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السفير السوري أولم على شرف الوفد اإلعالمي الزائر

السفير بسام عبداملجيد مع د.دانيال بولس ورئيس حترير جريدة »الوطن« السورية وضاح عبدربه

منر خلف وإبراهيم احلجل

لقطة تذكارية لعزة الشرع رئيس قسم القناة الثانية السورية وحرم السفير السوري وسهير سرميني رئيس قسم القناة الفضائية ونسرين طرابلسي

الزميل فريد سلوم مع رئيسة حترير صحيفة »تشرين« السورية سميرة املساملة يبدو في الصورة السفير السوري وحرمه والزميل فريد سلوم يتوسطون عزة الشرع ووضاح عبد ربه وسهير سرميني ونسرين طرابلسي وسميرة املساملة

فريد سلوم
أقام سفير اجلمهورية العربية السورية في الكويت 
بسام عبداملجيد في منزله حفل عشاء على شرف الوفد 
اإلعالمي السوري الذي حضر الى البالد لتغطية زيارة 
الرئيس السوري د.بشار األسد للكويت ومشاركته في 
االحتفـــاالت بالعيد الـ 50 لالســـتقالل والذكرى الـ 20 
للتحرير ومبناسبة مرور 5 سنوات على تولي صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم.
وقـــد أكد احلضور على عمـــق العالقات الكويتية ـ 
السورية والتي ترسخت في مختلف املواقف املصيرية 
التي واجهت البلدين الشـــقيقني تاريخيا، والرغبة في 
االستمرار في تعزيز هذه العالقات على جميع املستويات 

السياسية واالقتصادية الشعبية.

وكان في استقبال الوفد االعالمي السفير السوري 
بسام عبداملجيد ورئيس رابطة اجلالية السورية د.دانيال 
بولس وبعـــض الزمالء االعالميني وعـــدد من أعضاء 
الرابطة وكبار الشخصيات من أبناء اجلالية السورية 

في الكويت.
وضم الوفد اإلعالمي الســـوري رفيع املستوى كال 

من:
سميرة املساملة ـ رئيس حترير صحيفة »تشرين«
وضاح عبد ربه ـ رئيس حترير صحيفة »الوطن«

أسعد عبود ـ رئيس حترير صحيفة »الثورة«
محمد كنايسي ـ رئيس حترير  »البعث«

معن صالحـ  معاون املدير العام للهيئة العامة لالذاعة 
والتلفزيون السوري

عزة الشرع ـ رئيس قسم القناة الثانية
سهير سرميني ـ رئيس قسم القناة الفضائية

بســـام هاشـــم ـ مدير التحرير للشؤون السياسية 
الثقافية صحيفة »البعث«

عمر اجلفتلي ـ مدير التحرير للشـــؤون السياسية 
صحيفة »تشرين«

خالد األشـــهب ـ مدير التحرير للشؤون السياسية 
صحيفة »الثورة«

عبادة بوظو ـ رئيس قسم اإلعالم اخلارجي
عدنان عبدالرزاق محمدـ  أمني حترير صحيفة »البعث« 

ـ رئيس حترير موقع سيريا أوول
جنبالت زهدي شـــكاي ـ رئيس القسم السياسي ـ 

مسؤول الصفحة األولى جريدة »الوطن« السورية
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