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سمو الشيخ صباح اخلالد يستقبل د.علي عبد األمير عالوي

سموه يتبادل برقيات التهاني مع ملوك ورؤساء الدول العربية واإلسالمية

األمير يتلقى برقيات تهان مبناسبة عيد الفطر السعيد

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
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رئيس مجلس الوزراء 
في قصر السيف أمس 
مبعوث رئيس مجلس 
الوزراء في جمهورية 
العراق الشقيق وزير 
املالية ووزي��ر النفط 
ب��ال��وك��ال��ة ال��دك��ت��ور 
ع���ل���ي ع���ب���د األم���ي���ر 
عالوي والوفد املرافق 
ل��ه وذل����ك مبناسبة 

زيارته للبالد.
وت���س���ل���م س��م��وه 
خ��الل اللقاء رسالة 
خ��ط��ي��ة م���ن رئ��ي��س 
مجلس ال����وزراء في 
ج��م��ه��وري��ة ال��ع��راق 
ال��ش��ق��ي��ق مصطفى 
ال��ك��اظ��م��ي تتضمن 
سبل دع��م العالقات 
ب��ن البلدين وآف��اق 
ت��ط��وي��ره��ا وت��ب��ادل 
وجهات النظر حول 
ال��ق��ض��اي��ا االقليمية 

والدولية.
ك�������م�������ا ج�������رى 
استعراض العالقات 
الثنائية املتميزة بن 
البلدين والشعبن 
الشقيقن إضافة الى 
بحث القضايا ذات 

االهتمام املشترك.
وح��ض��ر امل��ق��اب��ل��ة 
وزي��ر النفط ووزي��ر 
ال���ك���ه���رب���اء وامل�����اء 
ب��ال��وك��ال��ة ال��دك��ت��ور 
خالد الفاضل و وزير 
املالية براك الشيتان و 
نائب وزير اخلارجية 

خالد اجلارالله.

رئيس مجلس الوزراء يتسلم رسالة خطية من نظيره العراقي

وزير الدفاع يهنئ 
القيادة السياسية في 

البالد بعيد الفطر 
ت����ق����دم ن��ائ��ب 
رئ���ي���س م��ج��ل��س 
ال�����وزراء ووزي���ر 
ال���دف���اع ال��ش��ي��خ 
أح���م���د امل��ن��ص��ور 
ب���أس���م���ى آي����ات 
ال�����ت�����ه�����ان�����ي 
والتبريكات إلى 
ص��اح��ب ال��س��م��و 
أمير البالد القائد 
األع���ل���ى ل��ل��ق��وات 
املسلحة الشيخ 
ص���ب���اح األح��م��د 
وسمو ولي العهد 
ال���ش���ي���خ ن����واف 
األح���م���د وس��م��و 
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح 
اخل����ال����د رئ��ي��س 
مجلس ال����وزراء 
مبناسبة حلول 
عيد الفطر السعيد.

وتوجه الشيخ أحمد املنصور في بيان صحفي صادر عن مديرية 
التوجيه املعنوي والعالقات العامة ب� )الدفاع( أمس السبت إلى 
املولى عز وجل أن يرفع البالء عن اجلميع وأن يتم على سموهم 
حفظهم الله ورعاهم بنعمة الصحة والعافية وعلى الوطن الغالي 

والشعب الوفي مبزيد من التقدم واالزدهار.
وقال :نعاهد سموكم أننا سنبقى الرجال الساهرين على صون 

تراب الوطن وعزته وكرامته.

الشيخ أحمد املنصور

سمو األمير يهنئ رئيس إريتريا 
بالعيد الوطني لبالده

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إسياس 
أفورقي رئيس دولة إرتيريا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانية مبناسبة العيد الوطني 

لبالده، متمنياً سموه لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إسياس أفورقي رئيس 
دولة إرتيريا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانية مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا لفخامته 

موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

تلقى سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد 
رس��ال��ة تهنئة م��ن رئيس مجلس األم��ة م��رزوق 
الغامن مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد ضمنها 
باسمه ونيابة عن إخوانه أعضاء مجلس األمة 
أسمى عبارات التهاني وأصدق مشاعر املباركات 
وخالص األحاسيس واألمنيات بهذه املناسبة 
السعيدة، منتهزاً ه��ذه املناسبة الفضيلة التي 
تواكب حالة عصيبة يعيشها العالم كله، ليؤكد 
لسموه بأن أبناءه من الشعب الكويتي األصيل قد 
تسلحوا بسالح االمي��ان اخلالص مبا يقدره الله 
العلي القدير والعمل بكل حزم ومضاء بتوجيهات 
صاحب السمو أمير البالد مما سيجعل الرجاء بالله 
تعالى كبيراً ب��زوال هذا البالء عن وطننا العزيز 
الكويت ب��أس��رع وق��ت، وت��ش��رق شمس الكويت 
من جديد كما عهدها سموه، دار اخلير واحملبة 
والسالم، متضرعاً إلى املولى عز وجل أن يعيد 
هذه املناسبة اجلليلة وأمثالها على سموه، وعلى 
بالدنا الغالية الكويت، وعلى املسلمن كافة أعواماً 
عديدة وأزمنة مديدة، وهي تنعم باخلير واألمان، 
وأن يرفع عن بالدنا وبالد املسلمن والعالم بأسره 
البالء والوباء، ويعم الرخاء واالطمئنان، وسموه 
يهنأ مبوفور الصحة ومتام العافية دائمن بحفظ 
الله تعالى القدير ذخراً وعطاًء ونبراساً للشعب 
الكويتي الوفي األص��ي��ل، وس��ن��داً وع��ض��داً لقائد 

مسيرة التقدم واالزده���ار والنهضة واألم���ان في 
وطننا العزيز صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد حفظه الله ورعاه ذخراً للبالد وقائداً 

للعمل اإلنساني.
وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
برسالة شكر جوابية إل��ى رئيس مجلس األم��ة 
م��رزوق الغامن، أعرب فيها سموه عن أسمى آيات 
التهاني وأرق التبريكات مبناسبة حلول عيد الفطر 
السعيد معربا سموه عن بالغ تقديره ملا يبذله 
معاليه من جهود حثيثة بالتكاتف مع إخوانه في 
احلكومة ملكافحة جائحة كورونا، سائاًل املولى 
سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة الناجتة عن هذا 
الوباء في الكويت وسائر دول العالم، وأن ميتعه 
مبوفور الصحة ومت��ام العافية، وأن ي��دمي على 
ديرتنا احلبيبة نعمة األم��ن والطمأنينة في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو الشيخ صباح 
األحمد أمير البالد املفدى حفظه الله ورع��اه ذخراً 

للبالد وقائدا للعمل اإلنساني.
وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد 
برسالة تهنئة إلى سمو الشيخ سالم العلي رئيس 
احل��رس الوطني، أع��رب فيها سموه ع��ن أص��دق 
املشاعر الطيبة مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد، 
مثمناً سموه ال��دور الكبير الذي يقوم به منتسبو 
احلرس الوطني بالتكاتف مع أجهزة الدولة ملكافحة 
جائحة كورونا، سائالً الله العلي القدير أن يكشف 
الغمة الناجتة عن ه��ذا ال��وب��اء في دول��ة الكويت 
وسائر دول العالم داعيا املولى عز وجل أن يعيد 
هذه املناسبة السعيدة عليه بوافر اخلير واليمن 
والبركات، وأن يسبغ عليه موفور الصحة والعافية 

وعلى كويتنا الغالية دوام األمن والتقدم والرخاء.
كما تلقى سموه رسالة شكر جوابية من سمو 
الشيخ سالم العلي رئيس احلرس الوطني مبناسبة 
حلول عيد الفطر السعيد، سائالً املولى عز وجل أن 
يعيد هذه املناسبة اجلليلة وأمثالها على سموه، 
وهو ينعم مبوفور الصحة والعافية والعمر املديد 
وعلى الوطن العزيز وأبنائه الكرام بالعز والرفاه 

والنماء.
وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد 
رسالة تهنئه إلى الشيخ مبارك العبدالله مبناسبة 
حلول عيد الفطر السعيد، أع��رب فيها سموه عن 
ص��ادق تهانيه وأج��زل أمنياته مبتهال إلى املولى 
سبحانه أن يعيد هذه املناسبة الغالية عليه وعلى 
شعبنا الوفي وكافة الشعوب العربية واإلسالمية 
باخلير واليمن وال��ب��رك��ات، وأن يحفظ ديرتنا 
العزيزة واحة للخير والعز واالستقرار، وأن يهيئ 
لها سبل التطور والتقدم في ظل القيادة الرشيدة 
لصاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 

ذخراً للبالد وقائداً للعمل اإلنساني.
وقد تلقى سمو ولي العهد رسالة شكر جوابية 
من الشيخ مبارك العبدالله بهذه املناسبة السعيدة 
ضمنها بأسمى آي���ات التهاني وص���ادق ال��دع��اء 
مقرونة بخالص مشاعر ال��ود وال��وف��اء لسموه، 
متضرعاً إلى الله تعالى أن يحيط سموه برعايته، 
وأن يحفظه بعنايته وأن يتقبل من سموه صالح 
األعمال والدعاء، وأن يعيد هذه املناسبة اجلليلة 

وأمثالها على سموه وه��و ينعم مبوفور الصحة 
والعافية والعمر املديد وعلى الوطن العزيز وأبنائه 

الكرام بالتقدم واالزدهار.
وقد تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
برقيات تهنئة من كبار الشيوخ و نائب رئيس 
احل���رس الوطني الشيخ مشعل األح��م��د وسمو 
الشيخ ناصر احملمد وسمو الشيخ جابر املبارك 
وسمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء 
و رئيس املجلس االعلى للقضاء ورئيس محكمة 
التمييز ورئيس احملكمة الدستورية املستشار 
يوسف املطاوعة، وذلك مبناسبة حلول عيد الفطر 
السعيد ضمنوها بأسمى آي��ات التهاني وص��ادق 
الدعاء متوجهن الى الله العلي القدير، وأن حتل 
علينا ه��ذه املناسبة وبالدنا تنعم بأجواء مليئة 
باحملبة واإلخ���اء، وق��د كشف الله عنا ه��ذا الوباء 
وتشرق نفوسنا باخلير والصفاء ابتهاجاً بالعيد 
السعيد، وقد زال البالء مبتهلن إلى الله عز وجل 
أن يبارك في مسيرة سموه احلافلة بالعطاء، وأن 
يسدد خطاه ملا فيه رفعة وع��زة وطننا ورعاية 
ابنائه االب��رار في ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ذخراً للبالد 

وقائداً للعمل اإلنساني.
وتلقى سموه برقيات تهنئة مبناسبة حلول عيد 
الفطر السعيد، من الوزراء ومعالي احملافظن وكبار 
املسئولن بالدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي 
واألخوة املواطنن الكرام واملقيمن األوفياء داخل 

وخارج دولة الكويت.
وقد ثمن سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
اجلهود احلثيثة التي يقوم بها االخوة في مجلس 
ال��وزراء والذين وقفوا جميعا على قدم وس��اق ال 
يدخرون جهدا وال يتوانون عن تأدية واجبهم جتاه 
وطنهم متكاتفن صفا واح��دا ومتعاونن لدرء أي 
خطر يداهم الكويت سواء أكان صحيا أو مجتمعيا، 
مشيدا سموه بجميع أج��ه��زة ال��دول��ة وك��وادره��ا 
وب��األخ��ص خط ال��دف��اع األول في وزارة الصحة 
ووزارة الداخلية ووزارة اخلارجية ووزارة الدفاع 
واحلرس الوطني ووزارة التجارة وجميع الهيئات 
واملؤسسات احلكومية على ما أبدوه من تعاون بناء 
وإجراءات سباقة ملواجهة فيروس كورونا )كوفيد- 
19(، الذين قاموا بتطبيق التوجيهات السامية من 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد في 
مكافحة خطر هذا الوباء، داعيا املولى سبحانه أن 
يرفع هذا البالء عن دولة الكويت وأن يحفظ شعبها 

وشعوب العالم أجمع من كل مكروه وسوء.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقيات شكر جوابية ضمنها سموه شكره وتقديره 
ومتنياته الطيبة للجميع، داع��ي��ا الله سبحانه 
وتعالى أن يعيد هذه املناسبة السعيدة على دولة 
الكويت وأهلها األوفياء باخلير واليمن والبركات، 
وأن يحفظها من كل مكروه، وأن ينعم عليها باألمن 
واألم���ان واالس��ت��ق��رار، وأن يعيدها على األمتن 
العربية واإلسالمية باخلير واليمن والبركات 
سائال الله العلي القدير أن يرحم شهداءنا األبرار 
ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذوي��ه��م الصبر 

والسلوان.

ولي العهد يتلقى برقيات تهان 
مبناسبة عيد الفطر السعيد
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تلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد برقيات تهان بحلول عيد الفطر 
السعيد من أخيه سمو ول��ي العهد الشيخ 
ن��واف األحمد ورئيس مجلس األم��ة مرزوق 
ال��غ��امن وسمو الشيخ سالم العلي رئيس 
احل���رس ال��وط��ن��ي و ن��ائ��ب رئ��ي��س احل��رس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد وسمو الشيخ 
ناصر احملمد وسمو الشيخ جابر املبارك 
وسمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس 
ال���وزراء ورئ��ي��س املجلس األع��ل��ى للقضاء 
ورئ��ي��س محكمة التمييز ورئ��ي��س احملكمة 
الدستورية املستشار يوسف جاسم املطاوعة، 
أعربوا فيها عن مشاعر الوالء للوطن العزيز 
وال��وف��اء للشعب الكويتي الكرمي وخالص 
الدعوات لصاحب السمو أمير البالد بدوام 
الصحة والعافية وأن تنعم دول��ة الكويت 
وأهلها في ظل قيادته ورعايته باملزيد من 

التقدم والرخاء.
 وقد بادلهم سموه التهاني بالعيد السعيد 
مقدرا ما أعربوا عنه من كرمي املشاعر نحو 
الوطن العزيز والشعب الوفي مع الدعاء 
للكويت وشعبها باملجد والعلياء ولألمتن 

العربية واإلسالمية بالعزة والرفعة.
كما تبادل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد برقيات التهاني والتبريكات 
مع أشقائه وأخوانه ملوك ورؤس��اء الدول 
العربية الشقيقة والدول االسالمية الصديقة 

وذلك مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد.
 وقد ضمن سموه برقياته حتياته األخوية 
وطيب متنياته املقرونة ب��دع��وات خالصة 
لله سبحانه وتعالى بأن يعيد هذه املناسبة 
املباركة على األمتن العربية واإلسالمية 
باخلير واليمن والبركات وأن يفيء عليها 

بفضله نعمتي األمن واالستقرار.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

.. ويتسلم منه رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء العراقي

محافظ »العاصمة« يهنئ القيادة 
السياسية بعيد الفطر املبارك 

هنأ محافظ العاصمة الشيخ طالل 
اخل��ال��د ، ال��ق��ي��ادة السياسية مبناسبة 
عيد الفطر امل��ب��ارك، وق��ال: يسعدني أن 
أرفع لصاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد، ولسمو ولي عهده األمن 
الشيخ نواف األحمد، أسمى آيات التهاني 

والتبريكات بهذه املناسبة السعيدة.
وأض��اف اخلالد في تصريح صحفي: 
إن��ه مل��ن دواع���ي س���روري وسعادتي أن 
اتوجه بتهنئتي القلبية ملقام سمو أمير 
اإلنسانية وال���ذي ب��ات امللهم واملوجه 
ألبنائه من الشعب الكويتي األصيل مبا 
ميلكه سموه من توجيهات سديدة ورؤى 
مستنيرة، مؤكدا أن سمو ولي العهد األمن 
هو السند احلقيقي،  بعد املولى جل وعال،  
لصاحب السمو أمير البالد  مبا يتحلى به 
سموه من خبرات عميقة ومحبة متأصلة 

في نفوس أبناء الشعب«.

ولفت إلى أن »شعيرة عيد الفطر التي 
يحرص املسلمون على إحيائها، حتمل 
مشاعر الفرحة وال��س��ع��ادة احلقيقية 
جلميع املسلمن ف��ي ك��ل أن��ح��اء األرض 
ورب��وع��ه��ا وتبقى األم��ل املنشود ال��ذي 
ينتظره ك��اف��ة املسلمن لينالوا ثمرة 
طاعاتهم ويعبروا عن فرحتهم بإحيائهم 
لشعائرهم الدينية التي أنزلها الرحمن 
لعباده«. وختم اخلالد، تصريحه، داعيا 
املولى جل وع��ال أن ينعم على صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد، 
وسمو ول��ي عهده األم��ن الشيخ نواف 
األحمد مبوفور الصحة ودوام العافية 
وأن يعيد على سموهما ه��ذه األع��ي��اد 
املباركة أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن 
يحفظ الوطن الغالي حتت قيادة سموهما 
احلكيمة ليحظى بالرقي والتقدم بن 

األمم واملجتمعات.

أعلنت بلدية الكويت أول أم��س إغالق 
األسواق املوازية بعد غد األحد أول أيام عيد 
الفطر السعيد ومعاودة مزاولة نشاطها في 

ثاني أيام العيد.

وق��ال��ت البلدية ف��ي ب��ي��ان صحفي: إن 
األسواق املوازية ستفتح أبوابها للجمهور 
يوم االثنن املقبل من الساعة الثامنة صباحا 
وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

البلدية: إغالق األسواق املوازية 
أول أيام عيد الفطر


