
السفير املصري استقبل مهنئيه مبناسبة عيد الفطر 
ريا�ض عواد 

استقبل السفير املصري بدولة الكويت ياسر 
عاطف املهنئني بعيد الفطر السعيد كعادته 
ف��ي اول اي��ام العيد مبنزله بحضور القنصل 
ال��ع��ام لقنصلية ال��ع��ام��ة جل��م��ه��وري��ة مصر 
العربية السفيرة هويدا عصام وأعضاء السلك 

الدبلوماسي بالسفارة والقنصلية. 

وق��ال السفير ياسر عاطف ل� »ال��وس��ط« ان 
استقبال املهنئني اول ايام العيد عادة تعود عليها 
جميع السفراء املصريني الذين تناوبوا بالعمل 
بالسفارة املصرية ب��دول��ة الكويت وأض��اف 
السفير انه سعيد بحضور عدد كبير من ابناء 

اجلالية املصرية للتهنئة بالعيد. 
وتوجه السفير املصري بالتهنئة الى حضرة 

صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح 
االحمد وولي عهده االمني وسمو رئيس مجلس 
ال���وزراء واحلكومة وأب��ن��اء الشعب الكويتي 
الشقيق كما هنأ السفير ياسر عاطف الرئيس 
املصري عبد الفتاح السيسي والشعب املصري 
بعيد الفطر وقالت القنصل العام للقنصلية 
ال��ع��ام��ة جلمهورية مصر العربية السفيرة 

هويدا عصام ل� »الوسط« ان استقبال املهنئني 
بعيد الفطر يعتبر امتداد لعمل القنصلية وذلك 
للتعارف على اب��ن��اء اجلالية املصرية لكافة 
شرائحها ومد جسور احملبة وال��ود بني أعضاء 
السفارة والقنصلية من جهة وبني ابناء اجلالية 
املصرية املقيمني بدولة الكويت من جهة اخرى 
وأض��اف��ت السفيرة ه��وي��دا ع��ص��ام ان مكتبها 

مفتوح طوال فترات الدوام الستقبال جميع ابناء 
اجلالية والسماع لكافة مالحظاتهم ومشاكلهم 
والعمل على حل تلك املشاكل بالطرق القانونية 
والتي تتماشى مع اللوائح والقوانني بدولة 
الكويت، وأك��دت السفيرة هويدا عصام على 
عمق العالقة املميزة بني ابناء اجلالية املصرية 
بالكويت والشعب الكويتي وذلك يدل على حكمة 

القيادة السياسية في البلدين الشقيقني وتوجهت 
السفيرة هويدا عصام بالتهنئة ال��ى صاحب 
السمو أمير دول��ة الكويت وول��ي عهده وسمو 
رئيس مجلس ال��وزراء وأبناء الشعب الكويتي 
عامة كما هنأت السفيرة هويدا عصام سيادة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب املصري 

بعيد الفطر السعيد.

حضور نسائيالسفير مستقبال مهنئيه

السفير ياسر عاطف متوسطا مهنئيه السفيرة هويدا عصام وجانب من املهنئني جانب من احلضور

بدعوة من رئيس اللجنة العليا املنظمة ملهرجان »الكويت 
مركز عربي للنص املسرحي« الفنان محمد اخلضر، التقى 
أعضاء اللجنة املنظمة للمهرجان في غبقة رمضانية دار 
خاللها النقاش واحل��وار حول ال��دورة الرابعة للمهرجان 
والتي من املقرر إقامتها في 27 مارس من العام املقبل والذي 

يصادف االحتفال بيوم املسرح العاملي من كل عام.
و بعد النقاش مت االتفاق بني أعضاء اللجنة على اختيار 
شخصية املهرجان الفنية ليتم تكرميه تقديرا ل��دوره 
في املسيرة الفنية في الكويت ومت االتفاق على اختيار 
شخصية الفنان الراحل غامن الصالح ملا تركه من إرث فني 
مميز في املسرح والتليفزيون ومن رصيد فني متثل في عدة 

شخصيات ومناذج فنية ال تزال حية وحاضرة في احلياة 
الفنية في الكويت.

و ستتابع اللجنة املنظمة العليا اجتماعتها املستمرة من 
أجل االعداد ملا ستتضمنه الدورة املقبلة من املهرجان والتي 
سيكون من بينها فقرات ثقافية وفنية جديدة الى جانب 
االعالن عن شروط مسابقة التأليف املسرحي للشباب من 
اجلنسني واالعالن عن الشخصيات الفنية واالعالمية التي 
سيتم دعوتها لتشارك في فعاليات ال��دورة التي ستقام 
برعاية ودعم من االمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واالداب ممثلة في االم��ني العام املساعد لقطاع 

جانب من احلضورالفنون الدكتور بدر الدويش.

ع����م����ر م����ح����م����ود اح���ت���ف���ل 
بتفوقه ويحلم بالطب

احتفلت أس��رة املهندس محمود ادم ب��وزارة 
األوق���اف وال��ش��ؤون اإلس��الم��ي��ة بنجاح وتفوق 
االبن األوسط عمر بعد أن أنهى دراسته الثانوية 
بحصوله على نسبة 96.6 من مدرسة السيف 

األهلية.
وقال عمر : لله الفضل في جناحي وتفوقي وقد 
كنت اطمع في نسبة أعلى لكن قدر الله وما شاء 
فعل واشكر والدي الكرام اللذين وفرا لى كل سبل 
ال��راح��ة كما اشكر دول��ة الكويت التي احتضنت 
مراحل تعليمي إلى أن حصلت على الثانوي العامة. 
عمر محمودويحلم عمر بدراسة اى من فروع الطب ان شاء الله.
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إختيار الفنان الراحل غامن الصالح لتكرميه في 
مهرجان »الكويت مركز عربي للنص املسرحي

جانب من املهنئني أعضاء السفارة وأبناء اجلالية

استقبلت السفارة االردنية جمعا غفيرا من جاليتها 
في حفل استقبال مبناسبة عيد الفطر السعيد.

وك��ان في استقبالهم السفير محمد الكايد وأرك��ان 
السفارة وق��د تخلل احلفل كلمات من السفير محمد 
الكايد وبعض احلضور. وتناولت كلمة السفير محمد 
الكايد تهنئة الكويت اميرا وحكومة وشعبا بالعيد، 
مبينا العالقة املميزة التي تربط بني الدولتني في ظل 
حضرة صاحب السمو االمير صباح األحمد وأخيه 
صاحب اجلالله الهاشمية امللك عبدالله الثاني ابن 

احلسني. 
وقد اثنى السفير كايد على جاليته مثمنا مبادراتهم 

وتعاونهم وتالحمهم الدائم بينهم، 
فيما هنأ نبيل العبد الله امني عام اجلالية االردنية 
بالكويت بالعيد ومتمنيا ألبناء اجلالية والكويت دوام 
العزة والرفعة ومثمنا العالقة الوطيدة ووشائج 

احملبة التي تربط بني الشعبني الشقيقني. 
وقد ألقيت كلمات اخرى كانت معبرة عن حب الوطن 
وقائد الوطن.  وقد اثنى اجلميع على العالقة املميزة 
بني السفارة واجلالية في أجناز املعامالت ومستوى ما 
تقدمه من خدمات وقد ساد احلفل جو مفعم من احملبة 

واأللفة والسرور.

تكرمي السفير األردني حضور نسائي

السفارة األردنية في الكويت استقبلت أبناء جاليتها للتهنئة بعيد الفطر

السفير محمد الكايد متوسطا املهنئني


