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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.




