
جتربــــة رم�ضانيــة مثالـيــــة مـــع فنــدق »�آرت روتانــا«

 احتفل برمضان وأجوائه الساحرة مع فندق آرت روتانا الفخم، حيث 
يمكنك االستمتاع باإلعدادات الفاخرة والمليئة باالحتفاالت؛ من أجل 

خلق أجمل اللحظات لتشاركها مع عائلتك وأصدقائك. بينما سيعد كبير 
الطهاة وليمة زاخرة بمجموعة رائعة من األطباق العربية والمأكوالت 

العالمية، إلى جانب محطات الطهي الحية والمشروبات العربية 
المنعشة وقسم الحلويات المغري. سيقدم المطعم عرضا شيقا 

سيمكن جميع الحضور من االستمتاع بأداء رائع لراقص »التنورة« التقليدي 
من مصر على ألحان العود والطبلة الشرقية الهادئة. يبدأ اإلفطار من 

غروب الشمس وحتى الساعة 9 مساء.
السعر 25 ديناًرا بحرينًيا مع المشروبات الرمضانية، واألطفال من سن 
6 إلى 12 يحصلون على خصم %50 من السعر المذكور ودخول مجاني 

لألطفال دون سن 6.
* غبقة مثالية 

خالل رمضان لهذا العام، يمكنك التمتع بالغبقة المثالية مع أجواء 
نابضة بالحياة على أنغام العود والطبلة الشرقية وأداء شيق لراقص 

»التنورة« التقليدي من مصر. استمتع بالعرض مع أفضل نكهات الشيشة 
المتوفرة لالختيار. إلى جانب الترفيه الرائع، سيتم تقديم بوفيه فاخر 

مع مجموعة واسعة من األطباق العربية والعالمية والحلويات الشهية 
والمشروبات الرمضانية المنعشة. تبدأ الغبقة من الساعة 9:30 مساًء 

إلى 12:30 صباًحا بسعر 18 ديناًرا بحرينًيا للبوفيه فقط أو 20 ديناًرا بحرينًيا 
للبوفيه مع الشيشة.
* المنتجع الصحي 

يوفر المنتجع الصحي في فندق آرت روتانا عرضا رائعا في شهر 
رمضان إلستعادة حيويتك وطاقتك، حيث يمكن جميع األفراد الذين 

يقومون بحجز ساعة تدليك، من الحصول على خدمة الحمام المغربي 
مقدمة مجانا من الفندق، الى جانب قضاء بقية اليوم على الشاطئ 
الخاص بالفندق. انغمس في حالة من االسترخاء التام مع يوم مليء 

بالراحة والرفاهية.

ملحق خاص 
بمناسبة شهر 
رمضان المبارك
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مركز كارلتون للتغذية ال�صحية..

مع تطور نمط الحياة وسرعتها، 
يهمل الكثير من الناس العناية 

بصحتهم واالهتمام بلياقتهم 
البدنية، ما يؤدي إلى ازدياد معدالت 

السمنة واألمراض الناتجة عنها، 
كالسكري وضغط الدم والدهون 

الثالثية وزيادة الكوليسترول وأمراض 
القلب والشرايين.

لمواكبة هذه التعقيدات 
ومواجهة حاالت السمنة واألمراض 
المصاحبة لها، ظهرت العديد من 
المراكز التي تخصصت في تقديم 
البرامج والتغذية الصحية لمساعدة 
األفراد للعيش بنمط غذائي صحي 

ومتوازن.

واأحد اأهم هذه املراكز هو »مركز كارلتون 

للتغذية ال�صحية« الذي يقدم برامج خمتلفة 

ووجبات �صحية، لذيذة وعالية اجلودة، حتت 

اإ�صراف اأخ�ّصائيات ذات خربة وا�صعة منذ عام 

.2008
كما يقدم المركز لطالبي الخدمة 

إرشادات قيمة لتنظيم عاداتهم 
الغذائية وتعليمهم مبادئ التغذية 

السليمة، من خالل إعداد قوائم 
طعام مدروسة على أسس صحية 

وعلمية.

عائلتكم  مع  جتمعوا 
وزمالئكم  واأ�صدقائكم 
خالل �صهر رم�صان املبارك 
وا�صتمتعوا  املها،  خيمة  يف 
الذي  الإفطار  ببوفيه 
املاأكولت  اأ�صهى  يت�صمن 
الع�صائر  مع  املتنوعة 
واحللويات  الرم�صانية 
بحرينيا  دينارا   15 مقابل 
ت�صتمعون  بينما  فقط، 
العود  عازف  لأحلان 
ل  اأم�صيتكم  بجعل  الكفيلة 
الزخارف  �صت�صفي  تن�صى. 
الرم�صانية الفريدة، وتواجد 
الطلق  الهواء،  يف  القاعة 
الفخامة واجلمال  مزيًدا من 

اإىل جتربتكم املميزة.

فندق داون تـاون روتانـا يقـدم جتربـة رم�ضانيــة فريــدة

�ضة ووجبات عالية اجلودة لنمط حياة �ضحي برامج متخ�ضّ

مركز كارلتون 
يقدم إرشادات 
قيمة لتنظيم 

العادات الغذائية

خبرات 
واسعة منذ عام 

2008
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أمسيات رمضانية رائعة تقضونها في فندق »كراون بالزا« البحرين

�ضارك بفرحة �ضهر اخلري والربكات يف فندق كراون بالزا البحرين، لتتلذذ باأطيب واأ�ضهى واالأطباق 

يف ماأدبة االإفطار املميزة التي حتفل بالنكهات ال�ضهية واللذيذة و�ضط اأجواء تنب�ض بالفخامة والرقي، 

لت�ضمن لل�ضيوف ق�ضاء اأجمل واأروع االأوقات مع العائلة واالأ�ضدقاء هذا العام. كما ي�ضتمر العطاء 

يف هذا ال�ضهر الف�ضيل بتقدمي الفندق العديد من املفاجاآت واجلوائز اليومية واالأ�ضبوعية، من بينها 

ق�ضائم ع�ضاء واأجهزة اإلكرتونية.

وخالل هذا ال�ضهر الكرمي، �ضيقوم الفندق بتوفري موقع مميز لوجبتي االإفطار والغبقة، ما يتيح 

ل�ضيوفه اال�ضتمتاع بالليايل الرم�ضانية، وبهذا يجعله املكان االأمثل لاللتقاء مع العائلة واالأ�ضدقاء 

حول مائدة االإفطار ال�ضهية والغبقات الرم�ضانية ال�ضاحرة.

و�ضيحر�ض الفندق على اأن يكون مركز املوؤمترات اخلا�ض به الوجهة املثالية للعائالت واالأفراد 

يف هذا ال�ضهر املبارك، من خالل متّتع ال�ضيوف باالأجواء الرم�ضانية املميزة بلم�ضة ال�ضيافة العربية 

االأ�ضيلة، وكذلك �ضيتم تخ�ضي�ض مكان مميز للعائالت.

اأثناء  يف  الطهاة  وم�ضاهدة  الرم�ضانية،  االأطباق  باأ�ضهى  يزخر  ببوفيه  ال�ضيوف  و�ضي�ضتمتع 

اإعدادهم للوجبات، باالإ�ضافة اإىل ت�ضكيلة وا�ضعة من احللويات اللذيذة التي �ضيتم تقدميها يومًيا عند 

غروب ال�ضم�ض، ب�ضعر 12++ ديناًرا بحرينًيا.

ا لالأطفال، اإذ �ضي�ضتمتع من هم دون ال�ضاد�ضة بتناول الطعام جماًنا،  و�ضيوفر الفندق مكاًنا خا�ضً

اأما من ت�ضل اأعمارهم اإىل الرابعة ع�ضرة، ف�ضيتم تقدمي لهم الوجبات بن�ضف ال�ضعر.

للحجوزات اأو للمزيد من املعلومات، يرجى التوا�ضل على 17531122 اأو عرب الربيد االإلكرتوين 

.info.cpbahrain@ihg.com

وجبة �إفطار وغبقة ال ت�ضاهى:
ا لتنا�ضب رغبات  ُيقدم فندق كراون بالزا اأجواًء رم�ضانية مثالية بقوائم طعام م�ضممة خ�ضي�ضً

ال�ضركات، الإقامة ماأدبتي االإفطار والغبقة التي ت�ضمن اال�ضتمتاع باالأجواء ال�ضاحرة والفريدة يف غرف 

ا وال يزيد على 1000 �ضخ�ض. خا�ضة فاخرة، لعدد ال يقل عن 30 �ضخ�ضً

ومبا اأن �ضهر رم�ضان هو �ضهر العطاء، ف�ضيقوم فندق كراون بالزا البحرين هذا العام بالتربع 

بـ500 دينار بحريني لكل وجبة اإفطار.

اخلا�ض  االجتماعات  فريق  مع  التوا�ضل  يرجى  اأكرث،  اأو  ا  �ضخ�ضً  30 من  املكونة  للمجموعات 

بالفندق الذين �ضيعملون على م�ضاعدتكم.

للحجوزات اأو للمزيد من املعلومات، يرجى التوا�ضل على 17525888 اأو 17531122، اأو 

.events.cpbahrain@ihg.com عرب الربيد االإلكرتوين



اأوقات الإفطار والغبقة
 8:30 �إىل  �ل�شم�س  غروب  من  �لإفطار  وجبة  ُتقدم 

م�شاًء.

)�لبالغني( -  ديناًر� بحرينًيا  �لإفطار: 12++  بوفيه 

�لأحد �إىل �لأربعاء.

 - )�لبالغني(  ديناًر� بحرينًيا  �لإفطار: 14++  بوفيه 

�خلمي�س �إىل �ل�شبت.

�لأطفال من �شن �لر�بعة �إىل �لثانية ع�شرة: 6.500++ 

دينار بحريني، �أما �لأطفال من هم دون �لر�بعة، فوجبتهم 

تكون جمانية.

�لثانية  �إىل  م�شاًء  �لتا�شعة  من  �ليومية  �لغبقة  ُتقام 

�شباًحا، مع قائمة طعام مفتوحة �أو قائمة طعام حمددة.

و�لأفر�د  و�لعو�ئل  �خلا�شة  باحلجوز�ت  ُيرحب   •
ا. لعدد ي�شل �إىل 30 �شخ�شً

ا، يرجى  • للحجوز�ت �لتي ت�شم �أكرث من 30 �شخ�شً
لال�شتمتاع  بنا؛  �خلا�س  �حلجوز�ت  فريق  مع  �لتو��شل 

بتجربة رم�شانية ��شتثنائية يف قاعة �لرفاع.

التوا�صل  يرجى  املعلومات،  من  للمزيد  اأو  للحجوزات 

على 36967749 اأو 17227777، اأو عرب الربيد الإلكرتوين 

.selections.icbahrain@ihg.com

قاعة الرفاع

حلجوزات ال�صركات واملوؤ�ص�صات اخلا�صة

تتزين قاعة �لرفاع يف �شهر رم�شان هذ� �لعام بت�شميم 

�شرقي تقليدي، ميتزج باحلد�ثة وباإطاللة ر�ئعة ومميزة.

رم�شان يجمعنا على وجبة �لإفطار يف �شهر رم�شان. 

متنوع  ببوفيه  و��شتمتعو�  �لعمل  يف  زمالئك  مع  �جتمع 

وحافل باأ�شهى �لأطباق �لرم�شانية.

و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  رم�شان  �شهر  طو�ل  ن�شتقبل 

�لعربية  بالقهوة  �ل�شتمتاع  لل�شيوف  �إذ ميكن  �خلا�شة، 

بالإ�شافة �إىل بوفيه رم�شاين متعدد �لأ�شناف، على �أنغام 

�ملو�شيقى �ل�شرقية �ل�شاحرة ح�شب �لطلب.

تعتمد الأ�صعار على القوائم املختارة.

* �حلجز متو�فر للحجوز�ت �خلا�شة �ملكونة من 50 

ا �أو �أكرث. �شخ�شً

يرجى  ا،  �شخ�شً  50 من  �أقل  �لعدد  كان  حال  يف   *

�لتو��شل مع �لفريق �خلا�س باحلجوز�ت للح�شول على 

�فُتتحت  �لتي  �لرم�شانية  �خليمة  بخ�شو�س  معلومات 

حديًثا.

التوا�صل  يرجى  املعلومات،  من  للمزيد  اأو  للحجوزات 

convention. على 17208314، اأو عرب الربيد الإلكرتوين

.icbahrain@ihg.com

احتفل ب�ضهر رم�ضان املبارك يف خيمة الريجن�ضي الرم�ضانية

يقدم فندق إنتركونتيننتال ريجنسي البحرين لضيوفه الكرام هذا العام خيمته الرمضانية المميزة والفاخرة 
الواقعة بالقرب من الونج اإلليمنتس المطل على بركة السباحة. اسُتوحي تصميم الخيمة الرمضانية الفاخرة من 
العادات والتقاليد العربية، وتقع بالقرب من المطعم الرئيس سليكشنز، وتستوعب حوالي 200 شخص ليستمتعوا 

ببوفيه رمضاني يزخر بأشهى األطباق التقليدية إلى جانب المأكوالت العالمية اللذيذة. 
كذلك يتيح فندق الريجنسي في خيمته لمرتاديه تجربة فريدة من خالل توفيره للغبقة الرمضانية التي 

تضم أشهى وألذ األطباق المحّضرة باستخدام نكهات محلية طازجة ال تقاوم، ال تفوتوا الحضور ألحلى األجواء 
الرمضانية الممزوجة بالضيافة العربية األصيلة التي تضمن لكم قضاء أروع وأجمل األوقات.
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ع�ضاء الإعالم قبل رم�ضان يف فندق »ويندام جاردن« املنامة باجلفري
فندق ويندام جاردن المنامة في الجفير استضاف مأدبة عشاء فاخرة قبل رمضان مع وسائل االعالم في 29 ابريل 2019.

بحضور شركاء االعالم المحليين والمؤثرين في وسائل االعالم االجتماعية، رحبت إدارة فندق ويندام جاردن بالضيوف في أجواء 
شرق أوسطية في مطعم Via Brasil بالطابق الثامن والعشرين مع اطاللة خالبة على أفق البحرين الذي يعرض أفضل النكهات 

الرمضانية الموسمية واالطباق المحلية.

تجربة رمضانية فريدة في خيمة »ليالي الزالق«

ي�سعى فندق �سوفيتل الزالق البحرين تاال�سا �سي و�سبا لتقدمي جتربة 

فريدة عن طريق اإعداد اإفطار وا�سع وقائمة غبقة مميزة خالل �سهر رم�سان 

املبارك.

يعك�س ديكور خيمة »ليايل الزالق« اأجواء رم�سانية مميزة مع بوفيه 

اإفطار وغبقة فخم بالقرب من البحر، وهذه اخليمة قد حازت على العديد 

من اجلوائز املرموقة.

روح  تعك�س  ومتنوعة  غنية  اأطباقا  املميزة  التجربة  هذه  لكم  وتوفر 

�سحية  مكونات  جمموعة  با�ستخدام  بعناية  وحت�سر  رم�سان.  �سهر 

كذلك،  الذاكرة.  يف  را�سخة  والغبقة  االإفطار  جتربة  تبقى  بحيث  ومغذية 

املرح،  من  اأجواًء  اإليها  ت�سفي  حية  عربية  مو�سيقى  عزف  اخليمة  يتخلل 

حيث يتمتع ال�سيوف مبجموعة اأحلان كال�سيكية تهيئهم الأجواء ال�سهرة 

املميزة.

وي�ستمتع كل القا�سدين لفندق �سوفيتل باإفطار وغبقة من الطراز االأول، 

املتخ�س�سني  العرب  الطهاة  واأمهر  اأف�سل  جلب  على  الفندق  حر�س  لذلك 

اأ�سهى االأكالت الرم�سانية املميزة. وتقوم حمطات الطهي احلية  اإعداد  يف 

للفول  باال�سافة  العربي،  واخلبز  وال�ساورما  املناقي�س  اأ�سهى  بتوفري 

والفالفل والبليال.

املمتعة  واالألعاب  الن�ساطات  من  بالعديد  اال�ستمتاع  �سغاركم ميكنهم 

يف ركن االأطفال والتي ت�سمل العديد من الن�ساطات الفنية واحلرفية.

بوفيه االإفطار يف خيمة ليايل الزالق يبداأ من غروب ال�سم�س اىل 8:30 

الع�سائر  وت�سمل  لل�سخ�س  بحرينًيا  ديناًرا   20 ب�سعر  ويتوفر  م�ساء. 

الفقرات  مع  الغبقة  وبوفيه  واملاء.  الغازية  وامل�سروبات  الرم�سانية 

الرتفيهية احلية يف اخليمة او خارجها يتوفر ب�سعر 23 ديناًرا بحرينًيا 

لل�سخ�س وت�سمل الع�سائر الرم�سانية وامل�سروبات الغازية واملاء.

بتقدمي  واحلفالت  املنا�سبات  فريق  �سيقوم  االأعمال  لرجال  بالن�سبة 

خدمة مميزة بالقيام بكافة الرتتيبات املتعلقة باالإفطار اأو الغبقة اخلا�سة 

بوفيه  واإعداد  �سيوفكم  من  �سخ�س   600 اإ�ست�سافة  فيمكننا  ب�سركاتهم، 

رائع ير�سي كافة االأذواق.

بـ  االت�سال  يرجى  املعلومات،  من  املزيد  على  وللح�سول  للحجز 

.17636363
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ألول مرة تبدأ آغنر الموسم الجديد بتشكيلة ما 
قبل الخريف 2019: سواء كانت قطعة كالسيكية 
أو معاصرة، كبيرة أو صغيرة، أنيقة أو خفيفة – 

فإن مجموعة الحقائب الجديدة كوزيما وسافونا 
تعكس الحب للتفاصيل.

خالل جلسة التصوير لم تستطع المؤثرة 
األلمانية نينا شويتشتنبرغ أن تقاوم الحقائب 

الساحرة مع التفاصيل المرحة مثل طبعة 
البانسي أو نقشة الشعار »A« المميزة.

تشبه سلسلة حقائب كوزيما اسم السيدة 
اإليطالية، والذي يمثل الجمال. ستقنعك الحقيبة 

ذات المقبض الكبير أو حقيبة الكتف الصغيرة 
في المجموعة الكالسيكية بسبب خليط المواد: 
الغطاء من جلد السافيانو وباقي أجزاء الحقيبة 

من جلد الجرين، تم تصميم الحقائب بثالثة الوان: 
األسود، العنابي أو األزرق الداكن.

 القفل في الجهة األمامية هو جزء مهم 
ملفت لألنظار ويقدم تصريحا قويا. الجزء الخلفي 
للحقيبة يخفي سرا صغيرا: جيب إضافي بسحاب 

لمساحة تخزين إضافية. تتوفر حقيبة الكتف 
الصغيرة بإصدار خاص باللونين العنابي أو األزرق 

الداكن مع طبعة استثنائية: طبعة البانسي تميز 

الموسم الجديد وتمنح الحقائب المرح والخفة.
لقد استوحي تصميم مجوعة سافونا من 

الموديالت في أرشيف آغنر التي تتميز بعناصرها 
المعدنية ذهبية اللون ما سيجعل قلب محبي 

الموديالت الكالسيكية يخفق أسرع. شكل 
األصفاد على الحقيبة توحي بشعار حدوة 
الحصان المشهور آلغنر ويمنح حقائب اليد 

والكتف المظهر الكالسيكي األنيق. النقشة 
الجديدة المطورة والمزخرفة على الحقيبة توفر 

إشارة اخرى إلى تاريخ العالمة التجارية وتمنح 
الحقيبة مظهرا كالسيكيا مؤكدا.

»اآغرن« تبداأ املو�شم اجلديد مع ت�شكيلة ما قبل خريف /   �شتاء 2019

حقائب كوزيما وسافونا تعكس األناقة والسحر
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»الريتز-كارلتون البحرين« يدعو �سيوفه لال�ستمتاع باأجواء رم�سانية �ساحرة

اأ�ضهى وجبات الإفطار والغبقة يف خيمة »فيفا م�ضايا« الرم�ضانية الفاخرة

ومتتد خيمة »م�سايا« على م�ساحة 40x40 مرًتا، 

والت�سميم  التقليدية  الإ�سالمية  العمارة  بني  وجتمع 

املنتجع  فلل  بني  فخمة  جتربة  لتقدم  الع�سري 

ال�ساطئية. وتتميز ب�سكلها الهند�سي املثّمن من اخلارج 

من  والراحة  الدفء  على  تبعث  التي  وت�ساميمها 

الداخل، اإذ حتت�سن منطقة وا�سعة خم�س�سة للجلو�س 

�سقفها  ويزّين  الأنيقة،  الطاولت  من  عدًدا  وت�سم 

جمموعة من امل�سابيح ذات الطراز املغربي التي جتمع 

لت�سيء  املعا�سرة  واللم�سات  التقليدي  الت�سميم  بني 

املوائد املفتوحة.

بالإنابة  التنفيذي  الرئي�س  خ�سيل  اآل  حممد  وقال 

 VIVA يف  متحم�سون  »نحن  البحرين:   VIVA يف 

للعام  الريتز-كارلتون  فندق  مع  ل�سراكتنا  البحرين 

للرتحيب  البواب  فتح  يعاد  اإذ  التوايل.  على  التا�سع 

بالعائالت وال�سركات و الزمالء والأ�سدقاء لالن�سمام 

اإلينا يف عام جديد مليء بالحتفالت التي تركز على 

الرم�سانية  اخليمة  يف  البحرينية  والتقاليد  العادات 

ال�سهرية VIVA م�سايا«.

�سهر  خالل  يومًيا  ال�سيوف  اخليمة  وت�ستقبل 

رم�سان لتوفر اأجمل الأم�سيات التقليدية، اإذ يتم تقدمي 

م�ساًء،   8 ال�ساعة  حتى  ال�سم�س  غروب  من  الإفطار 

الواحد،  لل�سخ�س  بحرينًيا  ديناًرا   32 مقابل  وذلك 

ال�ساعة  وحتى  م�ساًء   9 ال�ساعة  من  فبدًءا  الغبقة  اأما 

الليل مقابل 35 ديناًرا بحرينًيا. كما  2 بعد منت�سف 

ميكن لل�سيوف حجز اإحدى اخليم اخلارجية املك�سوفة 

اأف�سل  مع  اأنف�سهم  وتدليل  اأ�سخا�س  لـ8  تت�سع  التي 

اخلدمات الراقية، وذلك مقابل 360 ديناًرا بحرينًيا.

جوائز  عدة  على  احلائزة  الفندق  مطاعم  وتوفر 

من  باقة  مع  العاملية  الأطباق  باأ�سهى  للتلذذ  فر�سة 

الأم�سيات  هذه  خالل  املميزة  الرتفيهية  العرو�س 

ما  املرتفة  املوائد  متزج  كما  املباركة.  الرم�سانية 

من  امل�ستوحاة  الأ�سيل  العربي  املطبخ  اأطباق  باأ�سهى 

تزيد  خيارات  ال�سيوف  لتمنح  الع�سرية،  الو�سفات 

على 100 طبق، اإىل جانب حمطات طهو حية واأركان 

ال�ساخنة  املقبالت  وحمطات  ال�ساج  وخبز  حلوم 

والباردة وال�سلطات واأطباق ال�سواء والطاجن واأوزي 

مبطاعم  اخلا�سة  املن�سات  من  وغريها  ال�ساأن،  حلم 

و»برميافريا«.  كاهلو«  و»كانتينا  و»تاي«  »نريفانا« 

احللويات  اأ�سناف  مع  ال�سهية  الوجبة  ختام  ويحلو 

حمبي  من  �سواء  الذواقة،  جميع  �سرت�سي  التي 

احللويات الرم�سانية التقليدية اأو احللويات الع�سرية 

والآي�سكرمي الرتكي. ملزيد من املعلومات عن العرو�س 

الرم�سانية يف ل ميد، باملز، نريفانا، لبالج، لوبي لوجن 

اأو  اإىل احلجز للمجموعات  وريتز جورميه، بالإ�سافة 

احلفالت اخلا�سة يف مطعم »ل تيبل كروغ-باي واي«، 

يرجى التوا�سل عرب الرقم 17586499.

أعلن منتجع »الريتز- كارلتون، البحرين«، الوجهة الشاطئية الفاخرة من فئة خمس النجوم، إطالق خيمته الرمضانية المميزة خالل شهر مايو 
بالتعاون مع شركة »VIVA البحرين«، موفًرا لضيوفه تجربة استثنائية وأجواًء رمضانية أصيلة ال تنسى. إذ تتيح الخيمة الفاخرة VIVA مسايا 
للضيوف االستمتاع بأشهى موائد اإلفطار والغبقة مع إطاللة مذهلة على مياه الخليج العربي، وتتميز بتصميمها األنيق الذي أبدعه مصمم 

الديكور واألثاث الشهير عمار بشير.
وفي هذا اإلطار، قال برنارد دو فييل مدير عام فندق »الريتز-كارلتون، البحرين«: »يدعو فندق الريتز-كارلتون البحرين ضيوفه وأعضاء رويال 
بيتش كلوب إلى زيارة خيمته الرمضانية لالحتفاء بتقاليد الشهر الفضيل واالستمتاع بتناول أفخر األطباق التي يبدعها الطهاة الحائزون على 

عدة جوائز عالمية. ونعد ضيوفنا بأن خيمة هذا العام ستضاهي بتصميمها وموقعها ما قدمناه خالل األعوام السابقة«.

ا�ضتعدادات �ضركة املطاحن ل�ضهر رم�ضان الف�ضيل
�سناعة  يف  رائدة  �سركة  هي  املطاحن  �سركة 

اإنتاج  يف  متخ�س�سة  اململكة،  يف  الغذائية  املواد 

التقنيات  اأحدث  با�ستخدام  وذلك  الدقيق،  منتجات 

�سلمان.  ميناء  بالكامل يف منطقة  املوؤمنة  واملعدات 

الغذائية،  املواد  �سالمة  على  املطاحن  وحتر�س 

والنظافة  للمنتج  ال�سالمة  درجات  اأق�سى  ل�سمان 

وخط اإنتاج مكثف عايل اجلودة يف جميع املنتجات 

اأعلى  توفري  يف  ل�سمان  وذلك  تنتجها؛  التي 

م�ستويات اجلودة للم�ستهلك. 

عبداللطيف  الإدارة  جمل�س  رئي�س  واأكد 

رم�سان  ل�سهر  تاأهب  على  ال�سركة  اأن  العوجان 

ال�سركة  اإدارة  جمل�س  اأن  اإىل  م�سرًيا  الف�سيل، 

لتوفري  الهتمام  كل  يوليان  التنفيذية  والإدارة 

متطلبات اململكة من الطحني وم�ستقاته؛ حفاًظا على 

الأمن الغذائي ولتغطية حاجة ال�ستهالك املحلي يف 

هذا املو�سم تنفيًذا لإر�سادات احلكومة الر�سيدة. 

فكعادتها  ال�سركة،  ا�ستعدادات  يخ�س  فيما  اأما 

البيع  منافذ  لتزويد  م�ستعدة  املطاحن  �سركة 

املختلفة باحتياجاتها من املنتجات التي يقبل عليها 

ب�سكل لفت، كطحني  �سهر رم�سان  امل�ستهلكون يف 

اجلري�س،  اللقيمات،  طحني  ال�ستعمالت،  جميع 

املنتجات  من  الرقاق، وغريها  وخبز  الهري�س  حب 

التزويد  جانب  اإىل  الرم�سانية،  بال�سلة  اخلا�سة 

اليومي لأكرث من 685 خمبًزا �سعبًيا واأكرث من 74 

)اأوتوماتيكًيا( باحتياجاتها من الطحني  اآلًيا  خمبًزا 

املدعوم.

واأخرًيا، اأعرب رئي�س جمل�س الإدارة عن اأ�سمى 

يف  الر�سيدة  للقيادة  والمتنان  ال�سكر  م�ساعر 

امل�ستمر لقطاع  البحرين؛ وذلك لدعمها وت�سجيعها 

هذه  لتوفري  املطاحن  ول�سركة  اململكة،  يف  الأغذية 

قبل احلكومة  املدعومة من  املهمة  الغذائية  ال�سلعة 

جلميع املواطنني والقاطنني يف مملكتنا احلبيبة.
عبداللطيف العوجان
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مجوهرات العلوي تطلق تشكيلتها
الخاصة بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر

قبتها  عليها  �أ�ضفتها  ع�ضرية  مل�ضة  مع  �لبحرينية،  �مللكية  �لبيوت  وت�ضميم  عمارة  من وحي 

�ملهيبة، تقدم خيمة �ل�ضر�يا ت�ضميما فريًد� وفخًما ل�ضتقبال �ل�ضيوف على �لإفطار و�لغبقة طيلة 

�ضهر رم�ضان �لكرمي. 

�أو  �أو ��ضت�ضافة زمالء �لعمل  ا  �ضممت لتكون مثالية للجميع، �ضو�ء كان جتمًعا عائلًيا خا�ضً

دعوة �لأ�ضدقاء. 

�لنجوم مب�ضتوى  رم�ضانية حتت  �لأ�ضيلة يف جتربة  �لعربية  �لتقاليد  �ل�ضر�يا  حتيي خيمة 

خدمة ل ي�ضاهى، كما يقدم بوفيه �لإفطار ت�ضكيلة متنوعة من �أ�ضهى �لأطباق �لعربية و�لعاملية، 

و�مل�ضروبات  �حللويات  �أطيب  من  منتقاة  ت�ضكيلة  جانب  �إىل  و�ل�ضو�ضي،  �لبحرينية  و�لأطباق 

�لرم�ضانية. و�ضي�ضتمتع �ل�ضيوف باأنغام �ملو�ضيقى �لعربية �لتي ت�ضدح يف �لأجو�ء كل ليلة. 

�ل�ضتمتاع  ي�ضتطيعون  )�ل�ضي�ضة(  فمحبو  فاخر،  بوفيه  جمرد  من  �أكرث  �ل�ضر�يا  خيمة  تقدم 

بالختيار من بني ت�ضكيلة متنوعة من �لنكهات �ملميزة يف �لرت��س. 

يقدم �لإفطار ب�ضعر 27 ديناًر� بحرينًيا، ويقدم �ل�ضحور ب�ضعر 29 ديناًر� بحرينًيا، فيما حتظى 

ا من خالل �لتو��ضل مبا�ضرة مع �ملنتجع. �ملجموعات من 10 �أ�ضخا�س فاأكرث �ضعًر� خا�ضً

لالإفطار  بحرينًيا  ديناًر�   650 ب�ضعر  �مل�ضبح  كبائن  جتهيز  يتم  خ�ضو�ضية،  �أكرث  ولتجربة 

و�لغبقة، �ضاملة جمموعة من �لأطباق �ل�ضهية، مع �ضي�ضة غري حمدودة )10 �أ�ضخا�س بحد �أدنى(.

ّممت عرو�س �لإقامة يف جمري� رويال  وملن يريدون �مل�ضي بهذه �لتجربة �إىل �أبعد من ذلك، �ضُ

�ضر�ي لتكون �ضبًبا مثالًيا لق�ضاء وقت ممتع مع �أحبائك يف رم�ضان. تبد�أ �لباقات من 115 ديناًر� 

وت�ضجيل  �ل�ضباحة  على  خ�ضم   %15 منها  �أخرى  ومز�يا  �ل�ضحور،  �ضاملة  ليلة  لق�ضاء  بحرينًيا 

خروج متاأخر جماًنا. 

�لرقم  على  �ضر�ي  رويال  جمري�  مبنتجع  �لت�ضال  ُيرجى  و�حلجز،  �ملعلومات  من  ملزيد 

.jrsb.brasserieroyale@jumeirah.com 77707070 �أو �لتو��ضل عرب �لربيد �لإلكرتوين

منتجع »جمريا رويال �سراي« يقدم جتربة
ال تن�سى بخيمة ال�سرايا اجلديدة يف ال�سهر الكرمي
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