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بترقيته عميدًا
GC افتتاح مميز لمعرض

في مول 360

»الريجنسي« يشارك في ملتقى سوق السفر العربي بدبي

ش����ارك فندق الريجنسي بشكل فعال في ملتقى 
س����وق الس����فر العربي والذي أقيم في دبي باملركز 
الدولي للمؤمترات واملعارض، احلدث الذي من شأنه 
رفع إمكانات العمل التجاري داخل الشرق األوسط 
واملنطقة العربية ككل فيما يخص السفر والسياحة 

الداخلية واخلارجية.
وقد كانت املش����اركة في هذا احلدث املهم مبثابة 
دفعة قوية وفرصة حقيقية لفندق الريجنسي كونه 
واحدا من أهم فنادق اخلمس جنوم ورائعة جديدة 
من روائع املنتجعات الراقية في الكويت خاصة بعد 
إعادة افتتاحه من جديد وعودته للسوق الكويتي على 
الصعيد اخلاص وللسوق اخلليجي على الصعيد العام 
ليعرف عن نفسه في السوق العربي واخلليجي على 
حد سواء ويثبت وجوده وسط املنافسة الشديدة، 
خاصة وهو الش����هير بتقدمي أرقى وأروع مستوى 
من اخلدمة لرواده س����واء من كب����ار رجال األعمال 
أو الن����زالء مم����ن يبحثون عن كل اس����اليب املتعة 
والرفاهية. وجدير بالذكر زيارة شريحة كبيرة من 
زائري وعارضي ملتقى السفر العربي جلناح فندق 
الريجنسي ليتعرفوا بعناية على خدماته وتسهيالته 
املتعددة من خالل اس����تقصاء بعض املعلومات عما 
يقدمه الفندق من الغرف واألجنحة، ومركز املؤمترات 

الهائل الذي يصلح الستيعاب كافة اغراض االجتماعات 
واملؤمترات واملعارض من كل انحاء البالد، كذلك ما 
يقدمه من خيارات ترفيهية واسعة النطاق منها على 
سبيل الذكر ال احلصر 3 مطاعم متنوعة في مطعم 
واحد، 5 حمامات س����باحة متعددة االغراض، اثنان 
من الش����واطئ اخلاصة احدهما مخصص للسيدات 
كليا واآلخر للعائالت، استراحة تنفيذية، واستراحة 
خاصة للسيدات فضال عن املوقع الساحر الذي يتميز 

بإطاللة رائعة على اخلليج العربي.
وانعكاسا للنمو امللحوظ واملتنوع الذي تتمتع به 
املنطقة، ساعد هذا امللتقى في جذب العديد والعديد 
من البائعني واملش����ترين في كل قطاعات السياحة 
والس����فر من كل أنحاء العالم وهو ما حرص عليه 
فندق الريجنسي ليكون عالقات عمل جديدة وليعزز 
عالقات العمل مع غيره من الشركات املشاركة ومن 
ضمنها خطوط الطيران، وكالء السفر، منظمو رحالت 
السفر اخلاصة واجلماعية، منظمو املؤمترات، ومقدمو 
خدمات اإلقامة والسكن وغيرهم، كذلك كان الريجنسي 
حريص����ا على االطالع على احدث املس����تجدات في 
مجال صناعة الس����ياحة والسفر والتي من خاللها 
يستطيع تطوير نفسه وإعادة بلورة استراتيجيته 

مبا يتناسب ومتطلبات السوق العربي.

مع كل ما تتمتع ب����ه من متابعة 
التصميم،  الدقيقة في  للتفاصيل 
حتى أنتجت هذه التشكيلة الرائعة 

.GC من ساعات
وأصبح بول مارسيانو املدير 
املبدع لدى »غوس إنك« ، هو الناطق 

الرسمي باسم هذه املاركة. 
تأسست شركة سيكوال AG سنة 
2007 كشركة سويسرية في مدينة 
ZUG السويس����رية مع مكاتب لها 
في لن����دن وباريس وهونغ كونغ 
ونورفال����ك وكونيكتكوت، وهي 
عض����و في االحتاد السويس����ري 
لصناعة الساعات. ولها احلق في 
توزيع منتجاتها عبر العالم، في 
أكثر من 70 دولة عبر شبكة من 60 

موزعا مع 5000 منفذ بيع مفرد.

وشهد العام 2007 »رقما كبيرا 
من إنتاج ساعات GC خالل 18 سنة« 
من صناعة الساعات السويسرية، 
حسبما قال سيكوال نظرا لتطورها 
 GC الهائل في مجال إنتاج الساعات
عامليا، وأسعارها املناسبة. وتقدر 
شركة »سيكوال AG« ان ساعات 
GC كان����ت من بني أهم 10 ماركات 

تصدر من سويسرا.
وقد كانت سيندي لفنغستون، 
 AG رئيس مجلس إدارة سيكوال
وراء ه����ذا التق����دم احلاصل لهذه 
املارك����ة. وقالت »لدين����ا فرصة 
كبرى مستقبال مع هذه املاركة من 
الساعات، ولدينا طموحات أوسع، 
حيث لدينا فريق عمل في باريس 
بقي����ادة فرجيني ري����و- بيليت، 

املاركة من الساعات.
إن جمي����ع احمل����الت اجلديدة 
س����تعرض قطع����ا أصيل����ة من 
ه����ذه الس����اعات. واعتب����ارا من 
 GC 2009 س����تتوافر من ساعات
مجموعة جديدة منها في احملالت 

املفتتحة. 
ويتوقع أن تصل املبيعات من 
ساعات GC الى ماليني الدوالرات، 
الفروع  كنتيج����ة الفتتاح ه����ذه 
العاملية، وبدعم الشركاء من باعة 
املفرق. وهذا من ش����أنه ان يدعم 
التزامنا مبزيد من التوسع في هذه 

املاركة. 
وتدخل س����اعات GC منظومة 
للس����اعات  م����اركات   10 أه����م 

السويسرية.

لهذه الساعات.
ويجسد كل تصميم من ساعات 
GC جوهر هذه املاركة الشهيرة، من 
حيث االهتمام بالتفاصيل الدقيقة 
للساعة وفخامة املواد املستعملة 
والش����كل وطريق����ة اجتذابه����ا 
للمستهلكني. ان عناصر التصميم 
فيها كاملعصم اجللدي واألرضية 
بلون حب����ة اجل����وز، واجلوانب 
الصقيلة الالمعة واإلضاءة البصرية 
الفريدة لهذه الساعات تخلق جوا 
الروعة احلس����ية املعاصرة،  من 
الرحبة  الزجاجية  املنافذ  وتتيح 
مجاال فريدا للمستهلكني للتمتع 
مبنظرها األنيق وقطعها الرائ���عة 
م����ن األحجار الكرمية وتش����دهم 
للتمتع باستكش����اف أصالة هذه 

لميس بالل
ادارة  بحضور رئيس مجلس 
سيكوال AG سيندي لفنغستون 
مت افتت����اح GC في مول 360 وقد 
ش����ارك في االفتتاح عمر بيضون 
نائب املدير العام بشركة بيضون 

وكيل GC للساعات.
وتواصل ساعات GC السويسرية 
تطورها املس����تمر، محرزة قاعدة 
واس����عة وقوية من املس����تهلكني 
في العالم، ولهذا ستستكمل هذه 
املاركة الشهيرة من الساعات نقلتها 
املقبلة بافتتاح 25 فرعا جديدا لها 
في العالم. وقد أسس����ت الشركة 
املنتجة لها تصميمات جديدة لهذه 
البوتيكات العاملية لتعكس أصالتها 

الكبيرة وتفوقها العاملي.
ففي 2007 فتح����ت GC فرعها 
احلصري في كواالملبور مباليزيا، 
h( وأتبعته بفرعني ف����ي جاكرتا
ندونيس����يا( وآخر في س����يئول 
)كوريا اجلنوبية(، ثم برابع في 
بومباي )الهند( خالل 2008. وفي 
2009 مت افتت����اح أول فرع لها في 
عموم أميركا مبدينة بنما، إضافة 
الى بوتيك كبير لها في أوروبا مع 
مركز الئق. وهناك 25 فرعا لساعات 
GC يخطط لها ان تفتتح في مدن 
رئيس����ية هذه السنة في الكويت 
والس����عودية واإلمارات واملغرب 
وجن����وب أفريقيا والهند والصني 
واندونيس����يا وتايلند وڤيتنام، 
وهناك عواصم لألزياء مثل باريس 
وميالن وبرشلونة وجنيڤ وطوكيو 
ونيويورك ستفتتح فيها محالت 

العميد معتوق  أقام 
العسالوي حفل استقبال 
وعشاء مبناسبة ترقيته 
إلى رتبة عميد، وحضر 
احلفل جم���ع من األهل 
الذين قدموا  واألصدقاء 
املبارك�����ة وال�تهان���ي 
للعس���الوي بالترقي���ة 
ومتن���وا له اس���تمرار 
أداء مهامه.  النجاح في 
أل���ف مب���روك ومنه���ا 

العميد معتوق العسالوي مصافحا وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالدلألعلى.

)أنور الكندري(عمر بيضون وسيندي لفنغستون يفتتحان معرض GC مبجمع 360 GC سيندي لفنغستون تتحدث عن مزايا ساعات

GC استكشاف اصالة الساعات في GC مراعاة أدق التصاميم في ساعات

جانب من مشاركة »الريجنسي« في ملتقى السفر العربي بدبي

عبدالحميد احتفل 
بمولوده محمد

صقر تفوق
 في االبتدائية

احتفل عبداحلميد محمد 
وأس����رته مبولودهم محمد، 
وش����اركه األه����ل واألصدقاء 
والزمالء العاملون في الشؤون 
الهندس����ية باحلرس الوطني 
التهان����ي  فرحت����ه وقدم����وا 
والتبريكات وأطيب األمنيات 
بحي����اة س����عيدة حملم����د في 
كنف والديه. مبروك ويربى 

بعزك.

احتفل صقر هاني الشمري 
بتفوقه في املرحلة االبتدائية 
مع جمع من األصدقاء واألسرة 
حيث تلقى الهدايا من األهل 
واألصدق���اء الذين متنوا له 
مس���تقبال حافال بالنجاح. 

مبروك وعقبال اجلامعة.

عساك عالقوة
 يا حصة الشمري

حصة الشمري مسؤولة قس���م االستقبال في ادارة 
هجرة الفروانية استحقت التقدير والشكر على جهودها 
الواضحة وتفانيها في تأدية عملها واستقبال املراجعني 

وإجناز معامالتهم.

شكر واجب للرائد
 ناصر علوش العجمي

كلمة شكر وتقدير واجبة بحق رئيس قسم االستقبال 
في إدارة هجرة الفروانية الرائد ناصر علوش العجمي 
الذي ال يتوانى في خدمة املواطنني واملقيمني والتأشير 

إلجناز معامالتهم بيسر وسهولة. فكل الشكر له.


