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اس���تقبل س���فير خادم 
احلرم���ني الش���ريفني لدى 
الكويت د.عبدالعزيز الفايز، 
مس���اء أمس األول، املهنئني 
بش���هر رمضان املبارك في 
ديوانية السفارة السعودية 

مبنطقة الدعية.
حضر االستقبال عدد من 
الش���يوخ والسفراء وجمع 
من الش���خصيات الكويتية 
إضافة إلى حش���د من أبناء 
العربية السعودية  اململكة 
املقيمني في الكويت، وتبادل 
التهان���ي به���ذه  اجلمي���ع 
الفضيلة، داعني  املناس���بة 
اهلل أن يعيدها على األمتني 
العربية واإلسالمية باليمن 

والبركات.

الوطنية محل فخر واعتزاز 
لهم في كل امليادين. وأضاف: 
إننا كأعضاء برملان نحرص 
على أن نكون عند حسن ظن 
أهل الكويت وسننجز العديد 
والعديد لهم، متوقعا حتقيق 
رقم كبير من اإلجنازات قبل 
نهاية دور االنعقاد، مما يعود 

بالنفع على الناس.

وجموع م���ن أهل الكويت، 
حي���ث تبادل���وا التهان���ي 
الكرمية وسط  باملناس���بة 

أجواء رمضانية مباركة.
وعلى هامش االستقبال، 
قال النائب م.عادل اجلاراهلل 
اخلراف���ي: إننا محظوظون 
بالكوي���ت بهذه املناس���بة 
العزيزة إل���ى قلوبنا وهي 

أيام خير وس���عادة، الفتا 
الكويت جبلوا  أن أهل  إلى 
على مثل هذا التقارب وهذه 
املباركة والتي  االجتماعات 
إلى  تبدأ من س���مو األمير 
أصغ���ر مواط���ن، وأن أهل 
الكويت أسرة واحدة يجمعهم 
احلب والتآخ���ي والوحدة 
والت���آزر، وتع���د وحدتهم 

عبداهلل صاهود

استقبلت عائلة اجلاراهلل 
اخلراف���ي املهنئني بش���هر 
رمض���ان املبارك، وذلك في 
ديوانهم مبنطقة الش���امية 
بحض���ور جم���ع كبير من 
ال���وزراء والنواب وأعضاء 
مجلس���ي األم���ة والبلدي 

د.عبدالعزيز الفايز مستقبال عددا من املهنئني 
ياسر أبل والشيخ فواز اخلالد مساعد اجلاراهلل اخلرافي وحديث مع الشيخ محمد اخلالد بحضور م. عادل اخلرافي

علي اخللف وعدد من املهنئني

تهنئة من السفير الهندي سونيل جني

محمد املعجل وعدد من املهنئني

بدر املديرس ورياض العدساني يباركان

فهد املعجل مهنئا

الشيخ فيصل السعود ود.عبدالعزيز الفايز                                                                               )قاسم باشا(  الشيخ محمد اخلالد والشيخ خالد محمد اخلالد يقدمان التهاني                    )أنور الكندري(

تهنئة من الشيخ أحمد اليوسف

لؤي اخلرافي وإياد اخلرافي يقدمان التهاني

د.يعقوب الرفاعي مهنئا

مباركة من د.بدر مال اهلل

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وشقيقاه خالد وفهد الغامن يقدمون التهاني إلى م. عادل اخلرافي

جواد بو خمسني مهنئا

عبداهلل الكندري ود.عبداحملسن اخلرافي وم. عادل اخلرافي 

د.عبداحملسن اجلاراهلل اخلرافي مرحبا بأنور بوخمسني

جمال النصراهلل مهنئا
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