياضيني املتميزين الذين 
س���اهموا في حتقيق االجن���ازات احمللية 
واخلليجية والعربية والدولية، وأن هذا 
االحتفال سيتم حتديد موعده بالتنسيق 

مع اللجنة األوملبية الكويتية. 

الرياضيون يشيدون بحرص القيادة السياسية 
على االهتمام بهم وتشجعيهم

أشاد عدد من رؤساء االحتادات واالندية 
الرياضي���ة والعبي املنتخب���ات الوطنية 
بحرص س���مو أمير البالد الشيخ صباح 
االحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
على االهتمام بالرياضيني وتشجيعهم على 
حتقيق املزيد من االجنازات الرياضية في 

احملافل اخلليجية واالقليمية والعاملية. 
وقال هؤالء الرياضيون في تصريحات 
متفرقة ل� »كونا« عقب تشرفهم بلقاء سمو 
امير البالد وسمو ولي العهد في قصر بيان 
أمس ان اكبر دليل على حرص سموه على 
الرياضيني هو تخصيص جزء من وقته الثمني 
لاللتقاء بالرياضيني الذين حققوا اجنازات 
الرياضية  رياضية متميزة في البطوالت 

اخلليجية واالقليمية والعاملية.
من جهته، قال رئيس احتاد كرة القدم 
الش���يخ طالل الفهد ان اللقاء مت في اجواء 
اسرية نظرا النه لقاء الوالد بابنائه وبناته، 
مؤكدا حرص سمو األمير على تقدمي نصائح 
البنائه الالعبني وحثهم على مضاعفة البذل 
والعطاء من اجل رفع اسم الكويت عاليا.

واضاف الش���يخ طالل ان اللقاء اعطى 
جميع الرياضيني حافزا لتحقيق االجنازات 
الرياضية في جميع البطوالت واملسابقات 
التي يشاركون فيها معاهدا سمو االمير على 
ان يواصل الرياضيون حتقيق االجنازات 

في مختلف االلعاب الرياضية.
من جانبه، قال رئيس احتاد الكرة الطائرة 
كمال االيوبي ان لقاء س���مو االمير البالد 
بأبنائه الرياضيني يسهم في رفع معنويات 
الالعبني وحتفيز االحتادات الرياضية على 

العطاء في البطوالت املقبلة.
الرامية ش���هد احلوال  بدورها قال���ت 
احلاصلة على املركز الرابع في بطولة ايطاليا 
الدولية واملرك���ز االول في بطولة العرب 
التاسعة للرماية واملركز االول في البطولة 
العربية التاسعة للرماية ان لقاءها بسمو 
امير البالد سيكون حافزا لها لتحقيق مزيد 

من االنتصارات في البطوالت القادمة.
من جهته، قال امني سر نادي سباقات 
الهجن فراج العجمي ان لقاء س���مو االمير 
بأبنائه الرياضيني امر ليس بغريب على 

سموه مشيدا بالدعم الكبير من سموه جلميع 
االلعاب الرياضية بشكل عام وللهجن بشكل 

خاص.
من جانبه، اعرب العب منتخب التنس 
االرضي محمد الغريب عن شكره لسمو امير 
البالد على اهتمامه بالرياضيني معتبرا ان 
هذا التكرمي يعطي حافزا لكل الرياضيني 
لالس���تمرار في االجنازات وحتقيق مراكز 

متقدمة.
من جهته، قال نائب رئيس احتاد الكراتيه 
عماد بهبهاني ان لقاء سمو امير البالد بابنائه 
الرياضيني يعتبر مبنزلة »عيد« لهم، مضيفا 
ان هذا اللقاء يعطي دفعة لكل العب لتحقيق 

مزيد من االجنازات الرياضية.
وذكر ان اخر اجناز حققه االحتاد كان 
في بطولة االس���ياد التي اقيمت في مدينة 
غوانزو الصينية في نوفمبر املاضي حيث 
حصل على ثالث ميداليات ذهبية وفضية 

وبرونزية.
من جهت���ه، قال الع���ب الكراتيه حمد 
النويعم احلاصل على الذهبية في اسياد 
غوانزو ان تكرمي صاحب السمو األمير فخر 
لنا كرياضيني مضيفا انه عندما يكون هناك 
تكرمي من صاحب السمو األمير فان هذا االمر 
ال يقابل اال مبزيد من العطاء وبذل اجلهد 
من اجل االس���تمرار في حتقيق االجنازات 

واحلصول على افضل املراكز.
من جانبه اعرب رئيس النادي الرياضي 
للبولينغ الش���يخ طالل احملمد عن الشكر 
لصاحب السمو األمير على منح الرياضيني 
كل ع���ام فرصة ملقابلت���ه، مضيفا ان لهذا 
اللقاء اكبر االثر في اعطائهم دفعة وحافزا 
لتحقيق مزيد من االجناز من اجل رفع اسم 
وعلم الكويت عاليا في مختلف البطوالت 

الرياضية.
من جانبه، اعتبر العب فريق كرة قدم 
لنادي الصم احلاصل على املركز الثالث في 
بطولة آسيا التي عقدت في تايلند عام 2010 
مرداس الدوسري ان اهتمام صاحب السمو 
األمير بأبنائه الرياضيني امر ليس بغريب 
على س���موه الذي اعطى ابناءه من ذوي 

االحتياجات اخلاصة كل اهتمام ورعاية.


