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يحتفل احملامي جاسر اجلدعي بزفاف ابنه 
مطلق وذلك في يوم اجلمعة املقبل 2010/2/19 
في صالة أفراح الرقعي، الدائري اخلامس، وقد 
دعي الى احلفل العدي���د من األهل واألصدقاء 

وجموع من زمالئه احملامني.

المحامي جاسر الجدعي يحتفل 
بزفاف نجله مطلق الجمعة المقبل

افتتاح معرض »شكر وعرفان« للفنان نصر العزازي

جانب من حفل العشاء في فندق كويت كونتيننتال مدير عام »كويت كونتيننتال« كمال حسني يكرم السفير املصري طاهر فرحات

صور تذكارية ألعضاء الوفد مع السفير املصري

معرض »شكر وعرفان« ألمير القلوب في قصر حولي

»الكونتيننتال« كّرم البعثتين المصرية واألردنية

لميس بالل
حتت رعاية رئيسة اللجنة العليا ملسابقة األم 
املثالية واألسرة املتميزة الشيخة فريحة األحمد 
أقام صالون اإلمام سيف اهلل القتال الثقافي معرضا 
للوحات الزيتية خاصا باألمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد، طيب اهلل ثراه، بريشة الفنان نصر حسن 

العزازي وذلك في صالة قصر حولي.
يهدف املع���رض للتعبير عن احملبة والتقدير 
واالعت���زاز بالوالد الراحل أمير القلوب الش���يخ 
جابر األحمد باستخدام الفن التشكيلي كوسيلة 
معبرة ورس���الة تصل الى القلوب قبل العيون، 
وانطالقا من هذا املبدأ أقيم املعرض حتت اس���م 

»شكر وعرفان«.
وقد كان األمير الراحل، رحمه اهلل، بالنس���بة 
لكل شعب الكويت األب العطوف واحلنون، رحم 
اهلل الشيخ جابر وأسكنه فسيح جناته وحفظ اهلل 
أميرنا صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

وولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد.
كما كان للصالون الثقافي العديد من األنشطة 
على املس���توى االجتماعي في الكويت وخارجها 
وسيكون هناك العديد من األنشطة في املستقبل، 
ويض���م صالون اإلمام س���يف اهلل القتال نخبة 
م���ن املثقفني من الكويت وخارجها س���واء كانوا 

محاضرين أو مناقشني أو ضيوفا.

كوي���ت  ف����ن���دق  إدارة  قام���ت 
ع���ش���اء  ح���ف���ل  كونتي����ننت���ال 
ت����كرميا للوفد املصري املش���ارك في 
اللقاء ال����كويت���ي � املصري الث���اني 
لل����موهوبني رياضي���ا ف����ي الكويت 
وكذلك الوفد األردني املشارك في األسبوع 
الش���بابي الكويتي � األردني املقام في 

الكوي���ت بنفس الفت���رة، وذلك حتت 
العامة للشباب  الهيئة  رعاية وتنظيم 

والرياضة.
حضر احلفل السفير املصري طاهر 
فرحات ورئيس الوفد املصري ورئيس 
اإلدارة املركزية لألداء الرياضي حسن 
عباس ورئيس الوفد األردني مدير شباب 

العاصمة باململكة األردنية الهاش���مية 
جمال اخلريس���ات ومدير إدارة شؤون 
اإلعالم والنشر والناطق الرسمي بالهيئة 
العامة للشباب والرياضة توفيق العيد، 
كما حضر لفيف من الصحافيني رؤساء 
األقسام الرياضية بالصحف، وقام مدير 
الفندق كمال حس���ني بتكرمي الضيوف 

وتق���دمي دروع وهداي���ا ت�����ذكاري���ة 
لالعب����ني وأعض���اء الوفدين املصري 

واألردني.
وفي خت���ام احلف���ل قام الس���فير 
املص���ري والضيوف بقطع كيك احلفل 
الذي رسم عليه كل من العلمني املصري 

واألردني.

تعتذر النائبة د. معصومة املبارك عن 
ع���دم اس���تقبال املواطنني ملدة اسبوعني، 
وذلك بسبب س���فرها خارج البالد، على 
ان تعاون اس���تقبالهم ب��ع���د عودتها من 

السفر.

معصومة تعتذر عن عدم استقبال 
املواطنني ملدة أسبوعني


