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م.عادل اخلرافي

عبداهلل عكاش 

فهد البذال

عبداهلل الهيفي

مرزوق الشمري

مزعل النمران 

»ستار الشبابي« ينطلق في 14 الجاري
العام��ة للش���باب  الهيئ��ة  حتت رعاي�����ة 
الفن والرياضة  والرياضة وبحضور جن���وم 
س���يقام معرض »ستار الش���بابي« الثاني في 
مركز شباب القادس���ية من 14 الى 21 اجلاري 

وذلك لدعم املواهب الش���بابية ومنح الشباب 
الكويتي فرصة لعرض منتجاتهم واس���تغالل 
طاقاتهم في االجازة الصيفية مبا يعود عليهم 

بالنفع والفائدة.

مروان فرحانيوسف خداج

بوفيه رمضاني مميز في »عبدالوهاب«
اع��لن������ت ادارة م��طع��م 
عبدالوه���اب عن اس���تكمال 
اس���تعداداتها لشهر رمضان 
املب���ارك، وق���ال مدير املطعم 
يوس���ف خداج ان املطعم اعد 
افط���ار مت تصميمه  بوفي���ه 
ليتضمن وجبات تتناسب مع 
شهر رمضان والصيام، ومتت 
مراعاة مختلف االذواق فتضم�ن 
البوفي���ه اصناف���ا لبناني��ة 
وكويتية ورمضانية مطعمة 
ببع���ض االصن���اف العاملية، 
مع مراعاة ان يكون الس���عر 

مناسبا.
م���ن جهت���ه قال ش���ي��ف 
املطع��م م���روان فرحان الذي 
كان يعم�������ل ف���ي مطع�����م 
ببي�����روت  عبدالوه�����اب 
عبدالوه�����اب  بوفي�����ه  ان 
الرمضاني مت تصميمه بشكل 
مدروس يراعي رغبة الصائم 
الطعام  عند االفط��ار وشهية 
وتناس���به صحيا مع طبيعة 

الص���وم، اضافة الى احلرص 
على ان يكون مستوى وجودة 
الطعام بذات اجلودة املعروفة 
بها مطاع��م عبدالوه��اب، وقد 
قال يوس���ف خ���داج ان ادارة 
اع���دت عرضا خاصا  املطعم 
للشركات واحلجوزات اخلاصة، 
ويذك���ر ان مطعم عبدالوهاب 
مت افتتاح���ه قب���ل اكث���ر من 

س���نة بترخيص من ش���ركة 
غيا اللبناني���ة مالكة العالمة 
التجارية »مطاعم عبدالوهاب« 
العالمة  حيث متتلك وكال���ة 
التجارية في الكويت ش���ركة 
الكويتي���ة للمطاعم  اللؤلؤة 
واخلدمات الغذائية والتي يرأس 
مجلس ادارتها املهندس خالد 

ابراهيم الراشد.

د.عبداحملسن اخلرافي م.نبيل اخلرافيمساعد اجلاراهلل اخلرافي

»الجاراهلل الخرافي« يستقبل المهنئين برمضان االثنين

يس���تقبل ديوان اجلاراهلل اخلرافي املباركني 
بالش���هر الفضيل بعد صالة التراويح مساء يوم 
االثنني املقبل 16 أغسطس اجلاري بالشامية قطعة 

8 تقاطع شارعي وهران وعبداهلل املجرن الرومي، 
كما تس���تمر الديوانية في الديوان مساء كل يوم 

اثنني كالعادة.

عادل الخرافي 
يستقبل المهنئين 

برمضان 16 الجاري

عكاش يستقبل 
المهنئين 1 رمضان

البذال يعتذر
 في رمضان

الشمري يستقبل 
المهنئين 1 و2 رمضان

يعتذر مختار ضاحية عبداهلل 
املبارك فهد البذال الرشي����دي 
عن ع�������دم اس���تقبال رواد 
ديوانيته خالل شهر رمضان 
املبارك وذل���ك لتواج����ده في 

مك��ة املكرمة.

يستقبل رجل األعمال والناشط 
السياسي مرزوق اخلليفة الشمري 
املهنئني بشهر رمضان املبارك في 
ديوان العائلة مبنطقة اجلهراء، 
وذلك بعد صالة التراويح في أول 
وثاني أيام الشهر الفضيل، وذلك 

جريا على عادته في كل عام.

يستقبل الرئي��س املنتخب 
الدولي للمنظمات  لالحت��اد 
الهندسية والرئيس الفخ��ري 
جلمعي��ة املهندسي��ن الكويتية 
م.ع��ادل اجلارالل��ه اخلراف��ي 
املهنئي��ن بالشه��ر بالفضيل 
ف���ي دي�����وان العائل��ة بعد 
صالة التراويح مساء االثنني 
املقبل 16 اجلاري بالش���امية 
ق 8 تقاطع ش���ارعي وهران 
الرومي،  وعبداهلل املج���رن 
كم���ا تس���تمر الديوانية في 
الديوان مساء كل يوم اثنني 

كالعادة.

يس���تقبل النائب السابق 
عبدالل����ه ع���كاش املهنئني 
بالشهر املبارك في أول ايام 
رمض���ان بديوانيته الكائنة 
في منطق���ة الرقة قطعة 6 � 
ديوان عكاش، وذلك بعد صالة 

التراويح.

ديوان الهيفي
كل أحد بعد التراويح

يتش����رف أبناء ب����راك الهيفي 
باس����تقبال املهنئني بحلول شهر 
رمضان املبارك كل يوم احد بعد 
الكائن  التراويح بديوانهم  صالة 

في العارضية.

الصيفي مبارك الصيفيمحمد اخلليفة 

ديوان الخليفة
1 و2 و3 رمضان

يستقبل النائب السابق محمد 
اخلليفة املهنئني بالشهر الكرمي 
أول وثاني وثالث أيام الشهر في 

ديوان اخلليفة باجلهراء.

الصيفي يستقبل 
المهنئين السبت

يستقبل النائب الصيفي مبارك 
الصيف����ي املهنئني بحلول ش����هر 
رمضان املبارك يوم الس����بت في 

ديوانيته الكائنة في الفنطاس.

ديوان النمران
ثالث أيام رمضان

يستقبل النائب السابق مزعل 
املهنئني بشهر رمضان  النمران 
املبارك ثالث أيام الشهر الفضيل 
وذلك في ديوانه اجلديد بإشبيلية 

ق1 � ش132 � م11.

ضاري العجران عجيل العجران خالد العجران

ديوان العجران كل أحد في رمضان
يس���تقبل خال���د وعجيل 
املهنئني  العج���ران  وض���اري 
مبناس���ب��ة ش���ه��ر رمض��ان 
املب��ارك يوم األحد واالثني��ن 
ف��ي األسب��وع األول من شهر 
رمضان املبارك على ان يعاودوا 
االستقبال كل يوم أحد من كل 
اسبوع طوال ش���هر رمضان 
املبارك، وذلك بعد صالة العشاء 
الكائن مبنطقة  في ديوانه���م 
مشرف � ق3 � شارع 5 � منزل 
الفحيحيل  � مقابل طري���ق   6

السريع.


