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سالم النمالن د.علي العميرمبارك الوعالن مسلم البراك

د.مطلق القراوي

م.عبداهلل العنزي

عبدالواحد العوضي

سعد اخلنفور

النمالن يستقبل 
المهنئين بالعيد

يستقبل النائب سالم النمالن 
العازمي رواد ديوانه واملهنئني 
بالعي���د اول ايام عيد الفطر في 
العلي،  الكائن في جابر  ديوانه 

ق2، ش4، م15.

الوعالن يستقبل 
المهنئين بعيد الفطر

يستقبل النائب مبارك الوعالن 
املهنئني من ابناء دائرته ورواد 
ديوانه مبناسبة عيد الفطر املبارك 
وذلك بعد صالة العيد مباشرة 

في ديوانه باالندلس.

العوضي يستقبل 
المهنئين أيام العيد

يس���تقبل النائ���ب والوزير 
الس���ابق عبدالواح���د العوضي 
املهنئني بعيد الفطر السعيد خالل 

ايام العيد.

العمير يستقبل 
المهنئين السبت

يستقبل د.علي العمير رواد 
ديوانه خ���الل عطلة عيد الفطر 
املب���ارك اع���اده اهلل على االمة 
االسالمية باليمن والبركات يوم 
السبت 11 اجلاري بديوانه الكائن 
بقرطبة، ق1، الدائري الرابع، مقابل 

جسر الروضة.

البراك يستقبل المهنئين 
بعد صالة العيد

يستقبل النائب مسلم البراك 
املهنئني بعيد الفطر السعيد بعد 
صالة العيد بديوان البراك مبنطقة 

االندلس.

القراوي يستقبل 
المهنئين أول أيام العيد

القراوي  يس���تقبل د.مطلق 
املهنئني أول أيام عيد الفطر بني 
املغرب والعشاء بالدسمة ق1، ش 

17، منزل 4.

زيد العازمي

العازمي يستقبل 
المهنئين أول أيام العيد

يستقبل رئيس املجلس البلدي 
زيد العازمي املهنئني بعيد الفطر 
السعيد أول أيام العيد في ديوانه 

وكل عام واجلميع بخير.

العنزي يستقبل المهنئين 
بين المغرب والعشاء

يستقبل عضو املجلس البلدي 
م.عب���داهلل العنزي املهنئني من 
ابن���اء دائرته واهال���ي اجلهراء 
مبناسبة عيد الفطر املبارك وذلك 
في اول اي���ام العيد بني صالتي 

املغرب والعشاء.

د.بادي الدوسري

الدوسري يستقبل 
المهنئين بعد صالة العيد

يستقبل النائب السابق د.بادي 
الدوس���ري املهنئني بحلول عيد 
الفطر السعيد عقب صالة العيد 
مباشرة، اعاده اهلل على اجلميع 

بالصحة والعافية.

الخنفور يستقبل 
المهنئين بالعيد أول يوم

يستقبل النائب سعد اخلنفور 
املهنئني بعيد الفطر السعيد اول 
اي���ام العيد من بعد صالة العيد 
وحتى صالة الظه���ر وذلك في 
ديوانه الكائن في صباح الناصر 

مقابل الفردوس.

ابراهيم املنصوري

المنصوري 
يستقبل المهنئين

 بعد صالة العيد
ابراهيم املنصوري  يستقبل 
املهنئني بعيد الفطر السعيد عقب 
صالة العيد مباشرة في ديوانه 

الكائن مبنطقة حطني.

احمد املليفي

ديوان المليفي
 كل سبت

يتشرف احمد املليفي باستقبال 
املهنئ���ني بعيد الفطر الس���عيد 
مس���اء يوم الس���بت 11 اجلاري 
وكل س���بت بعد صالة املغرب 
في ديوان املليفي، العديلية، ق2، 
ش25، مقابل الدائري الراب�����ع، 
وعي����دكم مبارك وكل عام وانتم 

بخير.

برامج متنوعة وجوائز وهدايا في »النافورة« بالعيد

جاسم الشميس

إدارة احلدائق  أعلن مدي���ر 
وصالة التزلج بشركة املشروعات 
الس���ياحية جاس���م الشميس 
عن اس���تعداد حديقة النافورة 
الس���تقبال زواره���ا ف���ي عيد 
الفطر السعيد ببرامج مختلفة، 
إدارة احلديقة  أع���دت  حي���ث 
برنامجا ترفيهي���ا وترويحيا 
اشتمل على العديد من الفقرات 
الفنية واالستعراضية املتنوعة 
مبش���اركة فرقة النمر الوردي 
وفقرات من السيرك والرسم على 
الوجوه والشخصيات الكرتونية 

احملببة لألطفال والفرق الشعبية، 
وأضاف الشميس أن هناك أيضا 
املس���ابقات التي يشارك فيها 
الصغ����ار والكبار م����ع توزيع 
الهدايا واجلوائز على الفائزين 
في املس����ابقات، هذا باإلضافة 
الى ش����خصيات فرقة فانتسي 
وباب����ي بلوتو وفرق����ة بارني 
االس����تعراضية، وهناك ايضا 
العديد من الفرق التي ستشارك 
في احتفاالت العيد وهي فرقة 
سفنج بوب وفرقة تويتي لألطفال 
وفرقة اجلني وكاسبر احلبوب 

وفرقة املهرجني االستعراضية 
وعرض الساحر ومسرحية توي 
ستوري وسكوبي دو، وسيقوم 
بتقدمي فق����رات املهرجان مقدم 
البرامج مصطفى النجار، وتوجه 
الشميس بأسمى آيات التهاني 
والتبريكات جلميع املواطنني 
واملقيمني مبناس����بة قدوم عيد 
الفطر السعيد متمنيا ان يقضي 
النافورة  جميع زوار حديق����ة 
اس����عد واطي����ب األوق����ات مع 
برامج وأنشطة احلديقة طوال 

ايام العيد.

»راديسون بلو ـ الكويت« 
يقدم عرضًا مغريًا

 في عيد الفطر المبارك
يقدم فندق راديسون بلو - 
الكويت الفندق الترفيهي املثالي، 
عرضا خاصا مبناسبة حلول 
عيد الفطر املبارك، وذلك ابتداء 

من 9 الى 18 سبتمبر.
ويشمل عرض عيد الفطر 
املبارك إقامة مريحة في غرفة 
مفردة/ مزدوجة، شاملة وجبة 
االفط��ار، واختي��ار الطع��ام 
ف��ي املطاع��م احلصرية لدى 
راديس��ون بلو الذي سيضم 
العرفي ش��هية العربية فضال 
عن النكهات الدولي مع محطة 
الطه��ي احلية، التي س��تقدم 
اللذي��ذة واحللويات  االطباق 
العربية يرافقها املش��روبات 
التقليدي��ة وحري��ة الوصول 
الى نادي فايكن��ج التي متتد 
ألكثر من 4750 مترا مربعا انها 
الى  الرياضة اخلالصة اضافة 
مرافق الترفيه واالسترخاء التي 

متنح بهجة اضافية للبقاء.


