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وجهاء الكويت نقاًل عن صاحب السمو: عززوا الُلحمة الوطنية 
وتآزروا وانبذوا الخالفات ألن الكويت هي وطن الجميع

اس���تقبل صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
العهد  وبحضور س���مو ولي 
الش���يخ نواف األحمد بقصر 
بيان ظهر امس عددا من وجهاء 

البلد.
هذا وقد أقام سموه مأدبة 

تصريح ل� »كونا« وتلفزيون 
الكويت ان االجتماع »يعد يوم 
فرح وسرور ويوم عيد«، مؤكدا 
ان الكويتيني جبلوا على لقاء 

حكامهم لتبادل اآلراء.
وأضاف احلجرف ان اللقاء 
أعطى للعالق���ات االجتماعية 

وتبادل اآلراء بكل ش���فافية 
األمر الذي انعكس على تالحم 

املجتمع الكويتي بكل فئاته.
ف���ي تصريحات  وأك���دوا 
ل� »كونا« وتلفزيون  متفرقة 
الكويت عقب لقائهم مع صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 

»ليس بغري���ب على صاحب 
السمو مبش���اركته أبناءه في 
كل املناسبات سواء هو يزورهم 
ام هم يزورون سموه«، وقد 
عودتنا األسرة احلاكمة على 
مشاركة أهل الكويت في جميع 
املناسبات باملسرات واملناسبات 

غداء على شرفهم.
وأجم���ع عدد م���ن وجهاء 
الكويت الذين التقوا صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد، على أهمية التواصل بني 
احلاكم واحملكوم، مؤكدين ان 
الكويتيني جبلوا على االلتقاء 

الكويتية بعدا جميال ال يضاهيه 
عمل، مؤكدا ان االبتسامة كانت 
ال تفارق محيا صاحب السمو 
»وكيف ال وه���و يعتبر األب 

واألخ للجميع«.
من جانبه قال رجل االعمال 
ب���در املخيزمي ان ه���ذا اللقاء 

األحم���د، أنهم اس���تمعوا الى 
كلمات من لدن صاحب السمو 
تعزز اللحمة الوطنية وتدعو 
الى التآزر ونبذ اخلالفات »وان 

الكويت هي وطن اجلميع«.
وقال عض���و مجلس األمة 
األس���بق فالح احلجرف في 

االخرى«.
واضاف ان صاحب السمو 
األمير رحب باجلميع وكما قال 
انهم يعتبرون آباءه وإخوانه 
وأبناءه، مؤك���دا ان مثل هذه 
اللقاءات جتمع الكثير من أهل 

أكدوا أهمية التواصل بين الحاكم والمحكوم

حديث باسم بني صاحب السمو األمير وعدد من وجهاء البلد صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ومحمد العدساني وعلي الغامن خالل احلفل

األمير استقبل 
مشعل والجعفري

اس���تقبل صاح���ب 
الس���مو األمير الشيخ 
صب���اح األحمد بقصر 
بيان صباح امس سمو 
ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد.
واس���تقبل صاحب 
الس���مو االمير الشيخ 
صب���اح األحمد بقصر 
بيان ام���س وبحضور 
سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد استقبل 
سموه رئيس مجلس 
ال���وزراء بجمهوري���ة 
ابراهي���م  الع���راق 
اجلعفري والوفد املرافق 
وذلك مبناسبة زيارته 

للبالد.
كما استقبل سموه 
بقص���ر بي���ان صباح 
امس وبحضور سمو 
ولي العهد الشيخ نواف 
االحم���د رئيس املكتب 
السياسي حلركة املقاومة 
االسالمية حماس خالد 
املرافق  مشعل والوفد 
وذلك مبناسبة زيارته 

للبالد.
املقابلتني  وحض���ر 
نائب رئي���س مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح 
ووزير شؤون الديوان 
االميري باالنابة الشيخ 

علي اجلراح.
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