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عبداحلميد احلجي الشيخ خالد أحمد اخلالد

هزاع املرشد

حسن املهنا

علي محمد

لولو هايبرماركت وعروض رمضانية رائعة
في احتفاله السنوي بشهر رمضان الفضيل، 
يقدم متجر لول����و هايبرماركت مرة أخرى 
عروضه الش����هيرة اخلاصة من خالل تقدمي 
وجبات اإلفطار اخلفيفة ووجبات التيك اواي. 
إلى جانب عروض املتجر بتقدمي الوجبات، 
يقدم أيضا مجموعة وجبات الكومبو لألفراد 
والعائالت إذ ميكن للزبائن االختيار من ضمن 
مجموعة متنوعة من وجبات الكومبو العائلية 
مع زجاجة بيبس����ي مجانية عند كل وجبة 
كومبو، مع العلم انه البد من طلب وجبة كومبو 

العائلية قبل يوم من تناولها، عالوة على هذا، 
هناك العرض املستمر »اشتر اثنني واحصل 
على واحدة مجانا« وذلك على مجموعة مختارة 
من ماركات املالبس مثل ألني س����ولي وبيتر 

اجنالند وفان هوسني ولوي فيليب.
اضافة إلى العروض الس����ابقة، ميكنكم 
دخول س����حب خاصة للتمتع بفرصة ربح 
جوائز رائعة لسيارتني فورد إكسبلورر و30 
جهاز ب����الك بيري وذلك عن����د كل 3 دنانير 

تقومون بإنفاقها.

محافظ الفروانية يستقبل 
المهنئين برمضان

غبقة الخالد 
الرمضانية 
يستقبل محافظ الفروانية الخميس

الفري����ق عبداحلميد احلجي 
املهنئني بشهر رمضان املبارك 
يوم غد اخلميس من الساعة 
التاسعة إلى الساعة احلادية 
عشرة مس����اء، وذلك بديوانه 
مبنطقة مش����رف قطعة 5 ش 

8 جادة 1 منزل 8.

يقيم الش���يخ خالد 
أحمد اخلال���د يوم غد 
اخلميس غبقة رمضانية 
الش���يخ  ف���ي قص���ر 
مبارك احلمد بالشعب 

البحري.

ديوانية المرشد يوميًا

المهنا يستقبل رواد 
ديوانه الجديد

قرقيعان علي غير

باقة ورد للطريجي
يستحق احمد محمد الطريجي 
من ادارة الرقابة التجارية باقة 
ورد على جهوده امللموسة وحسن 
تعامله مع املراجعني هو وافراد 

ادارته، عساكم عالقوة.

إطالق القرقيعان 
في الشعب الترفيهي 

ومرح الند وقرية 99 سليل

الش���يخ هزاع  يس���تقبل 
مس���هوج هزاع املرشد رواد 
ديوانيته في اجلهراء � القصر 

يوميا بعد صالة التراويح.

يستقبل حسن املهنا املهنئني 
بشهر رمضان في ديوان املهنا 
 � الرميثية  الكائن في  اجلديد 
ش���ارع التعاون � ش شاهني 
الغامن � ق5 � منزل 19 اعتبارا 

من 27 اجلاري.

احتفل علي محمد ابراهيم 
بالقرقيعان لهذا العام وشارك 
أصدقاءه فرحتهم بهذه املناسبة، 
حيث وزع القرقيعان عليهم كما 
أهدوه ايض���ا القرقيعان وهم 
القرقيعان  أهازي���ج  يرددون 

التراثية.

أعلن مدير إدارة التس����ويق 
والعالق����ات العامة للمنتزهات 
في الش����ركة املتح����دة للترفيه 
والسياحة عن إطالق مهرجان 
احتفاالت القرقيعان وذلك اليوم 
األربعاء 25 اجلاري في منتزه مرح 
الند الكويت )الصباحية( ويوم 
غد اخلميس في منتزه الشعب 
الترفيهي وقرية 99 سليل اجلهراء 
وذلك استمرارا ألنشطة وعروض 
مهرجان صيف 2010. ويتضمن 
القرقيعان )مسابقات  مهرجان 
لألطفال والكبار + فقرة أبوطبيلة 
 + DJ + وشخصيات كرتونية
توزيع قرقيعان + جوائز قيمة 
والعديد من املفاجآت( علما ان 
الرسمي للمنتزهات من  الدوام 
الساعة 8 مس����اء حتى الساعة 

1 صباحا.


