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صبيحة اخلليفة تكرم جميلة الهاجري

جورج جنمةإيلي بنوت

اخلليفة تتوسط أطفال روضة اجلمان اخلريجني

روضة الجمان تحتفل بخريجيها

برعاي���ة وحض���ور صبيحة 
اخلليف���ة مدي���رة ادارة روضة 
اجلمان نظمت ادارة الروضة حفال 
الروضة  مبناسبة تخرج اطفال 

للعام الدراسي 2010/2009.
من جهة اخرى قالت جميلة 
الهاجري املديرة املساعدة للروضة 
ان ادارة الروضة اعدت برنامجا 

حافال تضمن العديد من الفقرات 
التربوية والتعليمية والترفيهية 
والترويحية، وقد شارك في احتفال 
التخرج اكثر من 80 طفال وطفلة 

من ابناء روضة اجلمان، وحضر 
حفل التخرج الهيئة التدريسية 
والتعليمية بالروضة وأولياء امور 
االطفال اخلريج���ن، وفي نهاية 

احلفل قامت اخلليفة بتكرمي اطفال 
روضة اجلمان املتفوقن وكذلك 
الدروع للمديرة املساعدة  تقدمي 

واملشرفات وفريق العمل.

مباريات كأس العالم في فندق كوستا ديل سول

إيلي وجورج تفوقا في اإلخالص

تفوق الطالبان إيلي 
بديع بنوت وجورج جنمة 
في مدرس���ة اإلخالص 
وتسلما درعن تكرمييتن 
من ادارة املدرسة، وتلقيا 
التهان���ي واملباركة من 
الذين  األهل واألصدقاء 
متنوا لهما دوام النجاح 
التفوق. ألف  واستمرار 
مبروك وعقبال اجلامعة 

يا إيلي ويا جورج.

بناء على رغبة رواد الفندق ونزالئه قامت ادارة 
فندق كوستا ديل سول بتجهيز كل ما يلزم ملشاهدة 
مباريات كأس العالم على الهواء مباش����رة. حيث 
يستمتع الزائر باجلو احلماسي الذي يتماشى مع 
هذا املوسم الفريد. فقد أكمل فريق العمل استعداداته 
لهذه املناسبة وذلك بتوفير شاشات العرض الكبيرة 
مع املأكوالت اخلفيفة واملشروبات باالضافة الى 

مفاجآت وجوائز يومية. واعرب رواد الفندق عن 
س����عادتهم مبا القوه من ترحيب وجو راق يالئم 
ه����ذا احلدث الذي ال يتكرر إال م����رة واحدة كل 4 

سنوات.
واش����ارت ادارة فندق كوس����تا ديل سول الى 
استمرارية هذه األنشطة حتى يوم املباراة النهائية 

لبطولة كأس العالم 2010.

أشهى األطباق اليابانية في مطاعم »ماكي«

إذ يتميز بتصميمه املبتكر، جدرانه 
املخززة وسقفه املصصم من املواد 

اخلام.
وقد واكب افتتاح هذا املطعم 
بضعة ابتكارات في فن الطهي مثل 
»ترياكي إيش����يجيكو ياكيتوري 
»)عصافير التن( وسلطة بيروت 
الزاخ����رة بتش����كيلة مميزة من 

األعشاب.
هذا وقد افتت����ح مطعم ماكي 

أحدث فروعه في مجمع مودا الفاخر 
بالبحرين مبركز التجارة البحريني 
العاملي، ويتميز هذا املركز مبوقعه 
ال����ذي يعد أحدث وأرق����ى مراكز 
التسوق مبملكة البحرين والذي 
يضم مجموعة واسعة ومتنوعة 
من احدث املتاجر الفاخرة. ويقوم 
مطعم ماكي البحرين بتوفير صالة 
مترفة تبقى مفتوحة الى ما بعد 
أوقات العشاء حتى يتسنى لعمالئه 

واألرقى من نوع����ه في الكويت، 
وكانت أح����دث مطاعم ماكي التي 
مت افتتاحها بالكويت في برج جاسم 

اجلديد مبنطقة مميزة بهدوئها.
واصلت مطاعم ماكي توسعها 
بافتتاح فرع مميز في بيروت في 
ديس����مبر 2009 مببنى »بيروت 
هومز« باألشرفية في قلب بيروت، 
ومتيز مطعم ماكي في بيروت بجوه 
الفريد واملختلف عن فروع الكويت 

االس����ترخاء والراحة املطلقة في 
أجوائه املريحة. وقدم هذا املطعم 
سلطة مودا اخلفيفة بالفطر الطازج 

وجبنة املاعز.
وتؤمن مطاعم ماكي لتحقيق 
جناحها، بس����معتها اجليدة بن 
روادها ومحبيها، وذلك من خالل 
افتتاحها لفروع فخمة تدعو الناس 
الفاخر  الذواقة وعش����اق الطعم 

للحضور إليها واكتشافها.
وإذا تس����اءلنا عن سبب تردد 
الناس الى مطاعم ماكي، فاإلجابة 
تكمن في جودة الطعام الرائع الذي 
تقدمه، فمطاعم ماكي حتظى دائما 
باطراء ضيوفها جلودة ما تقدمه 
لعمالئها، وفي نهاية األمر فإن كل 
م����ا يهم هو جودة م����ا يقدم اليك 
في طبق طعامك وهذا هو األهم، 
باالضافة الى تقدميه أشهى األطباق 
اليابانية التقليدية، اشتهرت مطاعم 
ماكي بأطباق ال� »كرايزي ماكيز« 
الرائع����ة، إذ هناك م����ا يزيد على 
مائة صنف منها، والتي تشترك 
جميعها بنكهاتها املميزة وجودة 

مكوناتها. 

انطلقت مطاعم ماكي من مطبخ 
محمد زيتون، املؤس����س احلالي 
والشريك املدير ملطاعم ماكي، وقد 
قام برفقة الشيف شانتا بتحضير 
الذين  وجبات يابانية لألصدقاء 

أعجبوا بروعة طعمها.
من هنا جاء قرار محمد بالعمل 
اجلاد على حتقيق أحالمه وانضم 
الى الشيف شانتا مع شقيقه عامر 
زيتون الفتتاح أول مطاعم ماكي 
في الكويت في ديسمبر 2002، الذي 
كان املطعم الياباني العصري األول 
ليس في الكويت فحسب، بل في 
الشرق األوسط، وعلى الرغم من 
أن أول مطعم ماكي قد بدأ في أحد 
الش����وارع اخلفية املتواضعة في 
منطقة الساملية، بدأ الناس شيئا 
فشيئا بالتعرف على هذا املطعم 
املميز وما يقدم����ه من فن الطهي 

الياباني العصري.
وافتتح ماكي فيما بعد فرعا في 
»مارينا ويفز« باطالله خالبة على 

مدينة الكويت وشواطئها.
أما الفرع الثالث فكان في مجمع 
األڤنيوز، مركز التسوق األضخم 
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أنور النصف

سفير جنوب افريقيا اشرف سليمان وإداريو ريزيدنس سفير الفنطاس 

.. وترحيب بضيوف »شيت شات«

)قاسم باشا( طاقم عمل »شيت شات« في ريزيدنس سفير ـ الفنطاس 

لعبة السيارات

من ألعاب »الترفيهية« لعب وترفيه

عروض مميزة من المدينة الترفيهية في مهرجان الصيف
وس����يكون هناك حفل خاص تكرميا للطلبة 
والطالب����ات املتفوقن احلاصلن على درجات 
التفوق الدراسي في جميع املراحل التعليمية 
املختلفة، وسيقام هذا احلفل يوم اجلمعة املوافق 

30 يوليو املقبل.
اجلدي����ر بالذكر ان املدينة الترفيهية تقدم 
عروضا متميزة خالل فت����رة الصيف تتمثل 
في العرض الذي بدأت����ه منذ بداية عام 2010 
ومستمر حتى اآلن وهو عبارة عن خصم %50 
على ألعاب »البرق � الدردور � اجلائزة الكبرى 
� سينما اخليال«، باالضافة الى عدد من األلعاب 
املجانية وهي »قطار التنن � الزحالقية العمالقة 

� قوارب التصادم«.
انه س����يجرى س����حب  النصف  ويوضح 
اس����بوعي كل يوم جمعة عل����ى تذاكر دخول 
املدينة بواقع 5 تذاكر اس����بوعية سيتم منح 
حامليها جوائز وهدايا قيمة، مشيرا الى مواعيد 
التشغيل خالل املوس����م الصيفي حيث يبدأ 
العمل باملدينة الترفيهية يوميا من الس����اعة 
اخلامسة مساء حتى الواحدة صباحا، ويوم 
االثنن مخصص للنساء فقط، واالحد عطلة 
املدينة االسبوعية، متمنيا قضاء اسعد االوقات 

باملدينة الترفيهية.

املعتمدين بالشركة ومبشاركات متميزة لفرق 
الكرتونية  الش����خصيات  االطفال مبصاحبة 
احملببة، واقامة حفالت اسبوعية يومي االثنن 
واجلمعة من كل اسبوع خالل املوسم الصيفي 
الذي ستبدأ رسميا يوم اجلمعة 25 اجلاري، 
وسينتهي اجلمعة املوافق 6 من اغسطس 2010، 
واوضح ان برنامج حفل االفتتاح يتضمن فرق 
اطفال وش����خصيات كرتونية وفقرة الساحر 

تس����تعد مرافق املش����روعات الس����ياحية 
الستقبال املوس����م الصيفي بأنشطة مختلفة 
ومتنوعة تتناسب وطبيعة املوسم احلار نفسه، 
والذي سيبدأ مبكرا هذا العام نظرا لقصر الفترة 
الصيفية وذلك حللول ش����هر رمضان الكرمي، 
قاطعا املوسم الصيفي بعروض خاصة ومختلفة 

تتناسب ايضا وطبيعة الشهر الفضيل.
ويعد ذلك استمرارا للسياسة التي تنتهجها 
الى  الرامية  الس����ياحية  شركة املش����روعات 
تقدمي افضل اخلدمات الترفيهية والترويحية 
والس����ياحية، والتواص����ل م����ع رواد مرافق 
الشركة من خالل مرافقها املنتشرة في ارجاء 

الكويت.
وفي هذا االط����ار أعلن انور النصف مدير 
ادارة العمليات واالنشطة بشركة املشروعات 
السياحية عن اس����تعدادات املدينة الترفيهية 
الستقبال املوسم الصيفي حيث اعدت املدينة 
الترفيهية برامج وانشطة متنوعة، منها برامج 
فنية عديدة تتخللها مسابقات للكبار والصغار، 
باالضافة الى االنشطة الترفيهية والترويجية، 
منها مشاركات لفرق االطفال والفرق الشعبية 
النسائية في ايام النساء، باالضافة الى الفرق 
الفنية والشعبية مبصاحبة نخبة من الفنانن 

افتتاح »شيت شات« في فندق ريزيدنس سفير ـ الفنطاس
حسين البريكان

احتفل فندق ريزيدنس »سفير« 
� الكوي����ت الواق����ع ف����ي منطقة 
الفنطاس بافتتاح مطعم ومقهى 
شيت شات، الذي يقدم جتربة طعام 
قيمة ومميزة من خالل أول فروعه 
في الكويت، وذلك بحضور سفير 
جنوب افريقيا اش����رف سليمان، 
وعدد من كبار التنفيذين واإلدارين 
من الشركات الش����قيقة وممثلي 

وسائل اإلعالم.
ورحب مدير عام فندق ريزيدنس 
»سفير« � الكويت اورس وايسكوبف 
وإداري����و الفندق بضيوف احلفل 
الذي����ن اختبروا كرم الضيافة في 
التصاميم  أجواء مميزة عكستها 
الداخلي����ة الدقيق����ة واملقطوعات 
املوس����يقية والنكهات الساحرة 

لألطعمة التي يقدمها املطعم.
وبهذه املناس����بة قال الرئيس 
التنفيذي لش����ركة سفير الدولية 
إلدارة الفنادق هلموت ماكلبورغ: 
»سعادتنا كبيرة باطالق هذا املطعم 
العص����ري املتميز ف����ي الفندق، 
ويعتبر مطعم ومقهى شيت شات 
منوذجا للرؤية العصرية واملنهجية 
اجلديدة التي تطبقها شركة سفير 
الدولي����ة إلدارة الفن����ادق، وذلك 
بفضل القائمة املنتقاة بعناية من 
األطباق الشهية واألجواء الفريدة 
التي يوفرها للزبائن، فنحن على 
ثقة بأن مطعم ومقهى شيت شات 
س����يغدو اخليار األول واملفضل 
لقض����اء أمتع األوقات مع العائلة 

واألصدقاء«.
وعّل����ق وايس����كوبف قائ����ال: 
»يسعدنا كثيرا تواجد سفير جنوب 
افريقيا بيننا ومش����اركتنا هذه 
افتتاح  الرائعة، ويأتي  اللحظات 
املطعم في وقت مثالي خاصة مع 
قرب موع����د انطالق بطولة كأس 
القدم 2010، وسوف  العالم لكرة 
نكون حريصن دائما على تقدمي 
كل ما يرضي عمالءنا من خدمات 

ومنتجات استثنائية«.
ويعتب����ر مستش����ار األغذية 
واملشروبات في ش����ركة »سفير 
خلدمات الدعم« محمد رشيد صاحب 
فكرة تطوير مطعم ومقهى شيت 
ش����ات مبفهومه املبتكر والفريد، 
وبوحي من رؤيته الطموحة للنمو 
والتوسع على الصعيدين احمللي 
واالقليمي، يكافئ املطعم بقائمة 
غنية من أجود األطعمة واملشروبات 

من حول العالم.

وستبث شاشات مطعم ومقهى 
شيت شات جميع مباريات كأس 
الهواء مباشرة  العالم 2010 على 
فيما س����يتمكن رواد املطعم من 
متابع����ة املباريات واالس����تمتاع 

بأشهى املأكوالت واملشروبات.
ويعتب����ر فن����دق ريزيدنس 
»س����فير« الفنط����اس � الكويت، 
املش����روع اخلام����س ل� »س����فير 
 )SIHM( الدولي����ة إلدارة الفنادق
وتتضمن الئحة الفنادق للشركة 
داخل الكويت كال من فندق سفير 
مارينا وفندق سفير انترناشيونال 
وقرية فيلكا التراثية وفندق سفير 

املطار.


