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»سراي« يقدم قائمة إفطار فريدة في الشهر الفضيل
مبناسبة حلول شهر رمضان 
املب����ارك، لب����ى عدد م����ن رجال 
الصحافة واالعالم دعوة ش����ركة 
محمد حمود الشايع للمشاركة في 
افطار، في مطعم »سراي«  مأدبة 

فرع األڤنيوز.
وكعادته في كل عام خالل الشهر 
الفضيل، يحرص »سراي«، املطعم 
الشرق أوسطي املتخصص، على 
توفير مجموعة من األطباق الشهية 
املتنوعة بغية تلبية رغبات األذواق 
على اختالفها من خالل قائمة طعام 
خاصة غنية بتشكيلة من األطباق 
املختارة بعناية فيبدأ معها الضيف 
إفطاره باملشروبات الرمضانية ثم 
احلساء ومن بعدها املقبالت الباردة 
والساخنة كبرك اجلبنة، كبة األرز، 
سمبوسك بالبسطرمة واجلبنة، 
السجق، الفتوش، اإليتش وغيرها 

الكثير من املقبالت الشهية. 
كما ميكن االس����تمتاع بالطبق 
الرئيس����ي م����ن اختياركم ما بني 
املشاوي املشكلة كالكباب احللبي، 
شيش طاووق أو حلم الطلي املتبل 
واملشوي أو الطبق اليومي الذي 
يتميز بالتنوع وباملذاق الفريد. هذا 
باإلضافة إلى مجموعة من احللويات 
الرمضانية التي تتصدرها حالوة 

اجلنب الفاخرة.
في شهر رمضان حتلو املشاركة 
مع األهل واألصدقاء، وال شك في 
ان مطعم »س����راي«، بفرعيه في 
األڤنيوز والب����دع، ميثل العنوان 
املثالي لرحل����ة فريدة جتمع بني 
الطبق الشهي بفضل قائمة اإلفطار 
اخلاصة واجللسة العائلية الدافئة 

بأجواء عربية أصيلة.

طاقم عمل »سراي« في استقبال الضيوف

أشهى األطباق الرمضانية في »سراي«

.. ويا مرحبا »سراي« ملتقى الذواقة

بطولة يوسف سعود الصباح السادسة 
للدامة بالكمبيوتر اليوم الجمعة

تنطلق في التاسعة والنصف 
من مس���اء الي���وم اجلمعة 20 
اجلاري بنادي اليخوت الكائن 
بشارع اخلليج العربي أنشطة 
جائزة املرحوم الشيخ يوسف 
سعود الصباح لبطولة الدامة 
بالكمبيوتر والتي حتتضنها 
شركة املش���روعات السياحية 
للعام الس���ادس على التوالي، 
وذلك برعاية وحضور الشيخ 

علي اليوسف.
 حيث أكد ان تنظيم البطولة 
لهذا العام ما هو إال اس���تثمار 
للنجاح الذي حققته البطوالت 
السابقة والذي ساهم في رفع 
مس���توى اللعبة، الفتا الى ان 
الهدف الرئيس من تنظيم هذه 
البطولة قد حتقق بكل املقاييس 
وان اللعبة استقطبت عددا كبيرا 
من املهتمني بها سواء من الهواة 

او احملترفني.
م���ن جانبه، أك���د د.نوري 
الوتار، رئيس اللجنة املنظمة 
الفني  ان املس���توى  للبطولة 
الذي ش���هدته البطوالت ال� 5 
السابقة كان له اثر كبير في رفع 
مستوى املنافسة الى املستوى 
السادس عشر، مشيرا الى ان 
االهتمام بنشر التراث الكويتي 
واحلفاظ عليه من خالل انتشار 
لعبة الدامة بني أوساط الشباب 
الكويتي واخلليجي والعربي 
كان من أهم أهداف راعي البطولة 
وقد حتققت هذه األهداف بالفعل 
والدليل على ذلك اإلقبال الكبير 
الذي شهدته طوال األعوام ال� 
5 السابقة، بل شهدت البطولة 
ايضا اول مشاركة نسائية في 
العام اخلامس لها، وتوقع الوتار 
ان تشهد البطولة السادسة لهذا 

العام منافسات قوية، وذلك من 
خالل اخلبرات التي اكتسبتها 
في األعوام السابقة من ناحية 
التنظيم واملس���تويات الفنية 

املتقدمة التي ستشارك فيها.
وأشار د.الوتار الى ان هناك 
العديد من الشركات الراعية التي 
حترص على املشاركة ورعاية 
البطولة من���ذ انطالقتها  هذه 
األول���ى وفي مقدمتها ش���ركة 
البابطني  عبدالعزيز س���عود 
وأوالده والش���ركة الوطني���ة 
لالتصاالت الت���ي قامت بدعم 
البطولة إميانا بضرورة دعم 
مثل هذه البطوالت التي تسهم 
بش���كل كبير في احلفاظ على 
األلعاب الش���عبية واالرتقاء 
بتطويره���ا وتس���هيلها على 
أبن���اء الكويت وانخراطهم في 
أمور تعود عليهم باخلير، كما 
توجه الوتار بالش���كر لشركة 
الس���ياحية على  املشروعات 
احتضانه���ا كل عام للبطولة، 
ومتنى الوتار النجاح والتوفيق 

للبطولة واملشاركني.

الشيخ علي اليوسف

د.نوري الوتار

املرحوم الشيخ يوسف السعود

أحمد الصيرفي وعباس تقي ود.هاني نبيل وإداريو الفندق في استقبال الضيوف

ريهانا مهيش ومحمد عبدالعزيز يعلنان اسم أحد الفائزين

..وركن خاص للشيشة أجواء رمضانية في »كراون بالزا«

ميساء موسى أحمد الصيرفي متحدثا للحضور

غبقة »كراون بالزا« جمعت اإلعالميين 
في ليلة رمضانية رائعة

 لميس بالل
التقى اإلعالميون في غبقة »كراون 
بالزا« الرمضانية الس���نوية في قاعة 
األفراح التي زينت بديكور شرقي عربي 
قدمي وذلك تقديرا جلهودهم ودورهم 
املبذول وسعيهم املستمر إلمتام عملهم 
على أكمل وجه واثبات جدارتهم في دعم 
أنشطة فندق »كراون بالزا« بالكويت.

وحضر الغبقة حشد كبير من أصحاب 
القلم الرفيع ومديرو اإلعالن مبختلف 
الصح���ف واملج���الت حي���ث كان في 
استقبالهم مدير الفندق احمد الصيرفي 
وعّبر عن سعادته لتواجده وسط جمع 
من جنوم اإلعالم، كما شارك في استقبال 
املدعوين مدير ادارة التسويق والعالقات 
العامة واالمتيازات د.هاني نبيل الذي 
ش���كر كل فريق العمل على مساهمته 

في اجناح هذه األمسية.

كما يقدم »ك���راون بالزا« العرض 
األول من نوعه ف���ي تاريخ الضيافة 
العربية في جو رمضاني مميز والذي 
يعزز أصول الكرم والضيافة العربية 
مع عرض مذهل باسترجاع حتى %100 
من نقودك عند افطارك او س���حورك 
في اي م���ن مطاعمنا وه���ذا العرض 
املميز متاح للجمي���ع، كما مت اضافة 
بعد جدي���د لقانون الفندقة في العالم 
وذلك بتغيير أوقات تسجيل الدخول 
واملغادرة وعكسها من منتصف الليل 
حتى منتصف الليل من اليوم التالي 
الستيعاب الضيوف الصائمني طوال 
الش���هر الكرمي، العطائهم راحة تامة 
لتالئم أجواء رمضان ويحصل الضيف 
على وجبة افطار + وجبتي س���حور 

مجانا خالل اقامته في الفندق.
ويتميز ش���هر رمضان ايضا هذه 

السنة برعاية وزارة السياحة املصرية 
التي اختارت »كراون بالزا« الستضافة 
مهرجان فوانيس رمضان 2010 حتت 
شعار »مصر روحها في رمضان« والذي 
أقامته في قاعة األفراح إلعطاء فكرة عن 
العادات والثقافة املصرية باالضافة الى 
الفرقة املوسيقية التي أتت خصيصا 

من مصر للمشاركة في املهرجان.
هذا واستمتع احلضور برؤية أكبر 
هالل في الكويت مع فوانيس رمضان 
املتألألة في بهو الفندق وبعدها دعي 
احلض���ور الفتتاح البوفيه املعد على 
شرفهم وضم قائمة كبيرة ومتنوعة 
من املأكوالت واملشروبات الرمضانية 
واحللويات الشرقية املعدة بأيدي أفضل 
الطهاة على أنغام املوسيقى الشرقية 
التي مألت جو القاعة بجو ش���اعري 

مميز.


