
«الكجيري ليدز» .. كل الطرق تؤدي إلى روما !
جمعت ضيوفها من مديري الفنادق العاملية ووكاالت السفر اخلليجية والعربية حتت شعار «ممنون» على منت أكبر سفينة في العالم «وندر أوف ذا سيز» في رحلة نُظمت بالتعاون مع اخلطوط اجلوية التركية

بجمال ســاحل البحر األبيض 
املتوســط   والطقــس الرائــع، 
حيث استمتعوا مبجموعة من 
األنشــطة والتواصل على منت 
الســفينة، مبا في ذلك جتارب 

الطهي والرياضة . 
وتوج احلدث بحفل عشــاء 
وحفل توزيع ميداليات ملن فازوا 
باملسابقات الرياضية، مبا في ذلك 
األنشطة املائية، وألعاب الليزر 
تاغ، ولعبة مستوحاة من كأس 
العالم لكرة القدم، ومت تصميم 
التجربة بأكملها لتوفير فرصة 
ال تنسى للتواصل بني املشاركني 

في جو مريح وغير رسمي.

ان القطاع السياحي كان من أكثر 
القطاعات تأثرا خالل األزمة، فإن 
الظهور فــي هذه الفترة كهمزة 
وصــل بــني املســافر اخلليجي 
وأرقى فنادق العالم القى قبوال 
كبيرا من أهم الفنادق في العالم.
وأوضح أن فكرة الشــركة 
تتمثل في انتقاء ارقى الفنادق 
في العالم التي تتواجد فيها كل 
مواصفات ومتطلبات املســافر 
اخلليجي ومتثيلها في منطقة 
الشرق االوسط، مضيفا: يوجد 
اليــوم حتت مظلة شــركتنا ٦
فنادق في سويســرا و٣ فنادق 
في فرنسا و٥ فنادق في ايطاليا 
ومجموعة فنــادق في اليونان 
وفندق فــي هولندا وفندق في 
تايلنــد، وقريبا ســتتم اضافة 
فنــادق فــي افريقيــا وأميركا 
الشمالية واوروبا. وأوضح أن 
هذه الفنادق الفاخرة واملنتجعات 
الصحية املوجودة على قائمة 
«ذا الكجيري ليدز» تتميز بطراز 
فريد وموقع متميز، مع تقدمي 
خدمة حديثة وعالية املستوى 
ووســائل الراحة املتوقعة من 
األجنحة الضخمة و«التراسات» 
الواسعة إلى قاعات االحتفاالت 
الكبــرى واملنتجعات الصحية 

املجهزة جتهيزا كامال.
 كما تقــدم مجموعة فنادق 
«ذا الكجيري ليدز» جتربة رائعة 
في املباني اجلميلة التي تقع في 

مناظر خالبة. 
فما الذي ميكــن أن يتمناه 

املسافر أكثر من ذلك؟
وتعقيبا على حدث «ممنون»، 
أضاف القاســم: ابتدأت الفكرة 
بإقامة فعالية سنوية جتمع بني 
فنادقنــا ونخبة من أهم وأكبر 
مكاتب الســياحة والســفر في 

أعمالنا واالســتفادة من ثروة 
املعرفة التي يجلبها عمالؤنا.

لقد كان من املثير استضافة 
شركاء السفر لدينا ومتخصصي 
الضيافــة مــع تزايــد االهتمام 
بالسفر الفاخر بوتيرة متسارعة، 
نظــرا ألن العالــم أصبح أكثر 
ارتباطا وعوملة بشكل متزايد، 
أصبــح الســياح يبحثون عن 
جتارب فريــدة وأصيلة وذات 
الفاخر  مغزى، وأصبح السفر 
هــو اخليــار املفضــل لهــؤالء 
املتميزين. فلطاملا  املســافرين 
ســعى الضيــوف مــن الــدول 
العربية إلى الضيافة من الدرجة 

األولى وذلك ملا تقدمه من اهتمام 
بالتفاصيل الفخمة، وهكذا فنحن 
باقاتنــا مصممــة  أن  نضمــن 
وفقا الحتياجاتهــم. مهما كان 
ما يريده الضيوف فإننا نعمل 
مع فنادقنا على ضمان حصولهم 
على معاملة VIP والوصول إلى 
مجموعة من األنشطة املريحة 
واحليوية. وأشكر جميع عمالئنا 
على دعمهم املستمر ووالئهم».
البحرية  الرحلــة  أبحــرت 
التي تســتغرق ثالثة أيام إلى 
برشــلونة مــن رومــا فــي ٢٧

أكتوبــر ٢٠٢٢. وفــي الطريق، 
متكن الضيوف من االستمتاع 

الشرق االوسط يتم من خاللها 
تقدير وكاالت السياحة لدعمها 
فنادقنا، ومن جانب آخر امتنان 
ملنح ثقة الفنادق ومتثيلها في 
الشرق االوسط، مشيرا إلى أن 
اختيــار االســم كان باختصار 
لوصف احلدث وان يكون اسما 
مفهوما من كل اللهجات العربية 

وسهل النطق من كل اللغات.
وبني أنها ليست كأي ورشة 
عمــل تقيمها مجموعــة فنادق 
للتعريــف بخدماتها ألصحاب 
االختصاص، بل هي عبارة عن 
٤ أيام تتنوع ما بني االجتماعات 
الرســمية واقامــة االنشــطة 
املختلفة بــني الطرفني لتوطيد 
العالقة ولرسم ذكريات ال تنسى.

وذكــر القاســم أن «ممنون 
٢٠٢٢» كان علــى مــنت رويــال 
كاريبيان أما بالنسبة لـ«ممنون 
٢٠٢٣» فاليزال حتديد املكان قيد 
التفكير الدقيق حيث يجب ان 
يكون على نفس نهج ٢٠٢٢ بل 

وفي اجمل صورة.
كما توجه القاســم بشــكر 
خــاص لدعم اخلطوط اجلوية 
التركيــة التــي كانت شــريكا 
في إجنــاح مبــادرة «ممنون» 
مــع الدائمــة  ولشــراكتها 

«ذا الكجيري ليدز».
 وتعليقا على لقاء «ممنون»، 
قــال صاحــب شــركة «عالــم 
الصاحليــةـ  الكويــت» اخلبير 
السياحي أمين زنداح: إن أبرز ما 
مّيز املناسبة أنها غير تقليدية، 
حيث ســبقت أحاديــث العمل 
والتعاون خلــق أجواء صداقة 
تربط بني وكاالت السفر ومديري 
الفنــادق، وهي تنــم عن خبرة 
وفكر وإملام باملجال، وقد حققت 
أهدافهــا بامتياز، ونتجت عنها 

فقــد اســتضافت «ذا الكجيري 
ليــدز»، وهي شــركة رائدة في 
الشــرق األوســط، حدثا رائعا 
للتواصــل مــع شــركائها فــي 
مكاتب ووكاالت السفر وأصحاب 
الفنادق، حيث استقبلت خالل 
رحلة رائعة عبر البحر األبيض 
املتوســط   وكالء السفر األكثر 
متيــزا فــي الكويــت واخلليج 
العربيــة  والــدول  العربــي 
وأصحــاب الفنــادق الفاخــرة 
في أوروبــا وخارجها. روهيت 
جوبتا وماجد القاسم، مؤسسا  
الشــركة، أطلقا على املناســبة 
التــي ســتقام ســنويا عنوان 
«ممنون» وهــي مبادرة تهدف 
إلظهار تقديرهما لعمالئهما من 

خالل جتربة فريدة.
يواصل العديد من الســياح 
في منطقتنا التدفق على الفنادق 
الفاخرة في أوروبا بسبب التاريخ 
الغنــي والثقافــة والهندســة 
الــذي ال  املعماريــة واجلمــال 
مثيــل لــه واملأكــوالت احلائزة  
تصنيــف ميشــالن واالهتمــام 
الكبيــر بالتفاصيــل واخلدمــة 
الفاخرة، باإلضافة إلى ذلك، توفر 
اجلبال املغطاة بالثلوج واملناظر 

اخلضراء الفاتنة ألولئك الذين 
يعيشــون في الشــرق األوسط 
تباينا رائعا مع مناخهم املعتاد.
لذلــك، كانــت رحلــة «ذا 
الكجيري ليدزـ  ممنون» فرصة 
مثالية لشركاء السفر في اخلليج 
العربي وأصحــاب الفنادق في 
أوروبا ملناقشة تطورات صناعة 
السياحة الفاخرة، واالجتاهات 
احلاليــة وأفضــل املمارســات 
لتسويق عروض السفر الفاخر، 
واستكشــاف فوائد التســويق 
املتميزين واكتشــاف  للعمالء 
الطرق اجلديدة لتنمية أعمالهم.

إظهار التقدير 

وفــي حديثــه خــالل هــذه 
املناســبة، قال روهيت جوبتا، 
املدير الشريك في « ذا الكجيري 
ليدز»: «كانت رحلتنا البحرية 
الفاخرة تدور فــي املقام األول 
حول إظهار تقديرنا لشركائنا، 
الذين عبرنا لهم عن امتناننا من 

خالل فكرة «ممنون». 
كما سهلت رحلتنا البحرية 
أيضا تبادل األفكار واملعلومات 
حول صناعة السياحة الفاخرة، 
ما مكننا من تصور مســتقبل 

 وقد القت رحلة «ذا الكجيري 
ليدزـ  ممنون» جناحا كبيرا من 

جانب املشاركني.
حتقيق حلم

من جانبه، عّلق ماجد القاسم 
املدير الشريك في «ذا الكجيري  
ليدز» بأن الشركة عمرها سنتان، 
لكنها متثل حلما امتد ألكثر من 

١٥ عاما. 
وأضاف: تربطني مع روهيت 
صداقة شــخصية منذ أكثر من 
١٧ ســنة، وكانت فترة جائحة 
كورونــا هــي الوقت املناســب 
لتحقيق هذا احللم، وبالرغم من 

مجموعة فنادق ميكونيان في ميكانوس  منتجع «باالزيو فيوجي» الصحي وهو قصر تاريخي في روما ونبع للمياه املعدنية 

فندق «بورتيه فيرينزي» في فلورنسا - ايطاليا

تكرمي توان لي وجوناس ماكس شنايدر ممثلي منتجع «غراند ريزورت بدراغاز» الصحي في سويسرا تكرمي باولو منكوسو وسونيا برايوتي شيشي ممثلي منتجعي «باالزيو فيوجي» و«فورتي ڤيالج» في إيطاليا
تكرمي روب أرو من وكالة «ســيرا» في اململكة العربية الســعودية وڤيرونيك بولز ووليد كيوف ممثلي 

«باريير ليناج» و«ماجستيك باريير» في فرنسا 

فندق «باريير لو فوكيه» العريق في الشانزليزيه - باريس فندق «برنسيبي فورتي دي مارمي» ذو الطابع العصري في إيطاليا 

 فندق «ماجستيك باريير» في كان - فرنسا   فندق «باريير ليناج» الشتوي في كورشوڤيل - فرنسا 

روهيت جوبتاماجد القاسم

ماجد القاسم: ننتقي أرقى الفنادق في العالم التي تتواجد فيها كل متطلبات السفر الفاخر .. وقريبًا سنتوسع نحو أميركا الشمالية وأفريقيا 
روهيت جوبتا: «ممنون».. كانت مناسبة لتبادل األفكار واملعلومات حول صناعة السياحة الفاخرة وجتاربها الفريدة

«كل الطرق تؤدي إلى روما».. هكذا كان احلال مع شركة «ذا 
الكجيري ليدز»  لتمثيل الفنادق النخبوية العاملية وضيوفها 
الذين توافدوا من مختلف الدول إلى العاصمة اإليطالية 
لتلبية دعوتها، وهم من نخبة رواد شركات السياحة والسفر 
اخلليجية والعربية ومديري أرقى وأفخم فنادق العالم حتت 
مظلتها، وذلك في حفل بعنوان «ممنون» قررت الشركة  أن 

جتعله مناسبة سنوية لالحتفاء بشركائها.

منتجع «فورتي ڤيالج» الفاخر في سردينيا - إيطاليا   
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الفنادق  حتت مظلة «ذا الكجيري ليدز»



مــن جهتــه، قــال باولــو 
منكوســو املدير العام ملنتجع 
«فورتي ڤيالج» في ايطاليا: كان 
حدث ممنون مبــادرة مبتكرة 
وحصرية جمعت مًعا بعًضا من 
أكثر الشخصيات املرموقة في 
عالم السفر الفاخر في املناطق 
العربيــة مع بعــض من أفضل 
الفنادق واملهنيني في أوروبا. 

وتابع: وشكل التجمع فرصة 
لتقويــة العالقــات ومشــاركة 
التقدير للدعم املتبادل بني تلك 
الفاخرة  الشــركات والفنــادق 
ومناقشة التحديات املستقبلية 

لصناعتنا.

األعماق لشركة «الكجيري ليدز».
بــدوره، قال محيــي الدين 
حمــودة، مديــر عــام شــركة 
الفارس الدولية للســياحة في 
جدة: احلقيقة كانت جتربة أكثر 
مــن رائعة، وذات فائدة كبيرة، 
ألنها جمعت املتعة الشخصية 
بالبرنامج األكثــر من رائع في 
البر والبحر والبرامج الرسمية، 
وفائدتها العملية، نظرا لوجود 
عــدد كبير من ممثلــي الفنادق 
على مستوى عال جدا والتنظيم 
املميز من القائمني على «ممنون»، 
خاصة األخ ماجد القاسم واألخ 

روهيت جوبتا.

ميداليات ذهبية لفريق فندق  «بور أو الك» في زيوريخ - سويسرا  لفوزهم في املسابقات الودية التي أقيمت 
جانب من املشاركني في حفل «ممنون»  ضمن فعاليات «ممنون» قطع كيكة «ممنون» مبشاركة الفائزين بجائزة «وورلد تراڤل أوورد» 

ماجد القاسم وروهيت جوبتا مع بعض ممثلي الفنادق العاملية 

سمير باركر يتسلم تكرمي اخلطوط اجلوية التركية بحضور ممثلي مكاتب السفر الكويتية املشاركني في «ممنون»

فندق «بارك غشتاد» - سويسرا منتجع «تريسارا» في جزيرة بوكيت - تايلند  فندق بوريڤاج املطل على نافورة بحيرة چنيف - سويسرا  منتجع «غراند ريزورت بدراغاز» الصحي - سويسرا 

 فندق «بدروتس پاالس» في سانت مورتس - سويسرا  فندق «دي لوروپ» التاريخي في امستردام  - هولندا فندق «بور أو الك» في زيوريخ - سويسرا فندق «بوريڤاج پاالس» في لوزان - سويسرا

صورة جماعية ملاجد القاسم وروهيت جوبتا مع  ضيوف شركة «الكجيري ليدز» على منت سفينة «وندر اوف ذا سيز»

تضم قائمة «ذا الكجيري ليدز» فنادق فاخرة في فرنسا 
وإيطاليا وسويسرا واليونان وهولندا وتايلند
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عالقة عمل وثيقة مختلفة عما 
هو معتاد في مجالنا ونشاطنا. 
وتابع زنداح: أمتنى كل التوفيق 
لشــركة «الكجيري ليدز» وأنا 
متأكــد مــن أن مــردود الرحلة 
سيكون مثمرا ومفيدا للجميع. 
من ناحيته، قال وليد السبيعي، 
رئيس مجلــس إدارة مجموعة 
«برمييير السعودية للسياحة 
والســفر والطيــران اخلــاص 
ـ الريــاض»: لــم تكــن رحلــة 
اعتيادية، بل أفقا جميال ورائعا 
في مستوى الضيافة والتنظيم 
الذي أمتع وجداننا قبل أنظارنا، 
مضيفا: كل التحية والتقدير من 


