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الشيخ مبارك احلمود د.ضيف اهلل أبورمية السيد محمد باقر املهري

»إيكيا الكويت« تعد قائمة اإلفطار 
لمطعمها خالل شهر رمضان 

 أعلنت شركة ايكيا الكويت 
عن االنتهاء من إعداد برنامج 
اإلفطار اليومي اخلاص في شهر 
رمضان املبارك في مطعم ايكيا. 
وبهذه املناسبة، قال مدير قسم 
األطعمة واملشروبات في »ايكيا 
الكويت« برمي شاه: »إن قائمة 
اإلفطار اليومي التي أعددناها 
املبارك  خالل ش����هر رمضان 
ستكون اختيارا ممتعا جلميع 
زوارنا وزبائننا. واوضح: لقد 
حرصنا أن جنع����ل لكل يوم 
في رمض����ان نكهته اخلاصة 
باختيار طب����ق يومي خاص 
يتناغم مع ذوق اجلمهور خالل 
شهر رمضان«، مضيفا: »إننا 
واثقون أن هذه التشكيلة من 
االختيارات واألطباق اليومية 
الغني����ة بالطع����م والتن����وع 
ستكون محط إعجاب زبائننا 
الذين يحرص الكثير منهم على 
االس����تمتاع بإفطار رمضاني 
هنا«. مشيرا الى انه: »ميكن 
املع����رض أن يتذوقوا  لزوار 
إفطارنا الرمضاني الذي يعده 
الطهاة بأسلوب منزلي  كبار 
كالسيكي يالئم مختلف أذواق 
الناس، وسيكون لكل يوم في 
رمضان طب����ق مختلف يقدم 
عليه املطع����م عرضا خاصا 
لتعزي����ز املتع����ة والتوفي����ر 
للجميع، وميكن حملبي مجبوس 
الدجاج أن يستمتعوا بإفطارهم 

الرمضاني هنا كل يوم أحد، بينما سيكون الطبق الرئيسي في األيام 
االخرى مختلفا«. وتعزيزا للتنوع في تشكيلة األطباق يوميا بطبق 
رئيسي فإن طبق كفتة اللحم سيكون الطبق الرئيسي أليام الثالثاء 
وبرياني الروبيان أليام األربعاء حملبي هذا الطبق البحري التقليدي 
ال����ذي يتم إعداده وطهيه بخبرة عريقة جتع����ل اختياره لإلفطار في 
رمضان متعة تستحق اإلعادة. ويقدم مطعم ايكيا خالل أيام اخلميس 
فيليه الهامور املش����وي بينما س����يكون الطبق الرئيس����ي خالل أيام 
اجلمعة هو قطع الضآن املش����وية، أما إذا اخترت اإلفطار يوم السبت 
فسيكون الشيش طاووق في انتظارك بطريقة إعداده اخلاصة واملمتعة 
م����ع األطباق اجلانبية واملقبالت. ويق����دم املطعم جميع هذه األطباق 
الرئيسية مع التمر، وش����وربة العدس، واللنب، ومشروب قمر الدين 
الرمضاني، والس����لطة اخلضراء، واحللويات العربية. وتتميز قائمة 
اإلفطار الرمضاني في »ايكيا« بأسعار ال تقاوم هذا العام بشكل خاص 
حيث ميكن االستمتاع بوجبة غنية وشهية مقابل 2.750 دينار فقط 
للش����خص الواحد، إضاف����ة إلى إمكانية االختي����ار أيضا من األطباق 
السويدية اخلاصة التي اش����تهر بها »مطعم ايكيا« ليتم تقدميها لك 

خالل أيام شهر رمضان.

تنوع غني كل يوم وبأسعار مناسبة للجميع 

يستقبل محافظ اجلهراء الشيخ 
مبارك احلمود املهنئني بشهر رمضان 
املبارك، ثالث ورابع أيام الش���هر 
الفضيل، من بعد صالة العش���اء 
بديوان احملافظة بالقصر األحمر.

يستقبل النائب د.ضيف اهلل 
املهنئني بقدوم شهر  أبورمية 
رمضان املبارك في اليوم األول 
من الشهر الفضيل وذلك بعد 

صالة التراويح.

يس���تقبل العالمة الس���يد 
محمد باقر املوس���وي املهري 
وكيل املرجعيات الشيعية في 
الكويت املهنئني بالشهر الفضيل 
مس���اء ك�ل أربعاء في ديوانه 

مبنطقة اجلابرية.

محافظ الجهراء يستقبل 
المهنئين برمضان

أبورمية يستقبل 
المهنئين بعد التراويح

ديوانية المهري
 كل أربعاء


