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 األمير أدى صالة العيد في المسجد الكبير وغادر إلى ُعمان في زيارة خاصة
 صاحب السمو تبادل التهاني بالعيد: المجد للكويت والعزة والرفعة لألمتين العربية واإلسالمية

 الشيخ فيصل السعود مهنئا صاحب السمو ويبدو الشيخ خالد العبداهللا

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد مصافحا الشيخ جابر املبارك اللواء جاسم املنصوري مهنئا صاحب السمو األمير

 الشيخ جابر املبارك متحدثا إلى صاحب السمو األمير قبيل مغادرة سموه إلى مسقط ويبدو  سمو ولي العهد 

 الفريق الشيخ احمد اخلالد مصافحا الشيخ مشعل االحمد ويبدو الشيخ صباح اخلالد السفير احمد فهد الفهد مصافحا الشيخ محمد اخلالد 

 صاحب السمو االمير مصافحا خالد اجلاراهللا

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والرئيس جاسم اخلرافي والشيخ مشعل األحمد والشيخ فيصل السعود والشيخ جابر املبارك واملستشار راشد احلماد في املسجد الكبير

الوزراء ووزير الدفاع والطيران 
والمفتش العام في المملكة العربية 
السعودية الشقيقة عبروا خاللها 
لسموه عن خالص تهانيهم وأطيب 
تمنياتهم بمناســـبة حلول عيد 
األضحى المبارك سائلين المولى 
عز وجل ان يعيد هذه المناسبة 
السعيدة على ســـموه والشعب 
الكويتـــي بوافر الخيـــر واليمن 
والبركات وان يديم على ســـموه 

موفور الصحة والعافية.
  وقد شكرهم سموه على هذه 
المبادرات الكريمة التي تجســـد 
عمق العالقات االخوية بين االشقاء 
في دول مجلس التعاون الخليجي 
المناسبة  التهاني بهذه  وبادلهم 
سائال المولى عز وجل ان يعيد هذه 
المناسبة السعيدة على األمتين 
العربية واإلسالمية بالخير واليمن 

والبركات.
  كما تبادل صاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمـــد برقيات 
التهاني والتبريكات مع أشقائه 
واخوانه ملوك ورؤســـاء الدول 
العربية واالسالمية وذلك بمناسبة 

حلول عيد األضحى المبارك.
  هذا، وقد ضمن سموه برقياته 
األخوية أطيب التمنيات المقرونة 
بدعـــوات خالصة هللا ســـبحانه 
وتعالى بأن يعيد هذه المناسبة 
المباركـــة علـــى األمـــة العربية 
واالسالمية جمعاء بالخير واليمن 
والبركات وان يفيء عليها بفضله 

نعمتي األمن واالستقرار. 

العربيـــة واإلســـالمية بالعـــزة 
والرفعة.

  كما تبادل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد اتصاال هاتفيا 
مع أخيه خادم الحرمين الشريفين 
آل  الملك عبداهللا بن عبدالعزيز 
العربية  المملكـــة  ســـعود ملك 
السعودية الشقيقة حيث اطمأن 
ســـموه على صحـــة أخيه خادم 
الحرمين الشريفين وهنأه بحلول 

موفور الصحة والعافية.
  وقد شكره ســـموه على هذه 
المبادرة الكريمة التي تجسد عمق 
العالقات األخوية بين األشقاء في 
دول مجلـــس التعاون الخليجي 
المناســـبة  التهاني بهذه  مبادله 
سائال المولى عز وجل ان يعيد هذه 
المناسبة السعيدة على األمتين 
العربية واإلسالمية بالخير واليمن 

والبركات.

مجلس األمة جاسم الخرافي وسمو 
الشيخ سالم العلي رئيس الحرس 
الوطني ونائـــب رئيس الحرس 
الوطني الشيخ مشـــعل األحمد 
الوزراء  وســـمو رئيس مجلس 
الشيخ ناصر المحمد والنائب األول 
لرئيس مجلـــس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر المبارك، أعربوا 
فيها عن مشـــاعر الوالء للوطن 
العزيز والوفاء للشعب الكويتي 

  كما تبادل صاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد اتصاالت 
هاتفية مساء أمس األول مع اخوانه 
السلطان قابوس بن سعيد سلطان 
عمان الشـــقيقة وصاحب السمو 
الشـــيخ حمد بن خليفة بن حمد 
آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة 
وصاحب الســـمو الملكي األمير 
سلطان بن عبدالعزيز آل سعود 
ولي العهد ونائب رئيس مجلس 

الكريم وخالص الدعوات لصاحب 
الســـمو األميـــر بـــدوام الصحة 
والعافية وان تنعم الكويت وأهلها 
في ظل قيادته ورعايته بالمزيد 

من التقدم والرخاء.
  هذا، وقد بادلهم سموه التهاني 
بالعيد السعيد، مقدرا لهم ما أعربوا 
عنه من كريم المشاعر نحو الوطن 
العزيز والشعب الوفي مع الدعاء 
للكويت وشعبها بالمجد ولألمتين 

عيد األضحى المبارك.
  كما عبر أخوه خادم الحرمين 
الشريفين لســـموه عن خالص 
تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة 
ـ  المبارك  حلول عيد األضحـــى 
خالل هذا االتصالـ  سائال المولى 
عز وجل ان يعيد هذه المناسبة 
السعيدة على ســـموه والشعب 
الكويتـــي بوافر الخيـــر واليمن 
والبركات وان يديم على ســـموه 

 بحفظ اهللا ورعايته غادر أرض 
الوطن صباح امس صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد يرافقه 
نائـــب رئيس الحـــرس الوطني 
الشيخ مشـــعل األحمد متوجها 
الى ســـلطنة عمان الشقيقة في 

زيارة خاصة.
  وقد كان في وداع سموه على 
أرض المطار ســـمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ورئيس مجلس الوزراء باإلنابة 
ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك 
ونائـــب وزير شـــؤون الديوان 
األميري الشيخ علي الجراح وكبار 

المسؤولين بالدولة.
  وكان صاحب الســـمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمـــد قد أدى 
الدولة  العيد في مســـجد  صالة 
الكبيـــر وفي معيته ســـمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس 
مجلس األمة جاسم الخرافي وكبار 
الشـــيوخ ونائب رئيس الحرس 
الوطني الشيخ مشـــعل األحمد 
الوزراء باإلنابة ووزير  ورئيس 
الدفاع الشيخ جابر المبارك وكبار 

المسؤولين بالدولة.
  أعـــاد اهللا هـــذه المناســـبة 
الجميـــع بالخيـــر واليمن  على 

والبركات.
  هذا وتلقى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد برقيات تهان 
بحلول عيد األضحى المبارك من 
اخوانه كل من ســـمو ولي العهد 
الشـــيخ نواف األحمـــد ورئيس 

 الشيخ علي اجلراح مهنئا صاحب السمو االمير


