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في مبادرة نبيلة تعكس مسؤولية الشركة والتزام املجموعة باالهتمام بالبيئة

مجموعة «الساير» تدعم مركز العمل التطوعي بسيارتني «تويوتا هايلكس»

جانب من تسليم السيارات

تبرعت مجموعة الس����اير
مبركبتني تويوتا هايلكس إلى
محمية صباح األحمد الطبيعية
التي تعمل مبوجب مركز العمل
التطوعي ،وهي مؤسسة غير
ربحية مقره����ا الكويت ،حيث
ستقوم محمية صباح األحمد
الطبيعية باستخدام املركبات
لتسهيل العمل امليداني والتنقل.
وقد مت تسليم فوزي بورهاما ـ
املدير ،وأحمد الصقر ـ مشرف من
محمية صباح األحمد الطبيعية

سيارات «تويوتا هايلكس»

مفاتيح ومستندات املركبات من
نهاد احلاج علي ـ مدير استدامة
ومسؤولية الشركة من مجموعة
الساير.
وبعد احلفل تبادل املمثلون
من كلتا املؤسستني اآلراء حول
الط����رق املختلفة للتعاون في
سبيل تطوير مبادرات حماية
البيئة .وتسعى كلتا املؤسستني
إلى بناء بحي����رة اصطناعية
هدفها الرئيسي هو دعم النظام
االيكولوجي وحماية الطيور

املهاجرة .وس����يقوم فريق من
مجموعة الساير بزيارة احملمية
الطبيعية ،الواقعة في ش����مال
شرق الكويت ،التي تنتشر على
أرض تزيد مساحتها على 320
مت����را مربعا وتعتب����ر موطنا
ألكثر من مائ����ة نوع مختلف
من النباتات الفريدة.
وقد واف����ق ممثلو محمية
صباح األحمد الطبيعية على
تقدمي الدعم إلى مخيم الساير
األخضر من خ��ل�ال تزويدهم

بنباتات مميزة قادرة على دعم
البيئة فضال عن جعل التربة
أكثر استقرارا وخصبة.
اجلدي����ر بالذك����ر ان مخيم
الساير األخضر هو منشأة تعمل
بالطاقة الشمسية الستضافة
العديد من األنش����طة البيئية
التي يتم تنظيمها باالشتراك
م����ع وزارة الكهرب����اء ووزارة
التعليم وجمعية املهندس��ي�ن.
س����وف يس����تفيد املوظفون
واملجتمع من املخيم ،الذي سيتم

تنظيمه الحقا هذا العام خالل
شهر نوفمبر وديسمبر 2014
والعام املقبل خالل شهر يناير
وفبراير  ،2015وذلك من خالل
الندوات وورش العمل التعليمية
الكتساب وعي وفهم أفضل حول
توفير الطاقة وحماية البيئة .كما
ستتم دعوة الطالب من مختلف
مدارس الكويت للمشاركة في
مسابقة رسم «سيارة األحالم»
وذلك بالتعاون مع برنامج األمم
املتحدة للبيئة وتويوتا.

 33فريقاً من شتى أنحاء العالم يشاركون في النهائيات العاملية لكأس مرسيدس 2014

كأس مرسيدس «للغولف» مبشاركة الفريق الوطني الكويتي
يس���تعد الفائ���زون ف���ي
النهائي���ات الوطنية بالكويت
لبطولة كأس مرسيدس للسفر
خالل نهاية األس���بوع اجلاري
إلى مدينة شتوتغارت األملانية
ومتثيل فريق بلدهم الكويت،
وذلك للمش���اركة في النسخة
الـ  25م���ن النهائيات العاملية
لبطولة كأس مرسيدس للغولف.
وكانت شركة عبدالرحمن البشر
وزيد الكاظمي ،الوكيل احلصري
ملرس���يدس -بنز في الكويت،
قد نظم���ت فعاليات النهائيات
الوطنية بالكويت في منتجع
صحارى للغولف خالل ش���هر
م���ارس املنصرم ه���ذا العام.
وش���ارك ف���ي دوري الغولف
لهذه السنة  92من أفضل هواة
الغولف ومن عمالء مرسيدس
ـ بنز األوفياء ،حيث تنافسوا
جميعهم للفوز باملراكز الثالثة
األولى في النهائيات الوطنية
بالكويت ،لنيل فرصة لتمثيل
فريق الكويت في أملانيا.
وأسفرت املنافسات املثيرة
للنهائي���ات الوطنية بالكويت
في ذلك اليوم عن فوز مواطنني
كويتي�ي�ن هما قطامي القطامي
ووائل عبدالرحمن الواليتي ،إلى
جانب فرانشيسكو غاراسياس،
وذل���ك بع���د حتقيقه���م لفوز
مستحق في فئات «الهانديكيب»
كل على حدة .وسيمثل الفائزون
فريق الكويت إلى جانب الكابنت
ساجناي كاول ،للمشاركة في
اجلولة النهائية العاملية من هذه
البطولة .وفي سياق متنياته
للفري���ق بالتوفي���ق والنجاح
في هذه املنافسة ،يقول مايكل

«الفائزون في النهائيات قاطمي القاطمي ووائل عبدالرحمن الواليتي وفرانشيسكو غاراسياس مع الكابنت ساجناي كاول وإندرجيت غاندي

رويل���ه ،الرئي���س التنفيذي
لش���ركة عبدالرحمن البش���ر
وزيد الكاظمي« :إنها الس���نــة
الـ  17لشركة عبدالرحمن البشر
وزيد الكاظمي التي نشارك فيها
به���ذا احلدث العامل���ي الكبير.
إننا نحرص عل���ى دعم هواة
الغولف في الكويت ،وندفعهم
للمنافسة على مستوى عاملي،
كما نتمنى لهم التوفيق والنجاح
في النهائيات بأملانيا» .وجهت
مرسيدس ـ بنز الدعوة إلى 33
فريقا من ش���تى أنحاء العالم
للسفر إلى شتوتغارت في الفترة
ما بني  25و 30سبتمبر اجلاري،
من أجل اختي���ار أفضل فريق
وطني لكأس األمم ،وأفضل العب
في كأس مرسيدس .2014
من جانب���ه ،يقول الدكتور
ينس تش���يمر ،نائب الرئيس
لقسم االتصاالت التسويقية في

مرس���يدس ـ بنز كارز ـ داميلر
أملانيا« :يشكل مرور  25عاما على
بطولة كأس مرسيدس مرحلة
رئيسية بارزة في مشوار التزامنا
برياضة الغولف .ويسرنا حقا
أن نحتفل بهذه الذكرى السنوية
اخلاص���ة خ�ل�ال النهائي���ات
العاملية لكأس مرس���يدس في
شتوتغارت ،السيما بحضور
هؤالء الذين أطلقنا هذه السلسة
من البطوالت ألجلهم منذ العام
 :1989لعمالئنا األوفياء وهواة
الغولف املتحمسني.
وبالكاد تنطوي الرياضات
األخرى على جوان���ب اإلثارة
والتش���ويق الت���ي تزخر بها
رياضة الغولف .وفي الواقع،
جتس���د منتجاتنا بح���د ذاتها
تلك اجلوانب النوعية امللفتة
التي تختزلها رياضة الغولف
بجوهرها ومضمونها».

وسيتم تنظيم ثالث جوالت
للغولف على ملعب «شلوس
نيبنبورغ» للغولف الذي صممه
سفير العالمة التجارية برنارد
الجنر ونادي زوليتود للغولف
في شتوتغارت ،والذي استضاف
بطوالت «مرس���يدس جيرمان
ماسترز» خالل عدة مناسبات.
وسيتبارى هؤالء املشاركون
في النهائي���ات العاملية لكأس
مرسيدس أيضا للفوز باملركز
األول ف���ي املس���ابقة اخلاصة
لهذه الس���نة بعنوان« :انطلق
نحو الريادة» .وس���يحظى كل
مش���ارك في كأس مرس���يدس
حول العالم بفرصة املشاركة
في حدث فري���د آخر للغولف.
وميكن للمتسابقني الفوز مبقعد
في البطولة التأهيلية ملنافسات
«االثنني بعد احلدث» في مسابقة
«القيادة املستقيمة» .وبصفتها

راعيا رسميا ألقدم بطولة غولف
في العالم ،متنح مرسيدس ـ بنز
الالعبني فرصة للتنافس على
أرض امللعب نفسه الذي سيشهد
منافس���ات مثيرة وحادة بني
أبطال ومحترفي رياضة الغولف
لتحقيق النصر في اليوم السابق.
باإلضافة إلى ذلك ،س���يحصل
الفائزون على فرصة حلضور
البطولة املفتوح���ة عن قرب،
كضيف من كبار الشخصيات
ملرسيدس ـ بنز.
ومرة أخرى ،سيكون هناك
جائزة إلح���راز الكرة بضربة
مباشرة من نقطة البداية ،والتي
ميكن التنافس عليها يوم السبت
في ملعب «شلوس نيبنبورغ»
للغولف .وس���يحصل الالعب
احملظ���وظ الذي يح���رز الكرة
بضربة مباشرة من نقطة البداية
عند احلفرة الثامنة على سيارة
مرسيدس جديدة .250 CLA
ويضيف رويل���ه« :بغض
النظر عن النتيجة التي سيحققها
فريقن���ا الوطن���ي وإذا عادوا
منتصري���ن أم ال ،فإنهم بدون
شك سيحظون بتجربة رائعة
على أرض امللعب وخارج حدوده
أيضا .إن بطولة كأس مرسيدس
تعتبر حدثا استثنائيا ،ويسرنا
أن نشارك فيه للسنة الـ  17على
التوالي» .وسيتم تقدمي اجلوائز
في أجواء احتفالية خالل مأدبة
عشاء حصرية تقام في صالة
ع���رض مرس���يدس ـ بنز في
شتوتغارت .وإلى جانب كأس
األمم ،س���تمنح اجلوائز أيضا
ألفضل الالعبني ،وجائزة لروح
الفريق.

«كايزن» ..ثقافة عمل تتبناها مجموعة املال إلسعاد عمالء ميتسوبيشي
إذهال العم�ل�اء وإبهارهم
ومنحه���م الش���عور بالتميز
واالخت�ل�اف وأنه���م يحظون
باهتمام استثنائي غير مسبوق
لم يعد إط���ارا كافيا لوصف
الدع���م املتواصل الذي تقدمه
مجموعة امل�ل�ا خلدمة عمالء
سيارات ميتسوبيشي ،فضمن
س���عيها املتواصل لإلبداع في
تقدمي أكث���ر اخلدمات تطورا،
تبنت املجموعة فلسفة التطوير
اليابانية الش���هيرة «كايزن»
 Kaizenوهي كلمة يابانية تعني
«التغير إلى األفضل» باعتماد
منهجية «التحسني املستمر»
إلسعاد وخدمة العمالء.
لقد لعبت فلس���فة كايزن
دورا رئيسيا في نهضة اليابان
على خلفية احل���رب العاملية
الثانية ،وكانت ومازالت احملرك
الرئيسي لنمو صناعاتها عبر
االهتمام باجلودة العالية والدقة
في العم���ل واختصار الوقت
وإضافة القيمة ،وقد سارعت
أكبر الصناعات العاملية نحو
تبني مفاهيم كايزن املتطورة
س���عيا منها لالستحواذ على
ثقة العمالء.
وفي ظل تقارب مستويات
اجلودة العالية بني صناعات
السيارات العاملية ،والتنافس
احل���اد بني ال���وكالء لتحقيق
حصص سوقية كبيرة ،تدرك
مجموعة املال أن سعادة عمالء
سيارات ميتسوبيشي لم تعد
محصورة في حصولهم على

أفضل املنتج���ات واخلدمات
فحسب ،بل مبس���اعدتهم في
االرتياح الختياراتهم وقراراتهم
ومنحهم شعور الراحة التامة
نحو جتربة الشراء واالقتناء
بكاملها ،وهذا التوجه يحمل
حتديات كبيرة تقتضي تواصال
مستمرا مع العمالء لإلنصات
ملتطلباتهم والعمل على تلبيتها
على أسرع نحو ممكن من خالل
تضافر جهود كل العاملني في
مجموعة امل�ل�ا ضمن برنامج
عمل يهت���م باقتراح���ات كل
املوظفني.
مؤش���ر رض���ا العمالء لم
يع���د كافي���ا إلرض���اء عمالء
السيارات اليابانية بشكل عام
وميتسوبيشي بشكل خاص،
وتل���ك حقيقة ب���دأت تدركها

جتارة السيارات نظرا العتماد
املبدأ على قراءات ودراس���ات
استقصائية تصدر بعد شهور
من أي خدمات جديدة تقدمها
الش���ركات ،وتلك الدراس���ات
مهمة ولكنها ال تعكس نتائج
فورية ،وال متنح املرونة الكافية
لتحسني اخلدمات بشكل سريع
يلبي تطلعات العمالء.
إن مجموعة املال هدفها وعبر
فلسفة كايزن إجراء حتسينات
س���ريعة وفورية يشعر من
خاللها عمالء ميتسوبيش���ي
ب���أن االس���تجابة ملتطلباتهم
واحتياجاته���م حتظى بأكبر
اهتمام من املجموعة .وبالطبع
هذا ال ميكن حتقيقه إال من خالل
تضافر جهود كل العاملني في
املجموعة من كبار املديرين إلى
أدنى الوظائف بال استثناء.
في ظل التنافس الش���ديد
بني وكالء السيارات ،واجتاه
التنافس على نحو أكبر نحو
تقدمي أفضل اخلدمات وأكثرها
تطورا ،وجدنا في فلسفة كايزن
أسلوب عمل استثنائي يواكب
تطلعاتنا القادمة نحو تعزيز
مكانة سيارات ميتسوبيشي
لدى العمالء وتشجيع جميع
العاملني لإلتيان بأفكار مبدعة
ووضعه���ا موض���ع التجربة
الفعلية ،كم���ا وتدفعنا نحو
غربلة كل اس���تراتيجياتنا،
والتواص���ل عل���ى نحو دائم
وأفضل مع العمالء للتعرف على
احتياجاتهم ،وبناء مجموعات

عمل داخلية هدفها حتس�ي�ن
اخلدم���ات بش���كل متواصل
ومستمر وبال توقف ومن دون
إغفال أي مالحظات من العمالء
مهما كانت صغيرة.
يختلف تطبيق فلس���فة
كايزن من صناعة ألخرى ،ومن
شركة ألخرى ،وفي مجموعة
املال تركزت األولوية على قراءة
ردود فعل عمالء ميتسوبيشي
أوال بأول واالستجابة لها بشكل
فوري ليش���عر كل عميل بأن
اخلدمة التي يحصل عليها مت
تطويرها له ش���خصيا .وهي
تقدم خدماتها عبر معارضها
الرئيس���ية في الري وشرق
ومبع���رض بي���ت التموي���ل
الكويتي ،وم���ن خالل مراكز
خدمته���ا األربعة ف���ي الري
واألحمدي والفحيحيل واجلهراء
إضافة إلى  9مرافق خلدمات
قطع الغيار األصلية.
أنت ال تريد أن تطبق خططا
جديدة وتنتظر لعدة شهور
لتعرف مدى فاعليتها ومدى
تفاعل العمالء معها وإن كانت
قد حقق���ت النتائج املتوقعة
منها ،بل ترغب في التعرف على
تلك النتائج فورا واالستجابة
لها س���ريعا ،وحتسينها أوال
بأول وبال توقف ،خاصة وأن
متغيرات السوق ديناميكية
وسريعة وحتتاج إلى مواكبة
مستمرة.
ال مج���ال للتلك���ؤ ،فنحن
لدينا إميان عميق بأن منتجات

ميتسوبيشي تتسم باجلودة
الفائقة وتتمت���ع باملوثوقية
العالية ل���دى العمالء ،وعبر
تبني فلس���فة كايزن نسعى
لالرتق���اء بتل���ك املكانة إلى
مستويات غير مسبوقة.
وعب���ر تطبي���ق فلس���فة
كايزن ،رك���زت مجموعة املال
على االرتقاء بعناصر التطوير
ف���ي اإلدارة العليا واملبيعات
والتس���ويق وخدمات ما بعد
البيع ،وعمل���ت على حتديد
مواقع الهدر وإلغائها ،وتوسعة
مبادرات التدريب والتطوير،
وبناء وتطوير استراتيجيات
تعليم مبتكرة ،وااللتزام ببيئة
عمل ال لوم فيها ،واحلرص على
إشراك أكبر عدد من اخلبرات
لتحديد الوظائ���ف املتداخلة
ضمن جلسات تفكير استهدفت
حتسني وتطوير بيئة العمل
مبا يساهم في تقدمي خدمات
أفض���ل وأعلى قيم���ة لعمالء
ميتسوبيشي.
ووفقا لـ ماساي إمياي ،الذي
كان له الدور الرئيسي في إطالع
العالم على مبادئ فلسفة كايزن
اليابانية عبر كتابه الش���هير
لع���ام « 1986كاي���زن :مفتاح
النجاح التنافسي في اليابان»
فإن فلس���فة كايزن تس���تند
عل���ى تقالي���د يابانية قدمية
وأصيلة ،وه���ي تعتمد على
التحسني التدريجي املستمر
لكل العمليات سواء صغيرة
أو كبيرة.

اليوم ..ثالث سحوبات «دانة اخلليج»
عبر برنامج الديوانية

أعلن بنك اخلليج عن إجراء سحب الدانة ربع السنوي
الثالث في الفرع الرئيسي للبنك اليوم اخلميس املوافق 25
سبتمبر  2014الساعة  1بعد الظهر ،على الهواء مباشرة من
خالل برنامج الديوانية عبر محطة مارينا اف ام اإلذاعية.
كما سيتم السحب بحضور وإشراف ممثل وزارة التجارة
والصناعة .ويتضمن السحب  3جوائز نقدية كبرى تبلغ
قيمتها  500ألف دينار و 125ألف دينار و 25ألف دينار.
للتأهل لس����حوبات الدانة القادمة ،ليس على العمالء
سوى احملافظة على احلد األدنى لرصيد احلساب وهو 200
دينار .أما العمالء اجلدد فيمكنهم فتح حساب الدانة عن
طريق زيارة أحد فروع البنك البالغ عددها  58فرعا .كما
يستطيع العمالء الذين لديهم حسابات زيادة إيداعاتهم
ملضاعفة فرص فوزهم في السحب وفي السحوبات اليومية
على جائزتني قيمة كل منهما  1000دينار لكل يوم عمل.
ويتميز حس����اب الدانة من بن����ك اخلليج بأنه مينح
عمالءه فرصة الفوز بأكبر جائزة نقدية في الكويت ويتيح
للعمالء أيضا فرصة ادخار األموال.

معرض « »BIG 5برعاية
«املتحدة إلدارة املرافق»
أكد نائب رئيس مجل���س اإلدارة والرئيس التنفيذي
للشركة «املتحدة إلدارة املرافق» أحمد الكندري ان معرض
البناء والتشييد  BIG 5 Kuwaitواملقام منذ يوم  22اجلاري
مبعرض الكويت الدولي يعتبر من أهم معارض التشييد
والبناء في الكويت ،مشيرا إلى ان الشركة املتحدة إلدارة
املرافق ستش���ارك في
املعرض كراع ذهبي،
وذلك نظرا ألهمية الدور
الذي تؤديه إدارة املرافق
املتكاملة في عالم البناء
والتشييد.
وعن مؤمتر إدارة
املرافق األول املقام في
الفترة نفسها ،أضاف
الكندري ان املؤمتر مقام
عل���ى هامش فعاليات
مع���رض ال���ـ BIG 5
 Kuwaitوستش���ارك
أحمد الكندري
فيه الشركة باعتبارها
الراعي احلصري للمؤمتر وستتحدث فيه نخبة متميزة
من املتخصصني في هذا املجال.
وأوض���ح ان املؤمتر هو األول م���ن نوعه في الكويت
ويهم قطاعات متع���ددة منها القطاع احلكومي والقائمني
عليه من إدارات هندسية وفنية وخدماتية وكذلك شركات
القطاع اخلاص مثل ش���ركات إدارة املرافق ،والش���ركات
العقارية واملباني التجارية ،ومكاتب االستشارات الهندسية
والتصميم ،وشركات املقاوالت واإلنشاءات.
وأضاف ان محاور هذا املؤمتر تكمن في إلقاء الضوء
على قطاع إدارة املرافق في املنطقة واملساعدة على إرساء
ثقاف���ة إدارة املرافق في قطاع البناء والتش���ييد لتحقيق
أعلى عائد استثمار.
وأكد أهمية دمج إدارة املرافق في مشاريع البناء والتشييد
منذ مرحلة التصميم حتى مراحل تسليم وتشغيل املشاريع
للحد من تكاليف دورة احلياة ،حيث ان هذا الدمج يؤدي
إلى اتباع جميع إجراءات األمن والسالمة وأيضا التخفيف
من املخاطر الناجتة من سوء التشغيل وكذلك العمل على
استخدام مصادر الطاقة املتجددة وتطبيق سياسات إدارة
املرافق الصديقة للبيئة.
وأوضح ان االستثمار من قبل القطاعني العام واخلاص
يعتبر من أهم العوامل التي تس���اهم في ترقية وتطوير
اخلدمات في الدولة ،كما انه يشكل محورا مهما في الدفع
بعجلة التنمية ،مؤكدا ان الكويت تشهد حاليا طفرة تنموية
كبرى على الصعيدين الع���ام واخلاص ،لذلك ارتأينا ان
املعرض واملؤمتر سيشمالن على أحدث املعلومات والتطورات
واخلدمات التي تخص إدارة املرافق والتي بدورها ستعود
بالفائدة وستعني صناع القرار على تلبية احتياجاتهم من
املعلومات واخلدمات في مجال إدارة املرافق.

«فالي دبي» تعزز تواجدها في تنزانيا
بـ  3وجهات جديدة

أعلنت فالي دبي عن إطالق رحالتها إلى دار الس�ل�ام
وزجنبار وكليمنجارو في تنزانيا ،وتبدأ الرحالت إلى هذا
البلد الواقع في ش���رق افريقيا في أكتوبر ،لتوسع شبكة
الناقلة االفريقية إلى  12وجهة.
وفي هذا السياق ،قال غيث الغيث ،الرئيس التنفيذي
لفالي دبي« :ضاعفنا هذا العام شبكة وجهاتنا في شمال
وشرق أفريقيا بعد إضافة هذه الوجهات الـ  3في تنزانيا،
مبا يؤكد استمرارنا في خدمة الوجهات التي عانت سابقا
من ضعف الربط اجلوي» .وكانت الناقلة قد أعلنت مؤخرا
عن بدء الرح�ل�ات إلى بوجمبورا في بوروندي ،وعنتبي
في أوغندا ،وكيغالي في رواندا ،وتباشر رحالتها إلى هذه
الوجهات أواخر الشهر اجلاري.
وتعد تنزانيا مركزا للسياحة في شرق إفريقيا ،ورحبت
خالل العام املاضي بحوالي مليون س���ائح بحسب هيئة
الس���ياحة التنزانية ،وتس���عى تنزانيا إلى مضاعفة هذا
العدد من السياح بحلول العام .2017
وأضاف الغيث« :تسهم شبكتنا النامية في دعم رؤية
دبي الس���ياحية  2020والرامية إلى استقطاب  20مليون
س���ائح إلى اإلمارة بحلول الع���ام  ،2020وذلك من خالل
توفير خدمات س���فر موثوقة وس���هلة وبأسعار معقولة
إلى دبي».
وفي الس���ياق ذاته ،قال سودير سريداران ،نائب أول
الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في مجلس التعاون
وشبه القارة الهندية وأفريقيا« :يسعدنا الترحيب باملسافرين
من تنزانيا إلى دبي ،أو عبرها إلى ش���بكة وجهات تغطي
أكثر من  200وجهة ح���ول العالم ،انطالقا من مطار دبي
الدولي».

