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)أنور الكندري(القنصل العام السفير صالح الوسيمي وزوجته وأعضاء السفارة

جانب من احلضور

ركن الفيشاوي

مجدي سليم يلقي كلمته أحمد الصيرفي متحدثا

الفرقة املوسيقية

الوسيمي: العالقات المصرية ـ الكويتية متميزة في جميع المجاالت 
ومهرجان »فوانيس رمضان« يهدف للتعريف بالتراث المصري األصيل

ألف كويتي أمال ان يزداد العدد في 
كل عام خاصة ان الشعبني الكويتي 
واملصري هما ش����عبان صديقان 
وجتمعهم����ا العديد من العالقات 

الوطيدة على مر الزمان.
وختم سليم قائال »ونيابة عن 
هيئة تنش����يط السياحة بوزارة 
الس����ياحة املصري����ة، أود تقدمي 
التهنئة مبناسبة الشهر الفضيل 
الى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وولي عهده األمني 
الشيخ نواف األحمد والى احلكومة 
افراد الشعب  الرش����يدة وجميع 
الكويت����ي واملقيم����ني على ارض 
الكويت. وف����ي كلمة للصحافيني 
على هامش املهرجان، اعرب قنصل 
عام جمهورية مصر العربية في 
الكويت السفير صالح الوسيمي 
عن سعادته لرعايته وحضوره 
مهرج����ان فوانيس رمضان الذي 
يضفي اجواء رمضانية رائعة على 
نفوس حاضريه.وتقدم الوسيمي 
بالتهنئة للكويت أميرا وحكومة 
وشعبا متمنيا ان يتقبل  اهلل صالح 
االعمال من جميع املس����لمني في 

جميع بقاع العالم.
ومن ناحية أخرى اشاد السفير 
الوسيمي مبتانة العالقات الكويتية 
� املصرية وهي ليست باجلديدة 
وامنا يشهد عليها التاريخ سواء 
على مستوى العالقة االخوية بني 
افراد الشعبني الكويتي واملصري او 
على مستوى العالقات السياسية 

واالقتصادية والثقافية.
واش����اد مبهرج����ان فوانيس 
رمضان ال����ذي يعد فرصة طيبة 
لاللتقاء باالخوة من جميع البلدان 
واجلنس����يات خاصة انه يعرض 
التراث املصري االصيل بأجمل حلة 
ويعبر عن روعة وجمال رمضان 
في ليل����ة رمضانية مصرية على 
ارض الكويت، مؤكدا على العالقات 
الش����عبني  الودية واالخوية بني 

املصري والكويتي.

الكويت السفير صالح الوسيمي 
وش����كره على رعايته وحضوره 

للمهرجان.
كم����ا رح����ب بالس����فراء من 
العربية واالجنبية راجيا  الدول 
ان يس����تمتع اجلمي����ع مبهرجان 
ان  الى  فوانيس رمضان، مشيرا 
شهر رمضان الفضيل يعد فرصة 
الثقافية  طيبة لتنظيم االنشطة 
واالجتماعية والس����ياحية داخل 
وخارج جمهورية مصر العربية. 
ومن جهة اخرى لفت سليم الى انه 
قد بلغ عدد الكويتيني الذين زاروا 
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رمضان الكرمي متمنيا ان يعوده 
اهلل على اجلميع باليمن واخلير 
والبركات. وقال سليم في كلمته 
التي القاها باملناس����بة، ان هيئة 
تنشيط السياحة بوزارة السياحة 
املصرية تبنت العام احلالي حدثا 
كبيرا وهو تنظيم مهرجان فوانيس 
رمضان والذي يقام حتت شعار 
»مصر روحها في رمضان« الفتا 
الى انه مهرجان متميز في فقراته 
واالجواء الرمضانية التي يضيفها 

على نفوس احلاضرين.
ورح����ب س����ليم بقنصل عام 
جمهوري����ة مص����ر العربي����ة في 

الس����ياحية الواف����دة ال����ى مصر 
من ال����دول العربية حيث تعتبر 
الكويت االنطالقة االولى له ليقام 
في عدد من الدول العربية. وقال ان 
املهرجان يتضمن موسيقى مصرية 
كما يتضمن ركنا خاصا ميثل قهوة 
الفيشاوي الشهيرة مع ديكورات 
رمضانية مصرية تاريخية متنح 
احلضور الشعور باجلو الرمضاني 
في األحياء الشعبية والتاريخية 
املصرية. بدوره هنأ ممثل هيئة 
تنشيط السياحة بوزارة السياحة 
املصري����ة مجدي س����ليم األمتني 
العربية واإلسالمية مبناسبة شهر 

آالء خليفة
في ليل����ة رمضانية مصرية 
متميزة ورائعة وشيقة، احتضن 
فندق كراون بالزا افتتاح مهرجان 
»فوانيس رمضان« برعاية وحضور 
قنصل عام جمهورية مصر العربية 
في الكويت السفير صالح الوسيمي 
وبحضور العديد من السفراء العرب 
واألجانب وكبار الشخصيات لكل 
من اململكة املتحدة وروسيا والهند 
وقطر وكمبوديا وفنزويال وتونس 
واذربيج����ان ولبن����ان والبلقان 
وماليزيا وزميباب����وي وتايوان 

وماينمار والوس وبوتان.
واقيم املهرجان حتت ش����عار 
»مصر روحها في رمضان« ويستمر 

حتى 19 اجلاري.
ف����ي البداية اعرب مدير فندق 
ك����راون بالزا أحمد الصيرفي عن 
سعادته باستضافة املهرجان في 
الفندق ألول مرة كما رحب بجميع 
احلضور والش����خصيات املهمة 

املشاركة في هذا املهرجان.
وأوض����ح ان الهيئ����ة العامة 
للتنشيط الس����ياحي نظمت هذا 
املهرجان بهدف تنشيط احلركة 
الواف����دة ال����ى مصر م����ن الدول 

العربية.
كما اشار الصيرفي الى ان هذا 
املهرجان الفلكلوري الشعبي يبث 
روح الش����هر الفضيل في نفوس 
احلاضرين السيما ملا يحتويه من 
اجواء رمضانية متميزة وديكورات 
رمضانية تشعر احلضور ببهجة 

رمضان.
وش����كر الصيرف����ي جمي����ع 
الذين  االعالمي����ني والصحافيني 
حضروا هذه الليلة املميزة. كما شكر 
الهيئة املصرية العامة للتنشيط 
السياحي املنظمة لهذا املهرجان 
والتي اختارت فندق كراون بالزا 

ليستضيف املهرجان.
واض����اف ان اله����دف من هذا 
املهرج����ان هو تنش����يط احلركة 

انطالق المهرجان في »كراون بالزا« تحت شعار »مصر روحها في رمضان«

مهرجان االس���بوع 
املص���ري يعتبر ميزة 
خاصة لفن���دق كراون 
بالزا ه���ذا العام والذي 
سيستمر ملدة اسبوع، 
ويأتي املهرجان برعاية 
هيئة تنشيط السياحة 
املصرية، باالضافة الى 
الس���فارة املصرية في 
الكويت ومنتجع بورت 
غالب حتت شعار »مصر 

روحها في رمضان«.
كان في اس���تقبال 
احلضور جميع املديرين 
في الفندق وعلى رأسهم 
التس���ويق  ادارة  مدير 
العام���ة  والعالق���ات 
وتس���ويق االمتيازات 
هاني نبيل الذي ش���كر 
كل عضو ساهم في جناح 

هذه املناسبة.
زينت قاعة االفراح 
على الطريقة املصرية من 
ديكورات شرقية خاصة 
وفوانيس رمضان التي 
اعطت احلضور احساسا 
بأنهم ف���ي مصر ارض 

الفراعنة.
الزوايا  في اح���دى 
استمتع احلضور بقهوة 
الفيش���اوي املشهورة 
واملعروفة لدى السياح، 
الس���هرة  كم���ا رافقت 
التي  الفرقة املوسيقية 
عزفت االحلان الشرقية 
املش���هورة ف���ي تراثنا 

العربي.
اس���تمتع احلضور 
بأشهى االطباق املصرية 
املعدة عل���ى يد افضل 
الطه���اة وكذلك باجلو 
الس���احر  الرمضان���ي 
الذي اخذهم الى ام الدنيا 
)مصر( وابدوا اعجابهم 
باالستقبال الرائع وكرم 
الضيافة التي اضفت على 
االمسية طابعا مميزا ال 

ينسى.

من أجواء الحفل


