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• ال�شيخ �أحمد النواف مع ال�شيخ فواز اخلالد

18

ديوانيات

www.alshahedkw.com

• ال�شيخ حممد اخلالد وال�شيخ خالد حممد اخلالد يهنئان حمافظ حويل

• ال�شيخ علي اجلابر وال�سفري الأمريكي يهنئان ال�شيخ �أحمد النواف

محافظ حولي استقبل المهنئين بشهر رمضان
ا�ستقبل حمافظ ح��ويل ال�شيخ �أح��م��د ن��واف الأحمد
املهنئني ب�شهر رم�ضان املبارك م�ساء �أول �أم�س يف
دي��وان عام املحافظة ،وتقدم احل�ضور عدد كبري من

ال�شيوخ والوزراء وال�سفراء واملواطنني ،حيث تبادلوا
عز
التهاين بال�شهر املبارك ،متمنني �أن يعيده اللهَّ ،
َّ
وجل ،على اجلميع باخلري واليمن والربكات.

• تهنئة دبلوما�سية

• ال�شيخ د� .إبراهيم الدعيج وال�شيخ جابر الدعيج يهنئان النواف

• ال�شيخ �أحمد النواف م�ستقب ً
ال ال�شيخ مبارك فهد ال�سامل

• ال�شيخ مبارك الدعيج مهنئ ًا ال�شيخ �أحمد النواف

• ال�شيوخ حممد العبدالله وفي�صل النواف وطالل اخلالد

• ال�شيخ �أحمد النواف مع عدد من ال�ضباط

فيصل الحمود استقبل المهنئين
بشهر رمضان

• ال�شيخ دعيج املالك وال�شيخ في�صل احلمود يهنئان

• علي العمري مهنئ ًا

ا�ستقبل ال�شيخ في�صل احلمود املهنئني
ب�شهر رم�ضان املبارك يف ديوان املغفور
له ال�شيخ حمود الفي�صل املالك ال�صباح،
طيب الله ث��راه ،ب�أبوحليفة الذي غ�ص
باملدعوين من جميع �أطياف املجتمع
الكويتي من �شيوخ ونواب و�سفراء و�شيوخ
القبائل والوجهاء و�أهايل املنطقة الذين
توافدوا لتقدمي التهنئة بال�شهر الف�ضيل.
وبهذه املنا�سبة ،قال ال�شيخ في�صل احلمود
املالك ال�صباح �إن �شهر رم�ضان يتميز

ب�أجواء روحانية ودينية واجتماعية،
يحر�ص اجلميع على �إجناحها من خالل
زيادة التوا�صل والتعاون بني خمتلف فئات
املجتمع ،وهو ما عرف عن الكويتيني
على مر ال�سنني من �ألفة وحمبة وتعاون،
معرب ًا يف الوقت ذاته عن �شكره جلموع
املهنئني ،داعي ًا املولى ،عز وجل� ،أن
مين على الكويت وقيادتها و�شعبها بالأمن
والأمان ،و�أن يحفظ خليجنا من �رش الفنت
ما ظهر منها وما بطن.

• النائب حممد احلويلة وال�سفري الأمريكي يهنئان

غبقة اتحاد الدواوين
السنوية ...غداً
ي�ستقبل احت���اد دواوي���ن
الكويت املهنئني بال�شهر
ال���ك���رمي خ��ل�ال الغبقة
الرم�ضانية ال�سنوية غد ًا
امل��واف��ق  2019/5/21يف
متام ال�ساعة  9.30ب�صالة
اف����راح ال���زم���ردة ,قاعة
الزمردة منطقة البدع �شارع
التعاون .
و�أك��د رئي�س احتاد دواوين
ال��ك��وي��ت دك���ت���ور ج���واد
امل�تروك ان االحت��اد يزف
ال��ت��ه��اين مل��ق��ام �صاحب
ال�سمو امري البالد ال�شيخ
• خالد املن�رشح
�صباح الأح��م��د و�سمو ويل
العهد ال�شيخ نواف االحمد وندعو الله ,عز وجل ,ان يحفظ
الكويت و�أهلها.
و�أ�شار نائب رئي�س احت��اد الدواوين خالد املن�رشح �إل��ى ان
املجتمع الكويتي جبل على التعا�ضد والتعاون والتزاور خالل
ال�شهر الكرمي ,وندعو اجلميع حل�ضور غبقة االحتاد ال�سنوية
ونتقدم لقيادتنا احلكيمة بالتهاين والتربيكات ,اعاده الله على
الكويت و�شعبها واالمتني العربية واال�سالمية باخلري واليمن
والربكات.

