
الجمعة 7 مايو 2010   21مجتمع

جناح شركة جنسز باملعرض

شوقي بركات متوسطا الزميل فريد سلوم ووليد كنفاني وزياد مجذوب وسامي حنا ومدير املطعم إيلي

ميس الغامن يستقبل ضيوفه في فرعه اجلديد مبجمع سبونز في املهبولة 

هادي عماد

ميس الغامن.. تاريخ وأصالة

 »Flames5« جنسز« شاركت في معرض«
بجديدها »ريتيلو«

هادي يحتفل
 بعيد ميالده 

األول
يحتف���ل عماد جمال 
واس���رته بعي���د ميالد 
ابنه���م ه���ادي وس���ط 
فرحة االهل واالصدقاء 
الذين يشاركون هادي 
فرحته باطفاء شمعته 
األولى.. الف مبروك يا 
هادي واطيب االمنيات 
لك بحياة س���عيدة في 
كنف والدي���ك وعقبال 

100 سنة.

شاركت ش����ركة جنسز للتجارة 
العام����ة في مع����رض فليمز الدولي 
اخلامس للمطابخ واكسس����واراتها 
واالدوات الصحي����ة، وال����ذي نظمه 
مرك����ز جاينكس بقاع����ة الدرة في 
فندق السفير والذي اقيم حتت رعاية 
كبريات الش����ركات ومبشاركة عدد 
الكويتية حيث يضم  من الشركات 
املعرض كبرى الشركات املتخصصة 
واش����هر املتخصصني ف����ي صناعة 

املطابخ في الكويت.
وش����اركت جنس����ز في املعرض 

التنظيف  بأحدث منتجاته����ا جهاز 
املنزلي العاملي »ريتيلو« وهو آخر 
ما توصلت اليه التكنولوجيا في عالم 
التنظيف من حيث قوته ومتانته فهو 
جهاز فريد من نوعه وسهل االستعمال 
ويقوم بعملية غسل وتنظيف الهواء 
عن طريق امل����اء ويحمي من العديد 
من االمراض مثل الربو واحلساسية، 
ويتمتع اجلهاز بعدة سرعات ومزود 
بعدة اكسسوارات وذلك ليقوم بجميع 
مه����ام التنظيف من س����جاد وكنب 

وسيراميك وزجاج.

املدير العام شوقي بركات

ترحيب بضيوف ميس الغامن

احلكاية هي ه���ي.. حكاية 
امتدت  الغ���امن  مطعم مي���س 
املهبولة  ف���ي  جذورها لتنبت 
مطعم���ا يحافظ عل���ى التراث 
والتميز في اخلدم���ة والتألق 

في اللقمة.
جديد ميس الغامن مطعم كائن 
في مجمع سبونز في املهبولة 
حيث يحمل راية الضيافة ذاتها 
التي انتهجها منذ س���نة 1953، 
مس���تمرا في احملافظ���ة على 
التراث املعماري الكويتي، فمنذ 
وصول���ك الترحاب هو عنوان 
فريق االستقبال بك والبهو ذو 
السقف العالي الذي يضفي على 
املوقع رونقا وجماال يأخذ الزائر 
في رحلة تشبع منه العني قبل أن 
يتذوق اللسان ما اشتهر به ميس 

الغامن من أطباقه املميزة.
أم���ا اجلداريات املرس���ومة 
فتجعلك تستذكر تاريخ الكويت 
من خالل حكامها مرورا بتراثها 
املنزلي املعيشي وإطاللة على 
حضارتها البحرية، حتى تشعر 

كأنك في رحلة عبر التاريخ.
العام ش���وقي  املدير  وقال 
بركات ان قائمة الطعام وجودة 
اخلدمة وحس���ن الضيافة في 
انع���كاس ملا هو  املهبولة هي 
معروف ع���ن ميس الغامن منذ 

تأسيسه.
واضاف: شعارنا على الدوام 
»متيز في اخلدم���ة وتألق في 
اللقمة« واحلكاية هي هي سواء 

في شرق أم في املهبولة.

ميس الغانم »أهل الضيافة من أيام زمان« يسطع اآلن في المهبولة


