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)أنور الكندري( سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ د.أحمد الناصر والشيخ صباح الناصر يباركون   

النائب األول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك يهنئ د.ناصر الصانع

الزميل وليد النصف مع د.ناصر الصانع د.ناصر الصانع ومحمد الدالل د.علي العمير يقدم التهاني بالشهر الفضيل

السفير املصري يقدم التهاني بالشهر الفضيل السفير القطري عبدالعزيز الفهيد والسفير الڤيتنامي مع محمد العليم مصافحة بني عيسى الشاهني ومحمد السنعوسي

جاسم الكندري ومحمد الكندري يهنئان جانب من املهنئنيممثل السفارة األميركية يبارك بشهر رمضان

الرئيس جاسم اخلرافي والشيخ علي اجلراح يتوسطان عيسى الشاهني ومحمد العليم ود.ناصر الصانع ومبارك الدويلة ود.جمعان احلربش

بحضور الخرافي ورئيس الوزراء والمبارك وعدد من الشيوخ والنواب

الحركة الدستورية أقامت غبقتها الرمضانية
 سامح عبدالحفيظ

أقامت الحركة الدستورية اإلسالمية 
»حدس« غبقة رمضانية أمس األول في 
ديوان أمينها العام النائب السابق د.ناصر 
الصانع وبحضور أعضاء الحركة وهم 
الدويلة ومحمد  السابق مبارك  النائب 
الحربش  ال���دالل والنائب د.جمع���ان 
ووزير الكهرباء والماء السابق د.محمد 
العليم والنائبان السابقان م.عبدالعزيز 
الشايجي ودعيج الشمري وذلك بمناسبة 
شهر رمضان الكريم، وكان على رأس 
الحضور رئيس مجلس األمة جاس���م 
الخرافي وسمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر المحم���د والنائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ 
جاب���ر المبارك ونائب وزي���ر الديوان 
األميري الشيخ علي الجراح وعدد من 
النواب الحاليين والس���ابقين وبعض 
الشيوخ والديبلوماسيين ومنهم: رئيس 
جهاز األمن الوطني الشيخ محمد الخالد 
والشيخ ثامر الجابر والسفير الشيخ علي 
الخالد والنواب خالد السلطان ود.علي 
العمي���ر ود.ولي���د الطبطبائي ووزير 
الدولة لش���ؤون مجل���س األمة ووزير 
المواصالت د.محمد البصيري والنواب 
السابقون جاس���م الكندري ود.حسين 
قويعان وعبداللطيف العميري وأحمد 
الري وعبداهلل عكاش ود.سعد الشريع، 

وناصر الدويلة.
حضر من الديبلوماس���يين سفراء 
كل من مصر وڤيتنام وبلجيكا وأميركا 
وتايلند وروس���يا وقطر وسويس���را 

والصين ولبنان واألردن.
كم���ا حض���ر كل من وزي���ر اإلعالم 
األس���بق د.محمد السنعوسي ووزير 
اإلعالم األسبق د.سعد بن طفلة ووزير 
التخطيط األسبق علي الموسى ووكيل 
وزارة المواصالت أحمد الهيفي والخبير 
المقاطع وأستاذ  الدس���توري د.محمد 
العلوم السياس���ية بجامع���ة الكويت 
د.غانم النجار وعميد كلية الدراس���ات 
التجارية د.مش���عل الخميس، ورئيس 

جمعية حقوق اإلنس���ان المحامي علي 
البغلي، وم.ع���ادل الخرافي والمحامي 
والكات���ب محمد عبدالقادر الجاس���م، 
ورئيس جمعية اإلصالح والش���فافية 
العامة  الهيئة  الغزالي ومدي���ر  صالح 
للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب 
الرفاعي، وأمين عام التحالف الوطني 
خالد الفضالة، وأستاذ التربية األساسية 
بهيئة التطبيقي د.بدر الخضري، ود.عايد 

المناع.
حضر من مجلس األمة األمين العام 
البرلمانية توفيق  المساعد للش���عبة 
الوهيب واألمين العام المساعد للشؤون 

اإلدارية خالد العلي.


