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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والشيخ مشعل األحمد والشيخ أحمد الفهد والشيخ علي اجلراح خالل زيارة مقهى اجلهراء الشعبي

صاحب السمو األمير يقبل مصحفا شريفا تلقاه خالل زيارته مقهى اجلهراء

صاحب السمو األمير يحيي مستقبليه في مقهى الصليبخات

الشيخ مشعل األحمد والشيخ أحمد الفهد والشيخ علي اجلراح

صاحب السمو األمير مصافحا مستقبليه في املقهىترحيب بصاحب السمو لدى وصوله إلى مقهى الصليبخات

جانب من احلضورخلف دميثير مع بعض احلضور د.محمد العفاسي والسفير أحمد فهد الفهد ومحمد الكندري

الشيخ علي اجلراح والشيخ مبارك الفيصل والشيخ خالد العبداهلل والشيخ ماجد الصباح خالل اللقاءسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يقبل مصحفا شريفا تسلمه هدية تذكارية من مقهى اجلهراء

صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد والشيخ مشعل األحمد ود.محمد العفاسي خالل زيارة مقهى الصليبخات الشعبي

األمير زار مقهى الصليبخات ومقهى الجهراء الشعبيين

قام صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مساء 
امس األول يرافقه س���مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد بزيارة 
رمضانية الى مقهى الصليبخات الشعبي ومقهى اجلهراء 
الشعبي، حيث تبادل سموه مع احلضور االحاديث الودية 
واطلع على احوالهم في ش���هر رمضان املبارك اعاده اهلل 

على اجلميع باخلير واليمن والبركات.
هذا ومت القاء عدد من القصائد القت استحسان اجلمهور 

كما اهدوا سموه هدية تذكارية بهذه املناسبة.
وقد رافق سموه في هذه الزيارات نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
واالسكان الشيخ أحمد الفهد ونائب وزير شؤون الديوان 
االميري الشيخ علي اجلراح ووزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاس���ي ومدير مكتب صاحب السمو 
األمير أحمد فهد الفهد ووكي���ل الديوان االميري باإلنابة 
ورئيس املراسم والتشريفات االميرية الشيخ خالد العبداهلل 
ووكيل ديوان س���مو ولي العهد الش���يخ مبارك الفيصل 
والشيخ ماجد اجلابر احلمود والشيخ صباح ناصر صباح 
األحمد والشيخ عبداهلل ناصر صباح األحمد والشيخ طالل 
مشعل االحمد ووكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
محمد الكندري ورئيس مجلس إدارة املقاهي الش���عبية 

عبدالرحمن املزروعي.

صاحب السمو تبادل مع الحضور األحاديث الودية واطلع على أحوالهم في رمضان


