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جليلة بيجوان

)كرم ذياب(الشيخ مشعل األحمد معزيا السفير العماني

وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون يعزي السفير سالم املعشنيالزميل يوسف عبدالرحمن في عزاء السفير العماني

الشيخ علي اجلراح معزيا نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح معزيا

النائب األول ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك معزيا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يقدم تعازيه للسفير العماني 

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي معزيا السفير سالم املعشني سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يعزي السفير العماني الشيخ سالم املعشني

المعشني: تعزية سمو األمير رسالة تحمل معاني المحبة الصادقة واألخوة ألهل ُعمان
بشرى الزين

تواف���د صب���اح امس على 
مقر إقامة سفير سلطنة عمان 
الشيخ سالم املعشني عدد من 
املسؤولني والشيوخ والوزراء 
الس���لك  والس���فراء وأعضاء 
الديبلوماس���ي لتقدمي واجب 
العزاء في وفاة شقيقه سعيد 

بن سهيل املعشني.
وكان ف���ي مقدمة احلضور 
س���م��و ول��ي العه��د الشي��خ 
نواف األحمد ورئيس مجلس 
األم��ة جاسم اخلرافي وسمو 
رئي�����س مجل�����س ال��وزراء 
الش���ي��خ ناص�����ر احملم�����د 
والنائ��ب األول لرئي��س مجلس 
ال��وزراء ووزي��ر الدفاع الشيخ 
جاب��ر املب��ارك ونائب رئي��س 
ال�����وزراء ووزي��ر اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ووزي��ر 
التج���ارة والصناع�����ة احمد 

الهارون.
وبهذه املناسبة األليمة عبر 
العماني الشيخ سالم  السفير 
املعش���ني عن عمق مش���اعر 
الشكر والتقدير جتاه األشقاء 

في الكويت.

وأضاف املعش���ن��ي دائما 
عودنا األه���ل وإخوانن��ا ف��ي 
الكويت على هذه احملبة التي 

ليست بغريبة عليهم.
واش���ار ال���ى ان احلضور 
الكبير واملتميز الذي شرفونا 
به في هذه املناسبة احلزينة هو 

كل ما يحمله اإلنسان من عمق 
مشاعر احلزن واحملبة واالخوة 
الصادقة، معرب���ا عن تقديره 
للحض���ور الكبير الذي خص 
به املسؤولون الكويتيون هذا 
احلدث، متمنيا أال يريهم اهلل 

مكروها في عزيز عليهم.

جتسيد ملا هو أعمق من العالقات 
الثنائية والديبلوماسية، مؤكدا 
انها وصلت الى مرحلة نفرح 
لبعضن���ا ونح���زن لبعضنا، 
مذك���را بالرس���الة التي بعثها 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد حيث تعبر عن 

السفير العماني تقبل التعازي في وفاة شقيقه سعيد المعشني

حضور س�مو ول�ي العهد والش�يوخ وال�وزراء لتقديم الع�زاء يعكس عم�ق العالق�ات الثنائية ونف�رح لبعضنا ونح�زن لبعضنا

بيجوان: ابتكارات 
علمية وصحية في 
معرض »آدم وحواء«

جتتمع كبرى الشركات 
عل���ى املس���تويني احمللي 
والعاملي ف���ي معرض آدم 
وحواء األول والذي سيقام 
بالروي��ال س���ويت، حيث 
التنظيم  قال���ت مدي�����رة 
والعالق��ات العامة بشركة 
ودي���ان األصاي���ل جليلة 
بيج���وان ان املع�����رض 
س���يك��ون األول من نوعه 
اخل���اص ف���ي  االبتكارات 
العلمية الصحية  احلديثة 
للعناي���ة باجلمال وطرق 
استخدامها بالشكل األمثل 
لتجنب اي آثار سلبية أو 

جانبية.
وأضافت بيج���وان ان 
املعرض س���يكون فرصة 
جلميع افراد العائلة حيث 
سيجمع كل ما هو جديد على 
مستوى اجلمال والعناية 
به وعل���ى هامش املعرض 
س���تكون هناك انش���طة 
متنوع���ة فنية وش���عبية 
ومفاج���آت جلمي���ع افراد 
العائلة، م���ا يجعل زيارة 
املعرض فرصة للتس���وق 
واملرح والترفيه في الوقت 

نفسه.

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلة الرومي الكرام
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