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النائب السابق  عبداهلل راعي الفحماء متوسطا النائب سعد زنيفر والشيخ فهد فالح بن جامع

النواب سالم النمالن وفالح الصواغ ودليهي الهاجري وسعد زنيفرطلق الهيم والشيخ أحمد الفهد والنائب سعد زنيفر أثناء احلفل حديث بني الشيخ أحمد الفهد والشيخ فهد فالح بن جامع

الشيخ أحمد الفهد متوسطا النائب سعد زنيفر والنائب فالح الصواغ والشيخ فهد فالح بن جامع ومحمد سعد زنيفرعريف احلفل عثمان العازمي يقدم أحد الشعراء أثناء احلفل

النائب سعد زنيفر متحدثا للحضورالشيخ أحمد الفهد والنائب سعد زنيفر

)احمد باكير(النائب سعد زنيفر مرحبا بالشيخ أحمد الفهد

النائب سعد زنيفر مرحبا بالدكتور بدر الشريعان

الشيخ أحمد الفهد مصافحا احلضور

وقصيدة ترحيبية بالشيخ أحمد الفهد

النائب سعد زنيفر مع ابنه وعدد من احلضور

أحد الشعراء يلقي قصيدة ترحيبية بالشيخ أحمد الفهد وباحلضور

قصائد شعرية تعبيرًا عن المحبة العميقة للضيف

زنيفر يولم على شرف أحمد الفهد

محمد راتب
أقام النائب س���عد زنيفر العازمي، حفل عش���اء في منطقة جابر 
العلي، على شرف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لش���ؤون اإلسكان ووزير التنمية الشيخ أحمد الفهد، 
وذلك بحضور جنل أمير العوازم فهد فالح بن جامع، ووزير الكهرباء 
واملاء د.بدر الشريعان، وكل من النواب فالح الصواغ، ومخلد العازمي، 
وس���الم منالن العازمي، ودليهي الهاجري، والنائب السابق عبداهلل 
فالح راعي الفحماء، اضافة الى بعض الوجهاء وحشد كبير من أبناء 

قبيلة العوازم.
وعقب وصول الش���يخ أحمد الفهد، ألقى النائب س���عد زنيفر 
العازمي كلمته التي عبر فيها عن خالص ترحيبه وسروره العميق 
بتش���ريف الشيخ أحمد الفهد وتلبيته لهذه الدعوة، موجها شكره 
كذلك الى كل من النواب وأبناء قبيلة العوازم الذين توافدوا حلضور 
هذا احلفل. واضاف: »ان الش���هيد الش���يخ فهد األحمد كان ومازال 
اس���ما غاليا على قلوب أبناء الوطن، فهو رمز ال ينس���ى من رموز 

تاريخ الكويت«.
ثم تخلل احلفل، القاء القصائد النبطية لبعض شعراء القبيلة 
الذين أعربوا عن محبتهم العميقة للشيخ أحمد الفهد، وعن خلود 
ذكرى والده الشهيد الشيخ فهد األحمد في نفوسهم ونفوس أبناء 

الوطن، وقد القت هذه القصائد استحسانا من جميع احلضور.


