
 تلقى صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ ص��ب��اح االح��م��د برقيات 
تهان مبناسبة الذكرى السابعة 
واخل���م���س���ن ل��ل��ع��ي��د ال��وط��ن��ي 
وال��ذك��رى السابعة والعشرين 
لعيد التحرير من اخ��وان��ه سمو 
ولي العهد الشيخ ن��واف االحمد 
ورئ��ي��س مجلس االم���ة م��رزوق 
ال��غ��امن وس��م��و رئ��ي��س احل��رس 
الوطني الشيخ سالم العلي ونائب 
رئيس احل��رس الوطني الشيخ 
مشعل االح��م��د وس��م��و الشيخ 
ناصر احملمد وسمو الشيخ جابر 
امل��ب��ارك رئيس مجلس ال���وزراء 
اع��رب��وا فيها ع��ن مشاعر ال��والء 
والوفاء للوطن العزيز وخالص 
الدعاء لصاحب السمو امير البالد 
ب��أن مي��ن ال��ب��اري ع��ز وج��ل على 
س��م��وه مب��وف��ور الصحة ودوام 
العافية ملواصلة قيادة مسيرة 
اخلير والعطاء للوطن العزيز 
وحتقيق املزيد مما ينشده الوطن 
من مناء ونهضة وازدهار في ظل 

القيادة احلكيمة لسموه.
 وق��د بادلهم س��م��وه التهاني 

ب��ه��ات��ن امل��ن��اس��ب��ت��ن الوطنيتن 
العزيزتن على ن��ف��وس اجلميع 
مقدرا لهم ما اعربوا عنه من صادق 

ال��دع��اء لسموه وك���رمي املشاعر 
نحو الوطن العزيز سائال سموه 

امل��ول��ى تعالى أن ي��وف��ق اجلميع 
وي��س��دد اخل��ط��ى خل��دم��ة ال��وط��ن 
الغالي ورفعته متمنيا لهم موفور 
الصحة والعافية مستذكرا سموه 
شهداء الكويت األب��رار وما قدموه 
من تضحيات جليلة للوطن العزيز 
ض��ارع��ا إل���ى امل��ول��ى ت��ع��ال��ى أن 
يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم 
فسيح ج��ن��ات��ه وي��ن��زل��ه��م م��ن��ازل 

الشهداء.
 كما تلقى صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد برقيات 
ت��ه��ان م��ن إخ���وان���ه ق����ادة ال���دول 
العربية الشقيقة والدول الصديقة 
وذل��ك مبناسبة الذكرى السابعة 
واخلمسن للعيد الوطني والذكرى 
السابعة والعشرين لعيد التحرير.

 وق���د ب��ع��ث س��م��وه ببرقيات 
شكر جوابية ضمنها بالغ شكره 
وتقديره على ما أع��رب��وا عنه من 
طيب املشاعر بهاتن املناسبتن 
الوطنيتن متمنيا لهم دوام الصحة 
وموفور العافية وللعالقات الطيبة 
بن دولة الكويت والدول الشقيقة 
وال��ص��دي��ق��ة امل��زي��د م��ن ال��ت��ط��ور 

والنماء.
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األزهر الشريف يهنئ الكويت قيادة وحكومة وشعبا بعيدها الوطني 
 هنأ األزه��ر الشريف وامامه األكبر الدكتور 
أحمد الطيب أمس السبت دولة الكويت »قيادة 
وحكومة وشعبا« بعيدها الوطني الذي حتتفل 

به في 25 فبراير من كل عام.

وأع��رب األزه��ر الشريف في بيان عن تقديره 
الكبير ل���دور دول���ة الكويت ف��ي احل��ف��اظ على 
وحدة واستقرار االمة مشيدا بجهود سمو امير 
ال��ب��الد الشيخ صباح االح��م��د اجل��اب��ر الصباح 

لدعم التضامن العربي. ودع��ا األزه��ر الشريف 
املولى عز وجل ان يحفظ دولة الكويت وقيادتها 
وشعبها من كل مكروه وس��وء وان مين عليها 

مبزيد من األمن واالستقرار والتقدم والرخاء.

وكان سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر 
العربية محمد الذويخ اقام حفل استقبال مساء 
اخلميس املاضي مبناسبة العيد الوطني ال57 

الستقالل البالد املجيد والذكرى ال27 للتحرير.

سموه بعث برقيات شكر جوابية  ملهنئيه

أمير البالد يتلقى برقيات تهان
 بالعيد الوطني وذكرى التحرير 

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 

ولي العهد يتلقى برقيات تهان باألعياد الوطنية 
  تلقى سمو ول��ي العهد الشيخ نواف 
األحمد برقية تهنئة من رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن أعرب فيها وزمالءه 
أعضاء مجلس االمة اصدق التهاني وأعز 
التبريكات مبناسبة ال��ذك��رى السابعة 
واخلمسن للعيد الوطني لدولة الكويت 
وال��ذك��رى السابعة وال��ع��ش��ري��ن ليوم 
التحرير مبتهال الى الله العلي القدير ان 
يحفظ سموه بعن عنايته وان يغدق عليه 
من جزيل عطائه الكرمي موفور الصحة 
والهناء والعافية وأن يبقيه سندا وعونا 
ألخيه صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
ص��ب��اح االح��م��د وأن ي��ف��يء على وطننا 
ال��ع��زي��ز م��ن فيض آالئ���ه وج��زي��ل نعمه 
وعطائه أمنا ال يبلى ورخاء ال ينفد وعزال 
ال يتبدد وان يعينه بتوفيق من الله تعالى 
ليكملوا مسيرة الوفاء والبناء مبا يحقق 
لوطننا العزيز وابنائه االوف��ي��اء العز 

والرفاهية واخلير والصالح.
 وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االح��م��د برقية شكر جوابيه ال��ى رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن ضمنها سموه 
خالص التهاني والتبريكات على ما عبر 
عنه واخوانه أعضاء مجلس األمة بهاتن 
املناسبتن الغاليتن علينا جميعا سائال 
املولى عز وج��ل أن يحفظ وطننا العزيز 
من كل سوء وأن يظل دوما مرفوعة هامته 
خفاقة راي��ت��ه وان يسبغ عليهم جميعا 
نعمة الصحة والعافية وأن يكلل جهودهم 
دائما بالتوفيق والسداد في سبيل حتقيق 
املصالح العليا لكويتنا الغالية وأهلها 
االوفياء في ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد أمير البالد 

ذخرا للبالد وقائدا للعمل االنساني.
 وبعث سمو ولي العهد ببرقيتي تهنئة 
إلى سمو الشيخ سالم العلي رئيس احلرس 
الوطني والشيخ مبارك العبدالله عبر 
فيهما سموه عن ازكى آيات التهاني واعز 
التبريكات مبناسبة العيد الوطني السابع 
واخلمسن وذك��رى يوم التحرير السابع 
والعشرين متمنيا لهما س��م��وه موفور 
الصحة والعافية وعلى وطننا الغالي 
وشعبه الوفي باملزيد من األم��ن واألم��ان 
والتقدم وال��رف��اه في ظل سياج منيع من 

الوحدة الوطنية الصلبة في كنف صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد أمير البالد 

وابقاه ذخرا للبالد وقائدا للعمل اإلنساني.
 وقد تلقى سموه برقيتي شكر جوابيتن 
م��ن س��م��و ال��ش��ي��خ س��ال��م ال��ع��ل��ي رئيس 
احلرس الوطني والشيخ مبارك العبدالله 
ضمنوها خالص التهاني بهاتن املناسبتن 
العزيزتن سائلن الله عز وجل أن يعيدهما 
على سموه وعلى وطننا الغالي وأهله 
األوفياء بالعزة والرفعة وان يعم السالم 
واألم��ن واألم��ان ربوع الوطن الغالي وأن 
يعلي منازل شهدائنا االب��رار بالفردوس 
األعلى انه سميع مجيب الدعاء. كما تلقى 
سمو ول��ي العهد الشيخ ن���واف األحمد 
برقيات تهنئة من كبار الشيوخ ونائب 
رئ��ي��س احل���رس الوطني الشيخ مشعل 
االحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد وسمو 
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 
والنائب األول لرئيس مجلس ال���وزراء 
وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح االحمد 
ضمنوها أص���دق التهاني والتبريكات 
مبناسبة احتفاالت دول��ة الكويت بالعيد 
الوطني السابع واخلمسن وذك��رى يوم 
التحرير السابع والعشرين سائلن الله 
تعالى أن يحفظ سموه بعن عنايته وأن 
يلبسه ث��وب الصحة والعافية وأن يدمي 

على كويتنا الغالية أفراحها ويعيد أمثال 
ه��ذه األي���ام على دولتنا الغالية وعلى 
الشعب الكويتي وهي تنعم باخلير والرفاه 
والتقدم واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة 
والرعاية الكرمية لصاحب السمو أمير 

البالد الشيخ صباح األحمد.
 كما تلقى سموه برقيات تهنئة من معالي 
ال����وزراء واحمل��اف��ظ��ن وك��ب��ار املسؤولن 
ب��ال��دول��ة وأع��ض��اء السلك الدبلوماسي 
وأع��ض��اء مجلس األم���ة وع���دد كبير من 
املواطنن الكرام واملقيمن األوفياء مبناسبة 
العيد الوطني السابع واخلمسن وذكرى 
ي��وم التحرير السابع والعشرين راجن 
الله سبحانه وتعالى أن يدمي على سموه 
الصحة ومتام العافية والعمر املديد وعلى 
دولتنا احلبيبة باالمن واالمان ومبزيد من 
التقدم واالزده��ار والرخاء وأن يحقق ما 

تصبو اليه من عزة ورفعة ومناء.
 وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقيات شكر جوابية للجميع أعرب 
فيها سموه عن بالغ شكره وتقديره على ما 
عبروا عنه من مشاعر صادقة جسدت روح 
ال��وح��دة الوطنية أله��ل الكويت األوفياء 
مثمنا قيم ال��والء وال��وف��اء ألبناء الكويت 
مما حفظ للوطن وحدته وقوته على مر 
ال��زم��ن وب��اإلجن��ازات التي حققها شباب 
الكويت في مختلف املجاالت سائال الله عز 
وجل أن يعيد هذه املناسبات الغالية على 
قلوبنا جميعا وعلى وطننا الغالي مبزيد 
من التقدم واالزدهار والرفعة والرخاء وان 
يدمي عليه نعمة األمن واألمان واالستقرار 
حتت ظل القيادة احلكيمة لقائد مسيرتنا 
وراعي نهضتنا صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد ذخرا للبالد وقائدا 
للعمل االنساني مستذكرا سموه شهداء 
الكويت وم��ا قدموه من تضحيات جليلة 
وج����ادوا ب��أرواح��ه��م ف��ي سبيل احلفاظ 
على ت��راب الوطن العزيز وسطروا أروع 
البطوالت والتضحيات وبذلوا ارواحهم 
إلع��الء راي��ت��ه وال���ذود ع��ن ت��راب��ه الطاهر 
ض��ارع��ا ال��ى امل��ول��ى تعالى أن يتغمدهم 
بواسع رحمته وعظيم رضوانه ويسكنهم 
فسيح جناته م��ع النبين والصديقن 

واالبرار وحسن أولئك رفيقا.

سمو األمير يهنئ رئيسة إستونيا بالعيد الوطني لبالدها
  بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة إل��ى كيرستي 
كاليواليد رئيسة جمهورية استونيا الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالدها متمنيا لفخامتها دوام 

الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم 
واالزدهار.

 وب��ع��ث سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى كيرستي كاليواليد 
رئيسة جمهورية استونيا الصديقة ضمنها 

سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالدها متمنيا لفخامتها م��وف��ور الصحة 

والعافية.
 كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 


