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فندق الريجنسي يعين محمد حافظ

مديرًا لمطعم طريق الحرير
هاني نبيل مديرًا للتسويق في »كراون بالزا« 
و»هوليداي إن السالمية« والشركة العربية 

فن����دق الوطنية إلدارة المطاعم احتف����ل 
مؤخرا  الريجنس����ي 
بانضمام محمد حافظ 
كمدير ملطعم »طريق 
احلري����ر« حيث ميلك 
من اخلبرة واملعرفة 
الفندقة  ف����ي مج����ال 
والضياف����ة م����ا يزيد 
على 20 عاما، كما ميلك 
من الفطنة والذكاء ما 
يسمح له بشغل هذا 

املنصب.
ويحفل سجل محمد 
حافظ املصري املولد 
والنشأة واملتخرج في 

كلية السياحة والفنادق بخبرات مستفيضة قضاها في العديد من 
الفنادق واملطاعم الراقية، حيث استهل حياته املهنية عام 1989 بالعمل 
ف����ي فنادق مصر ومن ثم انتقل الى ليبيا عام 1990 ومن بعدها الى 
تونس ليشغل منصب مسؤول عالقات الضيوف بالقرية الديبلوماسية. 
انتقل بعدها حافظ الى مصر مرة اخرى ليعمل بفنادق عديدة منها 
هيلتون القاهرة، وفندق سونستا وماريوت شرم الشيخ، شغل فيها 
أعماال متعددة، حيث أبرز من الذكاء وحسن التقدير ما جعله محط 
أنظار مديريه. بعدها حرص حافظ على توظيف خبراته في محلها، 
حيث انتقل للعمل في الكويت بفندق شيراتون الكويت ومن بعده 
فندق ماريوت كمساعد مدير املطاعم عام 2004، حيث كان  مسؤوال 
عن االشراف على عمليات التشغيل باملطاعم وقسم احلفالت، وقد 
أظهر من الفطنة ما أهل����ه ليكون في عام 2006 مدير مطعم بفندق 
موڤنبيك املنطقة احلرة، حيث كان مسؤوال عن كل العمليات التي تتم 
في املطعم من حجوزات وتدريب طاقم اخلدمة وإعداد مآدب الطعام 
لكبار الضيوف والشخصيات املهمة باالضافة الى اشرافه على افتتاح 
القاعات الرئيسية لالعراس بالفندق. وكعادته سرعان ما تدرج في 
السلم الوظيفي ليش����غل منصب مدير مطعم ومدير خدمة الغرف 
بفندق مارينا ليكون بذلك مسؤوال عن عمليات التطوير والتشغيل 

مبطاعم الفندق باالضافة الى مراقبة التكاليف واجلودة.
وحرص محمد حافظ على تطوير مهاراته باملشاركة في العديد 
م����ن الدورات التدريبية في العديد من الفنادق على مدار مش����واره 
العملي والتي ساعدت في توس����يع مهامه املستقبلية وصوال لهذا 

املسمى الوظيفي.

هنأت ادارة فندق 
الكويت  كراون بالزا 
د.هاني نبيل بتوليه 
منص���ب مدير ادارة 
التسويق والعالقات 
العام���ة، وقد حصل 
د.هان���ي نبيل على 
الدكتوراه في  درجة 
التسويق من جامعة 
ماديسون بالواليات 
املتحدة االميركية، كما 
حصل على املاجستير 
ف���ي التس���ويق من 
 ESLSCA جامع���ة 
باريس � فرنسا، كما 

يتولى د.هاني نبيل ادارة تسويق االمتيازات وقد حقق اجنازات 
رائعة وخلق س���وقا متناميا لنادي البريفيليج التابع ملجموعة 
انتركونتيننت���ال ونادي روبي تيوزداي اخلاص مبطاعم روبي 

تيوزداي.
وقصة جناح د.هان���ي نبيل تعتبر مثاال يحتذى لدى جميع 
العامل���ن في التس���ويق، فقد بدأ حياته املهني���ة في عام 2002 
مديرا في شركة هوتيل دايناميكس حيث كان مسؤوال عن نادي 
البريفيليج لفندق س���ميراميس انتركونتيننتال القاهرة ومنه 
ال���ى فندق كونراد القاهرة ليدير برنامج كونراد كالس ومن ثم 
نادي البريفيليج في الكويت بفندق كراون بالزا، في عام 2006 
اصبح د.هاني مدير التسويق وتطوير املنتج لفندق كراون بالزا 
وفندق هوليداي ان الساملية والشركة العربية الوطنية، وبفضل 
مواهبه وكفاءته املهنية اصبح مدير ادارة تسويق االمتيازات في 

سنة 2008 وحتى وقتنا هذا.
ويتولى د.هاني حاليا مهام ادارة التس���ويق وادارة تسويق 
االمتيازات لدمج االفكار املبتكرة، ويتمتع بش���خصية بسيطة 
كما انه ملهم ومحفز لكل العاملن لديه ليعطوه افضل ما لديهم 

في العمل.
ويتمنى كل من فندق كراون بالزا وفندق هوليداي ان الساملية 
والشركة العربية الوطنية للدكتور هاني ببداية رائعة في االدارة 

اجلديدة ومبزيد من النجاح والتقدم.

محمد حافظ

د.هاني نبيل

»زكاة العثمان« نظمت الرحلة الرابعة للعمرة

أعلن مدير جلنة زكاة العثمان أحمد باقر الكندري أن اللجنة أرسلت 
الرحلة الرابعة من املعتمرين لهذا العام وكان عدد املعتمرين في الرحلة 
الرابعة 28 معتمرا، وقامت اللجنة بإرسالهم على نفقة أهل اخلير عن 
طريق مجموعة خدمات احلج والعمرة شعائر )حملة الشايجي( حيث 
حتمل أحد احملسنن نفقات ارسال احلافلة كاملة من النقليات واإلقامة 

في مكة واملدينة والڤيزا.
وقال الكندري ان اللجنة أرس���لت 3 رحالت سابقا خالل هذا العام 

على مراحل مختلفة وعلى نفقة أهل اخلير أيضا.
وتقوم اللجنة بإرسال املعتمرين بشرط ان يكون املتقدم لم يسبق 

له تأدية العمرة وان يكون فقير احلال.

أحمد باقر الكندري في وداع رحلة العمرة الرابعة

محمد إبراهيم مساعدًا لمدير عام »سفير مارينا الكويت«
الدولية التي عمل بها، جتعل منه خيارا مثاليا 

لهذا املنصب.
ويحمل محمد ابراهيم درجة البكالوريوس في 
ادارة السياحة والفنادق من جامعة االسكندرية. 
وكان ق����د بدأ حياته املهنية في القطاع الفندقي 
مع »ايبروتل للفن����ادق واملنتجعات بالغردقة« 
وعمل بعدها في كل من »هيلتون« بشرم الشيخ 
و»كمبينسكي للفنادق واملنتجعات« في الكويت. 
وقد ساعدته خبرته املهنية في قطاع الضيافة 
ومعرفته الواسعة بأسواق دول مجلس التعاون 
اخلليجي على ان يصبح مديرا إلدارة املبيعات 
والتسويق في فندق »س����فير مارينا الكويت« 

على مدى السنوات االربع املاضية.
ومبناسبة تعيينه في منصبه اجلديد، قال 
محمد ابراهيم: يشرفني أن أكون جزءا من قصة 
جناح »فندق سفير مارينا« وأتطلع الى استمرار 
التعاون مع زمالئي البتكار أساليب جديدة في 
ادارة عمليات الفندق وبناء عالقات دائمة ومجدية 
مع ضيوفن����ا. وأنا واثق م����ن أن الدعم الكامل 
واملتواصل من أسرة عمل الفندق و»سفير الدولية 
إلدارة الفنادق« سيشكل عونا كبيرا لي في قيادة 

فريق العمل نحو املزيد من النجاحات.

م����ن جهته، قال جان فردان، مدير عام فندق 
»سفير مارينا«: يسعدنا توسيع قاعدة املسؤوليات 
املكلف بها محمد لثقتنا في قدرته على االجادة 
والوصول ألفضل النتائج، وال ش����ك ان شغفه 
بقطاع الضيافة وتقدمي افضل اخلدمات الى جانب 
مهارات التواصل املتميزة التي يتمتع بها، وسجله 
احلافل بالنجاح في العديد من املنشآت الفندقية 

أعلنت »سفير الدولية إلدارة الفنادق«، الشركة 
الكويتية الرائدة في مجال ادارة الفنادق مبنطقة 
الشرق االوسط، اليوم تعين محمد ابراهيم في 
منصب مساعد مدير عام فندق »سفير مارينا«. 
ويتمتع محمد بالكفاءة الالزمة التي تؤهله لتولي 
هذا املنصب، حيث ميتلك خبرة دولية واسعة 
متتد ألكثر من 12 سنة في قطاع االدارة الفندقية، 
فضال عن معرفته الواسعة في مجال املبيعات 
والتسويق. ومن خالل منصبه اجلديد، سيتولى 
محمد مهمة مساعد مدير عام »سفيرنا مارينا« 
في ادارة العمليات اليومية للفندق مع التركيز 
على املبيعات والتسويق، وقسم الغرف، وقيادة 
اللجنة التنفيذية للفندق في بعض املش����اريع 

اخلاصة.
وتعليقا على ما سبق، قال هلموت ماكلبورغ، 
الرئيس التنفيذي لشركة »سفير الدولية إلدارة 
الفن����ادق«: نرحب بتولي محم����د مهام منصبه 
اجلديد، وأنا على ثقة ان خبرته الواسعة في قطاع 
الكبيرة  القيادية ومعرفته  الضيافة، ومهاراته 
في مجال املبيعات والتس����ويق، ستوفر دعما 
كبيرا لفندق »سفير مارينا« في حتقيق املزيد 

من النجاحات مستقبال.

محمد ابراهيم

هاجر تفوقت
 في »الشامية«

تخرجت هاجر نوري 
عبدالس���الم بشارة في 
الشامية بتفوق  روضة 
وتلقت التهاني من األهل 
الذين متنوا  واألصدقاء 
لها مس���تقبال دراس���يا 
حافال بالعط���اء.. ألف 
مبروك وعقبال اجلامعة 

يا هاجر.

مبروك التفوق
 يا العنود

احت��فل���ت أس�����رة 
الشراكي بتفوق اجلميلة 
العن���ود ن���واف مفرج 
الشراكي وحصولها على 
االمتياز الى األمام دائما 

يا العنود.


