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الشيخ جابرالعبد اهلل والشيخ مشعل اجلابر والشيخ أحمد اجلابر مع بعض احلضور 

حمد جابر العلي استقبل املهنئني بشهر رمضان

أسامة أبو السعود 

استقبل الشيخ حمد جابر 
العلي املهنئني بشهر رمضان 
املبــارك بديوانــه مبنطقــة 
الشــامية حيث توافد العديد 
الشــيوخ واملســؤولني  مــن 
والســفراء والديبلوماسيني 
ومختلف أبناء الشعب الكويتي 
واملقيمني على أرض الكويت 

في أجواء رمضانية مميزة.

الشيخ د. محمد الصباح والشيخ عبداهلل الصباح والشيخ احمد النواف والسفير السعودي األمير سلطان بن سعد يقدمون التهاني 

الشيخ د. إبراهيم الدعيج مهنئا 

الفريق محمود الدوسري وفيصل الدوسري يهنئان

الشيخ أحمد املنصور يقدم التهاني 

علي املوسى مهنئا 

الشيخ فهد السعد وجناله الشيخ سعد والشيخ خالد يهنئون

الصالح: الدواوين تنتعش في شهر رمضان الذي من سماته التزاور

دعيج اخلليفة وفيصل املالك استقبال املهنئني

جتمع امليثاق الوطني أقام غبقته الرمضانية

فرج ناصر

استقبل الشــيخ دعيج اخلليفة املالك الصباح 
والشــيخ فيصل اخلليفة املالــك الصباح املهنئني 
بشهر رمضان املبارك وذلك في ديوانهم في منطقة 
اجلابرية. وقد رفعوا أسمى آيات التهاني والتبريكات 
الى مقام صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
وسمو ولي عهده االمني الشيخ نواف االحمد وإلى 
الشعب الكويتي الكرمي مبناسبة حلول شهر رمضان 
الكرمي أعاده على األمتني العربية واالسالمية باخلير 
والُيمن والبركات. وقد أكد الشيخ فيصل اخلليفة 
أن الكويت جبلت على زيارات الدواوين بني اطياف 
املجتمع الكويتي، مؤكدا أن تبادل الزيارات في شهر 
رمضــان عــادة قدمية لدى الشــعب الكويتي وأن 
هذا يدل على تواصل املجتمع الكويتي وترابطهم 

وتكاتفهم وتالحمهم خلف قيادتهم احلكيمة.

عادل الشنان 

عقد جتمع الوثاق الوطني 
اجتماعه األســبوعي مساء 
أمس األول وكان األول خالل 
شهر رمضان املبارك حيث 
خصص الستقبال املهنئني 
بحلول شهر رمضان املبارك. 
وخالل التجمع أكد أمني 
عــام جتمع الوثاق الوطني 
د. عبد السميع بهبهاني ان 
بالدنا الكويت تتمتع بحرية 

ال تقارن بالدول املجاورة.
مــن جهته، قــال الوزير 
السابق عبد الهادي الصالح: 
فــي شــهر رمضــان الكرمي 
تنتعش الدواوين التي عرفت 
على مر التاريــخ الكويتي 
بأنها منتدى تلقائي عفوي 
مفتــوح مــن دون أي قيــد 
يتناول بها احلضور القضايا 
الســاحتني  املطروحة على 
احمللية والدولية بشكل عام 
من خالل احلــوار العفوي 
كمــا قــد كانــت الديوانية 
ميدان لقيــاس الرأي العام 
واالجتاهات الشعبية لذلك 

نرى حرص من يترشحون 
مبختلــف  باالنتخابــات 
مجاالتها على زيارة الدواوين 
لعرض رؤاهم وأطروحاتهم 
الديوانيــة  عــن  ناهيــك 
هــي اللبنــة التــي أجنبت 
الكويتيــة  الدميوقراطيــة 
القانونيــة او الدســتورية 

التي يعرفها اهل الكويت.
واشار الصالح الى ان من 

مظاهر شهر رمضان التزاور 
الدواويــن  لذلــك جنــد ان 
الكويتيــة تنتعش في هذا 
الشــهر وجتــد الكويتيــني 
يتجولون فــي الكويت من 
شمالها الى جنوبها والعكس 
بهدف الزيــارات للدواوين 
وهو منــاخ موات لتكريس 
الوحــدة الوطنية ونبذ كل 
ما من شأنه تعكير صفوها.

)زين عالم(د. نايف احلجرف مهنئا الشيخ سلمان احلمود يقدم التهاني 

املستشار فيصل املرشد وعبدالوهاب الهارون يهنئان

جانب من املهنئني 

الفنان طارق العلي مهنئاطالل جاسم اخلرافي وناصر العمار يهنئان

الشيخ فهد املالك والشيخ منر املالك يهنئان حديث بني أحمد املليفي والشيخ فيصل املالك

جانب من احلضور 

روضان الروضان وعلي املؤمن يهنئان 

السفير ضاري العجران والفريق م. سليمان الفهد

م. علي اليوحة مهنئا 

د. بدر العيسى مهنئا 

تهنئة بالشهر الفضيل د. خليل ابل مهنئا 


