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الشيخ د.إبراهيم الدعيج

ديوانية الدعيج 
5 و6 رمضان

يس���تقبل محافظ األحمدي 
الشيخ د.إبراهيم الدعيج وإخوانه 
املبارك  مهنئيهم بشهر رمضان 
يومي األح���د واالثنني 5 و6 من 
أيام الش���هر الفضيل بعد صالة 
التراويح، وذلك بديوان املغفور 
له بإذن اهلل تعالى الشيخ دعيج 
اإلبراهيم الصباح الكائن مبنطقة 

الشعب البحري.

الزميل محمد احلفيتي

الحفيتي عاد 
من إجازة الصيف

ع���اد الزمي���ل محمد راش���د 
احلفيتي بع���د أن قضى إجازة 
الصيف خارج البالد ويستقبل 
احلفيتي املهنئني بشهر رمضان 

أول أيام الشهر الفضيل.

مطر العتيبي

العتيبي يستقبل 
المهنئين برمضان

يستقبل العميد متقاعد والناشط 
السياسي مطر العتيبي رواد ديوانيته 
وأبناء منطقته في اليوم الثاني لشهر 
رمضان املبارك على ان يستمر في 
استقبال ابناء منطقته كل يوم ثالثاء 
في ديوانه الكائن مبنطقة الدعية ق4 

شارع املتوكل منزل 14.

»فوانيس رمضان« في كراون بالزا حتى 19 الجاري
ف���ي  ويرع���ى املهرج���ان 
جمهورية مصر العربية، العديد 
من اجلهات احلكومية املصرية 
من بينه���ا وزارة الثقافة ودار 
األوبرا املصرية وشركة مصر 
القاهرة  للطيران ومحافظات 
واجليزة واإلسكندرية واملركز 
املص���ري للثقاف���ة والفنون 
»م���كان«، ومت اختي���ار فندق 
كراون ب���الزا باعتب���اره أحد 
فنادق مجموعة انتركونتيننتال 
العاملية حيث يقوم ممثلون من 
»انتركونتيننتال« بالترويج 
السياحي ملنتجع بورت غالب 
البح���ر األحمر  على س���احل 
والذي يقيم العديد من األنشطة 
السياحية الرمضانية هذا العام، 
كما يعتبر بورت غالب أفضل 
الوجهات السياحية التي جتتذب 
اهتمام السياح اخلليجيني خاصة 
من الكويت باعتباره منتجعا 
سياحيا مصريا باستثمارات 

كويتية ملجموعة اخلرافي.

التي يدور فيها الراقصون على 
وقع أنغام اإلنشاد الديني، كما 
يض���م املهرج���ان ركنا خاصا 
ميثل قهوة الفيشاوي املصرية 
الشهيرة مع ديكورات رمضانية 
مصرية تاريخية لتمنح اجلمهور 
الشعور باجلو الرمضاني في 
األحياء الشعبية والتاريخية 

املصرية.

وباملناسبة قال مدير فندق 
كراون ب���الزا أحمد الصيرفي 
ان »فوانيس رمض���ان« يعد 
م���ن املهرجان���ات الفلكلورية 
الشعبية التي تساهم في بث 
روح رمضان وما يرتبط به من 
مظاهر وعادات وتقاليد شعبية 
مصرية، حيث يتضمن املهرجان 
تختا شرقيا مع رقصة التنورة 

ينطلق في التاسعة من مساء 
اليوم اخلميس املهرجان املصري 
للفلكلور الش���عبي »فوانيس 
رمضان« حتت ش���عار »مصر 
روحه���ا في رمض���ان« وذلك 
برعاي���ة وحض���ور الس���فير 
صالح الوس���يمي قنصل عام 
جمهورية مص���ر العربية في 
الكويت، ويس���تمر املهرجان 
يوميا من التاسعة مساء حتى 
الس���حور على مدى 8  موعد 
أيام من 12 حت���ى 19 اجلاري 
في قاعة األفراح بفندق كراون 

بالزا بشارع املطار.
تقي���م املهرج���ان الهيئ���ة 
العامة للتنش���يط  املصري���ة 
السياحي ويهدف الى تنشيط 
احلركة السياحية الوافدة الى 
مصر من الدول العربية خاصة 
من الكويت التي تس���تضيف 
االنطالقة األولى للمهرجان هذا 
العام، حيث يقام املهرجان في 

عدد من الدول العربية.

أحمد الصيرفي صالح الوسيمي

مبارك الوعالن

الوعالن يستقبل 
المهنئين برمضان 

في األندلس والجهراء
يستقبل النائب مبارك الوعالن 
املهنئني من ابناء دائرته ورواد 
ديوانه اول وثاني ايام رمضان 
بعد صالة التراويح في ديوانه 
باالندلس، وثالث يوم في ديوانه 

باجلهراء.


