
 
 

 

 خبـــــر صحفــي
 صادر عن المركز اإلعالمي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة

 

 مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمتواصل الحضاريبمشاركة 

 يستضيفالمجلس المصغر اليوم الخميس" كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت"

 يشجع عمى تناول المأكوالت الصحية"أي ووك" مطعم *

 

يقدم كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت العديد من الفعاليات الثقافية واالجتماعية التي :2016 مارس 2دبي، 
  المجمس المصغر مارس، باستضافة 3تضفي عمى المجتمع الفائدة مع المرح، ويقوم الكانتين اليوم، الخميس 

 لمتواصل الحضاري  بن راشد آل مكتوممركز الشيخ محمدمن قبل  بعد الظييرةخالل فترةعروض طيي الذي يقدم 
. الذي يشجع جميع زواره لتناول المأكوالت الصحية" أي ووك"مطعم وبمشاركة 

 

 



 
 

 

من جميع " عينات المأكوالت"التي تتيح لزوارىا تجربة " وعاء األمل"ويستضيف الكانتين اليوم في المساء، فعالية 
 . درىما لمشخص الواحد80بائعي المأكوالت مقابل 

 
 منال العالم تتألق

 مارس، اجتمع خبراء المأكوالت في المنصة الرئيسية لكانتين الشاطئ برعاية 1وبالعودة إلى يوم الثالثاء، 
اتصاالت لتجربة المأكوالت الشرقية المستوحاة من الشرق األوسط، فقد قامت الشيف منال العالم، ممكة المطبخ 
العربي بابتكار عدة أطباق أمام متابعييا منيا طبق النودلز مع الكوسا والدجاج المقمي وصمصة العسل والميمون 

الغني بالفواكو وصمصة " الباف باستري"والثوم والطبق الرئيسي سمك اليامور مع الصمصة الحمراء وطبق الحموى 
 .وقامت بعدىا باإلجابة عمى أسئمتيم المتنوعة.  التوفي

 
بات الناس في ىذه الفترة مشغولين جدًا لمطيي، وأنا أسعى إلى أن أقدم بعض النصائح : "وقالت منال العالم

بعاده عمى أن يكون عمل روتيني ممل وتحويمو إلى نشاط عائمي عمى سبيل  لتحويل الطيي إلى متعة حقيقة وا 
 ."المثال

 



 
 

 



 
 

 

وأكدت منال العالم عمى أن كانتين الشاطئ كان فرصة كبيرة لمحبي المأكوالت إلى تجربة المأكوالت منزلية الصنع 
أنا أشجع جميع سكان الدولة بأن ال يفوتوا عمى أنفسيم ىذه : "المقدمة من عدة باعة في مكان واحد، وقالت

الفرصة الرائعة التي تقدم مفيوم جديد لتذوق المأكوالت مع غيرىا من النشاطات الممتعة والمسمية لجميع أفراد 
 ."العائمة

 

 
 
الجدير بالذكر أن مؤسسة دبي لمميرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، و

" كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت"وباألخص خالل فعالية " ميرجان دبي لممأكوالت"تمتزم خالل الدورة الثالثة من 
أن تقدم أفضل األنشطة التي تدعم محور الميرجان باحتفال الجميع بالمذاقات وتعزز مكانة مدينة دبي بوصفيا 

ويذكر أن اإلسالمي لألغذية ىو راعي الفعالية في . وجية عالمية وعاصمة فنون الطيي عمى مستوى المنطقة
 ."كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت"

 
 


