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التنوع في مطاعم احلزم
يجـذب اجلمهــور لإلفطــار

محمــد عبدالكريـــم العمـــادي: محمــد عبدالكريـــم العمـــادي: 

أكــد الســيد محمــد عبدالكــرمي العمــادي، الرئيــس 
التنفيــذي لشــركة العمادي للمشــاريع واحلزم، أن 
إطــالق احلــزم ملبادرة«تريــق عندنا وخلــي الصفة 
علينــا» تهدف إلى تشــجيع اجلمهــور لتناول طعام 
اإلفطــار، ألنه يعتبر من الوجبات الرئيســية خالل 
اليــوم، إال أنهــا تعتبــر من األساســيات التــي تهملها 
علــى  ســلبًا  يؤثــر  وجتنبهــا  النــاس،  مــن  شــريحة 

صحة اإلنسان. 
وأشــار إلــى أن احلــزم أطلــق هــذه املبــادرة بهدف 
تشــجيع  عبــر  الوجبــة،  بهــذه  األهميــة  تعزيــز 
املطاعــم التــي يحتضنها لفتح أبوابهــا خالل الفترة 
الصباحيــة، وتخصيــص وجبــات إفطــار لتقدميها 
للزبائــن، خاصــة وســط األجــواء املثالية فــي الهواء 

الطلق في احلزم.
وقــال إن املقبلــني علــى تنــاول طبــق اإلفطــار فــي 
احلــزم فــي الفتــرة الصباحية ســتكون لهم خدمة 
ركن الســيارات مجانًا، كخطوة تهدف إلى تشجيع 
القــدوم وتناول اإلفطار وشــرب قهوة الصباح في 
سلســلة املطاعــم الواســعة واملتنوعــة، مــن الســاعة 
معظــم  أن  وأكــد  ظهــًرا.   ١٢ وحتــى   صباحــاً   ٨
املطاعــم التــي تفتــح أبوابهــا فــي الفتــرة الصباحيــة 
تشــكل أغلبية مطاعم احلزم، وتضم القوائم التي 
تقدمهــا وجبــات اإلفطــار، حيــث يتجــاوز عددهــا 
الـــ١٣ مطعمــاً، كمــا تشــارك الكافيهــات أيًضــا فــي 
املبــادرة، عــدا املطاعم التي توفر وجبــات الغداء أو 

العشاء فقط.
املقدمــة  األطبــاق  فــي  التنــوع  أن  إلــى   ونــوه 
واملشــروبات مــن أهــم األمــور التــي متيــز احلزم، 
والتركــي  اإليطالــي  للمطبــخ  احتضانــه  منهــا 
والعربي واإليراني والفرنسي والقطري، وهذا ما 
يعطــي تنوعــاً للعمالء والضيوف. وقال إن املطاعم 
املشــاركة تتميز بتقدمي وجبــات مميزة ومختلف 
أنــواع القهــوة والشــاي، وهــذا يســاهم فــي تشــجيع 

الناس على تناول هذه الوجبة في الصباح.
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يقدم هاون كوفي متعة فريدة لعشاق األجواء 
الكالسيكية العريقة، حيث يستقبل زواره وسط أجواء 

عتيقة من الديكورات اخلشبية والكراسي املصنوعة 
من قماش اخليمة القطرية. يوفر هاون كوفي إفطاًرا 

قطريًا دسًما وشهًيا ومتنوًعا، مثل الشكشوكة والبالليط 
والعصيدة، واخليمة التي حتتوي على البصل و الطماطم 
والبازالء اخلضراء والكاجو وحلم اخليمة  ويقدم الطعام 
في هاون كوفي في شرفة بانوراما املميزة،  حيث يقدم 

مختلف أنواع القهوة العربية بنكهتها األصيلة. ويبدأ 
هاون باستقبال  زبائنه من الساعة التاسعة صباًحا 

وحتى ١٢ظهًرا، ليتيح الفرصة للجمهور للمجيء في 
مختلف أوقات الفترة الصباحية لتناول اإلفطار، حيث 
يسعى هاون كوفي ألن يكون وجهة لتناول اإلفطار في 

جو عربي أصيل  في احلزم. ويخصص هاون كافيه 
أماكن خاصة للعائالت، حيث تتميز بديكور مستوحى 
من التراث القطري، ويوفر عدة مواقع في اخلارج أو 

الداخل أو من على الشرفة املطلة على احلزم، التي تعتبر 
منطقة خاصة للذين يرغبون في تنظيم احتفاالت 

مميزة و فريدة من نوعها.

هاون كوفيهاون كوفي
اإلفطـار وسط أجواء قطريـةاإلفطـار وسط أجواء قطريـة

مستوحى من التراث احملليمستوحى من التراث احمللي

الكافيه يقدم مختلفالكافيه يقدم مختلف
أنواع القهوة العربية بنكهاتها األصيلةأنواع القهوة العربية بنكهاتها األصيلة

أماكن خاصة للعائالت ومواقع لتنظيم احتفاالت فريدة من نوعهاأماكن خاصة للعائالت ومواقع لتنظيم احتفاالت فريدة من نوعها
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يتميز مطعم دار الكرم، الذي يحمل مفهوم الضيافة اللبنانية 
األصيلة، بتقدمي األطباق التي يشتهر بها «بلد األرز»، في موقع مريح 

جًدا. ويعتبر تقدمي قائمة طعام إفطار غنية من أولويات املطعم، 
حيث شكل مجموعة من الوجبات التي يشتهر بها املطبخ اللبناني 

اللذيذ، في مزيج غني في صينية حتتوي على خيارات كثيرة، مثل 
الشكشوكة التي يشتهر املطعم بها، واللبنة والبيض وفطائر اللحم 
والزعتر وغيرها، باإلضافة إلى الفالفل الذي يعتبر من األطباق 
املهمة في املطبخ العربي على مائدة اإلفطار. كما يختص املطعم 

بتقدمي املناقيش اللبنانية، التي تعد على اخلبز املقرمش، والفطائر 
مبختلفها مثل الزعتر واجلبنة، واخلبز الساخن املعد في الفرن 

واللحم بالعجني.
كما يقدم املطعم العصائر الطازجة مبختلفها مثل الرمان والبرتقال، 

واملشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة.
 يوفر املطعم اجلذاب خيارات للجلوس في الهواء الطلق، أمام منظر 

جميل يطل على أبراج الدوحة، وأماكن في الداخل وسط الديكور 
الكالسيكي املريح والغني باملقتنيات، وأماكن مخصصة للعائالت.
ويركز املطعم على تقدمي وجبة غذائية متعددة النكهات وتتميز 

بالتنوع، تترجم األصالة التي يتميز بها املطعم اللبناني الشهير مبذاقه 
اللذيذ، وتعتبر شكشوكة دار الكرم من األطباق األكثر طلبًا من قبل 

العمالء، وتتميز بتحضيرها بعناية في دار الكرم، وفق خلطات 
دقيقة لتنتج نكهة فريدة. ويعمل املطعم املتميز باستمرار على تعزيز 

قائمة الطعام اخلاصة به، لتقدمي املزيد من اخليارات، مع احلرص 
على احلفاظ على البصمة املميزة للمطبخ اللبناني. ويفتح املطعم 

أبوابه للجمهور من الساعة التاسعة صباًحا إلى الساعة ١٢ ظهًرا.

دار الكــرمدار الكــرم
اسـم يعكـس أصالـةاسـم يعكـس أصالـة
الضيافــة اللبنانيــةالضيافــة اللبنانيــة

الشكشوكة واللبنةالشكشوكة واللبنة
والفالفل واملناقيشوالفالفل واملناقيش

أبرز األصناف املقدمةأبرز األصناف املقدمة

يوفر املطعم خيارات للجلوس يوفر املطعم خيارات للجلوس 
في الهواء الطلق أمامفي الهواء الطلق أمام

منظر جميل يطل على األبراجمنظر جميل يطل على األبراج

يقــدم قائمــة إفطــار متعـــددة النكهـــات يقــدم قائمــة إفطــار متعـــددة النكهـــات 
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بيض بيرجتوري بيض بيرجتوري 
وفريتاتا اإليطالية وفريتاتا اإليطالية 
وكروك مدام .. أبرز وكروك مدام .. أبرز 
األطباق التي يتميز األطباق التي يتميز 
بها املطعمبها املطعم

تيراميسو الذي تيراميسو الذي 
يقدمه املطعم يقدمه املطعم 
يعتبر األكثر طلبًا يعتبر األكثر طلبًا 
من قبل الزبائن من قبل الزبائن 

بتصميمه الداخلي الفريد واملشرق، يشتهر مطعم هوراتي اإليطالي، 
بتقدمي مجموعة من األطباق على وجبة اإلفطار، تعكس التنوع والتميز.

 Eggs in) وتضم قائمة طعام هوراتي، عدة أطباق منها: بيض بيرجتوري
Purgatory)، وهو بيض مسلوق وباتيه البطاطس املبهرة على طبقة غنية 
من صلصلة املارينارا. يقدم مع شرائح اخلبز اإليطالي، و فريتاتا اإليطالية 

(Italian Frittata)، وهو خليط من اخلضراوات واألعشاب الطازجة 
واجلنب والبيض محضر في الفرن ويقدم على طبقة من أوراق اجلرجير 

اخلضراء ومع صوص هوراتي اخلاص، ويقدم املطعم أيًضا كروك مدام 
(Croque Madame)، وهو طبقات من التوست الطازج املخبوز لدينا، مع 

اجلنب والتركي املدخن، مغطاة بصوص البشاميل اخلاص ومحضرة في 
الفرن، تقدم مع بيض عيون مقلي.

كما يقدم أيًضا فرينش توس، وهو توست طازج مخبوز في املطعم، يقطع 
مربعات كبيرة ويشبع بطبقة غنية من كرمية الفانيليا والبيض، يقدم 

مقرمشاً مع صوص دولشي من شوكوالتة فالرونا الفاخرة والفاكهة 
الطازجة وكرمية جنب املاسكاربون وآلليء الشوكوال، باإلضافة إلى هوراتي 

بانكيك HORATII Pancake ، وهو بانكيك قطني خفيف يقدم مع 
الصوص اخلاص احملضر من شوكوالتة فالرونا الفاخرة والفاكهة الطازجة 

ويزين بكرمية جنب املاسكاربون وقطع الشوكوالتة وسفنج كيكة الفانيليا.
ويعتبر طبق تيراميسرو الذي يقدمه املطعم، من أشهر األطباق وأكثرها 

طلباً من قبل زبائن املطعم، كما تقدم املشروبات من القهوة املختصة 
واملشروبات املختلفة من العصائر الطازجة، بعد إعدادها بعناية وحرفية، 

كما تضم القائمة املقدمة مجموعة السلطات والباستا.
ويحرص عمالء هوراتي على تناول الكيك مع القهوة، والالتيه والكورتادو، 

و ماكتيلز وامليلك شيك، التي متيز املطعم اإليطالي.
يوفر املطعم جلسات خارجية في قلب احلزم، للعائالت واالصدقاء 

والتجمعات، خاصة في األجواء الليلية الساحرة، ويبدأ في استقبال زبائنه 
من الساعة ٩ صباحاً إلى ١٢:٣٠ ظهراً لتناول وجبة االفطار.

هوراتــيهوراتــي
التـراث اإليطالـي العريـقالتـراث اإليطالـي العريـق

جتربة إفطار حصرية تنتظر عمالءه في قلب احلزمجتربة إفطار حصرية تنتظر عمالءه في قلب احلزم
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بـولولـو حسـن اسطـابـولولـو حسـن اسطـا
األطبـاق التركيــة بنكهــة فريــدةاألطبـاق التركيــة بنكهــة فريــدة

يعتبر مطعم بولولو حسن اسطا  التركي، من املطاعم التي حتمل 
مفهوًما نوعًيا وفريًدا في تركيا وعبر سلسلة فروع تنتشر في خارج 

تركيا.  ويقدم املطعم مجموعة من أفضل أطباق اإلفطار التي يشتهر 
فيها ويتميز بتقدميها للزبائن، حيث يتخذ املطعم من مفهوم فريد، 

عنوانه توفير طعام اإلفطار  في مختلف أوقات اليوم، نقطة تعكس 
متيزه وسعيه إلرضاء مختلف األذواق.

ويعتمد املطعم على إعداد األطباق التي يقدمها على املكونات التي 
تصل من تركيا، حيث تعد الوجبات باستخدام املنتجات الطازجة 

والعضوية، منها الشاي التركي، والقشطة املعدة يدوياً. 
وتشمل قائمة الطعام الغنية التي يقدمها مطعم بولولو حسن اسطا  

التركي، مجموعة من األطباق التركية األصيلة، باإلضافة إلى أنه 
يوفر أطباًقا من املطبخ الدولي، مثل: بيض البينديكيت والبطاطس 

والسندويشات مبختلفها، واجلبنة مبختلف أنواعها، واملربى والقشطة 
واخلضراوات، والشكشوكة التركية والبطاطا مع البيض، والطحينة، 

باإلضافة إلى األطباق العربية واملشروبات أيًضا، حيث يشتهر 
املطعم بتقدمي القهوة التركية والعثمانية التي لها تاريخ عريق في 
تركيا وتسمى أيًضا «قهوة السلطان»، ولها فوائد صحية، كما إنها 

مخصصة للطبقة الراقية وألصحاب الذوق الرفيع.
كما يقدم املطعم على املائدة أطعمة تركية أصيلة مثل الكفتة 

باجلبنة والستيك والبرغر واالسكندر، والفطائر التركية مثل الزعتر 
واجلبنة. ومن املنتجات احلصرية التي يتميز بها مطعم بولولو حسن 
اسطا  التركي، هي قهوة «نايف» املميزة، التي ميتلك املطعم حقوقها 

الفكرية، والتي تعد من مواد عالية اجلودة وتقدم دون إضافة 
السكر، وأي مواد اصطناعية، ومبكونات صحية وفريدة من نوعها، 

حيث نالت إعجاب الكثيرين.
كما يحرص املطعم على تقدمي مختلف األطباق بأسعار مناسبة في 

متناول الزبائن، وتتسم بالتنوع والشمول، كما أن للمطعم ديكوًرا 
فريًدا مستلهًما من التصميم التركي احلديث، ويتميز بالبساطة 

والهدوء والتناسق، ليضفي الراحة على الزبائن. 
ويوفر املطعم قاعة خاصة لالحتفاالت واملناسبات اخلاصة ويقوم 
فريق من املطعم بإعداد القاعة وتزويدها بجميع املستلزمات التي 

يتطلبها االحتفال.  ويرحب املطعم بضيوفه لتجربة األطباق التركية 
األصيلة بدًءا من الساعة ٩ صباًحا، ويستمر في تقدمي وجباته في 

مختلف أوقات اليوم.

الشكشوكة التركية وبيض 
البينديكيت والبطاطس والسندويشات 

أبرز أطباق اإلفطار املقدمة

يحمــل تاريخــا عريقــا وسلسلــة عامليــة واسعــة

يعتبر مطعم رجب اسطا من أفضل املطاعم املعروفة في اسطنبول من 
منذ عام ١٩٧٨، حيث يشتهر بتقدمي أطباق من الطبخ املنزلي على اختالف 

أنواعه، ويتميز بتقدمي أطباق من املطبخ التركي والعربي، والتي يتم تعد 
باستخدام خلطات خاصة من التوابل ابتكرها الطاهي الشهير األسطى رجب، 

ويتواجد فرعه الوحيد في العالم في الدوحة وحتديداً باحلزم.
يتميز مطعم رجب اسطا بديكور مستوحى من احلضارة العثمانية يطغى 

عليه اللون األزرق الذي يعكس األناقة والرقي على اجللسة إلى جانب جدرانه 
التي تزدحم بصور عديدة من التراث العثماني والتي تضفي على املطعم 

حميمية توازي الديكور املنزلي. يقدم مطعم رجب أسطى لزبائنه  جتربة 
فطور فريدة من نوعها على الطراز العثماني األصيل، من خالل قائمة غنية 

من مختلف املأكوالت التركية الشهيرة ابتداًء من الساعة ٩ صباحاً وحتى 
١ بعد الظهر، تشمل هذه القائمة أكالت تركية طازجة حيث يعد اإلفطار 

التركي املكون من وجبة قوامها اجلنب الدسم بأنواعه والزيتون وأطباق 
البيض، ومربى الفواكه، والسجق املشوي، وكوب من الشاي، الذي يعتبر 

من أهم العادات الراسخة في املجتمع التركي.  يقدم مطعم رجب أسطا 
لإلفطار مائدة عامرة باألصناف ذات املذاق املميز، مثل صلصة التزاتزيكي 
وهي صلصة كثيفة متتزج فيها شرائح الفلفل األخضر الطويلة مع الزبادي 

والبقدونس والبصل والثوم واخليار، ويُزين الطبق مبقدار من الزبد الطري، 
وطبق اجلنب باألعشاب ويكون اجلنب طازًجا ومفعًما بالنكهات. 

باإلضافة إلى طبق البيض السميك املكون من بيض وزبد ودقيق، وبيضة 
مقلية مغطاة باللحم املطهي على نار هادئة. و يتوفر طبق الفطور في مطعم 
رجب اسطا من شخص إلى ٤ أشخاص بأسعار مختلفة ومرضية حيث يقدم 
املطعم أسعاًرا خاصة مبناسبة الفطور للعائالت. وفي هذا السياق صرح طارق 

نبيل مدير املطعم: «يحرص األتراك في جميع ربوع تركيا على تناول اإلفطار 
كطقس يومي، ويتفننون في إعداده، ونحن نسعى من خالل فرع رجب 

أسطا في الدوحة الواقع في احلزم أن  ننقل التجربة إلى عمالئنا  من خالل  
ُمحترفي عالم الطبخ، حيث ابتدأ املطعم مسيرته في الطبخ وابتكار أساليب 

الطهي من عام ١٩٧٨م، وإلى جانب الفطور  تبدأ جزئية األطباق الرئيسة 
املُتنّوعة، والتي تُناسب كافة األذواق، وتتضمن اللحوم والدجاج بِعدة أشكال، 

املشاوي، الصلصات، واحملاشي بكافة أنواعها. 

رجــب اسطــارجــب اسطــا
فخامــــة الضيافــــة التركيـــــةفخامــــة الضيافــــة التركيـــــة

جتربـــة إفطار علـــى الطــــراز العثمانــــي جتربـــة إفطار علـــى الطــــراز العثمانــــي 

متابعــة: أميمـــة بن عرفــة

خلطات خاصة من التوابل خلطات خاصة من التوابل 
ابتكرها الطاهي الشهير ابتكرها الطاهي الشهير 

األسطى رجباألسطى رجب



الخميس ١٤ جمادى األولى ١٤٤١ هـ   ٩ ينايـر ٢٠٢٠ مملحق خاص تصدره                                    

6

مقهى أنتيكومقهى أنتيكو
خيارات إفطار صحية تنتظر العمالءخيارات إفطار صحية تنتظر العمالء

يقدم مقهى أنتيكو تشكيلة متنوعة من خيارات اإلفطار في 
احلزم، حيث تتميز القائمة املقدمة مبجموعة غنية من 

األطباق األصيلة. 
ويتم إعداد األطباق وفًقا ملقادير مختارة بعناية جًدا، حيث 

يحرص املقهى على استخدام املقادير العضوية الصحية، 
والطازجة لكي تعزز من نكهة األطباق املقدمة للعمالء.

من أبرز الوجبات التي حتتويها قائمة طعام مقهى أنتيكو 
هي البيض املسلوق، و٥ أنواع مختلفة من السندويتشات 

اللذيذة.  كما أن املقهى يلتزم بتقدمي خيارات صحية غنية 
للراغبني في جتربة أطباق خالية من الزيوت، ولزبائنه 

من الذين يتبعون حمية غذائية، ويرغبون في تناول أطباق 
لذيذة وطازجة. أما قائمة املشروبات في مقهى أنتيكو، 

فهي تتضمن الكثير من اخليارات التي ينتظرها العمالء، 
منها:  القهوة املتميزة والعصائر الطازجة، التي تلبي مختلف 

األذواق واملعدة بعناية شديدة.
لدى أنتيكو مواقع متميزة للجلوس، خاصة في املواقع 

اخلارجية التي تتميز بإطاللة ساحرة على األبراج، نظًرا 
ملوقعه الفريد الواقع في واجهة احلزم. 

ويفتح الكافيه أبوابه في الفترة الصباحية لتناول اإلفطار 
من الساعة التاسعة صباًحا وحتى الساعة ١٢ ظهًرا.

كما يتميز الكافيه بتقدمي خدمات الضيافة وفق أعلى 
املعايير، حرًصا على إضفاء أجواء مريحة للضيوف.

ويشهد املقهى إقباالً من قبل اجلمهور خاصة لشرب القهوة 
املميزة التي يقدمها، التي تعد بعناية وباستخدام أفضل 

املكونات، وفق أرقى خدمات الضيافة، ليوفر موقًعا مثالًيا 
للراغبني في االستمتاع.

يلتزم املقهى يلتزم املقهى 
بتقدمي خدمات بتقدمي خدمات 
الضيافة وفق الضيافة وفق 
أعلى املعايير أعلى املعايير 
وإضفاء أجواء وإضفاء أجواء 
مريحة مريحة 

للمقهى مواقع للمقهى مواقع 
جلوس خارجية جلوس خارجية 
تتميز بإطاللة تتميز بإطاللة 
ساحرة على األبراج ساحرة على األبراج 
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روزميري كافيه
ألصحاب الذوق الرفيعألصحاب الذوق الرفيع

يتميز بديكوره احملاصر بالورود املشرقة يتميز بديكوره احملاصر بالورود املشرقة 

يشتهر بتقدمي يشتهر بتقدمي 
الشكشوكة العربية الشكشوكة العربية 
وبيض بينديكت مع وبيض بينديكت مع 

الكرواسون ومختلف الكرواسون ومختلف 
أنواع القهوة أنواع القهوة 

أماكن للعائالت أماكن للعائالت 
ومواقع خارجية ومواقع خارجية 
للجلوس وشرفة للجلوس وشرفة 

مطلة على احلزم مطلة على احلزم 
يتميز بها روزميرييتميز بها روزميري

يتميز روزماري كافيه، بديكوره احملاصر بالورود ذات األلوان املشرقة، 
حيث يستند على مفهوم يعكس الفخامة التي تستهدف أصحاب الذوق 

الرفيع.
ويستعد الكافيه، الستقبال ضيوفه من العمالء لتناول وجبة اإلفطار 

بقائمة غنية من املأكوالت من مختلف األطباق، الفرنسية واإليطالية 
والعربية، حيث يستهدف الكافيه جميع الفئات من العمالء.

ويشتهر روزماري بتقدمي أطباق الشكشوكة العربية األصيلة، وبيض 
بينديكت مع الكرواسون، مع مختلف أنواع القهوة التي تتميز باملذاق 

اللذيذ.
ويقدم الكافيه القهوة املميزة والشاي واحللويات اللذيذة و»البان كيك»، 

باإلضافة  إلى العصائر الطازجة واملوكتيل، كما يوفر الكافيه، خيارات 
خاصة للذين يتبعون منط حياة صحي، التزاًما  بتلبية طلبات جميع 

العمالء.
ويبدأ الكافيه باستقبال ضيوفه من العمالء من الساعة التاسعة صباًحا 

وحتى الواحدة ظهًرا، ليتيح الفرصة للجمهور للمجيء في مختلف أوقات 
الفترة الصباحية لتناول اإلفطار، حيث يسعى روزميري كافيه ألن يكون 

وجهة لتناول اإلفطار في احلزم ولكن على مستوى الدوحة أيًضا.
ويخصص الكافيه أماكن خاصة للعائالت، حيث تتميز بديكور فرنسي، 
ويوفر عدة مواقع في اخلارج أو الداخل أو من على الشرفة املطلة على 
احلزم، التي تعتبر منطقة خاصة للذين يرغبون في تنظيم احتفاالت 

مميزة حتافظ على خصوصياتهم بعيًدا عن الصخب والزحام، كما أنها 
مخصصة أيًضا لعقد االجتماعات.

يشهد الكافيه إقباًال مستمًرا من قبل اجلمهور الذي يفضل شرب قهوة 
روزميري املميزة، منها: الالتيه اإلسباني (Spanish Latte) وقهوة 

روزماري الوردية  (Rosemary Pink Coffee)، كما تقدم أيًضا قهوة 
روزماري دوز (Rosemary Dose) املغطاة بفقاعة بنكهة الفراولة.

ويحرص الكافيه على حتديث قائمة الطعام التي يقدمها كل ثالثة شهور، 
حيث يحرص على مواكبة تطلعات عمالئه من األطباق أو احللويات أو 

القهوة التي يقدمها لهم.  
ويتيح روزميري كافيه خدمة احلجز املسبق، حيث يتيح خدمة جتهيز 

صالة االحتفال وتزيينها بكل املستلزمات، إلضفاء األجواء االحتفالية.
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