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األمير تلقى اتصااًل هاتفيًا من األمير نايف بن عبدالعزيز

تلقى صاحب الس����مو االمير الشيخ صباح 
االحمد اتصاال هاتفيا من اخيه صاحب الس����مو 
امللكي االمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب 
الثاني لرئيس مجل����س الوزراء وزير الداخلية 
باململكة العربية السعودية الشقيقة عبر خالله 
عن خالص تهانيه واطيب متنياته مبناسبة عيد 
االضحى املبارك، سائال املولى عز وجل ان يعيد هذه 

املناسبة السعيدة على البلدين الشقيقني والشعبني 
الكرميني وعلى االمتني العربية واالسالمية بوافر 
اخلير واليمن والبركات وان يدمي على س����موه 

موفور الصحة والعافية.
وقد ش����كره صاحب السمو االمير على هذه 
البادرة الكرمية التي جتسد عمق العالقات مبادال 

التهاني بهذه املناسبة السعيدة.

األمير أّدى صالة العيد بالمسجد الكبير وغادر إلى ُعمان في زيارة خاصة

األمير هاتف خادم الحرمين الشريفين وولي عهده
وتلقى اتصاالت من سلطان ُعمان ورئيسي جيبوتي والصومال

اجرى صاحب الس��مو االمير الشيخ صباح االحمد اتصاال هاتفيا 
مع اخيه خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة، عبر سموه خالله عن خالص 
تهانيه واطيب متنياته مبناسبة عيد االضحى املبارك، سائال املولى عز 
وجل ان يعيد هذه املناسبة السعيدة على البلدين الشقيقني والشعبني 
الكرميني وعلى األمتني العربية واالسالمية بوافر اخلير واليمن والبركات 

وان يدمي عليه موفور الصحة والعافية.
وقد شكر خادم احلرمني الشريفني سموه على هذه املبادرة الكرمية 
التي جتسد عمق العالقات بني البلدين الشقيقني، مبادال سموه التهاني 
بهذه املناسبة ومتمنيا استمرار هذا التواصل االخوي، مبتهال الى الباري 
تعالى ان ينعم على س��موه بدوام الصح��ة والعافية ويحقق للكويت 
كل م��ا تتطلع اليه من رفعة وتق��دم وازدهار في ظل القيادة احلكيمة 
لس��موه. وتلقى صاحب السمو االمير الش��يخ صباح االحمد اتصاال 
هاتفيا من أخيه صاحب اجلاللة الس��لطان قابوس بن س��عيد سلطان 
س��لطنة عمان الشقيقة عبر خالله عن خالص تهانيه القلبية مبناسبة 
عيد األضحى املبارك، سائال املولى عز وجل أن يعيد هذه املناسبة على 
األمتني العربية واالس��المية بوافر اليمن واخلير والبركات وان يدمي 
على البلدين الشقيقني والشعبني الكرميني نعمتي احملبة واالخاء ويدمي 

على سموه رعاه اهلل موفور الصحة والعافية.
وقد شكر س��موه صاحب اجلاللة على هذه املبادرة الكرمية التي 
جتسد عمق العالقات بني البلدين الشقيقني مبادال جاللته التهاني بهذه 
املناسبة ومتمنيا استمرار هذا التواصل األخوي، داعيا املولى عز وجل 
أن يدمي على جاللته الصحة والعافية وان يحقق بقيادته احلكيمة للشعب 

العماني الشقيق كل ما يتطلع اليه من خير وتقدم ورفعة.
كما تبادل صاحب الس��مو االمير التهاني م��ع اخيه امللك عبداهلل 
الثاني ابن احلس��ني ملك اململكة االردنية الهاشمية الشقيقة مبناسبة 
عيد االضح��ى املبارك، س��ائلني املولى تعالى ان يعيد هذه املناس��بة 
الس��عيدة على البلدين الش��قيقني واالمتني العربية واالسالمية بوافر 

اخلير واليمن والبركات.
وقد متنى صاحب السمو االمير ان يدمي على جاللته موفور الصحة 
والعافية وان يحقق للمملكة االردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكرمي 

املزيد من التطور واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة جلاللته.
هذا وتلقى صاحب الس��مو االمير الش��يخ صباح االحمد اتصاال 
هاتفيا من اخيه الرئيس اسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي 
الش��قيقة عبر خالله عن خالص تهانيه واطيب متنياته مبناسبة عيد 

االضحى املبارك، سائال املولى عز وجل ان يعيد هذه املناسبة السعيدة 
على البلدين الش��قيقني والش��عبني الكرميني وعل��ى االمتني العربية 
واالسالمية بوافر اخلير واليمن والبركات وان يدمي على سموه موفور 
الصحة والعافية. وقد ش��كر سموه الرئيس اسماعيل عمر جيلة على 
هذه املبادرة الكرمية التي جتسد عمق العالقات بني البلدين الشقيقني، 
مبادال التهاني بهذه املناسبة ومتمنيا استمرار هذا التواصل االخوي، 
مبتهال الى الباري تعالى ان ينعم عليه بدوام الصحة والعافية وان يحقق 
للشعب اجليبوتي الشقيق كل ما يتطلع اليه من رفعة ورقي وازدهار 

في ظل القيادة احلكيمة لفخامته.
هذا وتلقى صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد اتصاال هاتفيا 
من أخيه الرئيس شريف الشيخ أحمد رئيس جمهورية الصومال الشقيقة 
عبر خالله عن خالص تهانيه وأطيب متنياته مبناس��بة عيد األضحى 
املبارك، سائال املولى عز وجل أن يعيد هذه املناسبة السعيدة على البلدين 
الشقيقني والشعبني الكرميني وعلى األمتني العربية واالسالمية بوافر 
اخلير واليمن والبركات وأن يدمي على سموه موفور الصحة والعافية. 
وقد شكر س��موه أخاه رئيس جمهورية الصومال الشقيقة على هذه 
املبادرة الكرمية التي جتسد عمق العالقات بني البلدين الشقيقني، مبادال 
التهاني بهذه املناسبة ومتمنيا استمرار التواصل األخوي، مبتهال الى 
الباري تعالى أن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية وأن يحقق للشعب 
الصومالي الشقيق كل ما يتطلع اليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل 

القيادة احلكيمة لفخامته.
هذا واجرى صاحب الس��مو االمير الش��يخ صباح االحمد اتصاال 
هاتفيا مع أخيه صاحب السمو امللكي االمير سلطان بن عبد العزيز آل 
سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران 
واملفتش العام في اململكة العربية السعودية الشقيقة عبر سموه خالله 
عن خالص تهانيه وأطيب متنياته مبناسبة عيد االضحى املبارك، سائال 
املولى عز وجل أن يعيد هذه املناسبة السعيدة على البلدين الشقيقني 
والش��عبني الكرميني وعلى األمتني العربية واالس��المية بوافر اخلير 

واليمن والبركات وان يدمي عليه موفور الصحة والعافية.
  وقد ش��كر صاحب الس��مو امللكي األمير سلطان بن عبد العزيز 
آل سعود سموه على هذه املبادرة الكرمية التي جتسد عمق العالقات 
بني البلدين الش��قيقني، مبادال س��موه التهاني بهذه املناسبة ومتمنيا 
استمرار هذا التواصل األخوي، مبتهال الى الباري تعالى أن ينعم على 
س��موه بدوام الصحة والعافية ويحقق للكويت كل ما تتطلع اليه من 

رفعة وتقدم وازدهار في ظل القيادة احلكيمة لسموه.

ادى صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد صالة العيد في 
مس���جد الدولة الكبير وفي معيته س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد ورئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي وكبار الشيوخ ورئيس 
مجلس الوزراء باالنابة ووزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك وكبار 
املس���ؤولني في الدولة، اعاد اهلل هذه املناسبة على اجلميع باخلير 

واليمن والبركات.

هذا وغادر ارض الوطن صباح امس بحفظ اهلل ورعايته صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد متوجها الى سلطنة عمان الشقيقة 
في زيارة خاصة. وكان في وداع سموه على ارض املطار سمو نائب 
االمير وولي العهد الش���يخ نواف االحم���د ورئيس مجلس الوزراء 
باالنابة ووزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك وكبار املس���ؤولني في 

الدولة، رافقت سموه السالمة في احلل والترحال.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وكبار رجاالت الدولة قبل أداء صالة العيد

حديث بني صاحب السمو األمير والشيخ جابر املباركصاحب السمو األمير يتلقى تهنئة الرئيس جاسم اخلرافي

صاحب السمو األمير يتلقى تهنئة الفريق الشيخ أحمد اخلالد

صاحب السمو األمير يتلقى تهاني سفيري املغرب ومصرصاحب السمو األمير وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يتلقيان التهانيصاحب السمو األمير مودعا السفير العماني لدى مغادرة سموه

جانب من الشيوخ واملسؤولني قبل أداء صالة العيدسمو نائب األمير ورئيس الوزراء بالنيابة والشيخ محمد اخلالد وخالد اجلاراهلل والسفير أحمد فهد الفهد والسفير العماني يودعون صاحب السمو األميرسمو ولي العهد يصافح قيادات وزارة األوقاف

اللواء محمود الدوسري مهنئا صاحب السمو األمير

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مغادرا البالد وفي وداعه سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر املبارك وكبار رجاالت الدولة


