
مجتمعالخميس  17  فبراير  2011   18

»ريزدور« تفتتح فندق ومنتجع »راديسون بلو 1835« 
في مدينة »كان« الفرنسية

أنشطة متنوعة في مهرجان الرياضة للجميع الخليجي

عروض مميزة من »صحارى« احتفااًل باألعياد الوطنية
كما يحق لنزالء الشاليهات استخدام مراكز اللياقة 
البدني���ة وحمام���ات الس���باحة ومالعب التنس 

واالسكواش.
وأوضح بايرلي انه بفضل مهارات وأداء فريق 
العمل تقدم مطاعم املنتجع أشهى املأكوالت وفقا 
ملعايير اجلودة لضمان الرضا الكامل للضيوف 
باالضاف���ة الى قاعات االجتماع���ات واالحتفاالت 
اخلاص���ة املزودة بأحدث التجهيزات الس���معية 
والبصري���ة فللوهلة األولى تأخذ أجواء الس���با 
ضيوف املنتجع الى حدود روحية جديدة مما يؤدي 
الى احساسهم باالنشراح والطمأنينة والرفاهية 
اجلسمانية ويقدم النادي الصحي خدماته الراقية 
في مركز اللياقة البدنية وبرك السباحة املغطاة 
واملكشوفة وحمامات السونا والبخار واجلاكوزي 
ومالعب التنس واالسكواش حيث يقوم طاقم من 

املختصني بضمان راحة ورضا الضيوف.
كما ان املنتجع أصب���ح مؤخرا املكان املفضل 
إلقامة الشخصيات العاملية عند زيارتهم للكويت 
واختتم بايرلي كلمته قائال: ان مفهومنا للضيافة ان 
يتجاوز موظفونا مستوى الرضا الذي يتوقعونه 

عند تواجدهم في املنتجع.

معتمدين دوليا في حني متتاز شاليهات صحارى 
بالفخامة املمتزجة باخلصوصية واالطاللة الفريدة 
على السهول اخلضراء املخصصة لرياضة الغولف 

متطلبات محترفي وهواة هذه الرياضة باالضافة 
الى أكادميية صحارى للغولف التي توفر برامج 
تعريفية وتدريبية جلميع األعمار بإشراف مدربني 

ندى أبونصر
أقيم في منتجع صحارى كويت مؤمتر صحافي 
تخلله عرض جلميع النشاطات التي ستقام يومي 
25 و26 فبراير وأكد املدير العام ملنتجع صحارى 
كويت حس���ان بايرلي خالل املؤمتر ان مشاركة 
منتجع صحارى كويت في احتفاالت العيد الوطني 
ال� 50 للكويت وعيد التحرير ال� 20 تأتي من خالل 
تزيني مرافق املنتجع بأعالم الكويت وباألضواء 
تعبيرا عن ابتهاجنا بهذه املناسبات السعيدة وكذلك 
من خالل التسهيالت التي سيقدمها للضيوف، كما 
انه ستقام بطولة لرياضة الغولف في املنتجع 25 
اجلاري وسيشارك مجموعة من الالعبني احملترفني 
وسيقدم املنتجع جلميع املوظفني واملوظفات الذين 
ولدوا بتاري���خ 1961/2/25 أو بتاريخ 1990/2/26 
إقامة مجانية ليوم واحد في فيالت املنتجع الفخمة 
كما س���يقدم املنتجع خصما 25% لكل املواطنني 
واملواطنات الذين ول���دوا يومي 25 و26 فبراير 
دومنا النظر الى سنة والدتهم، وزاد بايرلي بان 
املميزات التي يختص به���ا املنتجع أولها ملعب 
الغولف املصنف ضمن أرقى مالعب الغولف في 
منطقة اخلليج حيث يتوافر فيه 18 حفرة لتلبي 

اس���تكملت الهيئة العامة للشباب والرياضة 
اس���تعدادها الستقبال ضيوفها من دول مجلس 
التع���اون لدول اخلليج العربية املش���اركني في 
املهرجان التاسع للرجال واخلامس للمرأة للرياضة 
للجميع، والذي سيقام خالل الفترة من 5 وحتى 

9 مارس املقبل بنادي اليرموك الرياضي.
وق���ال حامد الهزمي – رئي���س جلنة البرامج 
واألنشطة وعضو اللجنة العليا املنظمة للمهرجان 
– ان اللجنة العليا واللجان املنبثقة عنها بتعليمات 
من رئيس اللجن���ة العليا عصام جعفر – نائب 
املدير العام لشؤون االنشاءات والصيانة طالبا 

بأن تك���ون هناك خطوات فعلي���ة يتم اتخاذها 
ضمن هذا املهرجان بصورة حضارية، كما اعتادت 
الهيئة على تنظيمها في احتفاالتها ومناسباتها 

السابقة.
وأكد ان االجراءات التنفيذية متواصلة مبشاركة 
جميع اللجان الفرعية بالتنس���يق مع اجلهات 
احلكومية واخلاصة بالبالد، وذكر ان هناك أنشطة 
رئيسية ضمن املهرجان تشتمل على اقامة مسابقات 
لكرة القدم والطائرة والسلة واملشي والطاولة 
والبولينغ والسرعة واأللعاب الشعبية للرجال 

واملرأة بصورة متفرقة.

والطحالب وذاع صيته العتماده 
معايير جديدة في ضمان سالمة 
الروح واجلسد. يشغل النادي 
مساحة 2.700 متر مربع ويحمل 
طابعا معماريا عصريا ويشتمل 
على 46 غرف���ة للعالج ومركز 
للياقة الصحية وبرك سباحة 
مغطاة وأخرى في الهواء الطلق، 
وحمام تركي وس���اونا وحمام 

روماني.

 »Le Bio«كان« واملرفأ والبحر، و«
الن���ادي الصحي  الذي يقع في 
»س���با« ويتخصص باألطباق 
الصحية، في ح���ني يقدم »°30 
الوجبات اخلفيفة في   »Celsius

الطابق األرضي.
واشتهر الفندق بفضل ناديه 
الذي  الصحي »تاالسكو سبا«، 
ل���رواده عالجات صحية  يوفر 
مس���توحاة من املل���ح البحري 

افتتحت »ريزدور« للفنادق، 
إحدى أسرع املجموعات الفندقية 
منوا في العالم، فندق ومنتجع 
»راديسون بلو 1835« في مدينة 
الفرنس����ية. ويتضمن  »كان« 
الفندق، الذي كان يعرف سابقا 
باسم فندق »1835 وايت بالم«، 
134 غرفة وأعيد اطالقه حتت 
االسم اجلديد لينضم إلى قائمة 
فنادق املجموعة العصرية حول 

العالم. 
وأع����رب »ك����ورت ريتر«، 
التنفيذي  الرئي����س واملدي����ر 
ملجموع����ة »ري����زدور« ع����ن 
س����عادته بتدشني فندق يعزز 
حضور املجموعة في اجلنوب 
الفرنس����ي إلى جانب الفنادق 
الش����ركة في  الت����ي تديره����ا 
»نيس« و»مارسيليا«، ويرفع 
محفظة »ريزدور« في فرنسا 
إلى 28 فندقا ما بني منشآت قيد 

التشغيل أو قيد التطوير.
من جانبها قال���ت »ناتالي 
اس���كالبيز«، مالك���ة الفن���دق 
اخلبي���رة في مج���ال الضيافة 
والفندق���ة والت���ي حازت على 
عدة جوائز عاملية ملساهماتها 
املهمة في القطاع: »س���تضفي 
خبرة ريزدور في إدارة املشاريع 
التجارية الطموحة قيمة إضافية 
إلى النادي الصحي الذي يشتهر 

به الفندق«. 
ويحظ���ى فن���دق ومنتجع 
»راديس���ون بلو 1835« مبوقع 
القدمي  متميز على حافة احلي 
الذي يتمتع بإطاللة س���احرة 
على املرفأ والشاطئ، ويقع على 
بعد 800 متر فقط من مقر إقامة 
مهرجان كان الس���ينمائي، وال 
يبعد سوى أمتار قليلة عن »ال 
الشارع األشهر في  كروزيت«، 
املدينة والذي يضم البوتيكات 
الفاخرة واملطاعم واملقاهي الراقية 

املواجهة ملمشى الكورنيش.
وخضع الفندق، الذي أشرف 
على تصميمه الداخلي املعماريان 
الفرنس���يان مارك هيرتريش 
ونيك���والس ادني���ت، لعملية 
جتديد وتطوير شاملة عام 2009. 
ويشتمل الفندق باإلضافة لغرف 
الضيوف 6 قاعات لالجتماعات 
و3 مطاعم هي »Le 360« الذي 
يقع في التراس العلوي للفندق 
ويوفر اطاللة خالبة على مدينة 

لقطة تذكارية مبناسبة االستعداد الطالق »الرياضة للجميع«

عيدك يا كويت أحلى األعياد في »صحارى كويت«

)محمد ماهر(حسان بايرلي وخالد الدعيج خالل املؤمتر الصحافي ألنشطة »صحارى« وعروضه في االحتفاالت الوطنية


