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لقطة تذكارية ألعضاء جمعية ذواقة الطعام في مطعم احلرير بـ »الريجنسي«

»الريجنسي« يستضيف أعضاء جمعية 
ذواقة الطعام بمطعم طريق الحرير

استضاف فندق الريجنسي جمعية ذواقة الطعام على حفل عشاء 
مبطعمه الرئيس���ي »طريق احلرير« بحضور رئيس اجلمعية محمد 
ناجيا واعضاء مجلس االدارة الرسميني، حيث استقبلهم فور الوصول 
مدي���ر عام الفندق ريناتو موريتو واملدير التنفيذي مايكل بوكس مع 
فريق العالقات العامة والتسويق ومتت دعوتهم لكافية الليوان بردهة 
الفندق، حيث برع فريق اخلدمة في تقدمي واجب الضيافة والذي تنوع 
ما بني املشروبات الغنية والعجائن اخلفيفة والكانبيه مما عكس اسمى 
واروع معاني تقدمي الضيافة العربية االصيلة. وساد حفل العشاء جو 
من الرقي واالناقة استوحي من فخامة وانسيابية الطراز االخاذ الذي 
صمم عليه مطعم طريق احلرير، اذ يعكس مزيجا من التصاميم الفريدة 
التي متيز دول الشرق االقصى، الشرق االوسط والبحر املتوسط، مما 
اثار اعجاب ودهش���ة جميع احلضور. هذا وأعد الشيف اوسولد كبير 
الطهاة بالفندق قائمة طعام رائعة تنوعت ما بني صنوف االطباق والتي 
اتسمت بطريقة تقدميها االستثنائية وطعمها الفريد، فضال عن اخلدمة 
الرائعة التي ميزتها ابتسامة فريق العمل واهتمامهم وترحيبهم احلار 
بالضيوف. واشاد اعضاء جمعية ذواقة الطعام بجهود فريق عمل الفندق 
وتفانيه في حسن االستقبال والتنظيم والضيافة الفاخرة مما سيجعل 

من مطعم طريق احلرير املكان االمثل لتجربة طعام ال تنسى.

افتتاح أول فرع لسلسلة دجاج شيكينغ في »البحر سنتر« بحولي
لميس بالل

افتتحت سلس���لة مطاعم 
دجاج شيكينغ العاملية أول فرع 
لها في الكويت مبجمع البحر 
س���نتر في حولي وشارك في 
حفل االفتتاح ابطال قناة االطفال 
العربية الشهيرة طيور اجلنة 

الفضائية.
وبدأت فق���رات االفت���تاح 
بفقرات قدمتها فرقة الس����نافر 
الكويتية بقيادة الفنان بس���ام 
البارود حيث انطلق اول فرع 
الكوي���ت ملطاع���م دجاج  في 
ش���ي����كينغ العاملية وتضمن 
حفل االفت�����تاح اغاني لالطفال 
وشخصيات كرتونية وزعت 
خ����الل���ه اجلوائ���ز والهدايا 
املجانية واجريت فيه مسابقات 
وألعاب لألطفال، كما وزعت من 
خالل احلف���ل تذاكر مخفضة 
بعروض ممي���زة لأللعاب في 
فروع ش���ركة طفل املستقبل 

في الكويت.
ومي���تاز دجاج ش���يكينغ 
املقلي بطع����م���ه اللذيذ الذي 
ح����از إعج���اب املستهلك في 
دول اخلل���ي���ج من��ذ تقدميه 
للم���رة األولى ف���ي عام 2000 
وقد اس���تطاع دجاج شيكينغ 
ان يكسب سمعة طيبة بفضل 
جودته العالية وطعمه الفريد 
والذي متيزه نكهته املكتسبة 
من مزيج خاص من الوصفات 
التي جتمع افضل االعش���اب 
الطبيعية ما يجعله  والتوابل 
االختيار املفضل بني املنتجات 

املنافسة.
وبافتتاح فرع دجاج شيكينغ 
في مجمع البحر سنتر في حولي 
تكون الكويت قد انضمت الى 
العديد م���ن الدول التي يوجد 
بها مطاعم دجاج شيكينغ حول 
العالم ومنها االمارات في دبي 
والشارقة وابوظبي وسلطنة 

بسبب التزامه مبعايير اجلودة 
الصحية والتي حرصت على 
ان تق���دم وجبة الدجاج بدون 
ده���ون وخفيف���ة وذات طعم 
لذيذ باإلضافة الى كونها حالال 
ومذبوحة وفق قواعد الشريعة 

االسالمية.

في مج���االت الرعاية الصحية 
وتنقية وتعبئة مياه الش���رب 
ومطاعم املأكوالت الس���ريعة، 
وله���ذا جنح دجاج ش���يكينغ 
اكتس���اب ثقة املستهلكني  في 
في جميع ال���دول التي توجد 
به���ا مطاعم دجاج ش���يكينغ 

الفتت���اح فروع اخرى في عدد 
من ال���دول األخرى في جنوب 

شرق آسيا.
وقد انطلقت سلسلة فروع 
دجاج شيكينغ من دبي باإلمارات 
العربي���ة املتحدة بواس���طة 
مجموعة شركات البيان الرائدة 

عمان واململكة االردنية الهاشمية 
الس���عودية  العربية  واململكة 
واملانيا والهند وماليزيا وقطر 
والبحرين والس���ودان حيث 
تض���م املج���موعة العديد من 
الفروع في انحاء الشرق االوسط 
وآس���يا، كما تخطط السلسلة 

)كرم دياب( اجلميع مبتهج بافتتاح »شيكينغ« مبجمع البحر سنتر في حولي   علي الديحاني وعبداهلل املنصوري وراشد العامري وماهر سالم وعدد من احلضور

حضور اسري مميز ملتابعة فرقة طيور اجلنة بافتتاح دجاج شيكينغ راشد العامري وماهر سالم ومنصور اراكيالن وعلي الديحاني والفنان خالد املقداد وزوجته مروى واوالدهما الوليد واملعتصم باهلل وجنى

هبة حياتي

هبة تفوقت
 في »فاطمة المسباح«

تخرج���ت الطالب���ة هبة 
ابراهيم حيات���ي في الصف 
اخلامس في مدرس���ة فاطمة 
املسباح املش���تركة للبنات 
بتفوق، حي���ث كرمت ادارة 
املدرسة هبة، كما تلقت التهاني 
من والديها ووعدتهما باستمرار 
التفوق والنجاح. الف مبروك 

وعقبال اجلامعة.

»ذكريات« عطر يداعب المشاعر 
واألحاسيس من »أمل الكويت« للعطور

»ذكريات« عطر يعيد لعشاقه نفحات من املاضي اجلميل، ويداعب 
برقة املشاعر واالحاسيس، ويوقظ في احلنايا والوجدان اجمل االحالم، 
نسجتها يد اخليال لتكتمل سيمفونية العشق بني عطر ينساب كحبات 

اللؤلؤ في قارورة حتتويه بعذوبة وحنان.
»ذكريات« عطر ابدعته ايدي خبراء العطور من شركة امل الكويت 
العاملية، تتناغم فيه نفائس الشرق الغامض، ليصبح اسطورة تعزفها 
نسمات عطر يأسر محبيه بشذاه، ويقتنيه كل عشاق العطور اآلسرة، 
ليعيد لهم نسمات الزمن اجلميل، ويعبر بشذاه افق اخليال، ليداعب 
اشراق الصباح وهمس املساء. »ذكريات« عطر لكل من يعشق التميز، 

ويتفرد باخلصوصية، من امل الكويت للعطور.


