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الرئيس أحمد سامبي متحدثا خالل املنتدى عبداهلل احلميضي مستقبال الرئيس أحمد سامبي في »الغرفة«

جانب من احلضور الكبير في املنتدى

منظر عام للفندق من اخلارج

فندق »فور سيزونز بيروت« يستقبل
أول ضيوفه بحفاوة الضيافة اللبنانية 

اللبنانية  العاصم����ة  تتطلع 
إل����ى حتقي����ق خطوة  بي����روت 
كبيرة في مس����يرتها النهضوية 
كمدينة متألقة في القرن احلادي 
والعشرين، وذلك عندما يستقبل 
»فندق فور سيزونز بيروت« أول 
ضيوفه في أجواء فريدة من حفاوة 
الضيافة اللبنانية العريقة، السيما 
وأن معظ����م القاطنني في بيروت 
سيشاركون ذلك الشعور بالفخر 
التي سبق  املميزة  الوجهة  بهذه 
افتتاحها بعد عش����ر سنوات من 
التخطيط وخمسة أعوام من أعمال 
اإلنشاء، ليأتي افتتاح »فندق فور 
سيزونز بيروت« كإعالن عن خير 
للبلد برمته، والذي ندعوكم إليه 
للدخول في جتربة فريدة من أصالة 
الضيافة اللبنانية.  وتتجسد روح 
الفريدة في  املدينة وحيويته����ا 
الذين يفخرون بثقافتهم  أبنائها 
الت����ي تتمثل في حبه����م للحياة 
وحماس����هم لها، األمر الذي ركز 
عليه »فندق فور سيزونز بيروت« 
من خ����الل توظيفه أكثر من 300 
من أبناء بيروت الذي يترجمون 
حفاوة الضيافة واألصالة اللبنانية 
ليرحبوا بزوار هذه الوجهة الفريدة 

في العاصمة اللبنانية. 
وق����ال املدي����ر الع����ام لفندق 
فور س����يزونز بيروت ستيفان 
سيمكوفيتش، والذي يتمتع بسجل 
حافل ميتد ألكثر من 40 عاما من 
اخلبرة في قطاع الضيافة، قضى 
منها 16 عاما مع مجموعة »فنادق 
ومنتجعات فور سيزونز«: »أحرص 
دائما على استقطاب كوادر في غاية 
احلماس واحليوية، إال أنني لم أر 
مثل هذا احلماس واحليوية الكبيرة 
التي يتمتع بها أهالي بيروت في 
أي مكان آخ����ر. ودائما ما يكون 
لكل فن����دق رونقه اخلاص الذي 
يتجلى من خالل ديكوراته وملساته 
اجلمالية ومرافقه، إال أن الوضع 
مختلف نوعا ما هنا في »فندق فور 
سيزونز بيروت«، حيث ان فريق 
العمل بحماسه العارم وضيافته 
األصيلة يشكل أبرز مكونات هذه 

الوجهة اجلديدة«. 
ويلتمس الضيوف منذ اللحظة 
األولى لدى وصولهم إلى الفندق 
حفاوة الضياف����ة اللبنانية التي 
تعكس روح األجواء املتوسطية 
التي تتجلى أيضا بوضوح عبر 

النادي الصحي بالرخام األبيض 
واملوزاييك املذهب، ويضم جناحا 
لألزواج مكسوا بجلد الغزال مع 
شرفة خاصة وحوض جاكوزي. 
ويأتي حوض السباحة ليجسد 
واحة متألقة في الطابق رقم 26 
مع إطاللة ساحرة من أبراج تطل 
على مشهد املدينة النابض باحلياة 
كمكان هادئ معلق في سماء املدينة 
الصاخبة.  ويجسد فريق مميز من 
املوظفني املطلعني مفتاحا للدخول 
إلى بوابة تاريخ املدينة الذي ميتد 
إلى 5000 عام من اإلبداع الثقافي، 
حيث يقدمون معلومات للضيوف 
حول عروض األزياء واملعارض 
الفنية إضافة إلى برنامج املدينة 
املتواصل من احلفالت املوسيقية 
واملهرجان����ات. هذا باإلضافة إلى 
املعالم املعمارية الدينية، واآلثار 
الليلية  الفينيقي����ة، والن����وادي 
العاملية املنتش����رة على الشريط 
التي تزيد من روعتها  الساحلي 

جبال لبنان.

التصاميم الداخلية املس����توحاة 
م����ن التقاليد احمللي����ة العريقة، 
بدءا من األعمال الفنية اللبنانية، 
م����رورا باللوح����ات املنحوت����ة 
املذهبة املوجودة في  والعبارات 
ردهة االستقبال، وانتهاء بردهة 
»بوليفارد« املفعمة باحلياة التي 
جتت����ذب الزوار م����ن خالل عبق 
الذي يفوح  املقاهي األوروبي����ة 
منها، واألرائك املصممة لالستمتاع 
بح����وارات طويل����ة ونقاش����ات 
ش����يقة.  ويتواصل هذا السحر 
عبر مرافق الفندق وينعكس في 
ج����ودة التفاصيل: بدءا من طبق 
»شاروليه« تقدمه رئيس الطهاة 
»الشيف أوسلو« في الشرفة التي 
تطل على املرس����ى في مطعم »ذا 
غريل رووم«، وانته����اء بالكمأة 
احمللية الش����هية وأنواع القهوة 
املتنوع����ة حتت الثري����ا املذهبة 
ف����ي »ذا ب����ار«. وتتمت����ع جميع 
الغرف واألجنح����ة البالغ عددها 
230 بشرفات واس����عة. ويزخر 

لتمتلك أكبر شبكة فروع في الكويت

»زين« تفتتح فرعها الثاني في المطار

م. خالد الهاجري وضاري الوزان يقصان شريط االفتتاح

وأفاد بأن »زين« تتبع سياسة 
توس����ع واضحة من خالل تعزيز 
شبكة فروعها وموزعيها املعتمدين، 
فهي تسعى في ذلك إلى توفير كل 
ما يلهم اآلخرين وأن تقدم منوذجا 
يقتدى به في هذه الصناعة املتطورة، 
كما تطمح لتوفير بيئة اتصاالت 
الهاجري  متكاملة للعمالء. وذكر 
»ان الشركة تفخر بأنها متتلك اكبر 
شبكة فروع في البالد لتؤكد بذلك 
التزامه����ا نحو عمالئها بأن تكون 
دائما قريبة منهم باستمرار«، مشيرا 
إلى ان بافتتاحه����ا للفرع اجلديد 
الثاني مبطار الكويت الدولي فإنها 
تساهم بذلك في رفع مستوى تقدمي 
التي تتقابل  اخلدمات واملنتجات 
مع طموح����ات ورغبات عمالئها. 
وأضاف ان عدد عمالء الشركة في 
تزايد مستمر، فهي استطاعت أن 
الريادي في  حتافظ على موقعها 
السوق، والذي عززته بطرح العديد 
من اخلدمات واملنتجات اجلديدة 
املبتكرة، موضحا أن تعزيز شبكة 
فروع زين وتوسيع قاعدة موزعيها 
املعتمدين يخدم هذا االجتاه ويوفر 

للشركة فرصا أكبر الستقبالهم.

أعلنت شركة »زين« أنها عززت 
من عدد فروعها املنتشرة في جميع 
أنح����اء البالد، وذلك بافتتاح فرع 
ثان لها في قاعة املغادرين مبطار 
الكويت الدول����ي إضافة إلى فرع 
زي����ن األول املتواج����د ف����ي قاعة 
القادمني بال����دور األرضي، ليصل 
عدد فروعها إلى أكثر من 18 فرعا 
باإلضافة إلى قاعدتها الكبيرة من 
موزعيها املعتمدين. وقال الرئيس 
التنفيذي في زين الكويت م.خالد 
الهاجري: تبحث زين دائما عن راحة 
العميل، وافتتاح فرع املطار الثاني 
يعزز مساعي الشركة في حتقيق 
هذا الهدف، مشيرا إلى أن الشركة 
وجدت إقباال كبيرا من العمالء في 
منطقة املطار ولذلك حرصت على أن 
تكون متواجدة وقريبة من عمالئها 
مبا يس����مح لهم بإنهاء معاملتهم 
بسهولة ويسر. وقال الهاجري »انه 
من خالل شبكة الفروع الواسعة 
ميكن لعمالئنا االستفادة والتمتع 
بخدماتنا ومنتجاتنا العديدة وأن 
خريطة االنتشار احمللي تقوم على 
جعل شبكة الفروع تغطي معظم 
املناطق السكنية والتجارية بحيث 

تكون زين في أقرب نقطة تواجد 
للعميل خاص����ة فرع املطار الذي 
سيخدم عمالءنا املغادرين والقادمني 
من وإلى الكويت«. وأضاف »افتتاح 

فرع املط����ار اجلديد يأتي في هذا 
السياق نظرا لتردد جمهور كبير 
من الرواد وبشكل يومي«، مؤكدا ان 
الشركة حريصة على تقدمي أفضل 

اخلدمات واملنتجات لعمالئها وفق 
العاملية واالرتقاء  املعايير  أفضل 
بأداء فروعها مما يتناسب مع حجم 

النمو في حجم قاعدة عمالئها.

افتتح منتدى االستثمار القمري األول في »الغرفة«

الرئيس سامبي: االستثمارات في جزر القمر لم تعد مغامرة
بل خطوة صحيحة تحمل في طياتها عوائد كبيرة للمستثمرين

واملقايي����س ليأتي ه����ذا املنتدى 
كنتيجة م����ن نتائج تلك الزيارة 
التي استهدفت تعزيز العالقات بني 
البلدين الشقيقني. ويذكر ان منتدى 
االستثمار القمري األول يعقد في 
غرفة جتارة وصناعة الكويت على 
مدى يومني يتم فيه الكشف عن 
املتاحة في  الفرص االستثمارية 
دولة جزر القم����ر وعرضها أمام 
القطاع اخلاص الكويتي والعربي 
وتقدمي كل التسهيالت لدخولها، 
باالضافة الى قيادة عجلة التنمية 
االقتصادية. السيما ان االستثمارات 
العربية بلغت 750 مليون دوالر 
تنوعت على العديد من القطاعات 
مبا فيها صيد األسماك والسياحة 

والبنى التحتية.

يعود نفعها على الشعب القمري 
وعجلة التنمية في جزر القمر.

وأك����د احلميض����ي ان القطاع 
اخلاص الكويتي يسعى ألن يكون 
له دور ريادي في دعم النش����اط 
االقتصادي في جزر القمر، مستندا 
ف����ي ذلك الى العالق����ات األخوية 
البلدين  التي ترب����ط  الصادق����ة 
حكومة وشعبا، مضيفا ان التطور 
الذي شهدته جزر القمر في اآلونة 
األخيرة يعد م����ن أبرز احملفزات 
لدخول املس����تثمرين الى السوق 

القمرية.
وبني احلميضي ان زيارة رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
الى جزر القمر والتي كانت الغرفة 
املعايير  ممثلة فيها ناجحة بكل 

وبني الرئيس سامبي ان جزر 
القمر تعد من الدول التي تضمن 
للمستثمرين اإلفادة واالستفادة في 
ظل تأثر العالم االقتصادي بآثار 
األزمة العاملية، مؤكدا التزام بالده 
بتقدمي كل التسهيالت للمستثمرين 
الراغبني في دخول السوق القمرية 
وبذل املزيد من اجلهود إلزالة جميع 

العقبات.
من جانبه، أعرب عضو غرفة 
جتارة وصناعة الكويت عبداهلل 
احلميضي عن اعتزازه باستضافة 
الكويت ملنتدى االستثمار القمري 
لتكون حلقة وصل بني املستثمرين 
الكويتيني والعرب من جهة، وجزر 
القمر من جهة اخرى، متوقعا ان 
يخرج املنت����دى بنتائج ايجابية 

فواز كرامي
دعا رئيس جمهورية جزر القمر 
احمد عبداهلل سامبي املستثمرين 
الكويتيني بشكل خاص والعرب 
بشكل عام الى االستثمار في بالده 
التسهيالت املمنوحة  واستغالل 
فيها للمستثمرين، معربا عن شكره 
لصاحب السمو األمير على دعمه 

الكبير جلمهورية جزر القمر.
الرئيس س����امبي في  وق����ال 
كلمة افتتح بها منتدى االستثمار 
القم����ري األول في الكويت، امس 
والتي تنته����ي اليوم، ان األجواء 
االستثمارية املتاحة في جزر القمر 
مش����جعة وآمنة للغاية، منوها 
بالتجارب االستثمارية السابقة 
التي خاضها عدد من املستثمرين 

سابقا.
واضاف ان الفرص االستثمارية 
املتاحة تطول العديد من القطاعات 
االقتصادية واخلدماتية التي حتمل 
ب����ني طياتها م����ردودات ايجابية 
جلميع األطراف، داعيا الى مراجعة 
التجارب الس����ابقة للمستثمرين 
بجزر القمر التي تعكس الصورة 
الناصعة ملصير االستثمارات في 
هذه الدولة، الفتا الى ان االستثمار 
ف����ي جزر القمر ل����م يعد مغامرة 
ب����ل خطوة صحيح����ة حتمل في 
طياتها النفع للمس����تثمرين عبر 
عوائد كبيرة ايجابية لهم، السيما 
بعد التعدي����الت اجلوهرية التي 
شهدتها األجواء االستثمارية في 
البالد والتي أسهمت بشكل كبير 
في تعزيز التجاوب مع الدعوات 

التي أطلقت.

)أحمد باكير(

م. خالد الهاجري وضاري الوزان ومحمد الشهاب مع موظفي »زين« أمام الفرع اجلديد في املطار


