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 صالح الوسيمي مكرما صالح العوضي بحضور بركات القصبي وعثمان البدري

 (كرم ذياب)  حضور غفير من أبناء اجلالية املصرية وعدد من املواطنني الكويتيني في احلفل

 الوسيمي: الجالية المصرية ستكون لها مشاركات كبيرة في احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية
 خالل حفل «أنغام مصرية بالفرحة الكويتية» الذي أقامه المجلس بجمعية الكشافة

البلدين  العالقات بني  لتعزيز 
وللتأكيد على عمق الروابط التي 

جتمع الشعبني الشقيقني.
  هــــذا وقام القنصــــل العام 
الســــفير صــــالح الوســــيمي 
العــــام للجالية  ونائبا األمني 
بركات القصبي وعثمان البدري 
ومقرر اللجنة الثقافية والفنية 
في مجلــــس اجلالية مصطفى 
فاروق بتكرمي رئيس مجلس 
إدارة جمعية الكشافة الكويتية 
العريــــان تســــلمه  د.جعفــــر 
العام صالح  نيابة عنه األمني 

العوضي.

وجميــــع اجلاليــــات األخرى، 
مشيرا إلى أن هذه االحتفاالت 
لها طابع خاص، حيث تتزامن 
مع احتفاالت الكويت بأعيادها 
الوطنية، متمنيا التوفيق ملصر 
وشعبها وأبنائها العاملني في 

الكويت.
  ومــــن جانبه، أعــــرب أمني 
عام اجلالية املصرية باإلنابة 
القصبي عن  املستشار بركات 
سعادته للمشــــاركة في حفل 
تقيمه اجلالية املصرية ويشارك 
فيه مواطنون كويتيون، مشيرا 
إلى أن مثل هذه األنشطة مهمة 

الكويت بذكرى مرور ٥٠ عاما 
على االستقالل و٢٠ عاما على 
التحرير و٥ سنوات على تولي 
صاحب الســــمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مســــند اإلمارة، 
مشيرا إلى أن مجلس اجلالية 
ستكون له مشــــاركات كبيرة 
خالل احتفــــاالت الكويت بهذه 
املناسبات العزيزة على قلوبنا 

جميعا.
  بدوره أكد أمني عام جمعية 
الكشافة الكويتية صالح العوضي 
ان اجلمعية ترحب باستضافة 
أنشطة مجلس اجلالية املصرية 

 أسامة دياب
  برعايــــة القنصــــل العــــام 
جلمهورية مصر العربية لدى 
الكويت السفير صالح الوسيمي 
دشن مجلس اجلالية املصرية 
أنشطته في دورته اجلديدة بحفل 
فني ساهر حمل عنوان «أنغام 
الكويتية»  مصرية بالفرحــــة 
شارك فيه أبناء اجلالية املصرية 
الشــــعب الكويتــــي احتفاالته 

باألعياد الوطنية.
  حضــــر احلفــــل أمــــني عام 
مجلس اجلالية املصرية باإلنابة 
املستشار بركات القصبي وأمني 
عام جمعية الكشافة الكويتية 
صالح العوضي ورئيس بيت 
الكويت لألعمال الوطنية يوسف 
العميري، كما حضره عدد من 
الديبلوماسية  البعثة  أعضاء 
املصريــــة وحشــــد مــــن أبناء 
اجلالية وأسرهم وشخصيات 
عامة، فكانت فرحــــة كويتية 
على أنغام مصرية، واشــــتمل 
احلفــــل على عدد من اللوحات 
املوسيقية والغنائية والشعرية 

املتنوعة.
  وفــــي تصريح للصحافيني 
أكد الوسيمي على عمق ومتانة 
العالقات بــــني قيادتي البلدين 
مصر والكويت وبني الشعبني 
الشقيقني، مشيرا إلى أن مثل هذه 
اللقاءات واألنشطة من شأنها أن 
تعــــزز الترابط والتواصل بني 
البلدين فضال عن تعزيز الثقافة 
املشتركة وتنمية العالقات في 

جميع املجاالت.
  وذكر ان هذا االحتفال يدشن 
ألنشطة مجلس اجلالية اجلديد 
ويأتي تزامنا مع قرب احتفاالت 

 العميري: احتفال كبير 
لبيت األعمال الوطنية

 فاروق: عمق العالقات

 أعرب رئيس بيت الكويت 
لألعمـــال الوطنية يوســـف 
العميري عن سعادته ملشاركة 
أبناء اجلاليـــة املصرية في 
احتفالهم، وأشـــار العميري 
خالل مشـــاركة في احتفال 
اجلالية إلى أن بيت األعمال 
الوطنيـــة يســـتعد لتنظيم 
احتفالية كبرى مبناسبة أعياد 
الكويت الوطنية مبشـــاركة 
الكثير من اجلاليات وتكرمي 

العديد من الشخصيات.
بـــدور اجلالية    وأشـــاد 
املصريـــة في إقامة مثل هذه 
األنشطة التي تعزز التقارب 
بـــني الشـــعبني املصـــري 
والكويتي، كما أشاد بالقائمني 
على مهرجان القرين الثقافي 
الستضافتهم مصر كضيف 
شرف للمهرجان، كاشفا أن 
بيت الكويت لألعمال الوطنية 
سيخصص يوما الحتفاالت 
مصر بأعياد الكويت، مؤكدا أن 
مثل هذه األنشطة لها دور كبير 
في تعزيز العالقات وتوطيدها 

بني البلدين الشقيقني.

 ثمن مقرر اللجنة الثقافية 
والفنية في مجلس اجلالية 
مصطفـــي فـــاروق رعاية 
العـــام جلمهورية  القنصل 
الكويت  العربية لدى  مصر 
الســـفير صالح الوســـيمي 
للحفل الفنـــي، موضحا ان 
احلفل يعبر عن عمق العالقات 
التاريخية واألصالة واملودة 
التي جتمع الشعبني املصري 
انه  والكويتـــي، خصوصا 
الكويت  أعيـــاد  يتزامن مع 
الوطنية ليؤكد على أن أعياد 

الكويت هي أعيادنا.


