
 

 

 

 والتطوير والتميز التجديد عن بحثا ً

  عاّما ً مديرا ً يقطين فارس يعيّن الخليج فندق

 

 وسبا، للمؤتمرات البحرين الخليج لفندق عاما ً مديرا ً نيقطي فارس السيد تعيين عن الخليج فنادق مجموعة أعلنت
 والمشروبات، األغذية إدارة عن ومسؤول ً الفندق، في العام للمدير تنفيذي كمساعد سابقا ً يعمل كان والذي

 . والترفيه الصحة إلى باإلضافة

ن  فارس يمتلكًالسيد ة  عاما ً 19 مايزيدًعلىيقطي  معً عملأنً وسبق والسياحة، الفندقة مجال  فيمن الخبر

ًفيًأ ً ًالفنادقًالعالمية ًمنًسالسل " ليروش" جامعة خريجي من وهو لبنان، رأسه مسقط وفي سبانياالعديد

ي  «انتركونتينتال» فنادق معًسلسلة خبرته سنوات خالل وعمل ، الفنادق إلدارة السويسرية
ن
 مع وأيضا مدريد،ف

ي عام و  بيروت في العالمية «حبتور» ومنتجعات فنادق مجموعة
ن
كور العالميه آ مجموعه بدأ العمل مع  2011ف

ي عام  الزالق  حيث شغل منصب مدير فندق سوفتيل
ن
ليشغل منصب المدير العام لفندق  2013ثم إنتقل ف

هسوفيتل الخبر   خالل السنوات الخمس األخب 

 المرشحين من عددا ًلديناًًكان" :قائال ً جونز جارفيلدالسيد  الخليج دقافنمجموعةًل التنفيذي الرئيس صرح و

ين  ن  عائلة إلى أخرى مرة به نرحب أن ويسرنا األول خيارنا دائما ً كان يقطين فارس ولكن المنصب لهذاالمتمب 
تسهمًبشكلًفعالًفيًتحقيقًنجاحاتًأكبرًللفندقًوأنهًسوفً خبرةًفارسًأن من ثقة على ونحن الخليج، فندق

 ".  الفندق تاريخ في بصمتهسوفًيضعً

 لفندق الخمسين بالذكرى الحتفالت على اإلشراف هو فارس تواجه التي التحديات أحد إن": جونز وأضاف

ي ست   "2019 عام في تقام أن المزمع من والتي الخليج
 شمل العديد من األنشطة والفعاليات عىل مدار والت 

ي العام 
ن
 . 1969إحتفاال بإفتتاح الفندق ف

 ممتازة بسمعة اشتهرت لطالما والتي الفاخرة الخليج فندق مطاعم سلسلة على اإلشراف مهمة فارسسيتولىً كما
 . للزوار المقدمة الخبرة ومستويات وجباتها لتميز

 

 رلوكشي" مطعمي تجديد منهاو الفندق في التغييرات بعض العام هذا في الصيف فترة تشهد أن المزمع ومن

وذلك بعد  ،"نزشفيو"و" بيرجول ل" لمطعمي  عالمةًالتجاريةلا تسمية إعادة جانب إلى ،"الواحة"و "هولمز

تحت إسم "البرجوال " برجول ل"  مطعمبهما وسوف يتم إعادة إفتتاح  والتحديث التطويرأعمالًاإلنتهاء من 

 " ي
افباي بيبيلليتن  نجوم عدة على الحائزو  Giancarlo Perbelliniالمعروف اإليطالي شيفال تحت إشر

إفتتاحًمطعًمسي حين في ،(ميشلين) ن باي تاله" " نزشفيو"عاًد  البحرينية الطاهية إشراف تحتتحت إسم "فيوشبن



 شرفة إضافهسيتمًًلًالتجديدًوامعأل بحرينيا دينارا ً 250.000 رصد تم ولقد  بشمي تاله  والموهوبة الشابة

ًأطالله خالبه عىلي مدينه البحرين ب

ً

 مر على الفريق التزام وإن الخليج، فندقأشة  إلى العودة رائع شعور إنه" :المناسبة بهذه ينقطي فارس قالو

 الفنادقوأشهر  أفضل أحد الخليج فندق جعلت لمرتاديهًمنًالضيوفًوالنزلءإستثنائية  رباتجبتقديمً السنين

 فريق من بدعم البحرين، في الشهيرة التجارية العالمة هذه نجاح في المساهمة إلى أتطلع وإنني ،المنطقة في
 ". الخليج وسبا فندقل المستمر النمو لضمان ومتميز متحمس

 

 


