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ّ
املميزات التي ّ
تتمتع بالعديد من ّ
عززت شعبيتها في املنطقة

«شيفروليه ماليبو»  ...2017مكانة ريادية بسعر تنافسي
بعد  50عــامــا مــن أول سيارة
ت ـط ــرح ـه ــا ف ــي الـ ـع ــال ــم ،حــاف ـظــت
«ش ـ ـي ـ ـفـ ــرول ـ ـيـ ــه مـ ــال ـ ـي ـ ـبـ ــو» ع ـل ــى
مـ ـك ــانـ ـتـ ـه ــا ال ـ ــري ـ ــادي ـ ــة م ـ ــن ب ــن
الـسـيــارات األخ ــرى فــي فئتها في
جميع أنـحــاء الـعــالــم ،وباألخص
بـفـضــل أحـ ــدث مــوديــالت ـهــا لـعــام
 ،2017إذ ساهم التصميم العام
املـ ـع ــزز واألداء امل ـح ـس ــن بـجـعــل
ام ـتــالك س ـيــارة مـتـقــدمــة وبسعر
تنافسي للغاية ممكنا.
وتـ ـتـ ـمـ ـت ــع «مـ ــال ـ ـي ـ ـبـ ــو» 2017
الجديدة بمحرك قوي ،وتصميم
داخ ـلــي أن ـيــق وم ــري ــح ،وتصميم
ع ــام جـ ــريء ،ع ــالوة عـلــى امل ـيــزات
ال ـعــديــدة ال ـتــي رف ـعــت شعبيتها
في منطقة الشرق األوسط.
وف ـ ــي أعـ ـق ــاب ح ـم ـل ـت ـهــا ال ـع ــام
املـ ــاضـ ــي الـ ـت ــي اشـ ـتـ ـه ــرت بــاســم
«ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوق ك ــل
الـتــوقـعــات» ،قــام عــدد مــن األف ــراد
بقيادة وتحليل مالمح السيارة
التي لم تحمل اسمها في أي جزء
م ــن أج ــزائ ـه ــا ح ـتــى ال يـتـعــرفــوا
عليها.
وق ــام ه ــؤالء األف ــراد بالتوافق
ع ـل ــى أن ه ـ ــذه الـ ـسـ ـي ــارة تـتـمـتــع
ب ـمــواص ـفــات ال ـس ـي ــارات الــراق ـيــة
وال ـغ ــال ـي ــة ،إذ اع ـت ـم ــد تـقـيـيـمـهــم
ع ـل ــى م ـظ ـهــر الـ ـسـ ـي ــارة واملـ ـي ــزات
الـتــي تتألف مــن مـحــرك  2.0ليتر
 4أسـطــوانــات تــوربــو ،وق ــوة 250
حصانا و 5300دورة في الدقيقة،
و 350ن ـي ــوت ــن م ـت ــر ع ـن ــد 1700
دورة في الدقيقة ،وناقل الحركة
األوتوماتيكي بثمان سرعات.
وتحت غطاء محرك السيارة،
تمتلك «ماليبو»  2017محرك 2.0

لـيـتــر بــأربــع أس ـطــوانــات تــوربــو،
ي ــول ــد ق ــوة  250ح ـصــانــا وب ـعــزم
 350نيوتن متر.
وي ـع ــد م ـح ــرك ال ـت ــورب ــو األول
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم ف ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــارة
«ش ـ ـي ـ ـفـ ــرول ـ ـيـ ــه» ،تـ ــدخـ ــل الـ ـش ــرق
األوسط ،بحيث يوفر هذا املحرك
استجابة تلقائية وفورية ويزيل
التأخر في تغيير الحركة.
ويتم تعزيز األداء كذلك بفضل
ن ــاق ــل الـ ـح ــرك ــة األوت ــوم ــاتـ ـيـ ـك ــي
بـثـمــان س ــرع ــات ،م ــا يـتـيــح لـهــذه
ال ـس ـيــارة م ــن ال ــوص ــول إل ــى 100
كيلومتر في الساعة في أقــل من
 6.5ثانية ،حتى تمنح «ماليبو»
األداء الـســريــع ال ــذي يبحث عنه
كل سائق.
ولـ ـ ـي ـ ــس ه ـ ـنـ ــالـ ــك شـ ـ ــك فـ ـ ــي أن
س ـ ـيـ ــارة «م ــالـ ـيـ ـب ــو» ،تـسـتـجـيــب
ملتطلبات مالكي سيارة من هذه
الـفـئــة الــذيــن ي ــري ــدون ً
أداء عاليا
ي ــوف ــر ال ـعــائــد ع ـلــى اسـتـثـمــارهــم
عـلــى الـسـيــارة الـصـغـيــرة مقارنة
ب ــال ـس ـي ــارات امل ـع ـت ــادة م ــن نفس
الفئة.
أما على مستوى اإلطارات ،فإن
الـحـجــم  45/245يـمـكــن الـسـيــارة
م ــن امل ـحــاف ـظــة ع ـلــى اس ـت ـقــرارهــا
على الطريق ،بينما توفر الفرامل
القرصية التحكم الكامل والثقة
عند الكبح.
ك ـم ــا ي ــوف ــر ن ـق ــل الـ ـس ــرع ــة مــن
ال ــدواس ــة إل ــى ال ـطــريــق مـسـتــوى
الـســالســة والتناغم ال ــذي يبحث
عنها الجميع في هــذا النوع من
السيارات.
وبــال ـن ـس ـبــة ل ـن ـظ ــام الـتـعـلـيــق،
تــوفــر ال ـع ـجــالت بـحـجــم  16و17

ب ــوص ــة قـ ـي ــادة ه ــادئ ــة ،ف ــي حن
أن ت ـغ ـي ـي ــر حـ ـج ــم ال ـع ـج ـل ــة إل ــى
 18ب ــوص ــة ي ــوف ــر قـ ـي ــادة سـلـســة
ً
بالكامل وشكال أكثر تطورًا.
كما تتميز «ماليبو» الجديدة
بـمـجـمــوعــة م ــن م ـي ــزات الـســالمــة
ق ـبــل وع ـن ــد وق ـ ــوع حـ ـ ــادث ،حتى
تــزيــد راح ــة ال ـبــال أث ـنــاء الـقـيــادة،
ومـ ـ ــن أهـ ـ ــم هـ ـ ــذه امل ـ ـي ـ ــزات قـفــص
الـ ـسـ ــالمـ ــة الـ ـصـ ـل ــب الـ ـ ـ ــذي ي ــوف ــر
أعـلــى مستوى مــن الـســالمــة عند
االصـطــدام ،باإلضافة إلــى قائمة
م ــن امل ـ ـيـ ــزات الـ ـت ــي ت ـس ــاع ــد عـلــى
تقليص إمكانية وقوع الحوادث،
والتي تشمل التنبيه عند مشاة
في األمــام ،والتنبيه عن اصطدام
أمامي مع مؤشر املسافة التابع،
ومـســاعــد الــركــن األمــامــي ،والتي
تضمن أن يبقى الـجــزء األمــامــي
من السيارة الجميلة سليما.
ومــن املـيــزات األخ ــرى املتوفرة
هي التنبيه في النقطة العمياء،
وال ـ ـت ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــه عـ ـ ــن ح ـ ــرك ـ ــة املـ ـ ـ ــرور
الخلفية ،واملـســاعــدة فــي الـحــارة
مع تحذير مـغــادرة حــارة املسير
التي تحرص على راحــة السائق
ف ــي ح ــال ال ـق ـيــادة بـســرعــة عالية
واالزدحــام .وتضمن تكنولوجيا
«إن ـت ـل ـي ـب ـي ــم» حـ ـص ــول ال ـس ــائ ــق
على أفضل إضاءة على الطريق،
بحيث تقوم «ماليبو» بالتحويل
ـال عـنــد
ت ـل ـقــائ ـيــا إل ـ ــى شـ ـع ــاع ع ـ ـ ـ ٍ
الحاجة.

تصميم داخلي جاذب
تم تصميم املقصورة الداخلية
ّ
من سيارة «ماليبو» لتوفر عاملا
م ــن الـ ــراحـ ــة ،ب ـح ـيــث ان امل ـقــاعــد

محرك قوي وتصميم
داخلي أنيق ومريح
الوصول إلى 100
كيلومتر في الساعة
في أقل من  6.5ثانية
الجلدية األمامية قابلة للتعديل
أوت ــوم ــات ـي ـك ـي ــا وت ـت ـم ـي ــز ب ـن ـظــام
التبريد الذي يعد إضافة مثالية
السـتـخــدام ال ـسـيــارة فــي الطقس
الحار املحلي.
كما تم تلبيس املقاعد الخلفية
بالجلد مع توفير مساحة واسعة
للراحة عند الجلوس في الخلف،
وت ـ ـ ــم ت ـص ـم ـي ــم عـ ـجـ ـل ــة الـ ـقـ ـي ــادة
املـكـســوة بالجلد لـتـكــون مريحة
إرغونوميا.
ولتعزيز تجربة الراحة ،تتميز
«م ــالـ ـيـ ـب ــو» ب ـس ـق ــف بـ ــانـ ــورامـ ــي
واسـ ـ ـ ــع حـ ـت ــى تـ ــوفـ ــر امل ـ ــزي ـ ــد مــن
الــراحــة الطبيعية عند فتحه في
األجواء الجميلة.
وت ـتــواجــد ف ــي وحـ ــدة التحكم
املـ ـ ــركـ ـ ــزيـ ـ ــة ش ـ ــاش ـ ــة  8بـ ــوصـ ــات
تعمل باللمس ومـجـهــزة بنظام
« »MyLinkاملعلوماتي الترفيهي،
الذي يتيح للسائق متعة الترفيه
ب ــأن ـظ ـم ــة ال ـ ـصـ ــوت وال ـت ــوص ـي ــل
ل ـل ـمــوبــايــل واألغـ ــانـ ــي وغ ـي ــره ــا،

ووظ ــائ ــف أخ ـ ــرى م ـثــل ال ـص ــوت،
واملـ ـ ــالحـ ـ ــة ،وإع ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات الـ ــراحـ ــة،
وغ ـي ــره ــا ،ال ـت ــي يـمـكــن ال ــوص ــول
إل ـي ـهــا م ــن خـ ــالل عـجـلــة ال ـق ـيــادة
حتى يركز السائق على الطريق
أمامه.

شكل را ٍق
حصلت «ماليبو»  2017على
إعادة التصميم من «شيفروليه»،
ونـ ـت ــج عـ ــن ذل ـ ــك ش ـك ــل خ ــارج ــي
يـضــاهــي ال ـس ـي ــارات م ــن الـفـئــات
ال ــراقـ ـي ــة ول ـك ــن ب ـس ـعــر تـنــافـســي
وجذاب جدًا.
وي ـ ـظ ـ ـهـ ــر الـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم ال ـ ـعـ ــام
ً
للسيارة أكثر قوة وحدة ،بفضل
أبـ ـع ــاده ــا امل ــدمـ ـج ــة ،ف ــال ــواج ـه ــة
األمـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة مـ ـصـ ـمـ ـم ــة لـ ـتـ ـف ــرض
نفسها بشبكة أمامية ومصابيح
إض ــاءة أنيقة تناسب الهندسة
األمامية.
ووضـعــت شــارة «شيفروليه»
بـ ــن ج ــزئ ــي ال ـش ـب ـك ــة األم ــامـ ـي ــة
املــزودة ببطانة من الكروم حول
محيطها ،وت ــم تصميم الـغـطــاء
األمامي بشكل يضيف من الشكل
ال ـ ـج ـ ــريء لـ ـلـ ـسـ ـي ــارة عـ ـب ــر شـكــل
ح ــرف « »Aال ــذي يـقــوم بتحديد
«م ــال ـي ـب ــو» م ــن األم ـ ـ ــام إلـ ــى خــط
السقف املنحدر.
وتمت زي ــادة قــاعــدة العجالت
في سيارة «ماليبو» ،كي ال يؤثر
ال ـس ـق ــف املـ ـنـ ـح ــدر ع ـل ــى ارتـ ـف ــاع
ال ـس ـق ــف ع ـن ــد م ـس ـت ــوى امل ـقــاعــد
الخلفية ،وليوفر مساحة كافية
أمام الركاب في املقاعد الخلفية،
فــي حــن أن ــه مــن الـخـلــف تصبح
الخطوط الجريئة أكثر سالسة.

بنسبة من مبيعاتها خالل مايو

ّ
ّ
ممثلو الشركة يسلمون التبرع للجمعية

مساعدة مستمرة للفئات
املحتاجة للدعم
في املجتمع

مــن ذوي االحـتـيــاجــات الخاصة
واألشخاص املرضى.
وتـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــى ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة الـ ـ ـه ـ ــالل
األح ـمــر الـكــويـتــي ،وه ــي جمعية
إنسانية تطوعية تقدم املساعدة
والـ ـ ـع ـ ــون عـ ـب ــر م ـ ـ ـبـ ـ ــادرات ت ــدع ــم
جميع املـحـتــاجــن للتغلب على
الـصـعــوبــات وامل ــآس ــي وامل ـعــانــاة

ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـق ـ ــع ضـ ـ ـم ـ ــن ج ـ ـهـ ــودهـ ــا
اإلن ـس ــان ـي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،إلــى
ع ـ ـ ـ ـ ــالج امل ـ ـ ـ ــرض ـ ـ ـ ــى امل ـ ـح ـ ـتـ ــاجـ ــن
واملقيمن فــي الـكــويــت ،للحفاظ
على سالمتهم وتــوفـيــر األدوي ــة
واالحتياجات الطبية والكراسي
املـتـحــركــة وغـيــرهــا مــن الــوســائــل
الطبية.
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ع ـل ــى
تقديم كل املساعدات لكل الفئات
املـ ــوجـ ــودة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وتــركــز
ع ـلــى رفــاه ـيــة األسـ ــر املـحـتــاجــة،
والتفاعل مع نــزالء دور الرعاية
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وزيـ ـ ـ ــارة امل ــرض ــى
فــي املستشفيات ،بـهــدف توفير
الــرعــايــة االجـتـمــاعـيــة والنفسية
والترفيهية ،للمرضى وضيوف
بيوت الرعاية االجتماعية.
وت ـ ــألـ ـ ـق ـ ــت «كـ ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ــالك» م ـن ــذ
قــدوم ـهــا إل ــى ال ـك ــوي ــت ،كـسـيــارة

فاخرة وأنيقة ،وزاد في تميزها
كونها إحدى العالمات التي تقع
ت ـحــت مـظـلــة وكـيـلـهــا الـحـصــري
في الكويت ،شركة يوسف أحمد
ال ـغــانــم وأوالده ،ال ـتــي تأسست
عام  1932وتمتلك إرثــا غنيا في
مجال الخدمة لجميع العالمات
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ب ـ ـنـ ــت م ـع ـهــا
شراكات طويلة األمد.
وح ــافـ ـظ ــت «ك ـ ـ ــادي ـ ـ ــالك» عـلــى
ري ــادت ـه ــا ف ــي عــالــم ال ـف ـخــامــة من
خـ ــالل ال ـت ـطــويــر ال ــدائ ــم م ــن قبل
ال ـشــركــة األم «ج ـن ــرال م ــوت ــورز»،
وم ـ ـ ـ ــن وك ـ ـي ـ ـل ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت،
باالرتقاء الدائم بمعايير الفخامة
وال ــرف ــاه ـي ــة لـجـمـيــع امل ــودي ــالت،
ابتداء باإلبداع الفني في تصميم
ال ـه ـي ـكــل ال ـخ ــارج ــي وامل ـق ـص ــورة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة لـ ـلـ ـسـ ـي ــارة ،وانـ ـتـ ـه ـ ً
ـاء
بــاملــواصـفــات وامل ــزاي ــا والـخــدمــة،

لضمان التنمية املستدامة حول العالم

«إيكويت» تزرع  150شجرة في الصني
واصـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة إي ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت
لـ ـلـ ـبـ ـت ــروكـ ـيـ ـم ــاوي ــات ،مـ ـب ــادراتـ ـه ــا
لـلـتـنـمـيــة امل ـس ـت ــدام ــة ع ــامل ـي ــا ،حـيــث
ق ــام ــت ب ـ ـ ــزرع أش ـ ـجـ ــار فـ ــي ال ـص ــن،
ض ـم ــن ج ـه ــوده ــا ل ـل ـم ـحــاف ـظــة عـلــى
ال ـب ـي ـئــة وامل ـس ــاه ـم ــة اإلي ـج ــاب ـي ــة في
املجتمع ،بالشراكة مع أحد عمالئها
الرئيسين في الصن.
وحضر الفعالية نيابة عن سفير
الـ ـك ــوي ــت لـ ـ ــدى جـ ـمـ ـه ــوري ــة ال ـص ــن
ال ـش ـع ـب ـي ــة ،س ـم ـيــح ج ــوه ــر ح ـي ــات،
نائب رئيس البعثة املستشار عادل
الصلحات.
وأش ـ ــارت ال ـشــركــة ف ــي ب ـيــان لـهــا،
إل ــى أنـهــا بـهــدف دع ــم ج ــودة الـهــواء
فــي البيئة ،تضمنت امل ـبــادرة زراعــة

 300ش ـج ــرة ص ـن ــوب ــر ،ح ـيــث قــامــت
ب ـ ــزراع ـ ــة  150ش ـ ـجـ ــرة وق ـ ــد ت ــول ــت
شركة تشجيانغ وونــدر لالستيراد
والتصدير املحدودة ،أحد عمالئها،
زراعة كمية مماثلة.
وقــال الرئيس التنفيذي للشركة،
مـحـمــد ح ـس ــن ،إن ــه بـصـفـتـهــا جهة
ذات مساهمة واض ـحــة فــي صناعة
ال ـب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات ع ـل ــى امل ـس ـتــوى
ال ـ ـعـ ــاملـ ــي ،ت ـس ـت ـم ــر «إي ـ ـكـ ــويـ ــت» فــي
جهودها الساعية إلى ضمان أعلى
درجـ ــات ال ـج ــودة وال ـك ـفــاءة الـعــالـيــة
والـتـنـمـيــة امل ـس ـت ــدام ــة ،وال ـن ـمــو لها
ول ـل ـع ـمــالء ومـخـتـلــف ال ـج ـهــات ذات
الـعــالقــة الــذيــن يمثلون (شــركــاء في
النجاح).

وأضـ ــاف أن امل ـشــاركــة ف ــي زراع ــة
األش ـ ـج ـ ــار ب ــالـ ـص ــن ،ت ـش ـك ــل جـ ــزءًا
مــن إسـتــراتـيـجـيــة ال ـشــركــة للتنمية
املـ ـسـ ـت ــدام ــة ضـ ـم ــن إطـ ـ ـ ــار م ـ ـتـ ــوازن
يـ ـتـ ـضـ ـم ــن املـ ـجـ ـتـ ـم ــع واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد
والبيئة ،بما في ذلــك حماية العالم
واملحافظة عليه عبر جميع السبل
املتاحة.
م ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس شــركــة
«إيكويت للتسويق» أحمد الصالح،
إن ـه ــا ت ـح ــرص دائـ ـم ــا ع ـل ــى تـطـبـيــق
م ـب ــادئ ـه ــا امل ــؤس ـس ــات ـي ــة مـ ــن خ ــالل
م ـ ـ ـبـ ـ ــادرات إسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،ت ــؤك ــد
ال ـتــزام ـهــا بـتـقــديــم خ ــدم ــات متميزة
ومنتجات ذات جودة عالية ،وتقديم
كل ما هو فريد في خدمة العمالء.

ممثلو الشركة خالل الفعالية

مقصورة متطورة

ّ
توفر التأشيرة في املطار لزوار باتومي وتيفات

ّ
«كاديالك الغانم» تتبرع لـ «الهالل األحمر»
ج ــددت شــركــة يــوســف الغانم
وأوالده ل ـ ـل ـ ـس ـ ـيـ ــارات ،ال ــوك ـي ــل
الـ ـحـ ـص ــري ل ـ ـس ـ ـيـ ــارات ك ــادي ــالك
في الكويت ،التزامها املجتمعي
بمناسبة شهر رمضان املبارك،
ب ــال ـت ـب ــرع ب ـن ـس ـبــة م ــن أرب ــاح ـه ــا
إلى الهالل األحمر الكويتي ،عن
م ـب ـي ـع ــات س ـ ـيـ ــارات «كـ ــاديـ ــالك»
ال ـ ـتـ ــي تـ ـم ــت خ ـ ـ ــالل شـ ـه ــرم ــاي ــو،
الـ ـت ــزام ــا م ـن ـهــا ب ــدع ــم امل ـج ـت ـمــع،
وضمن سعيها الدائم للمساهمة
بـ ـمـ ـس ــاع ــدة الـ ـفـ ـئ ــات امل ـح ـت ــاج ــة
للدعم في املجتمع.
وق ـ ـ ــام ـ ـ ــت أسـ ـ ـ ـ ـ ــرة «ك ـ ـ ــادي ـ ـ ــالك
الـ ـغ ــان ــم» م ـم ـث ـلــة ب ـن ــائ ــب رئ ـيــس
عـمـلـيــات ال ـس ـيــارات فــي «ج ـنــرال
م ـ ــوت ـ ــورز» راجـ ـي ــش ك ــري ـش ـن ــان،
وم ــدي ــر عـ ــام «كـ ــاديـ ــالك» محمد
الطلخاوي ،وبالتعاون مع فريق
قـ ـس ــم االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ب ـص ـن ــاع ــات
الغانم ممثلة باملدير التنفيذي
إلدارة االت ـص ــاالت عـبــد اللطيف
ال ـ ـشـ ــارخ ،ب ـت ـقــديــم ش ـيــك الـتـبــرع
إلى رئيس مجلس إدارة جمعية
الـ ـه ــالل األحـ ـم ــر ال ـكــوي ـتــي هــالل
الساير.
وت ــأت ــي ه ـ ــذه املـ ـ ـب ـ ــادرة ك ـجــزء
مـ ــن ال ـ ـتـ ــزام «ك ـ ــادي ـ ــالك ال ـغ ــان ــم»
املستمر تجاه الشرائح املختلفة
مــن املجتمع ،ســواء كــان ذلــك في
ال ـت ـع ـل ـيــم أو زيـ ـ ـ ــادة الـ ــوعـ ــي عــن
قـ ـض ــاي ــا م ـج ـت ـم ـع ـي ــة ،أو ب ــدع ــم
األفـ ـ ـ ــراد م ــن ذوي االح ـت ـي ــاجــات
الخاصة.
وس ـت ـق ــوم «ك ــادي ــالك ال ـغــانــم»
وألن «ص ـنــاعــات ال ـغــانــم» تؤمن
بـقــوة بـضــرورة هــذه املساهمات
الـخـيــريــة واملـجـتـمـعـيــة ،بالتبرع
باملبالغ لصالح برنامج أطلقته
وت ــدي ــره جمعية ال ـهــالل األحـمــر
ال ـك ــوي ـت ــي ،وي ـس ـت ـه ــدف األفـ ـ ــراد

نجمة عائلة «شيفروليه»

«فالي دبي»:

لـتـمـنــح ق ــائ ــده ــا إح ـس ــاس ــا أكـثــر
بالتفرد ،ولتكون جزءًا من أسلوب
الحياة العصرية والفخمة.
وتوفر «يوسف أحمد الغانم»
لهذه العالمة الفاخرة كل املرافق
والخدمات املناسبة ،وبنت أحدث
وأضخم مركز خدمة في العالم،
بوجود فريق من أكفأ املهندسن
وال ـف ـن ـي ــن ،وب ــاس ـت ـخ ــدام أح ــدث
ت ـج ـه ـي ــزات ومـ ـ ـع ـ ــدات ال ـص ـيــانــة
والـ ـخ ــدم ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى أس ـلــوب
الخدمة الذي يدرك كيف يتعامل
م ــع ع ـم ــالء «كـ ــاديـ ــالك» ،بـطــريـقــة
تمنحهم التميز والخصوصية
ليكون رضــاؤهــم إضــافــة جديدة
إلـ ـ ـ ـ ــى سـ ـ ـج ـ ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــالمـ ـ ــة الـ ـغـ ـن ــي
بالنجاحات في الكويت.
وح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــت «يـ ـ ــوسـ ـ ــف احـ ـم ــد
ال ـ ـغـ ــانـ ــم» كـ ـ ـ ــاول وك ـ ـيـ ــل م ـع ـت ـمــد
ل ـج ـن ــرال مـ ــوتـ ــورز ف ــي ال ـخ ـل ـيــج،
على مركز رائد فى جودة الخدمة
حـ ـ ـس ـ ــب ت ـ ـص ـ ـن ـ ـي ـ ـفـ ــات «ج ـ ـ ـنـ ـ ــرال
مـ ـ ــوتـ ـ ــورز» ودراسـ ـ ـ ـ ـ ــات م ـق ـيــاس
الخدمة في الكويت.
وتـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــزم الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ب ـم ـي ـث ــاق
ال ـع ـم ــل االحـ ـت ــراف ــي واألخ ــالق ــي
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـت ـ ـب ـ ـنـ ــاه ت ـ ـحـ ــت م ـس ـم ــى
( ،)I Careوال ـ ـ ـ ــذي يـ ـه ــدف إل ــى
تـحـقـيــق ال ــري ــادة ب ــال ــرع ــاي ــة ،من
خ ـ ـ ــالل  4ق ـ ــواع ـ ــد أسـ ــاس ـ ـيـ ــة فــي
ال ـع ـم ــل وه ـ ــي الـ ـت ــواص ــل بـشـكــل
مـ ـب ــادر وم ـت ـم ـيــز ،واإلجـ ــابـ ــة عن
جـمـيــع أسـئـلــة الـعـمـيــل ،وتمثيل
الـ ـع ــالم ــة ال ـت ـج ــاري ــة ل ـل ـس ـي ــارات
كرمز للجودة ،وتجاوز توقعات
العمالء من خالل جودة الخدمة.
ويـ ـ ـب ـ ــدأ ت ـط ـب ـي ــق هـ ـ ــذه الـ ـق ــواع ــد
بــاح ـتــراف ـيــة م ــع جـمـيــع مــوظـفــي
مركز الخدمة ،سواء لدى موظفي
االس ـت ـق ـب ــال ،أو لـ ــدى م ـســؤولــي
الخدمة والفنين.

خيارات عديدة الستكشاف
املعالم التاريخية والثقافية

فرصة الستكشاف العديد من املناطق

تــوفــر ف ــالي دب ــي وخ ــالل عـطـلــة الصيف
خـ ـي ــارات واسـ ـع ــة ،ل ـل ـس ـيــاح ال ـبــاح ـثــن عن
اسـتـكـشــاف املـعــالــم الـثـقــافـيــة والـتــاريـخـيــة،
بفضل شبكتها الواسعة التي تصل الى 90
محطة في  44دولة حول العالم.
وأض ــاف ــت «ف ــالي دب ــي» ه ــذا ال ـعــام ثــالث
محطات صيفية جــديــدة ملسافريها ،وهي
م ــدن ب ــات ــوم ــي ف ــي ج ــورج ـي ــا ،وغ ــاب ــاال في
أذربيجان ،وتيفات في مونتنيغرو ،بحيث
ستبدأ بتسيير رح ــالت منتظمة الــى هذه
املــدن ،من يونيو الى سبتمبر املقبل ،وهي
وجـهــات تضم منتجعات بحرية ومناطق
جبلية مدهشة ،إضــافــة إلــى اعـتــدال املناخ
فيها خالل هذه الفترة.
وسـتـكــون «ف ــالي دب ــي» أول نــاقـلــة توفر
رح ـ ــالت م ـب ــاش ــرة م ــن دول ـ ــة اإلمـ ـ ـ ــارات إلــى
غــابــاال وت ـي ـفــات ،وه ــي األولـ ــى ال ـتــي تخدم
مدينة باتومي من دبي.
ويمنح مواطنو دولة اإلمارات واملقيمون
ف ـي ـه ــا ت ــأشـ ـي ــرة ال ـ ــدخ ـ ــول عـ ـن ــد وص ــول ـه ــم
للمطار في مدينتي باتومي وتيفات ،بينما
يمنح املقيمون فــي دول الـتـعــاون تأشيرة
ال ــدخ ــول عـنــد وصــول ـهــم لـلـمـطــار بالنسبة
ملدينة باتومي.
وق ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـلـعـمـلـيــات
ال ـت ـج ــاري ــة ف ــي الـ ـش ــرك ــة ،ح ـم ــد ع ـب ـيــدال ـلــه،
إن ال ـج ـم ـيــع ي ـت ـط ـلــع ال ـ ــى ع ـط ـلــة ال ـص ـيــف،
وإن ــه بـفـضــل امـتــالكـهــا لشبكة واس ـعــة من
املحطات ،تعزز «فالي دبي» التزامها تجاه
مسافريها ،بتوفير خ ـيــارات وف ــرص أكبر
للسفر.
وأض ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ــه ه ـ ـنـ ــاك طـ ـل ــب ك ـب ـي ــر عـلــى
الوجهات الصيفية ،وأن الشركة تتطلع إلى
توفير خيارات متنوعة وفريدة للمسافرين
للتمتع بعطلة الصيف.
وبـ ـ ـ ــن ع ـ ـب ـ ـيـ ــدال ـ ـلـ ــه أنـ ـ ـ ــه مـ ـ ــع ع ــروضـ ـه ــا
الصيفية ،تضم شبكة «فالي دبي» العديد
م ــن ال ــوج ـه ــات وامل ـح ـط ــات امل ـت ـنــوعــة ،وأن ــه

بالنسبة للباحثن عــن صخب املــدن توفر
للمسافرين الفرصة الستكشاف العديد من
املدن حول العالم والغنية باملوروث الثقافي
وال ـت ــراث ــي ،إضــافــة إل ــى األن ـش ـطــة املتنوعة
ف ـي ـهــا ،وأب ــرزه ــا م ــدن ب ــاك ــو وبــرات ـي ـســالفــا
واسطنبول وسيراييفو وتبليسي ويريفان.
ولفت إلى منح مواطني الدولة واملقيمن
ف ــي دول ـ ــة اإلمـ ـ ـ ــارات وح ــام ـل ــي ج ـ ــواز دول ــة
ال ـه ـن ــد ،ت ــأش ـي ــرة الـ ــدخـ ــول ع ـن ــد ال ــوص ــول
للمطار في مدينة يريفان.
وم ــن جـهـتــه ،ق ــال نــائــب الــرئـيــس األعـلــى
للشؤون التجارية ملنطقة اإلمارات واالتحاد
األوروبي والشرق األوسط والدول املستقلة
فــي «ف ــالي دب ــي» جـيـهــون إيـفـنــدي ،إن ــه مع
ت ــواف ــر ال ـت ـس ـه ـيــالت ال ـك ـب ـيــرة ف ــي تــأش ـيــرة
ال ــدخ ــول بــالـنـسـبــة مل ــواط ـن ــي دول مجلس
الـتـعــاون الخليجي واملقيمن فيها ،هناك
ف ــرص ــة ك ـب ـيــرة لـلـمـســافــريــن لـلـتـمـتــع بـهــذه
الكنوز الدفينة وما تقدمه للزوار والسياح.
وأكد أن موسم الصيف يعد وقتا مثاليا
لـ ـعـ ـش ــاق ال ـ ـشـ ــواطـ ــئ ،ك ــاشـ ـف ــا أن ال ـش ــرك ــة
تمتلك شبكة وجـهــات رائـعــة مثل بانكوك
وكولومبو واملالديف وزنجبار ،وجميعها
ت ـضــم ش ــواط ــئ رائـ ـع ــة وام ــاك ــن اس ـتــوائ ـيــة
تجعل منها وجهة مثالية للعطالت.
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،ق ــال ن ــائ ــب الــرئـيــس
ل ـل ـشــؤون ال ـت ـجــاريــة ل ــدول ال ـت ـعــاون وشـبــه
ال ـقــارة الهندية وافــريـقـيــا فــي «ف ــالي دبــي»
سودير سريداران ،إن الشركة مستمرة في
تــوفـيــر املــزيــد مــن ال ـخ ـيــارات املــرنــة للسفر،
م ــع وجـ ــود  62وج ـهــة افـتـتـحـتـهــا ول ــم تكن
مخدومة من قبل برحالت طيران.
وأضاف أنه مع وجود منتجاتها العالية
س ــواء فــي الـطــائــرة أو على األرض ،تتطلع
«ف ـ ـ ــالي دب ـ ـ ــي» إلـ ـ ــى م ــزي ــد مـ ــن امل ـس ــاف ــري ــن
ال ــراغـ ـب ــن فـ ــي اس ـت ـك ـش ــاف مـ ــا تـ ــوفـ ــره مــن
وجهات ممتعة ،الفتا إلى أنها ستستمر في
تطوير منتجاتها وخدماتها للمسافرين.

