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ال�سفري ال�سنغايل ـ عميد ال�سلك الديبلوما�سي عبدالأحد امباكي و�سفري توغو حممد �سعد اورو�ساما و�سفري جيبوتي حممد علي م�ؤمن و�سفري غينيا مامادي تراوري يهنئون �أحمد �إ�سماعيل بهبهاين

م .ح�سام الرومي وم� .أحمد املنفوحي

دي��وان بهبهاني يواصل استقبل املهنئني بالشهر الفضيل املنفوحي يقيم غبقته الرمضانية السنوية
لال�سبوع الرابع يوا�صل ديوان �أبناء املرحوم �سيد �إ�سماعيل بهبهاين مبنطقة القاد�سية ا�ستقبال املهنئني ب�شهر رم�ضان ،بح�ضور عدد من وال�سفراء
وال�شخ�صيات العامة الذين قدموا التهاين.
وتبادل احل�ضور االحاديث الودية ومتنوا من اهلل �أن يعيد �شهر رم�ضان على الكويت والأمة الإ�سالمية باليمن واخلري والربكات ،وان يدمي عليها االمن
واال�ستقرار والرخاء.

نيل بو�ش ـــ وزارة اخلارجية الربيطانية وال�سفري امل�رصي طارق القوين وال�سفري الربيطاين مايكل دافنوبورت يهنئون �أحمد �إ�سماعيل بهبهاين

ال�سفري ال�سنغايل ـ عميد ال�سلك الديبلوما�سي عبدالأحد امباكي و�أحمد �إ�سماعيل بهبهاين

ال�سفري امل�رصي طارق القوين وحديث مع �أحمد �إ�سماعيل بهبهاين

اقام مدي��ر عام البلدية م�.أحمد املنفوحي الغبقة الرم�ضانية ال�سنوية بفندق ال�شرياتون بح�ضور وزي��ر اال�شغال العامة وزير الدولة ل�ش�ؤون البلدية
املهند�س ح�س��ام الرومي وعدد من �أع�ضاء املجل�س البل��دي ور�ؤ�ساء قطاعات البلدية ،وق��ال :جنتمع كزمالء لنتبادل الآراء ووجه��ات النظر يف جو ودي
وحت��ى لو كان هناك �س��وء فهم ف�إنه يذوب يف هذه اللقاءات يف هذا ال�شه��ر الكرمي ،مو�ضحا �أن ال�شعب الكويتي جبل عل��ى الأعمال والعادات الطيبة التي
نتمنى �أال تنقطع و�أن يعم اخلري والأمن والأمان على الكويت.
وبارك لأع�ض��اء املجل�س البلدي املعينني واملنتخبني ،معربا عن تفا�ؤله ب�أن هناك تعاونا �سيتم بني اجله��از التنفيذي ورئي�س املجل�س البلدي ،م�ؤكدا
تلم�س احلما�س م��ن �أغلب الأع�ضاء من ال�شباب ،ومن جانبه ،قال رئي���س املجل�س البلدي م� .أ�سامة العتيبي :نحن يف �ضياف��ة مدير عام البلدية م� .أحمد
املنفوحي وهذه عادة �سنوية ن�شكره عليها ولطاملا كانت هذه االجتماعات تقوي �أوا�رص الأخوة والزمالة خا�صة انها خارج نطاق العمل.

عبداهلل املحري مهن ًئا م� .أحمد املنفوحي

�أ�سامة العتيبي و�أحمد املنفوحي

م� .أحمد املنفوحي ود.ح�سن كمال ومها البغلي وحمود العنزي وعبدالوهاب بور�سلي

حممد علي الإبراهيم

م� .أحمد املنفوحي وفهيد املويزري وحمدي العازمي

علي �إ�سماعيل بهبهاين

عبدالعزيز بولند

عادل �إ�سماعيل بهبهاين

ً
متو�سطا جمموعة من موظفي البلدية خالل الغبقة الرم�ضانية
م� .أحمد املنفوحي

د .يو�سف �أحمد بهبهاين

عي�سي �أكرب

جمال يلي

ال�سفري الربيطاين مايكل دافنوبورت وحديث مع �أحمد �إ�سماعيل بهبهاين

(تصوير :وداد الشيخ)

مكرما وليد اجلا�سم على هام�ش الغبقة
املنفوحي ً

م� .أحمد املنفوحي وم .حممد الزعبي وفهد ال�شتيلي وبداح العنزي وخالد العرافة

د .علي بن �ساير ود .ح�سن كمال وم� .سعد املحيلبي ووليد اجلا�سم وم.عادل االطرم

