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ولي العهد تبادل التهاني مع وزير الداخلية السعودي 

واألمين العام لشؤون األسرة الحاكمة بقطر
تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اتصاال هاتفيا من أخيه صاحب 
السمو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير الداخلية باململكة العربية السعودية الشقيقة.
كما تلقى س���مو ولي العهد الش���يخ نواف االحمد اتصاال هاتفيا من أخيه 
الش���يخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني وزير الدولة واالمني العام لشؤون 

مجلس االسرة احلكمة لدولة قطر الشقيقة.

.. وتهنئة من الشيخ أحمد صباح السالم

د.ناصر الصانع يقدم التهاني لصاحب السمو األمير

تهنئة بالشهر الفضيل

تهنئة صاحب السمو يتلقى التهاني من أحد أبناء الكويت تهنئة من إحدى املواطنات

تهنئة من سفير املعاقني عبدالكرمي العنزي صاحب السمو يستقبل املهنئني

م.جاسم البدر يهنئ صاحب السمو األمير عبدالوهاب البدر يقدم التهاني

صاحب السمو األمير يتلقى التهاني د.جمعان احلربش يبارك

صاحب السمو األمير يتلقى التهاني من مرزوق الغامن شعيب املويزري مهنئا

في تجسيد لروح األسرة الواحدة في المجتمع الكويتي الذي جبل على المحبة واإلخاء

األمير وولي العهد وأسرة آل الصباح استقبلوا المهنئين بشهر رمضان المبارك
مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك استقبل صاحب السمو 
األمير الش�يخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وأسرة آل الصباح الكرام 
في قاعة املؤمترات بقصر بيان 
مس�اء اول من ام�س جموع 
املهنئني بهذا الشهر الفضيل 

من مواطنني ومقيمني.
وقد جسد ذلك روح األسرة 
الواحدة في املجتمع الكويتي 
الذي جبل على احملبة واإلخاء 
متمنني ان تعود هذه املناسبة 
الفضيلة على اجلميع باخلير 

واليمن والبركات.
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د.عبدالرحمن العوضي مهنئا صاحب السمو األمير

تهنئة

صاحب السمو األمير يتلقى التهاني

مبارك عليكم الشهر صاحب السمو األمير يتلقى التهاني صاحب السمو يتلقى التهاني من الشيخ أحمد اليوسف

تهنئة لصاحب السمو األمير مبارك عليكم الشهر

مباركة بحلول شهر رمضان املبارك صاحب السمو األمير يتلقى التهاني

مبارك الدويلة مهنئا

سمو الشيخ ناصر احملمد يتلقى التهاني من أحمد السعدون عبدالعزيز الشايع يبارك للشيخ ناصر صباح األحمد بشهر رمضان املباركالشيخ مشعل األحمد يتلقى التهاني من ناصر الساير
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تهنئة

الشيخ خليفة العلي مباركا

سمو الشيخ سالم العلي يستقبل املهنئني د.معصومة املبارك تهنئ الشيخ مشعل األحمد د.هالل الساير مباركا للشيخ مشعل األحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد

د.جمعان احلربش مهنئا الشيخ جابر املبارك أسرة آل الصباح تتلقى التهاني

تهنئة الشيخ علي السالم مقبال رأس والده سمو الشيخ سالم العلي

مبارك عليكم الشهر الشيخ دعيج اخلليفة املالك يهنئ بحلول شهر الصيام

تهنئة لسمو الشيخ سالم العلي الشيخ مبارك العبداهلل األحمد مهنئا سمو الشيخ سالم العلي صاحب السمو يتلقى التهنئة
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سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والشيخ جابر العبداهلل يتلقيان التهاني من الشيخ أحمد اليوسف والشيخ علي سالم العلي والشيخ د.صباح جابر العلي الشيخ مبارك العبداهلل يتلقى التهاني من د.معصومة املبارك ود.أسيل العوضي

تهنئة لسمو ولي العهد

الشيخ جابر العبداهلل يتلقى التهاني

الشيخ طالل اخلالد مباركا

تهنئة من عبدالعزيز الشايع

د.فاضل صفر مهنئا

.. وتهنئة من أحمد السعدون

د.ناصر الصانع مهنئاإياد اخلرافي مهنئا الشيخ مشعل األحمد

الشيخ ناصر صباح األحمد وأسرة آل الصباح في استقبال املهنئني




