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شكري سلمان

 انضم ألسرة
 »كوستا ديل سول«

انض���م مؤخرا ش���كري 
سلمان السرة فندق كوستا 
ديل س���ول الكوي���ت حيث 
تس���لم مهامه كمدير الدارة 
املبيعات والتسويق، ويتمتع 
ش���كري بخبرة واسعة في 
مجال الفندقة حيث عمل في 
الكويت لفترة طويلة تسلم 
خاللها عدة مناصب علمية، 
ثم ادارية مختصة بالفندقة، 
وقد استطاع خالل فترة عمله 
ان يتمم العديد من االجنازات 
التي س���اهمت ف���ي تطوير 

اخلدمة الفندقية.
فق���د عمل خ���الل حياته 
املهني���ة في معه���د الكويت 
انتقل  العلمية، ثم  لالبحاث 
الى الصناع���ة الفندقية في 
فندق كراون بالزا حيث تسلم 
مناصب مختلفة على مدى 13 
عاما، كذلك اعتلى منصب مدير 
عمليات بفندق سويس ان بالزا 
ومن ثم عمل في فندق سفير 
انترناشيونال الكويت كمدير 
الدارة املبيعات والتس���ويق 

والعالقات العامة.
وق��������د رح���ب���ت ادارة 
الفندق بانضمامه مع اطيب 
التمنيات له بالنجاح والتوفيق 

في منصبه اجلديد.
مبروك.

شكري سلمان

أسامة الجاراهلل 
عاد من رحلة العالج

سارة أطفأت
 شمعتها العاشرة

.. وبيتر احتفل 
 بميالده الثاني

عاد اسامة فهد اجلار اهلل الى 
الكويت بعد رحلة عالج طويلة 
بالواليات املتحدة االميركية وقد 
استقبله االهل واالصدقاء ومتنوا 
له دوام الصحة والعافية. سالمات 

يا بو فهد وما تشوف شر.

احتفلت سارة كرم جورج 
بعيد ميالدها العاش���ر وسط 
فرحة االهل واالصدقاء الذين 
متنوا له���ا عمرا مديدا وتلقت 

الهدايا القيمة.

اطفأ بيتر يعقوب شمعته 
الثانية وس���ط فرح���ة االهل 
واالصدق���اء الذين ش���اركوه 
فرحت���ه وقدموا ل���ه الهدايا. 

مبروك يا بيتر.

اسامة اجلاراهلل

سارة كرم

بيتر يعقوب

فندق الريجنسي يقيم مأدبة غداء على شرف مديري اإلعالن بمطعم طريق الحرير

متنوعة من السلطات واملقبالت 
م���رورا باألطب���اق الرئيس���ية 
واحللويات الشهية، فضال عن 
اخلدم���ة الرائع���ة التي متيزت 
بابتسامة موظفيها وترحيبهم 
احل���ار وكرمه���م الفياض وهو 
ما أث���ار إعجاب وثناء احلضور 

كافة.
ومن بعد مأدبة الغداء توجه 
الضيوف ألخذ جولة سريعة حول 
مرافق الفن���دق املتعددة خاصة 
بع���د التجديدات التي حلقت به 
وأظهرته بحلة جديدة كليا حيث 
بدأت اجلولة ببهو الفندق الفاخر 
األنيق مرورا بالغرف واألجنحة 
التنفيذية،  الفاخرة، االستراحة 
مسابح الفندق املتعددة، باالضافة 
الى مرك���ز املؤمترات واحلفالت 
الهائل والذي يضم عددا كبيرا من 
القاعات التي تصلح الستيعاب 
عدد كبير من املناسبات في وقت 

واحد.

األوقات وسط األجواء املميزة التي 
أعدها املطعم خصيصا لهم.

وقد استمتع الضيوف بقائمة 
الغداء الرائعة التي ضمت تشكيلة 

اإلعالن بترحاب وحفاوة بصحبة 
هاني قابيل مس���ؤول التسويق 
وياسمني عادل مسؤولة العالقات 
العام���ة متمنني لهم قضاء أمتع 

التنفيذي للمدير لتطوير األعمال 
مايكل بوكس ومدير ادارة املبيعات 
والتسويق يوسف األسمر ومديرة 
ادارة الغرف أماني حافظ مديري 

األصيلة التي طاملا اش���تهر بها 
فندق الريجنسي.

هذا وقد اس���تقبل مدير عام 
الفندق ريناتو موريتو واملساعد 

احلرير« حيث أعد لهم الشيف 
التنفيذي »أوسولد« أشهى وألذ 
األطباق واملأكوالت مما لذ وطاب 
ليعكس ك���رم الضيافة العربية 

أقام فندق الريجنسي األسبوع 
املاضي مأدبة غداء على ش���رف 
مديري إعالن الصحف الكويتية 
وذلك مبطعمه الرئيسي »طريق 

وجولة للتعرف على خدمات ومزايا »الريجنسي« جانب من زيارة مديري اإلعالن لـ »الريجنسي« 

)كرم دياب(ريناتو موريتو ومايكل بوكس ويوسف األسمر وأماني حافظ وهاني قابيل وياسمني عادل مع مديري التسويق واإلعالن في الصحف الكويتية


