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• الشيخ جابرالعبدالله والشيخ مشعل اجلابر والشيخ أحمد اجلابر يتوسطون احلضور

• الشيخ إبراهيم الدعيج مهنئا

ديوانيات

• الشيخ محمد الصباح والشيخ عبدالله الصباح والشيخ أحمد النواف والسفير السعودي األمير سلطان بن سعد يقدمون التهاني

• علي املوسى مهنئا ً

• الفريق محمود الدوسري وفيصل الدوسري يهنئان

حمد جابر العلي استقبل المهنئين بالشهر الكريم
ا���س��ت��ق��ب��ل ال�شيخ
ح��م��د ج��اب��ر العلي
امل��ه��ن��ئ�ين بال�شهر
ال���ك���رمي ب��دي��وان��ه
مب��ن��ط��ق��ة ال�شامية
بح�ضور العديد من
ال�����ش��ي��وخ و�أع�����ض��اء
جمل�س الأمة وال�سا�سة
واالق���ت�������ص���ادي�ي�ن
وامل�����������س������ؤول��ي��ن
وال�������������س������ف������راء
و ا لد يبلو ما �سيني
وخمتلف �أبناء ال�شعب
الكويتي.

• السفير ضاري العجران والفريق سليمان الفهد

• الشيخ فهد السعد وجناله الشيخ سعد والشيخ خالد يهنئون

• الشيخ أحمد املنصور يقدم التهاني

• علي اليوحة مهنئا

• روضان الروضان وعلي املؤمن يهنئان

بوشهري استمعت لمقترحات وفد جمعية الروضة وحولي التعاونية

علي الخالد يستقبل
المهنئين اليوم

• الشيخ جابر اخلالد

• الشيخ علي اخلالد

ي�ستقبل ال�شيخ علي خالد اجلابر �سفري الكويت لدى اململكة العربية
ال�سعودية املهنئني بال�شهر الف�ضيل اليوم االثنني الثامن من رم�ضان
يف ديوان املرحوم ال�شيخ خالد اجلابر ال�صباح بال�شامية.

الشراح :تعزيز آليات التعاون إلنجاز سفلتة شوارع
المنطقة الرئيسية والداخلية
ا�ستقبلت وزي��رة الأ�شغال ووزي���رة ال��دول��ة ل�ش�ؤون
اال�سكان جنان بو�شهري يف مكتبها رئي�س جمل�س ادارة
جمعية الرو�ضة وحويل التعاونية م .طارق ال�رشاح
واع�ضاء جمل�س االدارة ام�ين ال�رس حامد االبراهيم
ورئي�س اللجنة االداري��ة واملالية طارق مندين ومت
تقدمي ال�شكر على رعايتها حلفل املتفوقني الذي تقيمه
اجلمعية �سنويا وعلى اهتمامها ومتابعتها ملتطلبات
املواطن كما مت النقا�ش حول اهم الق�ضايا التي تهم
املنطقة وامل�ساهمني.
وقال ال�رشاح يف بيان �صحايف انه ناق�ش مع الوزيرة
تعزيز �آليات التعاون وامل�شاركة مل���ؤازرة اجلهود
واالعمال التي تخ�ص املنطقة وخا�صة اع��ادة �سفلتة
�شوارع املنطقة الرئي�سية والداخلية و�صبغ املطبات
ال�صناعية ،م�ؤكدا ان اجلمعية �ساهمت يف بداية دورها
اثناء اتالف ال�شوارع وتطاير احل�صي وقامت بتنظيف
وازالة احل�صي املتطاير من ال�شوارع وت�سكري احلفر
باال�سفلت ،وما زالت اجلمعية علي ا�ستعداد ب�أي م�شاركة
لو�ضع احللول ال�رسيعة ل�صيانة ال�شوارع واحلد
من معانات اهايل املنطقة وا�شار ال�رشاح :ان وزيرة
اال�شغال �أثنت علي االقرتاحات واجلهود واالجنازات
جلمعية الرو�ضة وحويل التعاونية ومتابعة كل ما
يتعلق ب�ش�ؤون منطقة الرو�ضة من املتطلبات التي تخدم
املنطقة وامل�ساهم ووعدت مبتابعتها وتنفيذ كل ما
يخ�ص املواطن والرامية ايل اال�صالح ب�شكل عام.

• وزيرة االشغال مستقبلة وفد جمعية الروضة وحولي التعاونية

