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.. ومتابعة لفقرات احلفلمن احلضور

السحب على تذكرة السفر بحضور مندوب وزارة التجارة

درع من إدارة »البستان« إلى آالء البوسطة من اخلطوط امللكية الهولندية

عادل بهبهاني

خالد الفودري

حصة سعد العبداهلل

وجهت اللجنة الثقافية واالجتماعية 
في النادي البحري الرياضي الكويتي 
الدعوة ألعضاء النادي ورواده حلضور 
حفل ملتقى العائالت الذي س���يقام 

مساء يوم غد اجلمعة.
وقد أشار أمني السر العام ورئيس 
الثقافية واالجتماعية خالد  اللجنة 
الفودري الى ان أنشطة احلفل التي 
س���تقام في حديقة النادي بدءا من 
الساعة الثامنة مساء ستكون معنية 
بشكل كبير بتكرمي األمهات مبناسبة 
عيد األم وستشتمل على تقدمي العديد 
من البرامج واملس���ابقات الترفيهية 
واملتنوعة الى جان���ب فقرات فنية 
وش���عبية مبش���اركة احدى الفرق 

الفنية.
واضاف الفودري ان امللتقى سيكون 
فرصة لألبناء لتكرمي أمهاتهم وسط 
أجواء الفرح واملشاعر الفياضة املعبرة 

عن مكانة األم ومنزلتها.

»البحري« يحتفل بعيد األم في ملتقى العائالت سالمات لحصة السعد

مت بحمد اهلل وفضله جناح العملية 
اجلراحية التي أجريت في لندن للدكتورة 
الشيخة حصة سعد العبداهلل إثر حادث 
قدمي ف���ي قدمها، وقد تكلل���ت العملية 
بالنجاح وستقضي فترة النقاهة هناك، 

ندعو لها بدوام الصحة والعافية.

»سفير« مارينا الكويت يكرم قدامى الموظفين

اختتام أنشطة مهرجان مرحبًا فبراير في »البستان«
الفرحة،  بأجواء تغمره���ا 
انش���طة  ومبناس���بة اختتام 
مهرج���ان »مرحب���ا فبراير« 
افتتاح��ه برعاي��ة  ت��م  ال��ذي 
ادارة  أقام��ت  ع��ادل بهبهاني، 
مجم��ع البس���ت��ان انش���ط��ة 
خت�ام املهرج�����ان بحض��ور 
مدير مجم��ع البس���تان وآالء 
البوسطة، نيابة عن اخلط��وط 
امللكية الهولندية ومندوبني من 
الراعية وأصحاب  الش���ركات 
احملالت املش���اركة باملهرجان، 
وذلك في جو بديع كما عودنا 

مجمع البستان.
وقام مندوب وزارة التجارة 
بسحب جوائز املهرجان وهي 
عب���ارة عن تذكرة س���فر الى 

باريس وامستردام والبحرين 
ذهاب���ا وعودة عل���ى الدرجة 

السياحية.

مبناسبة امتام 5 سنوات من النجاح املتواصل 
في الكويت، اس����تضاف فندق »سفير« مارينا 
الكويت مؤخرا حفل »تكرمي قدامى املوظفني« 
للمديرين واملوظفني الذين أكملوا 5 س����نوات 
من اخلدمة مع شركة »س����فير الدولية إلدارة 

الفنادق«.
ومت منح ش����هادات التكرمي ملوظفي الفندق 
تقديرا واعترافا بتفانيهم والتزامهم باالداء املتميز 
على مر السنني. وباملناسبة علق نائب رئيس 
مجلس االدارة لش����ركة »سفير الدولية إلدارة 

الفنادق« فوزي خليفة املس����لم، قائال: منحتنا 
هذه املناسبة فرصة االحتفال مع موظفينا بثمرة 
عملنا الدؤوب والنجاح الذي حققه الفندق على 
مر السنني، ومن دواعي فخرنا أن نتعامل مع 
موظفينا بنفس الطريقة الراقية التي يتعاملون 
بها مع ضيوف الفندق، عبر توفير خدمات تعكس 
أفضل النظم والسياسات واالجراءات والتدريبات 
املتعارف عليها ف����ي القطاع. ونحن فخورون 
بأن يكون بني أفراد طاقم عمل »سفير« مارينا 
الكويت موظفون ذوو خبرة وكفاءة، كانوا معنا 

منذ اليوم االول الفتتاح الفندق وكرس����وا جل 
جهدهم خلدمة الفندق وحتقيق افضل النتائج. 
وأود في هذه املناسبة ان أشكرهم جميعا على 
أدائهم الرائع، ونأمل ان يستمروا معنا باملثابرة 

والعمل على بذل أفضل اجلهود املمكنة.
تخلل االحتفال توزيع الش����هادات من قبل 
فوزي خليفة املس����لم، ومدير مجموعة ادارة 
العمليات في »سفير الدولية إلدارة الفنادق« 
نبيل حمود،  ممثال عن الرئيس التنفيذي للشركة 

هيلموت ميكالبرج.


