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قياديو جنرال موتورز أفريقيا والشرق األوسط يكرمون الفائز باملركز األول

لقطة جماعية للمشاركني في التصفيات النهائية

جائزة املركز األول

ويلبولد بينسلي الفائز باملركز الثالث

..واملركز الثالث

شيروين أنتوني ريبيرو الفائز باملركز األول

لمهنيي الوكالء المعتمدين في الشرق األوسط

الغامن للسيارات »شفروليه وكاديالك«
باملركزين األول والثالث في مسابقة جنرال موتورز

في إجناز جديــد تضيفه 
إلى سجلها املتميز، استطاعت 
شــركة يوســف أحمد الغامن 
وأوالده، الوكيــل احلصــري 
لسيارات شفروليه وكاديالك 
في الكويت أن تفوز في أقوى 
منافســة تقنيــة مــن نوعها 
جتريها وتنظمها شركة جنرال 
موتورز الشرق األوسط، حيث 
جتــري فعاليــات التنافــس 
واســتعراض اخلبــرات بني 
أبــرز مهنيي الســيارات لدى 
لهــذه  املعتمديــن  الــوكالء 
الســيارات، حيــث مت تقييم 
كفــاءة واحترافيــة 40 فنيــا 
في الشــرق األوســط، والتي 
حقــق فيهــا فريــق اخلدمــة 
لشركة الغامن للسيارات مركز 

الصدارة.
وتأتي هذه املنافسة ضمن 
التزام جنرال موتورز بشعار 
»أصلحهــا من املــرة األولى« 
وهي تعني أن الفريق املهني 
في مراكــز اخلدمة في الغامن 
للسيارات وبقية مراكز اخلدمة 
لشفروليه وكاديالك في الشرق 
األوسط لديه اخلبرة الكافية 
لتشــخيص أي خلل أو عطل 
وإجناز أعمال التصليح الكاملة 
والدقيقة من املرة األولى مما 
يعزز الثقة بأداء مركز اخلدمة 
ويضمن للعمـــالء راحة البال 

على الدوام.
العام  وشــهدت مســابقة 
اشــتراك أبرز 40 مهنيا لدى 
جنرال موتورز معتمدين في 
أرجاء املنطقة في منافســات 
مميزة للفوز بلقب األفضل على 
مستوى املنطقة، وذلك خالل 
املسابقة التي جرت فعالياتها 
فــي دبــي األســبوع املاضي. 
وجدير بالذكر أن هذا اإلجناز 
ليس األول بالنســبة لشركة 
الغــامن للســيارات فــي هذه 
املسابقة الدقيقة واالحترافية، 
حيث سبق لفريق الشركة أن 
حقق املركــز األول في العام 
2014 واملركزيــن اخلامــس 

والسادس في العام 2015.
ويأتي فوز شركة يوسف 
أحمد الغــامن وأوالده نتيجة 
احلرص الدائم على التطوير 
املهني والبشري لفريق العمل 
من خالل الدورات التدريبية 
وورشات العمل التي جتري 
طوال العــام، وتوفير أحدث 
التي  املعــدات والتجهيــزات 
تضمــن إمتــام العمــل وفق 
املثاليــة. وتوفــر  املعاييــر 
الشركة ملوظفيها كل التدريب 
والتطوير البشــري والتقني 
الالزم مبا يضمن تقدمي أعلى 
مستويات اجلودة في اخلدمة 

للعمالء. وحول احلدث، قال 
أ.ســباجنينبيرج،  ماريــو 
الرئيــس واملديــــــر اإلداري 
في جنرال موتــورز أفريقيا 
والشــرق األوســط: »هدفنــا 
الرئيسي في جنرال موتورز 
وضــع العميــل فــي صميــم 
أعمالنا، ولذلك فمن الطبيعي 

من خاللهــا مهنيينا لتطوير 
مهاراتهم وحرفتهم في سبيل 
تزويد العمالء بأفضل جتربة 
ممكنــة في مجــال خدمات ما 

بعد البيع«.
وبعد أن مر املتنافسون في 
مرحلة التصفيات خالل العام 
املاضي، اجتمع 40 مهنيا في 

جلنــة حتكيميــة مكونة من 
20 مسؤوال من شركة جنرال 
موتورز وخبراء آخرين خارج 
نطاق الشــركة، فــي مجاالت 
مختلفــة تغطــي مجــاالت 

املسابقة.
وقامت املجموعة باملجمل، 
بإصالح 10 أعطال على مدى 
16 ساعات، خالل احلدث الذي 

استمر ليومني متواصلني.
واختتمــت املسابقــــــــة 
فعالياتهــا بفــوز شــيروين 
هنــدي  ريبيــرو،  أنتونــي 
اجلنســية، والــذي يعمــل 
مهنيــا معتمــدا فــي شــركة 
يوســف أحمد الغامن وأوالده 
)شفروليه وكاديالك( باملركز 
األول وتاله زميله في الشركة 
ويلبولد بينســلي في املركز 
الثالث. وسجل ريبيرو أكثر 
النقــاط لدقته وســرعته في 
حتليل عشرة أعطال صعبة 
في سيارات متعددة، سواء من 
كاديالك أو شفروليه، وتنفيذ 
أفضل مســار عمــل لتحقيق 
املناســبة  عمليــة اإلصــالح 

وبسرعة فائقة.
وعبــر ريبيــرو بحماس 
بعد تســلمه جلائــزة الفائز 
باملركــز األول من قبل ماريو 
الرئيــس  أ.ســباجنينبيرج، 
واملديــر اإلداري فــي جنرال 
موتــورز أفريقيــا والشــرق 
األوسط، خالل حفل العشاء: 
»بعــد مشــاركتي األولى في 
العــام املاضــي، عــدت إلــى 
الكويت وقررت أن أعمل بجد 
أكبر في مسابقة العام التالي، 

أن يكــون التأكــد من إصالح 
ســيارات عمالئنــا اعتمــادا 
علــى أعلــى املعاييــر، جزءا 
محوريا فــي هذا التوجه. إن 
هذا االلتزام أمام عمالئنا جزء 
مــن ثقافة جنــرال موتورز. 
وهذه املنافسة تعتبر واحدة 
من أســاليب عديدة نشــجع 

دبي للتنافس عبر سلسلة من 
املهام التــي تختبر مهاراتهم 
التقنية واملهنية، حيث قاموا 
بتحليــل وإصــالح نحو 40 
ســيارة حتتوي على أعطال 
صممت بشــكل خــاص لهذه 
املســابقة. وقدم املتسابقون 
مــا لديهم مــن إمكانيات أمام 

وهأنا هنا«. وأضاف شيروين: 
»املسابقة مليئة بالتحديات، 
وهــي تدفعنا نحــن املهنيني 
للعمــل بجــد أكبــر وإصالح 
ســيارات العمــالء مــن املرة 
األولى مباشــرة. إنها مبادرة 
رائعــة من جنــرال موتورز، 
ألنها تضمن مســتوى عاليا 
من املهارات، وأمتنى املشاركة 

فيها والفوز مرة أخرى«.
من جانبــه، أضاف محمد 
الفيــاض، مديــر تنفيــذي – 
العناية بالعمالء وخدمات ما 
بعد البيع في جنرال موتورز 
الشرق األوسط: »منذ إطالق 
هذه املسابقة ودعمها لبرامج 
التدريب، كان هناك تطور فريد 
في معدالت »أصلحها من املرة 
األولى« على مستوى املنطقة. 
وفي هذا العام، سجلت جنرال 
موتورز الشرق األوسط، على 
مســتوى جهــود اخلدمة في 
عالماتها األربع، أعلى معدالت 
رضا العمالء في التاريخ على 
مســتوى املنطقــة، وهو أمر 
نفخــر به كثيــرا. إن مهارات 
مهنيي وكالئنا املعتمدين، التي 
تبرز في هذه األداة التنافسية، 
مساهم رئيسي لتحقيق هذا 
املعدل املميز في رضا العمالء«.
لقد كانت الطريق طويلة 
للوصــول إلى هــذه املرحلة، 
حيــث تســجل 1960 مهنيــا 
معتمــدا لــدى وكالء جنرال 
موتــورز في أرجــاء املنطقة 
للمشــاركة في هذه املسابقة، 

في شهر فبراير املاضي.
ومنذ ذلك اليوم، خضعوا 
جميعا لبرامج تدريب وخمس 
جوالت إقصاء قاسية مكونة 
إلكترونيــة  مــن اختبــارات 
ومكتوبــة. وبعد ذلك، وصل 
عدد املتأهلني إلى 300 شخص، 
ثم وصل إلى العدد في املرحلة 
النهائية إلى 40 مهنيا معتمدا 
ســافروا إلــى دبــي خلوض 
املنافسات النهائية في األسبوع 

املاضي.
واســتكماال للمزيــد مــن 
النجاحات، فإنــه مت حتقيق 
فــوز آخر وإجنــاز جديد في 
شركة الغامن للسيارات حيث 
فاز عبداهلل اخلطيب باملركز 
األول فــي مســابقة جنــرال 
الشــرق األوســط  موتــورز 
2015 ملهــارات مستشــاري 
اخلدمــة، كما نال جيميليانو 
غابــاالر جائزة أفضل »مركز 
دعم تقني« للعام 2015 وذلك 
ضمن فعاليات ورشة جنرال 
موتورز اخلاصة مبراكز الدعم 
التقني، كما حقق أمين أحمد 
ماري أفضل بائع جملة على 

سباجنينبيرج:
هدفنا الرئيسي

في جنرال موتورز 
وضع العميل

في صميم
أعمالنا

شيروين ريبيرو 
سجل أكثر النقاط 

لدقته وسرعته
في حتليل

عشرة أعطال 
صعبة في سيارات 

متعددة


