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األمير تلقى املزيد من برقيات التهاني: االرتقاء بأطر التعاون بني الكويت ومختلف دول العالم
اليونان الصديقة في مختلف املجاالت، كما ضمنتها 
خالص متنياتها لسموه، رعاه اهللا، بدوام التوفيق 

والسداد.
هذا، وبعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد برقية جوابية أعرب فيها عن بالغ شكره 
وتقديره على ما عبرت عنه من فيض املشــاعر 
الطيبة، مشــيدا ســموه بالعالقات الوطيدة بني 
البلدين والشــعبني الصديقني، ومتمنيا ســموه 
لها موفور الصحة والعافية وجلمهورية اليونان 

الصديقة املزيد من الرقي واالزدهار.
كما تلقى صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد رسالة تهنئة من ڤالدميير نوروف سكرتير 
عام منظمة شــنغهاي للتعــاون، أعرب فيها عن 
خالص تهانيه لســموه مبناســبة توليه مقاليد 
احلكم، مشــيدا بدور الكويت في دعم متطلبات 
التنمية املستدامة وإسهاماتها في تعزيز السالم 
على الصعيدين اإلقليمي والدولي، متمنيا لسموه، 

رعاه اهللا، دوام التوفيق والسداد.
هذا، وبعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، برسالة جوابية أعرب 
فيها عن خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه 
من متنيات صادقة ومشــاعر طيبة، ومتمنيا له 
موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق في حتقيق 

االهداف املنشودة للمنظمة.
وتلقى صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد رسالة تهنئة من كيرياكوس ميتسوتاكيس 
رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة أعرب 
فيها عن خالص تهانيه لســموه مبناسبة توليه 
مقاليد احلكم، متمنيا لســموه، رعاه اهللا، دوام 
التوفيق والسداد. هذا، وبعث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد برسالة جوابية أعرب فيها 
عن خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه من 
متنيات صادقة ومشاعر طيبة، متمنيا له موفور 

الصحة والعافية وكل التوفيق والنجاح.

العالقات الوطيدة بني الكويت ومملكة اســبانيا 
الصديقة في مختلف املجاالت، كما ضمنها خالص 
متنياته لسموه، رعاه اهللا، بدوام التوفيق والسداد.

هذا، وبعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية جوابية أعرب فيها عن بالغ شكره 
وتقديــره على مــا عبر عنه من فيض املشــاعر 
الطيبة، مشــيدا ســموه بالعالقات املتميزة بني 
الكويت ومملكة اســبانيا الصديقــة وبالتعاون 
املثمر والبناء بني البلدين الصديقني، متمنيا له 
ولألسرة املالكة موفور الصحة والعافية وللبلد 

الصديق املزيد من الرقي والنماء. 
وتلقى صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد رســالة تهنئة من الرئيســة ســيمونيتا 
سوماروغا رئيسة االحتاد السويسري الصديق 
أعربت فيها باســمها وباســم املجلس الفيدرالي 
والشعب السويسري عن التهاني لسموه مبناسبة 
توليه مقاليد احلكم، مؤكدة على احلرص املشترك 
ملواصلة تطويــر وتعزيز العالقات املتميزة بني 
الكويــت واالحتاد السويســري الصديق في كل 
املجاالت، كما ضمنتها خالص متنياتها لسموه، 

رعاه اهللا، بدوام التوفيق والسداد.
هذا، وبعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد برســالة جوابية أعــرب فيها عن خالص 
شــكره وتقديره على ما عبرت عنه من متنيات 
صادقة ومشاعر طيبة، مشيدا سموه بالعالقات 
الوطيدة التي جتمع البلدين الصديقني، ومتمنيا 
ســموه لها موفــور الصحــة والعافية ولالحتاد 
السويسري الصديق املزيد من التطور والنماء.

وتلقى صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمــد برقية تهنئة من الرئيســية ايكاتيريني 
ساكيالرو بولو رئيسة جمهورية اليونان الصديقة 
أعربت فيها عن خالص تهانيها لسموه مبناسبة 
توليه مقاليد احلكم، مؤكدة على احلرص املشترك 
لتعزيز العالقات املتميزة بني الكويت وجمهورية 

جيله رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة، أعرب 
فيها عن تهانيه لســموه مبناسبة توليه مقاليد 
احلكــم، مؤكدا على احلــرص والتطلع لالرتقاء 
بالتعاون القائم بني البلدين الشقيقني في مختلف 
املجــاالت إلى آفاق أرحب، كمــا ضمنها  خالص 
متنياته لسموه، رعاه اهللا، بدوام التوفيق والسداد 

لقيادة مسيرة اخلير والنماء في الكويت.
هذا، وبعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد برســالة جوابية لــه أعرب فيها عن بالغ 
شكره وتقديره على ما عبر عنه من فيض املشاعر 
الطيبة، مشــيدا ســموه بالعالقات الوطيدة بني 
الكويت وجمهورية جيبوتي الشقيقة، ومتمنيا 

له موفور الصحة والعافية.
وتلقى صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد برقية تهنئة من جاللة امللك فيليبي السادس 
ملك مملكة اسبانيا الصديقة أعرب فيها عن تهانيه 
لسموه مبناسبة توليه مقاليد احلكم، مؤكدا فيها 
على احلرص املشترك ملواصلة تطوير وتعزيز 

املشاعر وصادق التمنيات وللعالقات الطيبة بني 
البلدين الصديقني املزيد من التطور والنماء.

وتلقى صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد رسالة تهنئة من أورسوال فون الين رئيسة 
املفوضية األوروبية لالحتاد األوروبي، ومن سعادة 
شــارل ميشــيل رئيس املجلس األوروبي، أعربا 
فيها عن تهانيهما لسموه مبناسبة توليه مقاليد 
احلكم مؤكدين فيها احلرص على مواصلة تعزيز 
العالقات الوطيدة بني الكويت واالحتاد األوروبي، 
كمــا أعربا عن خالص متنياتهما لســموه بدوام 

التوفيق والسداد.
هذا، وقد بعث صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد برسالة جوابية ضمنها بالغ شكره 
وتقديــره على مــا عبرا عنه من طيب املشــاعر 
وصادق التمنيات وللعالقات املتميزة بني الكويت 
واالحتــاد األوروبي املزيد مــن التطور والنماء، 

متمنيا لهما موفور الصحة والعافية.
وتلقى صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمــد برقية تهنئة من الشــيخ خالد بن أحمد 
بن محمد آل خليفة مستشــار جاللة ملك مملكة 
البحرين الشقيقة للشؤون الديبلوماسية أعرب 
فيهــا عن خالــص تهانيه لســموه، حفظه اهللا، 
مبناســبة توليه مقاليد احلكم، متمنيا لســموه 

كل التوفيق والسداد.
هذا، وبعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره 
على ما عبر عنه من مشاعر فياضة ودعاء صادق، 
ســائال ســموه، رعاه اهللا، املولى تعالى أن يدمي 
عليه موفور الصحة والعافية وأن يحقق ململكة 
البحرين الشقيقة املزيد من التقدم واالزدهار في 
ظل القيادة احلكيمة جلاللة امللك حمد بن عيسى 

آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.
وتلقى صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد رســالة تهنئة من الرئيس إسماعيل عمر 

تلقى صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
رسالة تهنئة من أخيه جاللة امللك محمد السادس 
ملك اململكة املغربية الشقيقة، أعرب فيها باسمه 
وباسم الشعب املغربي عن خالص تهانيه لسموه 
مبناسبة توليه مقاليد احلكم، مؤكدا فيها جاللته 
احلــرص على تعزيز أواصــر العالقات األخوية 
والتاريخية التي جتمع الكويت واململكة املغربية 
الشقيقة، كما ضمنها خالص متنياته لسموه بدوام 
التوفيق والســداد لقيادة مسيرة اخلير والنماء 

في الوطن العزيز.
هذا، وقد بعث صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد برسالة جوابية جلاللته، أعرب فيها 
عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جاللته 
من فيض املشاعر الطيبة، مشيدا سموه، حفظه 
اهللا، بالعالقات الوطيــدة واملتميزة التي جتمع 
الكويت واململكة املغربية الشقيقة، مؤكدا سموه 
التطلع املشــترك لالرتقاء بأطــر التعاون البناء 
بينهما في مختلف املجاالت إلى آفاق أرحب ومبا 
يخدم مصالح البلدين الشــقيقني، سائال سموه 
البــاري جــل وعال أن يدمي علــى جاللته موفور 
الصحــة والعافية ويحقق للبلد الشــقيق املزيد 
من الرقي واالزدهار في القيادة احلكيمة جلاللته.
كما تلقى صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد، حفظــه اهللا ورعاه، رســالة تهنئة من 
الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان 
الصديقة، أعرب فيها عن تهانيه لسموه مبناسبة 
توليه مقاليد احلكم، مؤكدا فيها احلرص املشترك 
على مواصلة تطوير وتعزيز العالقات الوطيدة 
بني الكويــت وجمهورية أذربيجان الصديقة في 
مختلف املجــاالت، كما ضمنهــا فخامته خالص 

متنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد.
هذا، وقد بعث صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد برسالة جوابية أعرب فيها عن خالص 
شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من طيب 

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

سفيرنا في باريس سلَّم رسالة
من صاحب السمو إلى الرئيس الفرنسي

كونــا:   - باريــس 
لــدى  التقــى ســفيرنا 
فرنسا سامي السليمان 
أمــس مــع مديــر إدارة 
أفريقيا والشرق  شمال 
وزارة  فــي  األوســط 
اخلارجية كريســتوفر 
فارنو وســلمه رســالة 
من صاحب السمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمد 
الفرنســي  الرئيس  الى 

إميانويل ماكرون.
الســليمان  وأعــرب 
خــالل اللقاء عــن بالغ 
تقدير الكويت لتضامن 
فرنسا األخوي وتعاطفها 
الذي  الرفيع والواســع 
أظهرتــه فــور اإلعــالن 
عــن وفــاة املغفــور له 
بإذن اهللا ســمو األمير 
الشــيخ صباح  الراحل 
األحمد، طيب اهللا ثراه، 
موضحا أن فرنسا أعربت 
عن تعازيها بعدة صور 

متثلــت في البيــان الذي أصــدره وزير 
اخلارجية الفرنســي جان ايف لودريان 
ثم زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس 
بارلي إلى الكويت ولقائها بصاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، حيث سلمت 

رسالة تعزية من الرئيس الفرنسي.
وأشار الى أن زيارة مدير إدارة شمال 

أفريقيا والشــرق األوســط باخلارجية 
الفرنسية ملقر الســفارة لتسجيل كلمة 
في ســجل العزاء الى جانب ردود الفعل 
الواسعة النطاق من مؤسسات املجتمع 
املدنــي في فرنســا ومختلف األوســاط 
االجتماعيــة واالقتصاديــة واإلعــالم 

الفرنسي.

السفير  سامي السليمان  يسلم الرسالة الى  مدير إدارة شمال أفريقيا
والشرق األوسط في وزارة اخلارجية كريستوفر فارنو

عمر الرويح متحدثًا رسميًا
باسم «الرعاية السكنية»

عادل الشنان

أصدر مدير عام املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
م. بدر الوقيان قرارا إداريا بتسمية املتحدث الرسمي 
باســم املؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث متت 
تســمية مديــر ادارة العالقات العامــة واالعالم عمر 
الرويح متحدثا رســميا للمؤسســة بــدءا من تاريخ 
١٤ أكتوبر اجلاري. ويتولى املتحدث الرســمي إذاعة 
األخبار واملعلومات عن الرعاية الســكنية بالصورة 
املناسبة بعد التنسيق مع قطاعات املؤسسة املعنية 

عمر الرويحونقلها إلى وسائل اإلعالم املختلفة.

«أمير اإلنسانية»..
لوحة تعبيرية بخطوط مصرية

الناصر: الكويت قطعت شوطًا كبيرًا في مكافحة اإلرهاب

تــرأس وزير اخلارجية الشــيخ 
د.أحمد ناصر احملمد وفد دولة الكويت 
املشارك في أعمال اجللسة االفتراضية 
اخلاصة التي نظمها منتدى أنطاليا 
الديبلوماسي األول بالتعاون مع املعهد 
الدولي للعدالة وسيادة القانون حتت 
عنوان «جهود مكافحة اإلرهاب في ظل 
ظــروف الوباء»، والتي عقدت حتت 
رعاية مشتركة من قبل وزير خارجية 
اجلمهورية التركية الصديقة مولود 
أوغلــو ووزير خارجيــة جمهورية 
مالطــا الصديقة إيفارســت بارتول 
عبر تقنية االتصال املرئي واملسموع.

وأكد الشيخ د.أحمد الناصر في كلمة 
له فــي املنتدى أهميــة احملافظة على 
اجلهود املبذولــة والنتائج اإليجابية 
التــي حتققت مؤخرا من قبل املجتمع 
الدولــي في محاربــة اإلرهاب والعمل 
على متابعة آخــر التطورات املتعلقة 
باجلهود املشتركة إزاء هذه املتغيرات 

الدولية املتسارعة.
وثمن دور املعهــد الدولي للعدالة 
وســيادة القانون فــي مواجهة خطر 
اإلرهــاب وتداعياتــه وإفرازاتــه على 
الساحة الدولية، مؤكدا أن الكويت تعمل 
من خالل عضويتها ودورها الفعال في 
املجلس التأسيسي للمعهد الدولي في 
سبيل مواجهة آفة التطرف واإلرهاب 
والعمل على تطوير وسائل مواجهته 

بكل اإلمكانات والسبل.
واشــاد «بكل اجلهود املبذولة من 
املجتمع الدولي واملنظمات الدولية في 
إطار تخفيف املعاناة على مناطق النزاع 
للمحافظة على اإلجنازات املشــتركة 
والعمل علــى تضافر اجلهود الدولية 
حملاربة املجاميع اإلرهابية مع التطلع 
إليجــاد رؤى مشــتركة تتناســب مع 
املتغيرات املتســارعة واالستمرار في 

حتقيقها ملكافحة اإلرهاب ومتويله».
وأضاف قائال «إن ظاهرة اإلرهاب 
ال تزال تشكل خطرا جسيما وتهديدا 
للسلم واألمن الدوليني وأصبح أثرها 
على املجتمعات املدنية سواء من تدمير 
أو نشر أفكار غريبة نلتمسه عند عودة 
املقاتلني األجانب مــن مناطق النزاع 
باعتناقهــم مذاهب ال صلة لها بديننا 
اإلســالمي احلنيف بل على النقيض 
حيــث تعد هدمًا للبيئــة االجتماعية 
واألخالقية وقيم اإلسالم السامية وال 
تزال تواجــه مجتمعاتنــا التأثيرات 
الســلبية ملثل هذه اآلفة التي متثلت 
في أساليب وسلوكيات خاطئة ودخيلة 

على مجتمعنا.
وقال «إن دولة الكويت في الوقت 
الذي حتث فيه دول العالم على اعتماد 
سياســات تنتهج استعادة مواطنيهم 
من مناطق النــزاع لتؤكد أنها قطعت 
شوطا كبيرا في اجلهود الرامية ملكافحة 
اإلرهاب والتطرف الفكري والتي أولت 

هذا التصدي اهتماما بالغا على مختلف 
املســتويات وعبر تعاون مشترك بني 
اجلهات الرسمية في إعداد برامج ثقافية 
وتأهيلية للعائدين من مناطق النزاع 
وإدماجهــم مع املجتمــع املدني وذلك 
الســتئصال ونبذ هذه األفكار الضالة 
ملا تشــكله من تهديد وخطر جسيمني 

على السلم واألمن الدوليني».
وتــرأس وزير اخلارجية الشــيخ 
د.أحمــد ناصــر احملمد وفــد الكويت 
املشــارك فــي أعمــال مؤمتــر احلوار 
االســتراتيجي الثالــث حــول وكالــة 
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني 
الشــرق األدنــى  الفلســطينيني فــي 
(األونروا) عبر تقنية االتصال املرئي 
واملسموع بدعوة مشتركة من اململكة 
األردنية الهاشــمية الشقيقة ومملكة 
الســويد الصديقة بهدف تعزيز دور 
الوكالة، اذ مت خالل املؤمتر بحث أجنع 
السبل لضمان استدامة أعمال وبرامج 
الوكالــة وتوفير املســاعدات الطارئة 

لألشقاء الفلســطينيني وحشد الدعم 
الدولي في هذا اإلطار.

وقال الشيخ د.أحمد الناصر في كلمة 
الكويت بهذا املؤمتر «يطيب لي بداية 
أن أعرب للــوزراء كافة الذين تقدموا 
بخالص التعازي بوفاة ســمو األمير 
الراحل الشــيخ صباح األحمد، رحمه 
اهللا وطيب اهللا ثراه، مجددين التأكيد 
على أن الكويت ستســتمر في نهجها 
في تشييد اجلسور بني الدول وإحداث 
التوافق بــني اآلراء في املنطقة ودول 
العالم ودعمها ملجال العمل اإلنساني 

مبا فيها وكالة األونروا».
وأضاف «أعرب عن خالص التقدير 
واالمتنان لهذه الدعوة الكرمية للمشاركة 
في احلوار الوزاري االستراتيجي الثالث 
حول األونروا آمال أن يسهم اجتماعنا 
اليوم في حتقيق ما نصبو إليه جميعا 
من ضمان اســتمرار عمل الوكالة في 
تقــدمي يد العون والوفــاء بالتزاماتها 
الفلسطينيني  جتاه أشقائنا الالجئني 
في ظل ما يعانونه من ظروف متخمة 

بالتحديات واملصاعب».
الكويــت «للمســار  وأكــد دعــم 
اإلصالحــي الــذي انتهجتــه الوكالــة 
وجهودها في تعزيز املساءلة وشفافية 
اإلدارة والتزامهــا البقــاء دومــا على 
احلياد»، مشــيدا مبساعي الوكالة في 
تنويع وتوسيع قاعدة مانحيها وفرص 
متويلها في ضوء ما مت التوافق عليه في 
مؤمتر احلوار االستراتيجي الثاني من 
نتائج وتوصيات والعمل على ترجمتها 
كخطوات عملية ملموســة تسهم في 
تعزيز دور األونروا وتسهل مهمتها.

وقال «إننا في هذا السياق نشدد على 
دور املجتمع الدولي واألمم املتحدة في 
ضمان استقرار الوضع املالي لألونروا 

حتى تتمكن من إجناز مهامها.

وزير اخلارجية ترأس وفد الكويت في اجللسة االفتراضية ملنتدى أنطاليا الديبلوماسي األول

الشيخ د.أحمد الناصر خالل االجتماع

مدينة نيهومناتسو اليابانية تقيم احلداد على روح األمير الراحل
طوكيــو - كونــا: تقدمت 
مدينــة نيهومناتســو بوالية 
فوكوشيما اليابانية بالتعازي 
لوفاة سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، وأقامت احلداد 
على روح سموه مجددة امتنانها 
للمساعدات التي قدمها لها اثر 
تعرضها لكارثة زلزال وامواج 

تسونامي عام ٢٠١١.

جـــــاء ذلــــك فــي بيــان 
تســلمته «كونــا» صــادر عن 
كبــار املســؤولني فــي املدينة 
التي تســتضيف دورة ألعاب 
اوملبياد طوكيو ٢٠٢٠ وأوملبياد 
ذوي االحتياجــات اخلاصــة 
(الباراملبية) مبشاركة الكويت.

وذكر البيان ان عمدة مدينة 
نيهومناتسو كيتشي ميهو بعث 

برسالة تعزية الى سفير الكويت 
لدى اليابان حسن زمان أعرب 
فيها عن خالص تعازيه لشعب 
الكويــت بوفــاة ســمو األمير 
الراحل. وأعرب ميهو كذلك عن 
خالص االمتنان للمســاعدات 
السخية التي قدمها سمو األمير 
الراحل الى املدينة لدعم أعمال 
اعادة االعمار فيها اثر تعرضها 

لكارثة زلزال ٢٠١١ وأمواج املد 
العاتية التي تبعته (تسونامي). 
وجــاء في الرســالة : فيما كنا 
لــدورة  نســتعد للتحضيــر 
االلعاب وكنا نأمل في التعبير 
عــن امتناننا للفرق والطواقم 
الكويتية سمعنا األخبار احملزنة 
برحيل ســموه، أود أن أعرب 
عــن عميق امتنانــي ملبادرات 

الكويــت الطيبة واتقدم نيابة 
عن سكان مدينة نيهومناتسو 
بخالص املواساة في هذا الوقت 
العصيب. ووقع املمثل السابق 
ملركــز تعاون اليابــان ملنطقة 
الشــرق االوســط أكيرا تاناكا 
في ســجل التعازي في سفارة 
الكويــت في العاصمة طوكيو 
نيابة عن مدينة نيهومناتسو.

لم تتوقف إنسانيته عند حدوده 
اجلغرافية، ولم يحدها إقليمه احمليط 
وال قارته الواسعة، بل جاب بإنسانيته 
العالم. جسد الروح الكويتية األصيلة 
واملعنى احلقيقي للتكافل الذي حض 
عليه ديننا اإلسالمي احلنيف، واقتدت 
به عاداتنا وتقاليدنا ككويتيني منذ 
نشأتنا، كيف ال وهو أمير اإلنسانية 
املغفور له بإذن اهللا تعالى سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا 
ثراه، الذي مد أياديه البيضاء في كل 
أنحاء العالم ولم يفرق بني عرق و دين 
وملة، بل توحدت انسانيته مع أعماله 

لترسم صورته الناصعة اسم الكويت 
في احملافل الدولية ولدى الشعوب، 
ليثبت مرارا وتكــرارا أن هذا البلد 
الصغير بحجمه كبير بعطائه وشعبه 
وقيادته. وإذا كان محبو الكويت كثرا 
خارج حدودها، فكيف مبن يقطنها 
ويعيش على ثراها الطيب الطاهر، حيث 
كانت للعديد من اجلاليات مساهمات 
تعبيرية حال وفاة سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، رحمه اهللا، ومنها 
ما رسمه اخلطاط محمد حفني من 
الشــقيقة مصر، والذي جسد حبه 
لوحة اخلطاط املصري محمد حفني في حب «أمير اإلنسانية»ألميرنا الراحل بهذه اللوحة التعبيرية.

ندعم املسار اإلصالحي لوكالة «األونروا» وجهودها في تعزيز املساءلة وشفافية اإلدارة والتزامها البقاء دومًا على احلياد

اخلطاف هنأ سمو ولي العهد: أعانه اهللا 
على حمل األمانة خلدمة الكويت

هنأ مدير ادارة الدراسات 
التشريعية بوزارة الدولة 
لشؤون مجلس األمة جاسم 
اخلطاف، سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد على 
نيله ثقة صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، بتزكيته 
وليا للعهد من قبل سموه 
ومبايعتــه باإلجمــاع من 
مجلس األمة. وقال اخلطاف: 
يطيب لي ان ارفع اســمى 
آيات التهاني لسمو الشيخ 

مشعل األحمد، حفظه اهللا، على ثقة صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 

اهللا ورعاه، باختياره وليا للعهد.
وسأل املولى عز وجل ان يحفظ سموه 
سندا وعضدا لصاحب السمو األمير الشيخ 

نــواف األحمــد، وان يعني 
ســموه على حمــل األمانة 
ويوفقــه ويســدد خطــاه 
خلدمــة الكويت حتت ظل 
القيادة احلكيمة، وان يدمي 
على سموه موفور الصحة 

والعافية.
وتابع: ندعو اهللا العلي 
العظيم ان يدمي على وطننا 
العزيــز الكويــت الرفعــة 
والتقــدم واالزدهــار، وان 
يجعله واحــة لألمن، وان 
يعلي مبقام سموكم الكرمي 
قدر البــالد ومكانتها الراســخة حتت ظل 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظــه اهللا ورعاه، وان يوفقكم ويســدد 
خطاكم لكل ما فيه الرقي والنماء والرخاء 

للكويت.

جاسم اخلطاف


