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د. محمد العفاسي خالل استقباله أبناء احلضانة العائلية

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

ولي العهد تبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك

صاحب السمو تبادل برقيات التهاني مع قادة الدول العربية: نسأل اهلل
أن يعيد الشهر الفضيل على األمتين العربية واإلسالمية بالخير واليمن والبركات

أجرى صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد اتصاال هاتفيا مع 
أخيه خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
عاهل اململكة العربية الس����عودية الش����قيقة عبر خالله عن خالص 
تهانيه وأطيب متنياته مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك، سائال 
املولى عز وجل أن يعيد هذا الش����هر الفضيل على البلدين الشقيقني 
والش����عبني الكرميني، وعلى األمتني العربية واإلسالمية بوافر اخلير 
واليم����ن والب����ركات وان يتقبل صيام اجلمي����ع وان يدمي على خادم 
احلرمني الشريفني موفور الصحة والعافية. وقد شكر خادم احلرمني 
الشريفني سموه على هذه البادرة الكرمية التي جتسد عمق العالقات 
بني البلدين الش����قيقني مبادال س����موه التهاني بهذه املناسبة العطرة 
ومتمنيا استمرار هذا التواصل األخوي، مبتهال الى الباري تعالى أن 
ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية ويحقق للكويت كل ما تتطلع 

إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة احلكيمة لسموه. كما تلقى 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد اتصاال هاتفيا من الرئيس 
علي عبداهلل صالح رئيس اجلمهورية اليمنية عبر خالله عن خالص 
تهانيه واطيب متنياته مبناس����بة حلول شهر رمضان املبارك، سائال 
املولى عز وجل ان يعيد هذا الش����هر الفضيل على البلدين الشقيقني 
والش����عبني الكرميني وعلى االمتني العربية واالسالمية بوافر اخلير 
واليمن والبركات وان يتقبل صيام اجلميع وان يدمي على سموه موفور 
الصحة والعافية. وقد شكر سموه الرئيس اليمني على هذه البادرة 
الكرمية التي جتس����د عمق العالقات بني البلدين وبادله التهاني بهذه 
املناسبة العطرة، متمنيا استمرار هذا التواصل االخوي، مبتهال الى 
الباري تعالى ان ينعم عليه بدوام الصحة والعافية ويحقق للجمهورية 
اليمني����ة كل ما تتطلع اليه من رفع����ة ورقي وازدهار في ظل القيادة 

احلكيمة له. وتلقى صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد اتصاال 
هاتفيا من اسماعيل هنية هنأه فيه بحلول شهر رمضان املبارك. وقد 
شكره سموه على هذه البادرة الطيبة مبادله التهاني بهذه املناسبة، 
سائال الباري تعالى ان ينعم عليه بدوام الصحة والعافية. كما تبادل 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مع اخوانه امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة واخيه صاحب السمو 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير قطر الشقيقة واخيه امللك عبداهلل 
الثاني ابن احلسني ملك اململكة االردنية الهاشمية الشقيقة اتصاالت 
هاتفية مس����اء اول من امس عبروا فيها عن خالص التهاني واطيب 
التمنيات مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك، سائلني املولى عز وجل 
ان يعيد هذا الش����هر الفضيل على االمتني العربية واالسالمية بوافر 

اخلير واليمن والبركات وان يتقبل صيام اجلميع.

اجرى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اتصاال هاتفيا 
باخيه صاحب السمو امللكي االمير سلطان بن عبدالعزيز 
ول����ي العهد نائب رئيس مجلس ال����وزراء وزير الدفاع 
والطيران واملفتش العام في اململكة العربية السعودية 

الشقيقة وذلك في اململكة املغربية الشقيقة.
حيث اطمأن سموه على صحة اخيه سمو ولي العهد 
متمنيا لسموه دوام العز سائال املولى العلي القدير ان 
ميتع س����موه بالصحة والعافية مهنئا س����موه بحلول 
ش����هر رمضان املبارك داعيا اهلل تعال����ى ان يعيد هذه 
املناسبة املباركة على سموه وعلى شعب اململكة العربية 
السعودية الشقيقة باخلير والنماء في ظل القيادة احلكيمة 
خلادم احلرمني الش����ريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
آل س����عود وعلى االمتني العربية واالس����المية باخلير 

واليمن والبركات.
وقد عبر صاحب الس����مو امللكي االمير س����لطان بن 
عبدالعزيز عن ش����كره وتقديره لسموه على مشاعره 
ومتنياته الطيبة سائال املولى عز وجل ان ميتع سموه 
بالصح����ة والعافية ومتمنيا للش����عب الكويتي الكرمي 
دوام التقدم والرقي واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب الس����مو االمير الشيخ صباح االحمد ولالمتني 

العربية واالسالمية العزة واملجد والرفعة.
وتلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد اتصاال 
هاتفيا من اخيه سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني ولي 
عهد دولة قطر الش����قيقة حيث عبر سموه عن خالص 
تهانيه واطيب متنياته مبناس����بة حلول شهر رمضان 
املبارك سائال املولى عز وجل ان يدمي هذا الشهر الفضيل 
على سموه وعلى البلدين الشقيقني وعلى االمتني العربية 

واالسالمية بوافر اخلير والبركات.
وقد اعرب سموه عن بالغ ش����كره وتقديره متمنيا 
لس����موه ولدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا كل تقدم 

وازدهار ومناء.

 كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اتصاال 
هاتفيا من اخيه الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني 
وزير الدولة واالمني العام لشؤون االسرة احلاكمة بقطر 
الش����قيقة حيث عبر لسموه عن خالص تهانيه واطيب 
متنياته مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك سائال املولى 
عز وجل ان يعيد هذه املناسبة الكرمية على سموه وعلى 
البلدين الشقيقني والشعبني الكرميني وان يدمي الباري 

عز وجل على الكويت نعمة االمن واالمان.
وقد شكره سموه على أصدق التهاني بهذه املناسبة 
العطرة سائال اهلل عز وجل ان يحقق لدولة قطر الشقيقة 

كل ما تتطلع اليه من رفعة ورقي وتقدم في ظل القيادة 
احلكيمة المير دولة قطر.

 وتلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد اتصاال 
هاتفيا من اخيه سمو الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى 
آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين الشقيقة حيث عبر 
لس����موه عن اجمل التهاني واصدق التمنيات مبناسبة 
حلول ش����هر رمضان الفضيل س����ائال العلي القدير ان 
يعيد هذه املناسبة على سموه مبوفور الصحة والعافية 
والعمر املديد وعلى الكويت الش����قيقة وشعبها باخلير 

واليمن والعزة.
ومن جانبه ش����كر سمو ولي العهد سموه على هذه 
املبادرة الكرمية مبتهال الى الباري تعالى ان ينعم على 
سموه مبوفور الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين 
الشقيقة وشعبها الكرمي وعلى االمتني العربية واالسالمية 

بالرفعة والسؤدد.
كما أجرى س����مو ولي العهد الش����يخ نواف األحمد 
اتصاال هاتفيا بامللك عبداهلل الثاني بن احلس����ني ملك 
اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة حيث هنأه مبناسبة 
حلول ش����هر رمضان املبارك س����ائال اهلل عز وجل ان 
ميتعه مبوف����ور الصحة والعافية وان ينعم اهلل على 
اململكة األردنية الهاش����مية الشقيقة والشعب األردني 
الكرمي بنعمة األمن واآلم����ان واخلير والبركة في ظل 
قيادته احلكيمة وأن يحقق س����بحانه وتعالى لألمتني 
العربية واالسالمية قاطبة كل ما تتطلع اليه من عزة 
ورفعة وازدهار وان يس����ود األمن واألمان واالستقرار 

والسالم ربوع العالم.
وقد عبر العاهل االردني عن ش����كره لس����موه على 
مشاعره الكرمية وبادله التهنئة بهذه املناسبة املباركة 
داعيا املولى العلي القدير أن يعيدها على سموه بالصحة 
والسعادة وعلى الشعب الوفي مبزيد من الرخاء والتقدم 

وعلى جميع املسلمني باخلير واليمن والبركات.

السيد محمد باقر املهري

الشيخ احمد الفهد

هنأ السيد محمد باقر املهري 
وكي����ل املرجعي����ات الدينية في 
الس����مو األمير  الكويت صاحب 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس الوزراء اإلصالحي الشيخ 
الكويتي  ناصر احملمد والشعب 
الكرمي مبناسبة حلول شهر رمضان 
املب����ارك، متمنيا له����م التوفيق 
والصحة والسالمة وطول العمر، 
وان يدمي علينا نعمة األمن واألمان 
واالستقرار والسعادة والرفاهية 
حتت ظل قيادة سموه احلكيمة. 
وأشار الى توحد جميع املواطنني 
السنة والش����يعة في بداية شهر 
رمضان املبارك لهذه السنة راجيا 
ان تكون النهاية كالبداية فيكون 
عيدنا واحدا كم����ا كان رمضاننا 
واحدا. وأضاف ندعو اجلميع الى 
الوحدة الوطنية احلقيقية واالخوة 
االس����المية الصادقة ونس����يان 
اخلالفات ونبذ الطائفية البغيضة 
والتكاتف والتآزر والتالحم ورص 
الصفوف في سبيل احلفاظ على 
وحدة نس����يج املجتمع الكويتي 
والوقوف صف����ا واحدا كالبنيان 
الكويت  أع����داء  أمام  املرصوص 
والسير خلف القيادة السياسية 
العليا وتنفيذ وتطبيق توجيهات 
صاحب السمو األمير، كما ندعو 
القوى االسالمية الى تقبل اآلخرين 
وآرائهم وأفكارهم وان لم يكونوا 

موسى أبوطفرة
علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة ان نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الش����يخ احمد الفهد سيلتقي 
مطلع األسبوع املقبل وحتديدا 
في 25 اجلاري وكالء الوزارات 
املساعدين في احلكومة ملناقشة 
اخلطة اخلمسية وبرنامج عمل 
احلكومة 2010/2009 � 2012/2011 
املزمع تقدميه في مجلس األمة 

بداية دور االنعقاد املقبل.
وقال���ت املص���ادر ان هذا 
االجتم���اع يع���د اس���تكماال 
لسلسلة من االجتماعات التي 
متت لتحديد مالمح البرنامج 
احلكوم���ي وض���رورة ربطه 
مع اخلطة اخلمسية، مشيرة 
البرنام���ج احلكومي  ان  الى 
سيتضمن العديد من املشاريع 

العفاسي: غرس القيم الدينية 
واألخالقية في نفوس أبنائنا

قام وفد من أبناء احلضانة العائلية يتقدمه مدير االدارة د.فهد الورداني 
ومراقب االدارة د.مناحي العازمي ومشرفة دار األطفال هيفاء النكاس ونائبة 
املش����رفة بدرية القمالس بزيارة الى وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي بحضور وكيل الوزارة محمد الكندري حيث قدم الوفد 
للوزير هدية تذكارية مبناسبة رعايته حلفل التفوق ألبناء وبنات الدار 
ودعمه الكبير ألبنائه مما كان ل����ه أكبر األثر في هذا التفوق ومواصلته 
ومثل حافزا جلميع األبناء ليس����لكوا نفس الطريق وكذلك تقدمي التهنئة 
مبناسبة شهر رمضان املبارك وقد أكد الوزير ان رعايته ملثل هذه املناسبات 
إن دلت على شيء فامنا تدل على ان تفوق وجناح هؤالء األبناء هو نتاج 
تضافر واخالص العاملني في هذا القطاع وان الدعم احلقيقي هو األمانة 
في التعامل مع األبناء وغرس القيم الدينية واألخالقية في نفوسهم كما 
أكد على دور املش����رفني في غرس روح املواطنة وحب الوطن في نفوس 
هؤالء األبناء ومشيدا بإخالص وصدق املشرفني في حسن التعامل والتربية 
الصحيحة لهذه الفئة والعمل على وضع اللبنة الصحيحة لتخريج جيل 

متعلم ومؤهل لتحمل املسؤولية واالندماج في املجتمع.

الكويت لم تحسم أمرها من المشاركة 
في معرض أكسبو شنغهاي 2010

موسى أبوطفرة
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان الكويت لم حتس���م حتى 
اآلن موقفها من املشاركة في معرض اكسبو شنغهاي 2010 »للمياه 
والتنمية املس���تدامة« رغم تكرار طلب حتدي���د املوقف من اجلهات 

املنظمة حتى يتسنى البدء بتحديد اجلناح اخلاص.
وقالت املصادر ان العراقيل الت���ي تقف خلف عدم إعالن موقف 
الكويت ترجع الى عدم حتديد ميزانية للمشاركة، كما مت في املعرض 
السابق الذي اقيم في مدينة سرقسطة باسبانيا، والذي نالت الكويت 
عليه جائزة النجمة املتميزة في التنظيم، مشيرة الى ان اإلجراءات 

احلالية قد تعوق مشاركة الكويت ومتنعها من االنضمام.
وكش���فت املصادر ان املراس���الت مع اجلهات املنظمة قد توقفت 
حلني بحث الفصل في قرار مشاركة الكويت من عدمها حيث يعكف 
مس���ؤولو وزارة اإلعالم في الوقت الراه���ن على محاوالت تقليص 
حدود امليزانية عبر تقليص أعداد الوفود، موضحة ان املعرض يعد 
من املعارض العاملية التي تستقطب املاليني من الزوار وتشارك فيه 
أغلب دول العالم. يذكر ان املعرض ينطلق مطلع شهر مايو من العام 

املقبل ويستمر حتى أواخر شهر اكتوبر من العام نفسه.

الكويتيني ونسوا  وحدت جميع 
اخلالفات حت����ى اصبح اجلميع 
يعيش األلم وهموم عوائل هؤالء 
الضحايا األبرار وقد أقامت الفاحتة 
على ارواحهم بعض احلسينيات 
اجلعفرية مجالس العزاء تضامنا 
ومواساة مع اسر هؤالء املنكوبني. 
ومتنى م����ن أعضاء مجلس األمة 
الطائفية  التصريحات  الكف عن 
واالبتعاد عن اثارة الفتنة واملس 
بكرامة الوزراء وبعض الشخصيات 
كما طالبهم باالنسجام والتنسيق 
والتعاون مع السلطة التنفيذية 
ألجل التطوير والتنمية واالجناز 
ودفع عجلة االقتصاد لكي تصبح 
الكوي����ت كما كانت في الس����ابق 
عروس اخلليج ولكي تكون راية 
الكويت عالية خفاقة ويكون بلدنا 
بلد األمن واالستقرار والسعادة 
أمد  والصل����ح والس����الم. وزاد: 
يدي جلميع املواطنني في سبيل 
احلفاظ عل����ى الوحدة الوطنية، 
كما نقول ملن يش����كك في والئنا 
الكرام ان  للوطن وآل الصب����اح 
املش����ككني ال والء لهم لوطنهم، 
بل والؤهم حلزبه����م وحركاتهم 
وقبيلتهم، فمن يش����ك في والئنا 
كمن يشك في وجود الشمس في 
رابعة النهار فجميع املواطنني بال 
استثناء والؤهم وحبهم وعشقهم 
لهذه األرض الطيبة وألس����رة آل 

الصباح الكرام.

ل���كل  متع���ددة للمراجع���ة 
املشاريع املدرجة لكل جهة على 
حدة، مش���يرة الى ان املوعد 
النهائي احملدد من قبل مجلس 
الوزراء للتسليم منتص���ف 

أكتوب��ر.
وبينت املصادر ان الوقت 
اليزال متاحا إلعداد البرنامج 
وف���ق الضوابط والتعليمات 
التي صدرت من مجلس الوزراء 
بشأن انسجام مشاريع اجلهات 
احلكومية مع اخلطة اخلمسية 
للبالد حت���ى يتحقق الهدف 
املرجو من البرنامج واخلطة 
في تواقيت عمل تنفيذ اخلطة 

املمتدة حتى عام 2013.
الوزير  مؤكدة ان اجتماع 
الفهد يأتي لضم���ان حتديد 
رؤية موحدة لوزارات الدولة 
في البرنامج احلكومي العام 
مبا تتطلبه املرحلة املقبلة من 

أولويات عمل.

عل����ى مذهبه����م وان يعلموا ان 
الكويت ليس����ت لفئة خاصة، بل 
هي للجميع ويج����ب أال تضيق 
الذي����ن يخالفوننا  صدورنا من 
في التوجهات والعقائد واألفكار. 
ودع����ا الى محاس����بة اجلماعات 
املتحجرة الت����ي تطرح الطائفية 
وتثير الفتنة وتعكر صفو الوحدة 
الوطنية وتشرخ اجلدار الوطني 
احلصني وان تعرف ان الكويت بلد 
احلريات واملؤسسات الدميوقراطية 
والهيئات املدني����ة وان هذا البلد 
الكرمي يتحمل اجلميع فيجب علينا 
ان نتحملها. وجدد تعازيه ألسر 
ضحايا احلادثة املأساوية املروعة 
التي وقعت في اجلهراء، وس����أل 
اهلل سبحانه وتعالى لهم الرحمة 
واملغفرة وق����ال ان هذه الفاجعة 

التي تع���د أولوية، مؤكدة ان 
األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية واملناط 
بها اعداد البرنامج عرضت في 
اجتماعات ع���دة خطة العمل 
الرسمية إلعداد البرنامج مع 

اجلهات املعنية.
حيث مت وض���ع تواريخ 

هنأ القيادة السياسية بحلول شهر رمضان

المزمع تقديمه في مجلس األمة بداية دور االنعقاد المقبل

سموه  تقدم  بخالص التهاني للمواطنين بمناسبة حلول الشهر الكريم

خالل لقاءاته الوداعية بمناسبة انتهاء مهام عمله في السويد

المهري: نبذ الطائفية ورص الصفوف
للحفاظ على وحدة نسيج المجتمع

الفهد يلتقي وكالء الوزارات لتحديد مالمح 
واستعجال برنامج عمل الحكومة

السليمان: العالقات الكويتية ـ السويدية 
متميزة وشهدت العديد من اإلنجازات

خالل لقاءاته الوداعية، التقى س����فيرنا في 
ستوكهولم سامي الس����ليمان وزيرة التجارة 
السويدية ايفا بيورلينغ اول من امس، حضر 
اللقاء مسؤولة مكتب اخلليج في الوزارة سوزان 
نيلس����ون والسكرتير االول في السفارة عماد 

اخلراز.
واعرب����ت الوزيرة الس����ويدية عن ارتياح 
حكومتها ملستوى العالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني، مؤكدة تقدير حكومتها لالجنازات 
الطيبة والعديدة التي حتققت في الفترة املاضية 
والتي انعكست ايجابا على توثيق عرى الصداقة 

بني البلدين والشعبني الصديقني.
الس����ويدية زيارتها  واستذكرت املسؤولة 
للكويت في نوفمبر من العام املاضي على رأس 
وفد اقتصادي وجتاري رفيع والتي حققت الكثير 
من النتائج الطيب����ة، مؤكدة اهتمام حكومتها 
وتطلعها لتعزيز العالقات االقتصادية والتجارية 
م����ع الكويت كونها تعد م����ن املراكز التجارية 
املهمة في املنطقة. وحول اتفاقية التجارة احلرة 
بني دول مجل����س التعاون اخلليجي واالحتاد 
االوروبي، قالت الوزيرة السويدية ان السويد 
من خالل ترؤس����ها لالحتاد االوروبي ستعمل 

بالتنسيق مع املفوضية االوروبية على تقدمي 
مقترحات جديدة من شأنها الدفع باملباحثات 
التي تسير على نحو بطيء، وقالت ان الطرفني 
اخلليج����ي واالوروبي حققا تقدما كبيرا خالل 
املذكورة والتي  مباحثاتهما بش����أن االتفاقية 
امتدت ل� 14 عاما، واوضحت ان القضايا اخلالفية 
محدودة وتنحصر في موضوعني فقط وهما: 
الضرائب االوروبية املفروضة على الصادرات 
اخلليجية وملف حقوق االنس����ان، مضيفة ان 
هذي����ن املوضوعني ليس من الصعب التوصل 

الى صيغة للتفاهم بشأنهما.
من جانبه، قدم س����فيرنا السليمان شكره 
اجلزيل على التعاون والتسهيالت التي تلقتها 
سفارتنا في س����توكهولم خالل فترة ترؤسه 
لها والتي امتدت الربع سنوات، من احلكومة 
الس����ويدية ووزارة اخلارجية، وعدد السفير 
الس����ليمان املنجزات التي حتققت في الفترة 
املاضية مبا فيها الزيارات املتبادلة والتي قام 
بها كبار املس����ؤولني في البلدين، واضاف ان 
العالقات الثنائية شهدت مناء ورسوخا وعكست 
التطلع املشترك للبلدين الصديقني في تدعيم 

عالقاتهما الثنائية.

رئيس الوزراء يعتذر
عن عدم استقبال المهنئين برمضان

متاش���يا مع امر صاحب السمو األمير بعدم 
استقبال املواطنني الكرام املهنئني مبناسبة شهر 
رمضان املبارك وذلك تضامنا ومش���اركة ألسر 
ضحايا حادث حريق اجلهراء املؤسف وتقديرا 
ملش���اعر احلزن واألسى ألسرهم وذويهم جراء 
احلادث األليم، يعتذر سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد عن عدم استقبال االخوة 

املهنئني في ديوانه بالشويخ.
ومعربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
ألسر ضحايا احلريق بهذا املصاب املفجع ومبتهال 
الى اهلل العلي القدير ان يتغمد الضحايا بواسع 
رحمته ويسكنهم فسيح جناته وان يلهم اهليم 
وذويهم الصبر والسلوان وان ينعم على املصابني 

بالشفاء العاجل وموفور الصحة.
كما يتقدم س���موه بخالص تهانيه لالخوة 
املواطنني الكرام مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك، داعيا س���موه املولى تبارك وتعالى ان 
يجعله ش���هر خير وبركة عل���ى وطننا العزيز 
وان يتقبل صيامهم وقيامهم وكس���ب مغفرته 
ورضاه ويقوي أواص��ر احملب���ة وامل��ودة بني 

اجلمي��ع.

المهري: السبت بداية رمضان عند جميع المراجع الشيعية
اعلن وكيل املرجعيات الشيعية في الكويت 
الس��يد محمد باقر املهري ان امس السبت هو 
بداية شهر رمضان املبارك، وقد ثبت هالل شهر 
رمضان امس السبت عند املرجع االعلى للشيعة 
االمام السيستاني وعند آية اهلل العظمى السيد 
علي اخلامنئي حيث حكم بان بداية رمضان هي 
امس السبت وكذلك كان عند املرجع الديني آية 
اهلل العظمى الس��يد محمد سعيد احلكيم وعند 
آية اهلل العظمى الشيخ اسحاق الفياض وعند آية 
اهلل العظمى الشيخ حسني بشير النجفي وعند 
جميع مراجع الشيعة في العالم االسالمي، وقال 
نشكر اهلل ان جعل بداية شهر رمضان املبارك 
واحدة للمسلمني في اكثر انحاء العالم االسالمي 

وكذلك في الكويت، وهذه نعمة إلهية كبرى ان 
يتحد املس��لمون مبختل��ف مذاهبهم في بداية 
رمضان املبارك ونتمنى من اهلل سبحانه وتعالى 
ان يكون عيد الفطر واحدا جلميع املسلمني وهذا 
االتفاق على بداية شهر الصيام يعطينا األمل لكي 
نتوحد في جميع القضايا االسالمية املشتركة وان 
نترك اخلالفات الهامشية، فان قوتنا وقدرتنا في 
وحدتنا واتفاقنا، فاعداء االسالم لم يفرقوا بني 
سني او شيعي، كما ان الكويت كويت اجلميع 
وكويت احملبة وكويت السالم، اسأل اهلل سبحانه 
وتعالى ان يجعل بلدنا آمنا مطمئنا حتت قيادة 
صاحب السمو االمير وسمو ولي عهده وسمو 

رئيس الوزراء.


