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تلقى محمد ناصر اجلالل التهاني مجتمع

من االهل واالصدقاء مبناسبة تزكيته 
رئيس���ا ملجلس إدارة جمعية هدية 
التعاونية م���ن قبل أعضاء مجلس 

االدارة. مبروك وعساك عالقوة.

اجلالل رئيسًا 
جلمعية هدية بالتزكية

كريستني نبيل مرحبة باحلضور

الشيخ أحمد الفهد واللواء فيصل اجلزاف وضيوف »الريجنسي« في صورة تذكارية

بعض الزميالت في جولة مبرافق الفندق

.. ومتعة في حوض السباحة

»هوليداي إن ـ السالمية« أحيا عالمته التجارية في عالم الضيافة »الريجنسي« استضاف »األزرق« لتأهله لنهائيات آسيا
وليستمتع الضيوف االعزاء وان 
يك����ون الفندق مكانه����م املفضل. 
وزاد: اننا ملتزمون بتقدمي خدمة 
حقيقية وتوفير املزيد من الراحة 
والرفاهية عن طريق حتديث غرفة 
النوم واحلمام التي ستشمل ميزات 
السرير والوس����ادة املوقع عليها 
بعالمة هوليداي ان وتوفير قائمة 
وسائد للسماح للضيوف باختيار 
الوسائد التي يفضلونها، كما انه 
سيتم تعزيز املرافق داخل دورات 
املياه مثل ستار االستحمام املوقع 
عليه، وقال انه ال ميكن تقدمي جتربة 
اعادة اطالق لشعار هوليداي ان من 
خالل الصور وحدها، بل انه يجب 
ان يلتزم فندق هوليداي ان بتوفير 
خدم����ة افضل في فئتها كجزء من 
اعادة االطالق ألن العالمة التجارية 
تبشر بثقافة جديدة لتعزيز السلوك 
ومه����ارات املوظفني خلدمة افضل 
للضيوف مع التركيز على تقدمي 
خدمة حقيقية كما عهدوا من فنادق 
هوليداي ان بتقدمي اخلدمة االفضل. 
وفي اخلتام، استمتع اهل الصحافة 
واالعالم بوجب����ة غداء رائعة في 
مطعم ايام زم����ان وقاموا بجولة 

في ارجاء الفندق.

التغيير للعالمة التجارية لنضمن 
في املس����تقبل انه ستكون هناك 
صورة جديدة قوية واثقة، ليتمتع 
ضيوفنا باحلصول على اكبر قدر 
من الراحة من فنادق هوليداي ان 
على مدى السنوات ال� 50 املقبلة كما 
استمتعوا بها على مدى ال� 50 عاما 
املاضية. واضاف هيكل ان تغيير 
عالمة هوليداي ان ليس بالتغيير 
الكافي وان اعادة اطالق هوليداي 
 ،Stay Real ان تس����تند الى وعده
العاملني  وهذا سيتضمن تطوير 
الفندق  للمس����اعدة في تطوي����ر 

جدي����دة، باالضافة الى تغيير كل 
العالمات واملطبوعات في الفندق 
واملس����تخدمات الشخصية داخل 
الغ����رف وادوات املطاعم والفتات 
السيارات واي ش����يء قد يحتاج 
الى الشعار اجلديد وينقل الصورة 
اجلدي����دة. وقد صرح املدير العام 
لفندق هوليداي ان الساملية رامي 
هيكل قائال: مؤسس هوليداي ان 
كيمونس ويلسون قال ذات مرة 
ليس هناك شك في انك اما ستتحكم 
في التغيير او التغيير سيتحكم 
فيك، لذلك بدأنا في اطالق حركة 

الفندق املطلقة س���واء بردهة 
الفن���دق أو بقاعات االحتفاالت 
والتي تتناسب مع استقبال كل 
احلفالت وعقد املؤمترات اخلاصة 
الزوار والش���خصيات  بكب���ار 
املهمة، حيث يقدم الفندق أقوى 
التس���هيالت واخلدم���ات على 

االطالق.

العام عن س���عادته للضيوف 
الستضافة فندق الريجنسي هذا 
احلفل الكبير، متمنيا ان يكون 
هذا احلفل مبنزلة دعم وتوطيد 
للعالقات الطيبة بني كل منهما 

على مدار األعوام املقبلة.
اجلدي���ر بالذكر ه���و ثناء 
وإعجاب احلضور بأناقة وفخامة 

الفرص���ة احلقيقية  وكانت 
ادارة فن���دق  التقط���ت  ح���ني 
الريجنسي صورا تذكارية مع 
تلك الشخصيات البارزة، حيث 
كان في شرف استقبالهم املدير 
العام رينات���و موريتو ونائبه 
مايكل بوكس مع فريق املبيعات 
والعالقات العامة، وأعرب املدير 

الريجنسي  استضاف فندق 
في 31 مارس املاضي بقاعة »مها« 
حفل تك���رمي املنتخب الكويتي 
لك���رة القدم لتأهل���ه لنهائيات 
كأس أمم آسيا لعام 2011 والتي 
ستستضيفها العاصمة القطرية 
»الدوحة«، وحرصت ادارة الفندق 
على رعاية ه���ذا احلفل الكبير 
تقديرا منها ملجهودات وبطوالت 
الفريق االزرق والذي قدم مستوى 
مش���رفا في كل احملافل الدولية 
بوج���ه عام وما قدمه من اجناز 
وجناح في احملفل اآلسيوي على 

وجه خاص.
وأقيم احلفل حت���ت رعاية 
كل من رئيس اللجنة االوملبية 
الكويتية الش���يخ أحمد الفهد، 
واملدي���ر العام للهيئ���ة العامة 
للش���باب والرياض���ة فيصل 
اجلزاف، بحضور عدد كبير من 
الشخصيات املهمة كان من بينهم 
الشيخة فريحة األحمد، والنائب 
عدنان املطوع، ورئيس اللجنة 
االنتقالية لالحتاد الكويتي الشيخ 
أحمد اليوس���ف، باالضافة الى 
عدد من جنوم املنتخب الكويتي 

السابقني واحلاليني.

ندى أبونصر
اقيم مؤمتر صحافي في فندق 
هوليداي ان � الساملية حضره مدير 
عام فندق هوليداي ان رامي هيكل 
ومدير املبيعات في الفندق ماجد 
حنا ومدير التسويق نوار كيالني 
وحشد من االعالميني مبناسبة اعادة 
اطالق العالمة التجارية لهوليداي 
ان، وهي اكبر اعادة احياء لعالمة 
جتارية في قطاع الضيافة، وهذا 
يعن����ي ان جميع فنادق هوليداي 
ان واكس����برس باي هوليداي ان 
في حاج����ة لتنفيذ سلس����لة من 
التحس����ينات والتغييرات خللق 
ص����ورة اكثر معاص����رة للعالمة 

التجارية ولزيادة اجلودة.
التغيي����رات من خالل  وتأتي 
اجراء تغييرات في صورة الفندق 
وتطوير الشعار النصي وجتديد 
الل����ون االخضر والقض����اء على 
شكل الدرع احلالي. كما انه سيتم 
استبدال اكثر من 11.000 عالمة في 
جميع انحاء العالم لتعكس بشكل 
افضل فندق هوليداي ان ليكون اكثر 
طموحا ومواكبة للعصر من خالل 
شكل جديد لعالمة هوليداي ان مبا 
في ذلك اض����اءة جديدة وخطوط 

نوفة تفوقت 
دراسيًا

تفوقت نوفة علي 
ف���ي الصف  الس���بع 
الثاني االبتدائي وتلقت 
التهاني م���ن والديها 
اللذين قدما لها الهدايا 
وب���اركا له���ا تفوقها 
ومتنيا لها مس���تقبال 

حافال بالنجاح.
 مبروك ي���ا نوفة 

ومنها لألعلى.

شهد
 احتفلت 
بميالدها

احتفلت شهد فهد 
بعيد ميالدها وس���ط 
فرحة األهل واألصدقاء 
الذين شاركوها فرحتها 
وقدم���وا له���ا الهدايا 
األمني���ات  وأطي���ب 
بحياة سعيدة في كنف 
والديها. مبروك وعقبال 

ال� 100 سنة.

)أحمد باكير(رامي هيكل وماجد حنا يتحدثان في املؤمتر الصحافي


