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جانب من احلضور

بوفيه افطار متنوع في مطعم »جنغل«

العقيد محمد الصبر متوسطا الهاجري والعمر واحلضور في لقطة تذكارية

لقطة تذكارية إلداريي سفير إنترناشيونال مع عدد من احلضور

جانب من احلضورنادين العلمي وهالة القدومي ترحبان بالضيوف

ستايسي مع عدد من ضيوف سفير إنترناشيونال

الشيخ دعيج اخلليفة وكفاح ملحم وهالة القدومي )أنور الكندري(

متابعة من احلضور لفقرات قرقيعان »طيبة« فرحة القرقيعان من »طيبة« وعياداته

سهرات رمضانية بأسلوب شرقي
في »المؤتمرات والرويال سويت«

تشكيلة متنوعة من أشهى المأكوالت العالمية
في بوفيه اإلفطار المفتوح بمطعم »جنغل« خالل رمضان

يحتفي مطعم »جنغل«، القسم املتخصص 
باألطعم���ة واملش���روبات والتاب���ع ملتاج���ر 
»سنتربوينت«، بشهر رمضان املبارك عبر إطالق 
قوائم مأكوالت جديدة لوجبات اإلفطار، تشمل 
تشكيلة من أشهى األطباق التي اختارها كبار 
طهاة املطعم من مختلف املطابخ العاملية، لتلبي 

األذواق املتنوعة لرواده خالل الشهر الكرمي.
ولطاملا كان تناول الطعام جزءا رئيسيا من 
جتربة التس���وق في »سنتربوينت«، ويشتهر 
اللذيذة ومشروباته  مطعم »جنغل« بوجباته 
املتميزة التي حتظى دائما باستحسان وإعجاب 
ال���زوار، ومن هذا املنطلق، حرض املطعم على 
إثراء مجموعة املأكوالت التي يقدمها خالل شهر 
رمضان، عبر تقدمي تشكيلة جديدة من األطباق 
العاملية التي تشمل الوجبات الهندية والصينية 

والكونتيننتال واألميركية أيضا.
ويركز املطعم بصورة خاصة هذا املوسم على 
املأكوالت الرمضانية التقليدية، وميكن التمتع 

بأروع وجبات اإلفطار في مطعم »جنغل« بسعر 
4.750 دنانير للكبار و3.250 دنانير لألطفال، 
وتتوافر أيضا خصومات خاصة للضيوف الذين 

يزورون املطعم مع مجموعات كبيرة.
إلى جان���ب قائمة وجب���ات اإلفطار، ميكن 
للضي��وف ايض��ا قض�����اء أروع األوقات في 
مقهى النرجيلة )الشيشة( الذي أعيد حتديثه 
مؤخرا، وتتميز هذه املنطقة بأجوائها الهادئة 
والتصاميم العصرية املتميزة التي تتيح للزوار 
لقاء األهل واألصدقاء في أمسيات رمضانية ال 

تنسى.
وفي ش���هر رمضان موس���م ال���ود واأللفة 
والتواصل االجتماعي، يحرص مطعم »جنغل« 
على توفير أجواء متميزة لضيوفه خالل الشهر 
الفضي���ل، ويقع املطعم ف���ي الطابق األول من 
»سنتربوينت الساملية«، ويقدم لضيوفه كل ما 
يتطلعون اليه لتكون كل زيارة جتربة متجددة 

تعيدهم اليه مرة تلو األخرى.

مستشفى طيبة وعياداته التخصصية
يحتفل بالقرقيعان في نادي المعاقين

غبقة رائعة وأجواء رمضانية
في »لؤلؤة« سفير إنترناشيونال

استضاف فندق سفير انترناشيونال 
الكويت نخبة من االعالميني لقضاء امسية 
ساهرة في غبقة خيمة اللؤلؤة الرمضانية، 
الرمضانية  ومتيزت االجواء بالزين���ة 
الرائعة واملوسيقى الشرقية، عالوة على 
الضيافة املميزة واالطباق الشهية التي 
حازت اعجاب جميع املدعوين وجعلت 
من اخليمة املكان املثالي لالحتفال بهذه 

املناسبة.
من جانبه، رحب كفاح ملحم املدير العام 
لفن��دق سفي��ر انترناشيونال الكويت مع 
طاقم العم�����ل االداري بالضي��وف، كما 
اعرب عن ش���ك��ره وتقدي�ره للجمي��ع 
ومتنى لهم صوما مقبوال وشهرا مباركا، 
وقد ق���دم الفندق اصناف���ا مختارة من 
املأكوالت اللذيذة منها االطباق الشرقية 
واللبنانية الى جانب املشاوي والطهي 

املباشر.
وميك���ن لضي���وف فن���دق س���فير 
انترناشيونال االستمتاع بأفخر املأكوالت 
وتناول وجبة االفطار في مطعم س���ي 
بريز املطل على اخلليج العربي وابراج 

الكويت.
اما خيمة اللؤلؤة فتعتبر املكان االنسب 
للتجمع برفقة االهل واالصدقاء لتذوق 
اجمل االطباق العربية واصناف من الطهي 
املباشر التي حتضر خصيصا لوجبات 

الغبقة والسحور.

حتت رعاية مستشفى طيبة والعيادات 
التخصصية التابع���ة له في الفنطاس 
والفرواني���ة، أقيم في ن���ادي الكويت 
الرياضي للمعاقني احتفال بالقرقيعان 
بحضور جميع أعضاء النادي وأسرهم 
حيث مت تنظيم العديد من املس���ابقات 
باالضافة الى توزيع القرقيعان والهدايا 

على اجلميع.
احتفال القرقيعان مت بحضور الناطق 
الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد 

الصبر وأمني سر نادي الكويت للمعاقني 
شافي الهاجري، ومديرة ادارة التسويق 
والعالقات العامة لدى مستشفى طيبة 
منال العمر، وقد عبر الصبر عن عميق 
شكره الدارة مستشفى طيبة والعاملني 
فيه عل���ى تعاونهم الفع���ال واعمالهم 
املتميزة في خدمة املعاقني وأسرهم، كما 
أثنى الهاجري على جهود مستشفى طيبة 
بسعيهم الدائم الى ادخال البهجة والفرح 
في نفوس االعضاء املعاقني واس���رهم 

آمال من جميع اجلهات الرسمية األخرى 
السير على نفس املنهاج بتقدمي كل ما 
هو ممكن لذوي االعاق���ة، بدوره أبدى 
مبارك العجمي مدير الرياضة لدى نادي 
الكويت للمعاقني اعجابه بفقرات االحتفال 
بالقرقيعان، مؤكدا على أن مستش���فى 
طيبة كان ومازال سباقا في اقامة مثل 
هذه األنشطة الطيبة باعتبار مستشفى 
طيبة والعي���ادات التخصصية التابعة 
له هو الراعي الرس���مي الصحي لنادي 

املعاقني، هذا وقد أفادت منال العمر مديرة 
التسويق والعالقات العامة بان مستشفى 
طيبة يسعى دائما لربط اواصر احملبة 
بني جمي���ع أفراد املجتمع باالضافة الى 
تش���جيع اجلميع على العمل اخليري 
وخصوصا في شهر اخلير، حيث أفادت 
أيضا ان فريقا من ادارة املستشفى قام 
بتنظيم عدد من الزي���ارات الى كل من 
دار األيتام ودار املسنني لالحتفال معهم 

بالقرقيعان وتوزيع الهدايا.

)قاسم باشا(لنا الرشيد تتوسط إداريي فريق عمل »املؤمترات والرويال سويت«

كرم الضيافة في مركز املؤمترات والرويال سويت

الزميل عادل الشنان وأحد احلضور

عادل الشنان
أكدت مديرة ادارة التسويق 
ف���ي فن���دق مرك���ز املؤمترات 
والرويال س���ويت في املنطقة 
احلرة لنا الرش���يد ان عروض 
عيد الفطر الس���عيد س���تكون 
مليئة باملفاجآت بالنسبة ملرتادي 
موفنبي���ك املنطقة احلرة، ولن 
يتم االفصاح عنها وس���تكون 
بصيغ���ة املفاجأة للجميع، كما 
كشفت عن قيام الفندق بحملتي 
تبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم 
احداهما خالل الفترة من 22 الى 
24 اغسطس اجلاري واالخرى 
من 29 الى 31 من الش���هر ذاته، 
وان هاتني احلملتني تأتيان في 
التعاون املستمر مع بنك  اطار 
الدم إلثراء اخلدمات االجتماعية 
واالنسانية التي يقدمها الفندق 

وادارته لكل افراد املجتمع.
مضيفة ان بنك الدم يتعاون 
مع القطاع اخلاص في حمالت 
التبرع بالدم حلث اجلمهور على 
التبرع، السيما في شهر رمضان 
املبارك، حيث يقل اعداد املتبرعني 
بشكل كبير، ففي االيام العادية 
يس���تقبل البنك م���ا يزيد على 
250 متبرعا مقابل 150 متبرعا 
فقط خالل ايام ش���هر رمضان 

املبارك.
داعية الى احلضور والتبرع 
إلجناح هاتني احلملتني شاكرة 
ادارة الفندق على احلس االنساني 
والدعم الدائم ملتطوعي انشطة 

بنك الدم.
وأش���ارت الرش���يد الى ان 

املوفنبيك اضاف فكرة جديدة 
الرمضاني���ة هذا  لألمس���يات 
العام، حيث حرص على توفير 
الديك���ور الرمضاني الش���رقي 
االسالمي باالضافة الى املأكوالت 
واملش���روبات الرمضانية التي 

يت���م اعدادها عل���ى ايدي أمهر 
النوع  امللمني مبثل هذا  الطهاة 
م���ن األطعمة وعلى مس���توى 
جميع بلدان العالم االسالمي كل 
حسب ما يشتهر به من أشهى 

املأكوالت.


