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لقطة جماعية للطلبة في نيسان البابطني

جانب من عملية السحب

ناصر العتيبي وبريت آرميتاج وأسامة الغزالي في صورة تذكارية مع ممثلي الصحافة احمللية

منتجع »أتالنتس«
من أضخم وأهم البيئات 

البحرية المفتوحة في العالم

رنا الرشيد

دعت ممثلي الصحافة المحلية إلى التعرف عن قرب على منتجع »أتالنتس« بدبي لتشجيع السياحة البينية العربية والخليجية

العتيبي: »الكويتية« تسعى لالرتقاء بخدماتها
وقانون الخصخصة نقطة االنطالق لتحديث أسطولها

تتأثر بتداعيات نزول االسواق 
العاملية.

واشار ارميتاج الى ان منتجع 
اتالنتس هو املنتجع االش���مل 
الش���رق  واالمثل ف���ي منطقة 
األوس���ط حيث يقدم ملرتاديه 
جتربة منتجعية فخمة ال مثيل 
املنطق���ة ويقع منتجع  لها في 
اتالنتس النخلة على هالل جزيرة 
النخلة جميرا في دبي التي تعد 
من اهم معالم العالم في القرن 
احلادي والعشرين، وهو يتألف 
من 1.539 غرفة فندقية عصرية 
فخمة، ومت تطوير املنتجع عبر 
ش���راكة مع »استثمار« الشركة 

اململوكة حلكومة دبي.
الى ان املنتجع ميتد  واشار 
على مساحة 46 هكتارا تشمل 
17 هكتارا من املتنزهات املائية 
املذهلة واملعالم املائية والترفيهية 
املتكامل���ة، كما يض���م منتجع 
اتالنتس � نخلة جميرا في دبي 
نخبة من املطاعم العاملية التي 
يديرها كوكبة من اشهر الطهاة 
ف���ي العالم من امثال س���انتي 
املع���روف عامليا  س���انتاماريا 
باسم مبدع الطعام، وجورجيو 
لوكاتيلي، ونوبو ماتسوهيزا، 
وميشيل روس���تانغ، ويشمل 
املنتجع االروع في منطقة الشرق 
األوس���ط مرك���زا ترفيهيا غير 
مسبوق في املنطقة ومجموعة 
العاملي���ة املعروفة  املتاجر  من 
الى مرافق استضافة  باالضافة 
املؤمترات واالجتماعات واالنشطة 
التي مت تشييدها وجتهيزها مبا 
يتفق مع ارقى املعايير العاملية، 
ويعد منتجع اتالنتس النخلة من 
اضخم واه���م البيئات البحرية 
املفتوحة في العالم حيث يعيش 
في بحيراته 65.000 من الكائنات 
البحرية التي متثل اكثر من 250 
نوعا، وم���ن اهم معامله الغرف 
املفقودة وهي متاهة حتت مائية 
من املمرات والطرقات املتداخلة 
الت���ي متثل رحلة عب���ر مدينة 

اتالنتس االسطورية.

اتالنتس خالل العام املقبل على 
السياحة الطبية او العالجية.

ولف���ت الى ان املنتجع يركز 
كذلك على إقامة املؤمترات الكبرى 
خاصة انه لديه امكانيات تؤهله 

لذلك.
واش���ار الى ان االزمة املالية 
العاملية لم تؤث���ر في مبيعات 
منتج���ع اتالنت���س مؤكدا على 
ذلك بافتت���اح اتالنتس في ظل 
االزمة وذلك بهدف توصيل رسالة 
للعالم ان سياحة دبي قوية ولم 

على السوق الكويتي بشكل كبير 
خاصة ان اتالنتس أبرمت عقدا 
خاص���ا مع اخلط���وط اجلوية 
العام املاضي  الكويتية خ���الل 
وقمنا بدعوة الصحافة الكويتية 
وقد اس���فر ذلك عن اقبال كبير 
من قبل زوار الكويت ألتالنتس 
السيما انه منتجع ميثل واجهة 

سياحية مهمة بالنسبة لدبي.
وقال ان اتالنتس يعتمد على 
االس���واق األوروبية والعربية 
واخلليجية، كاش���فا عن تركيز 

اإلجمالية ملنتجع أتالنتس بلغت 
1.5 مليار دوالر، مشيرا الى ان 
الس���وق الكويتي من األسواق 
املهم���ة للمنتجع وان���ه ميثل 
نسبة 25% من اجمالي األسواق 
اخلليجية التي تشكل نحو %26 
من اجمالي رواد املنتجع من دول 

العالم.
وأوضح أن السوق البريطاني 
يحتل نصيب األس���د في نسبة 

إشغال الفندق.
واستطرد ارميتاج قائال: نركز 

دبي ـ عاطف رمضان
املكتب  أكد نائ���ب رئي���س 
اإلعالمي مبؤسس���ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية ناصر العتيبي 
ان املؤسسة تسعى دائما لالرتقاء 
بجميع خدماتها إلرضاء زبائنها، 
مش���يرا ال���ى ان اق���رار قانون 
اخلصخصة خالل الفترة األخيرة 
يعتبر مبنزل���ة نقطة االنطالق 
لتحديث اس���طول »الكويتية« 

خالل الفترة املقبلة.
ج���اء ذل���ك خ���الل املؤمتر 
الصحافي الذي عقدته »اخلطوط 
الكويتية« ف���ي منتجع وفندق 
أتالنتس في دبي خالل االسبوع 
املاضي بحضور نائب الرئيس 
األول للمبيع���ات ف���ي منتجع 
أتالنتس بريت آرميتاج ومدير 
ل���دول اخلليج  املبيعات  ادارة 
بأتالنتس سفيان العالم ومدير 
املبيعات لدول اخلليج باتالنتس 
أسامة الغزالي وعدد من ممثلي 

الصحافة احمللية.
وأضاف العتيبي ان اخلطوط 
الكويتية قامت بالتنسيق للرحلة 
الت���ي جمعت ممثل���ي صحافة 
الكويت في مقر أتالنتس كخطوة 
في اجت���اه تعزيز وتش���جيع 
الس���ياحة البيني���ة العربي���ة 

واخلليجية.
ال���ى ان اخلطوط  وأش���ار 
الكويتية تس���عى للتوسع في 
ه���ذا املج���ال الس���ياحي وانها 
تع���د عمالءها بتقدمي املزيد من 
اخلدم���ات رغبة ف���ي ارضائهم 
النتائج  ال���ى  وكذلك الوصول 

املنشودة.
العتيب���ي بوجود  ورح���ب 
املنافس���ة في السوق الكويتي، 
مشيرا الى ان املنافسة وسيلة 
ضرورية لتطوير املنتج وتقدمي 
افضل اخلدمات مبا يعود بالنهاية 
ملصلحة العمالء، مؤكدا ان املنافسة 

وسيلة لالرتقاء باخلدمات.
من جانبه أفاد نائب الرئيس 
األول للمبيعات مبنتجع أتالنتس 
التكلفة  ب���ان  آرميتاج  بري���ت 

»نيسان البابطين« تستضيف المدرسة الفرنسية

جهة، ولضم���ان احلصول على 
أسعار اقتصادية منافسة من جهة 
أخرى. وأبدى األطفال اهتمامهم 
ودهش���تهم بأجهزة احلاسوب 
ذات التكنولوجيا املتقدمة والتي 
يستخدمها الفنيون املعتمدون من 
نيسان بغرض حتديد األعطال 
الكترونيا مما يس���هم في ادخار 
الوقت واجلهد س���واء لصاحب 
املركبة أو جله���ة القائمني على 

الصيانة.

للمكابح واحملرك واإلطارات من 
اجل التأكد واحملافظة على األداء 
األمثل للمركبة وجتنب األعطال 
والتوقف الطارئ على الطرقات 
وتفادي احلوادث اخلطرة الناجمة 

عن اإلهمال.
 وقد تبني األطفال مدى أهمية 
إجراء الصيانة في مركز خدمة 
نيس���ان لضمان استخدام قطع 
غيار نيس���ان األصلي���ة خالفا 
املركز من  ملراكز اخلدمة خارج 

البابطني  استضافت نيسان 
مؤخرا طلبة املدرسة الفرنسية 
األطفال ممن تت���راوح أعمارهم 
بني 7 و 10 سنوات، واستهدفت 
الزيارة تعريف األطفال مبزايا 
سيارات نيس���ان والتي تشمل 
على أكثر م���ن 15 طرازا، والتي 
تس���تجيب جميعا الحتياجات 
األفراد وتف���ي بتطلعاتهم على 
تنوعها واختالفها س���واء لفئة 
سيارات الدفع الرباعي: باترول 
وقاش���قاي والس���يدان: التيما، 
ماكس���يما، وتي���دا والرياضية: 
زي وجي ت���ي آر، باإلضافة إلى 
السيارات التجارية واحلافالت.

وبع���د أن ج���ال األطفال في 
معرض نيسان البابطني وتعرفوا 
عل���ى عائلة نيس���ان عن كثب، 
انتقل اجلميع لالطالع على مركز 
خدمة نيسان للصيانة والفحص 
الدوري حيث مت ش���رح أهمية 
التي جتري  خدمات الصيان���ة 
املهندس���ني  حتت إش���راف من 
األكفاء احملترفني واملهندس���ني 
الفنيني املؤهلني املتدربني وتشمل 
الفح���ص املتواص���ل ال���دوري 

»ڤيڤا«: 50% خصماً على مكالمات التجوال
خدمة التجوال الدولي سوف مينح 
عمالءنا خالل سفرهم، التواصل 
مع أهلهم وأصدقائهم ومتابعة 
أعماله���م، كما ميكنه���م التمتع 
بجميع خدمات اإلنترنت كخدمتي 
GPRS وMMS وخدمة البالك بيري 
وتصفح البريد اإللكتروني وقراءة 
األخبار باإلضافة إلى العديد من 

اخلدمات األخرى.
كما يس���تطيع العميل، أثناء 
س���فره االطالع عل���ى فاتورته 
وتس���ديدها من خ���الل اخلدمة 
الذاتية املتوافرة على موقع »ڤيڤا« 

اإللكتروني.
يذكر ان شركة »ڤيڤا« توفر 
لعمالئها حالي���ا خدمة انترنت 
بسرعة تصل الى 21.6 ميغابايت 
الثانية، والفضل كله يعود  في 
المتالكها أفضل وأحدث ش���بكة 
اتصال من تقنيات اجليل الثالث 

املتطورة في الكويت.

دولة في منطقة اخلليج والشرق 
األوسط وأوروبا الغربية وأميركا 
الش���مالية وآسيا ودول احمليط 

الهادئ.
وفي هذا السياق قالت مدير 
إدارة التسويق في شركة »ڤيڤا« 
رنا الرشيد ان هذا العرض على 

تأكيدا على أن إرضاء العمالء 
أحد أبرز قيمها التي حترص على 
تطبيقها، أطلقت شركة االتصاالت 
الكويتية )ڤيڤ���ا( عرضا مميزا 
وحصريا على مكاملات التجوال 
الدولي لتغطي ما يقارب ال� 420 
مش���غال موزعني على أكثر من 
200 دولة وعلى سبيل املثال في 
أميركا وكندا وإجنلترا وسويسرا 
وفرنس���ا وإيطاليا وإس���بانيا 
والفليب���ني والهند وجميع دول 
اخلليج العربي باإلضافة إلى مصر 

ولبنان، خالل فصل الصيف.
ومع هذا العرض يس���تطيع 
عم���الء خط���وط الدف���ع اآلجل 
واملسبق إجراء مكاملات جتوال 
الكويت،  أثناء تواجدهم خارج 
الدقيقة  وذلك بخصم 50% بعد 

الثانية من مدة املكاملة.
 GPRS هذا باإلضافة إلى خدمة
في أكثر من 167 مشغال ضمن 96 

خالل فصل الصيف في أكثر من 200 دولة

أتالنتس يقدم تجربة رائعة مع الحيوانات البحرية
منذ افتتاح خلي���ج الدالفني في فندق 
اتالنتس، نخلة جميرا عام 2008 استطاع 
املقيم���ون في دب���ي وضي���وف املنتجع 
والزائرون االس���تمتاع بتجربة تفاعلية 
وحميمة خالل اللقاءات اخلاصة للهو في 
املياه الضحلة او املياه العميقة برفقة عائلة 
الدالفني القادمة من احمليط الهندي � الهادئ 
والتي اتخذت من اتالنتس منزال لها وتعتبر 
البيئة اخلاصة بالدالفني األكبر في العالم 
حيث ميتد خليج الدالفني على مساحة 4.5 
هكتارات، مع 7 احواض متصلة ببعضها 

البعض وثالث بحيرات كاملة مع شواطئها 
الرملية واجوائها االستوائية والتي توفر 

جميعها جتربة فريدة.
ويق���دم خليج الدالف���ني فرصة فريدة 
لضيوفه من جميع االعمار لالطالع حول 
الدالفني والتفاعل مع احد اكثر احليوانات 
مرحا على االطالق اما اخصائيو الثدييات 
البحرية فيتمتع���ون بتجربة عميقة في 
هذا املجال، مما يوفر للضيوف جتربة ال 
تنسى مع احلرص على احملافظة على صحة 

ورفاهية هذه احليوانات االستثنائية.

»التجاري«: 3 فائزين في سحب
»حساب النجمة« الشهري

أجرى البنك التجاري الكويتي عملية السحب الشهري على 
»حساب النجمة الثالثي«، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة 
عبدالعزيز أشكناني، كما حضر عن البنك التجاري موظفون من 
قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد وإدارة اإلعالن والعالقات العامة 
وقطاع الدعم الفني وإدارة أمن نظم معلومات التكنولوجيا وجمع 

من عمالء البنك.
وقد أعرب البنك التجاري في بيان صحافي امس عن تهانيه 
جلمي���ع الفائزين في س���حب »النجمة«، علما بأنه س���يتم قيد 
اجلوائ���ز النقدية إلى حس���ابهم في البنك. كما توجه بالش���كر 
لوزارة التجارة والصناعة على تعاونها الدائم وإشرافها الفاعل 
على عمليات الس���حب التي متت بسالسة ونظام، هذا وقد فاز 
كل من محمد فيصل اس���حاق وعلي حس���ني الشمالي ومشعل 
املني���خ ب� 100 ألف دينار. اجلدير بالذكر أن كل 50 دينارا ضمن 
رصيد حساب »النجمة« تؤمن للعميل فرصة الدخول بالسحب 
الش���هري على جائزة ال� 100 ألف دينار، والدخول في السحب 
الثالثي الذي يجرى مرة كل أربع شهور على جوائز بقيمة 300 
ألف دينار يتم فيه اختيار3 فائزين يحصل كل واحد منهم على 

جائزة ال� 100 ألف دينار.


