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نواب يهنئون القيادة السياسية بحلول شهر رمضان املبارك
رفع النائب فيصل الدويسان أسمى آيات التهاني الى صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد بقرب حلول شهر رمضان املبارك، وسمو 
ولي عهده األمني سمو الشيخ نواف األحمد، ورئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن وزمالئه النواب وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
وجميع اعضاء حكومته والشعب الكويتي الغالي، متمنيا للجميع دوام 

الصحة، ولبالدنا الغالية الكويت املزيد من الرقي واالزدهار.
من جانبة تقدم النائب عسكر العنزي بخالص التهاني والتبريكات 
من مقام صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد حفظه اهلل ورعاه 
وس���مو ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد حفظه اهلل وإلى رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك وإلى الوزراء والنواب وإلى عموم أهل الكويت واملقيمني 
على أرضها الطيبة مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك، داعيا اهلل عز 
وجل أن يعيد هذا الش���هر املعظم على الشعب الكويتي وعلى األمتني 

العربية واإلسالمية باخلير واليمن والبركات.
وقال عسكر في تصريح صحافي: إن هذه املناسبة اإلميانية وتلك 
األيام املباركة تعد فرصة ثمينة لتآلف القلوب ونشر احملبة والسالم 
بني أبناء الوطن الواحد ونبذ الفرقة وتوحيد الصف ملواجهة التحديات 
الداخلية واملخاطر اخلارجية احمليطة بنا وتوحيد اجلهود لبناء الوطن 
وحتقي���ق تطلعات املواطنني، ونتضرع إل���ى اهلل عز وجل أن يحفظ 
الكويت قيادة وشعبا وان تبقى دائما بلد األمن واألمان في ظل القيادة 

احلكيمة لسمو األمير حفظه اهلل.
من ناحيتة تقدم النائب د.احمد مطيع بتهانيه وتبريكاته لصاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد ولسمو ولي عهده األمني الشيخ 
نواف األحمد وللشعب الكويتي الكرمي ولألمتني العربية واإلسالمية 

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك.
وقال د.مطيع إن هذه املناسبة املباركة وما حتمله من خير وبركة 
لها مكانة عظيمة في قلب كل مسلم على وجه املعمورة نستلهم منها 
العبر والدروس السيما أنها ممتلئة بالعبادات والطاعات والقربات، 
مؤكدا عل����ى ضرورة تكاتف اجلميع حول القيادة السياس����ية ونبذ 
الفرق����ة واخلالف وتوحيد الصف وذلك حفاظا على أمن واس����تقرار 

الكويت ونهضتها.
بدوره توجه النائب د.عودة العودة الرويعي بأطيب التهاني وأسمى 
التبريكات إلى صاحب الس����مو األمير الش����يخ صباح األحمد وسمو 
ولي عهده األمني الش����يخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة، وسمو 
رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والنواب واملواطنني واملقيمني على 
أرض الكويت احلبيبة مبناس����بة حلول شهر رمضان املبارك متمنيا 
أن يعيد اهلل تلك املناس����بة على االمتني العربية واإلسالمية باخلير 

واليمن والبركات.
من ناحيته رفع النائب ماضي الهاجري أس����مى التهاني وخالص 
التبريكات الى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والى سمو 
ولي العهد األمني الشيخ نواف األحمد والشعب الكويتي الكرمي مبناسبة 
حلول شهر رمضان املبارك، أعاده اهلل على شعب الكويت وعلى األمتني 

العربية واإلسالمية باليمن والبركات.
وقال الهاجري في تصريح صحافي: لننتهز هذه املناسبة لتجديد 
العهد والوالء لصاحب السمو األمير وسمو ولي العهد األمني وأسرة 
الصباح الكرمية، متضرعا إلى املولى عز وجل أن يحفظ الكويت قيادة 
وش����عبا، وان تبقى دائما بلد األم����ن واألمان في ظل القيادة احلكيمة 
لسموه، وان يعيد علينا مثل هذه األيام املباركة وقد مّن على سموه 

مبوفور الصحة والعافية.
كما توجه النائب طالل اجلالل بأطيب التهاني وأسمى التبريكات إلى 
مقام حضرة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
وإلى سمو ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد، والى رئيس مجلس 
األمة، وس����مو رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والنواب واملواطنني 
واملقيمني على أرض الكويت احلبيبة مبناس����بة حلول شهر رمضان 
املعظم، سائال اهلل ان يعيد هذه املناسبة على الكويت قيادة وحكومة 

وشعبا باخلير واليمن والبركات.
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