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مباركة من عائلة محمدي

عبدالسالم العلي وقاسم احلداد

املعرس متوسطا األهل واألصدقاء في لقطة تذكارية

جد املعرس عبداهلل احلداد عبدالعزيز اخلضير يبارك خالد العريفان مباركا

املعرس م.عبدالعزيز احلداد

سيد مجتبى املهري يبارك

أفراح
 احلداد وصفر

احتفل حسن عبداهلل احلداد 
بزفاف جنله م.عبدالعزيز على 

كرمية ناصر صفر بحضور 
جمع من الشخصيات واألهل 

واألصدقاء الذين قدموا 
املباركة والتهاني باملناسبة 

السعيدة. ألف مبروك 
وبالرفاء والبنني.

الكابنت عصام بدوي مع فريق العمل

مازن املهنا

جانب من املشاركني

سنوات وحتى الــ 60 سنة 
وأوضـــح أن لدى مدرســـة 
التدريب مدربني متخصصني 
ومنقذين مستعدون على مدار 
التشـــغيل لتقدمي  ساعات 
خدماتهم ومتنـــى اجليران 
ألعضاء وزوار ورواد النادي 
أن يقضـــوا وقتا ســـعيدا 
ومفيدا في رياضة السباحة 
التي  والغطس واملسابقات 
يتخللها اجلوائـــز والهدايا 
التي تقدمها لهم اإلدارة من 
خالل البرامج واألنشطة التي 
تقام على أحواض السباحة 
وأكد اجليران على استقبال 
االقتراحات واألفكار وكذلك 
استقبال أي زائر له شكوى 
أو سلبية ملسها في أحواض 
الســـباحة وقال نعمل على 
تهيئة جو أســـري وعائلي 
النادي  وترفيهي ألعضـــاء 

وأسرهم.

انطالق املوسم الصيفي
بنادي الشعب البحري

أعلـــن ســـالم اجليران 
مشرف نادي الشعب بشركة 
املشـــروعات السياحية عن 
تشـــغيل حوض السباحة 
املكشـــوف بنادي الشعب، 
إدارة نادي الشعب قد  وأن 
أنهت جميع االســـتعدادات 
الالزمة من أعمال الصيانة 
الشـــاملة جلميع األحواض 
املوجودة داخل النادي سواء 
أو  تلك اخلاصـــة باألطفال 
احلوض الرئيســـي املغطى 
بالكامل باإلضافة إلى أعمال 
التكييـــف والتبريـــد، وأكد 
اجليران: ان هنـــاك برامج 
وأنشطة متعددة ستقدم على 
مدار املوسم الصيفي حملبي 
رياضة السباحة والغطس.

وأضـــاف اجليـــران: ان 
مدرســـة تدريـــب وتعليم 
الراغبني  السباحة تستقبل 
سالم اجليرانفي االشـــتراك من ســـن 6 

 »وريزيدنس سفير« في الفنطاس املالذ املثالي لنهاية األسبوع

أعلــــن فنــــدق »وريزيدنــــس 
ســــفير« في الفنطاس عن إطالقه 
باقة عروض مميزة لعطلة نهاية 
األســــبوع التي تتيــــح للعائالت 
اختبار جتربة اســــترخاء فاخرة 

بعد أسبوع كامل من العمل.
 يستقبل الفندق ضيوفه ضمن 
أجواء مفعمة بالراحة املطلقة، من 
خالل تقدمي مجموعة من العروض 
التي تتيح  املتنوعــــة  واخلدمات 
لهــــم االختيار بني الباقة اخلاصة 
بغرف الديلوكس أو باقة الشقق 
الفندقية التي تضم غرفتي نوم، 
شاملة فطورا مجانيا بنظام البوفيه 
املفتوح في مطعــــم »فليفورز«، 
باإلضافة إلى جتربة عشاء ساحرة 
في الهواء الطلق في »أنكور بيتش 
بار« للتلذذ بأشــــهى األطباق من 

بخدماتها الشخصية واهتمامها بأدق 
التفاصيل. وتركز فلسفة الفندق 
على تلبيــــة االحتياجات الفردية 
للضيوف مع توفير خدمات ضمن 

أفضل املعايير. 
يذكر أن فنــــدق »وريزيدنس 
ســــفير« الفنطاس - الكويت هو 
الفندق اخلامس في محفظة »شركة 
ســــفير الدوليــــة إلدارة الفنادق« 
)SIHM( التي تضــــم في الكويت 
كل من »فنــــدق ســــفير مارينا« 
إنترناشيونال«  و«فندق ســــفير 
و«فندق ســــفير املطار« و»قرية 

فيلكا التراثية«.
يشار إلى أن عرض عطلة نهاية 
األســــبوع في فندق »وريزيدنس 
سفير« في الفنطاس يتوافر حتى 

نهاية يوليو القادم.

ينظم الفندق رحالت بحرية بقوارب 
خاصة تأتي حتت الطلب.

كما يدعو الفندق عشاق املأكوالت 
الكويتية األصيلة إلى تناول العشاء 
في مطعم »الروشنة« الكويتي في 
أجواء تتسم بالبساطة واألصالة. 
ويوفر مطعم ومقهى »تشيت شات« 
أجواء عصريــــة نابضة باحلياة 
لالســــتمتاع بقائمة من املأكوالت 
اللذيذة. كما يذهل مطعم »فليفورز« 
ضيوفه بتشــــكيلته الواسعة من 
أشهر األطباق العاملية. وتقدم ردهة 
»الوجن كافيه« قائمة متنوعة من 
املأكوالت ضمن أجواء ســــاحرة 
تطل على املناظر اخلالبة للخليج 

العربي.
تتســــم الغرف واألجنحة في 
الفندق بالراحة والتفرد، وتتميز 

بوفيه املشويات الغني باملقبالت 
الشهية، اللحوم املشكلة الطازجة، 
الدجاج، األطعمة البحرية، األطباق 
الساحلية الشهية، وتشكيلة واسعة 
من السلطات، فضال عن تشكيلة 
غنية من أطايب احللويات الشرقية 
والغربية اللذيذة، على وقع أنغام 
الطرب الشــــرقي احلي. كما يوفر 
الفندق لضيوفه خيارا آخر مميزا 
يتيح لهم االستمتاع ببوفيه غداء 
متنوع وشهي في مطعم »فليفورز« 
والذي يوفر أيضا لألطفال نشاطات 
مسلية في ملعب حديقة الشاطئ.  
وعلى مقربة من الشــــاطئ، يضم 
الفندق حمام سباحة على السطح 
بدرجــــة حرارة قابلــــة للتعديل، 
وصالة رياضية متطورة تطل على 
اخلليج العربي، وعالوة على ذلك، 

مازن املهنا يتسلم منصب مدير إدارة 
املبيعات والتسويق في فندق شيراتون الكويت 

وفوربوينتس شيراتون الكويت
أعلن فندق شيراتون الكويت وفندق فوربوينتس 

شيراتون الكويت انه مت أخيرا ترقية مازن املهنا الى 
منصب مدير إدارة املبيعات والتسويق في الفندق، 
وذلك ضمن إطار خطط الفندق الرامية الى تعزيز 
أداء قسم املبيعات والتسويق لديها. يتمتع املهنا 

بخبرة تفوق العشر سنوات في مجال إدارة املنشآت 
السياحية، حيث بدأ عمله في عام 2002 كمسؤول 
مبيعات وعالقات عامة في فندق شيراتون الكويت 

الى ان مت تعيينه في منصب مساعد مدير ادارة 
املبيعات في الفندق. ثم التحق بعدها بإحدى شركات 

االستثمار في الكويت، حيث عمل كمدير إقليمي 
إلدارة التسويق. وفي عام 2009 عاد لينضم مجددا 

الى عائلة فندق شيراتون الكويت وفوربوينتس 
شيراتون ليشغل منصب مدير ادارة املبيعات قبل ان 

يتم تعيينه في منصبه احلالي. يحمل املهنا شهادة 

بكالوريوس في إدارة املنشآت السياحية من جامعة 
أثينا إلدارة األعمال واالقتصاد في اليونان إضافة 
الى شهادة تخصصية في إدارة التسويق الفندقي 

من جامعة كورنيل في نيويورك. وتعليقا على 
املنصب اجلديد للمهنا، قال املدير اإلقليمي ومدير 

عام الفندق فهد أبوشعر: »نحن سعداء بهذا التعيني 
ملا أثبته املهنا من كفاءات عالية وخبرة واسعة خالل 
سنوات عمله في الفندق«. وتشمل مسؤوليات املهنا 

في هذا املنصب تطوير الدور الريادي إلدارة املبيعات 
والتسويق والسعي الدائم لالرتقاء نحو األفضل 

مع فريق عمل مميز للحفاظ على مكانة شيراتون 
الكويت وفوربوينتس شيراتون كعالمات فارقة 
في عالم الضيافة مما يعزز الدور الكبير لشركة 

ستاروود العاملية للفنادق واملنتجعات على خارطة 
صناعة الضيافة.


