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بوفيه آخر للغداء فقط يوم الخميس من كل أسبوع

مطعم عبدالوهاب اللبناني يقدم بوفيه اإلفطار 
للصائمين أيام الخميس اقتداًء بالسّنة النبوية

يشرع مطعم عبدالوهاب اللبناني الشهير ابتداء 
من يوم اخلمي���س املقبل مع أذان املغرب بتقدمي 
بوفيه اإلفطار الغني واملمي���ز للصائمني اقتداء 
بالسنة النبوية الشريفة وهي صيام يومي االثنني 

واخلميس في أجواء لبنانية جميلة.
وعن هذه اخلطوة تقول نائب املدير التنفيذي 
في مطعم عبدالوهاب م.فايزة العوضي انه تشجيعا 
وتذكيرا بسنة صيام االثنني واخلميس التي ينقل 
عن أسامة بن زيد ÿ انه قال: قلت يا رسول اهلل 
ژ إنك تصوم حتى ال تكاد ُتفطر، وُتفطر حتى 
ال تكاد تصوم إال يومني إن دخال في صيامك، وإال 
صمتهما، قال أي يومني؟«. ُقلت: االثنني واخلميس، 
قال: »ذلك يومان ُتعرض فيهما األعمال لرب العاملني 
فأح���ب أن ُيعرض عملي وأن���ا صائم«، لذا ومن 
ه���ذا املنطلق قررت االدارة تق���دمي بوفيه إفطار 
مميز من األطباق اللبناني���ة على طريقة مطعم 
عبدالوهاب الش���هيرة في أجواء لبنانية أصيلة 
للصائمني أيام اخلميس اضافة الى املش���روبات 
الغازية والرمضانية. واشارت العوضي الى ان يوم 
اخلميس من كل أسبوع سيكون يوما مخصصا 
للبوفيهات، مبعنى ان مطعم عبدالوهاب سيقدم 
الى جان���ب وجبة اإلفطار بوفي���ه الغداء املنوع 
والغني مبا لذ وطاب من املقبالت الباردة واحلارة 
العاملة  الرئيسية واحللويات وأبرزها  واألطباق 
املمي���زة ملطعم عبدالوه���اب الكويت وهي طبق 

احمللبية األلذ على اإلطالق.

نبذة عن مطعم عبدالوهاب
سمي مطعم 
عبدالوهاب بهذا 
نسبة  االس���م 
الى عبدالوهاب 
اإلجنليزي وهو 
ابن  عبدالوهاب 
احمد اإلجنليزي 
املليح���ي، الذي 
تعلم في دمشق، 
ثم أكمل دراسته 
م�عي���ة  جل���ا ا
في األس���تانة. 
مارس احملاماة 

ف���ي دمش���ق، ثم عمل مفتش���ا 
لإلدارة امللكية في والية بيروت. 
طلبه الديوان العرفي في عاليه 
بحجة معارضته لالحتاديني في 
سياستهم، فحكم عليه باإلعدام 
وشنق في ساحة الشهداء بدمشق 

1916م،  ع������ام 
ل�����ه مق���االت 
ومحاض���رات 
السياس���ة  في 
ع  جتم���ا ال ا و
كما  والتاريخ، 
أصدر كتابا في 
التاري���خ العام 
يجي���د  وكان 
اللغات الى جانب 
ك��ل  العربي���ة 
من االجنليزية 
نس���ية  لفر ا و
والتركية وعرف برجاحة عقله 
وغزارة علمه وقوة حجته وإباء 
نفسه. وملطعم عبدالوهاب عدد 
من الفروع األول في األش���رفية 
ببيروت، وفي الرياض وأبوظبي 

ودبي. 


