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صاحب السمو األمير أولم للنواب املتخاصمني إلصالح ذات البني واحلفاظ على الوحدة الوطنية ونبذ اخلالفات 

طاح احلَطب.. في »دار سلوى«

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد بدار سلوى 
ظهر امس رئي����س مجلس االمة 
جاسم اخلرافي يرافقه عن اعضاء 
مجلس االمة كل من النائب د.جمعان 
القالف  احلربش والنائب حسني 
والنائب س����الم النمالن والنائب 
سعد زنيفر والنائب عدنان املطوع 
والنائب فالح الص����واغ والنائب 
مبارك الوعالن والنائب محمد هايف 

والنائب د.وليد الطبطبائي.
هذا وتن����اول احلضور مأدبة 
الغداء مع سموه، وعقب اللقاء قال 
النائب فالح الصواغ اننا تعاهدنا 
اليوم )امس( امام صاحب السمو 
األمير م����ع االخوة عدنان املطوع 
القالف بأن نحافظ على  وحسني 

الوحدة الوطني����ة وانه ال خالف 
بعد اليوم التزاما مبيثاق مت اخذه 
امام صاحب السمو  على عاتقهم 
األمير وذل����ك انطالقا من احلفاظ 
على الوحدة الوطنية ولم الشمل 

ودعوة صاحب السمو األمير.
واض����اف الص����واغ ان دعوة 
صاح����ب الس����مو األمير ش����رف 
للنواب وطاعة ولي االمر واجبة 
على اجلميع وسيتم سحب القضايا 
بأس����رع وقت ممكن تلبية لرغبة 
سموه ومت االتفاق على ان يتم العمل 
ملصلحة الكويت والشعب الكويتي 

بعيدا عن الطائفية املفرقة.

نبذ الخالف

من جهته، قال النائب مبارك 

ان نضع مصلحة الكويت فوق كل 
اعتبار والتجرد من الشخصانية 
والتس���امي الجل الكويت، وانه 
مهما اختلفنا فيما بيننا فإننا في 
النهاية نظل اخوة يجمعنا حب 

الكويت.
واضاف: لقد اتفقنا جتس���يدا 
للمصاحلة والتهدئة اسقاط جميع 
القضايا املرفوعة بيننا، واحلمد هلل 
الذي اجمع كلمتنا مرة اخرى حتت 

راية صاحب السمو االمير.
وق���ال النائب محمد هايف ان 
لقاء صاحب الس���مو االمير كان 
املقاييس، وهو لقاء  ناجحا بكل 
االب بأبنائه، مؤك���دا ان النواب 
املجتمعني كانوا وسيظلون على 
العهد باقني ، فلصاحب الس���مو 

الوعالن: نش���كر صاحب السمو 
االمير على دعوته الكرمية واالبوية 
والتي اش���عرتنا بحرص سموه 
على نبذ اخل���الف والتي توجت 
بطي صفحة اخلالف والتنازل عن 

جميع القضايا بني النواب.
من جهته، قال النائب د.وليد 
الطبطبائي: نشكر صاحب السمو 
االمير على دعوته الكرمية واجلميع 
تعاهد امام س���موه بفتح صفحة 
جدي���دة والتنازل ع���ن القضايا 

املرفوعة.

مصلحة الكويت

النائب سعد زنيفر فقال:  اما 
لقاؤنا مع صاحب السمو االمير كان 
مثمرا وايجابيا، وتعلمنا من سموه 

االمير السمع والطاعة.
الس���مو  واضاف ان صاحب 
االمير ش���دد على حماية الوحدة 
الوطنية وضرورة التكاتف وتقدير 
الظروف االقليمية وقطع الطريق 
على كل ما من شأنه اذكاء الفتنة 
في البالد، مؤكدا سموه ان هذا بلدنا 
جميعا وان م���ن واجبنا احلفاظ 
عليه والعمل على وحدة الصف.

وقال هايف: ان صاحب السمو 
االمير شدد على عدم التطرق ألي 
اثارة في املستقبل واالبتعاد عن 
التنابز بااللقاب، مؤكدا ان النواب 
املجتمع���ني اتفقوا على س���حب 
القضايا املرفوع���ة بعد االحداث 
التي ش���هدتها جلسة  املأساوية 

املجلس االربعاء املاضي.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد أثناء استقباله رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي والنواب

لقاء األحبة بني فالح الصواغ وسعد زنيفر وسيد حسني القالف

سعد زنيفر ود.جمعان احلربش وعدنان املطوع وسالم النمالن وفالح الصواغ وسيد حسني القالف ود.وليد الطبطبائي في لقطة جماعية

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي مع النائب سيد حسني القالف

سالم النمالن يقبّل سيد حسني القالف

صاحب السمو األمير مستقبال مبارك الوعالن

سمو األمير أثناء استقباله د.جمعان احلربش

.. ويستقبل سيد حسني القالف

صاحب السمو أثناء استقباله سعد زنيفر

وسموه مستقبال د.وليد الطبطبائي

مبارك الوعالن ومحمد هايف

حب الكويت يجمع القالف والطبطبائي

ابتسامة الرضا بني عدنان املطوع وسالم النمالن

عناق األحبة بني فالح الصواغ والقالف

صاحب السمو ومحمد هايف


