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في استقبال حاشد جمع شخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية لتهنئته بالسالمة في ديوان عبدالعزيز سعود الصباح

اليوسف: َدْين في رقبتي كل من سأل عن صحتي وعالجي وسأكون وفيًا لهم

سمير بوسعد
هنأ رئيس مجلس االمة جاس����م اخلرافي عضو 
مجلس ادارة نادي الس����املية الشيخ خالد اليوسف 
بعد عودته من الرحلة العالجية في لندن وقضائ��ه 
3 اشهر متاثل فيها للشفاء والعافية، وذلك خالل حفل 
االستقبال الذي أقامه اليوسف في ديوان عبدالعزيز 
سعود الصباح واخوانه الكائن في شارع سالم املبارك 
بالساملية أول من امس، والذي حضره عدد من الوزراء 
والنواب احلاليني والس����ابقني والشيوخ واحملافظني 
ورؤساء االحتادات واالندية الرياضية وشخصيات 
اقتصادي����ة، ولفيف من محبي اليوس����ف والالعبني 
واملدربني وجمع من اهالي املنطقة ومرتادي الديوان. 
كما قدم التهنئة الشيخ جابر العبداهلل ووكيل ديوان 
سمو ولي العهد الش����يخ مبارك الفيصل ومدير عام 
ادارة الفتوى والتشريع الشيخ محمد السلمان ووزير 
الداخلية الش����يخ جابر اخلالد ووزير النفط ووزير 
االعالم الشيخ أحمد العبداهلل، ورئيس احتاد الشرطة 
الرياضي اللواء الشيخ احمد النواف، ومدير الدائرة 
االقتصادية في وزارة اخلارجية الشيخ علي اخلالد، 
وسفيرنا في االردن الش����يخ فيصل املالك، ورئيس 
نادي القادس����ية الش����يخ طالل الفهد ونائب رئيس 
نادي القادسية فواز احلس����اوي، وممثل عن الهيئة 
العامة للش����باب والرياضة احمد اخلزعل، ورئيس 
مجلس االدارة والعضو املنتدب للش����ركة الكويتية 

لالغذية )أمريكانا( مرزوق اخلرافي والرئيس الفخري 
جلمعية املهندسني م.عادل اخلرافي ورئيس اللجنة 
االنتقالية إلدارة ش����ؤون احتاد الكرة الش����يخ احمد 
اليوسف واخوا صاحب الدعوة الشيخ علي اليوسف 

والشيخ فهد اليوسف.
كما استقبل اليوسف في ديوانه وزير النفط السابق 
الشيخ خليفة علي اخلليفة ورئيس حترير »الوطن« 
الشيخ علي اخلليفة، والشيخ دعيج الصباح، ومدير 
عام االدارة العامة للمرور اللواء محمود الدوس����ري 
ومدير االعالم بوزارة الداخلية العقيد محمد الصبر. 
وقال اليوسف في كلمة له لالعالميني ومراسلي القنوات 
الفضائية: ان هذا االستقبال كان بعد أن منَّ اهلل عليَّ 
بالصحة والعافية وألبسني ثوب الصحة بعد الرحلة 
العالجية، وانني أحمد اهلل على كل حال، مضيفا: ان 
املهنئني واحملبني وضعوني امام مسؤوليات جديدة، 
وأكدوا حب الكويتيني لبعضهم البعض وتالقيهم في 
كل مناسبة، معتبرا ذلك دينا في رقبتي، ما دام اهلل 
أنعم علي بالعافية وسأكون وفيا لهم. وتابع اليوسف: 
انني اشكر واقدر كل من استفسر عن صحتي خالل 
فترة اقامتي في لندن ومن راس����لني واتصل وسأل، 
داعيا الى اهلل تعالى أال يريني مكروه بأحد منهم، ألن 
االنسان عندما يتعرض ألي مرض أو عالج فإن ذلك 
عبرة له ليعرف قدرة اهلل، مكررا شكري لكل من جاء 

وهنأ وسأل، متمنيا التوفيق والصحة للجميع.

الشيخ سعود الناصر مع اليوسف

الشيخ علي اخلالد والشيخ فهد اجلابر الزميل الشيخ خليفة علي اخلليفة وصالح العصفور مع عدد من املهنئني

الشيخ فيصل املالك والشيخ فهد اليوسف

تهنئة من »األنباء« بعودة اليوسف معافى

مرزوق اخلرافي مصافحا اليوسف

الفنان أحمد الصالح يهنئ اليوسف

الشيخ خالد اليوسف يستقبل املهنئني في ديوانه

اللواء محمود الدوسري وإلى جانبه الشيخ فهد اليوسف

م.عادل اخلرافي في حوار باسم مع اليوسف

العقيد محمد الصبر مهنئا

الشيخ طالل الفهد مهنئا

الشيخ دعيج اخلليفة يهنئ اليوسف

الفنان منصور املنصور مهنئا

وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل والشيخ علي اجلابر والشيخ عبداهلل سالم العلي

الشيخ جابر العبداهلل يهنئ اليوسف بعودته ساملا رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي يهنئ الشيخ خالد اليوسف

الشيخ صباح اخلالد والشيخ علي اخلليفة

اللواء الشيخ أحمد النواف مهنئا

)أحمد باكير(وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد هنأ بعودة اليوسف بالسالمة


