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»املال وبهبهاني«: »فيات« تسجل رقمًا قياسيًا
500X بإنتاج السيارة رقم 500 ألف من طراز

حتتفل فيات مبرحلة مهمة 
في تاريخها مع إنتاج السيارة 
رقم 500 ألف من طرازها فيات 
500X في ملفي، جنوب إيطاليا. 
ويشــكل هذا اإلجنــاز البارز 
فصال جديدا مــن النجاح في 
حكاية هذا الطراز الذي تصدر 
الطليعة في فئته في إيطاليا 
وكانت له مكانته الثابتة دائما 
بني أفضل عشــر سيارات في 
أوروبا في الفئة نفســها منذ 

إطالقه عام 2014.
ومع إنتاج أكثر من نصف 
مليون وحدة من سيارة فيات 
الكــروس أوفر الشــهيرة في 
غضون مدة ال تتجاوز اخلمس 
ســنوات، كان من املناسب أن 
تكون الســيارة التي سجلت 
هذا اإلجناز القياســي نسخة 
مميزة ذات إصدار خاص وهي 
120TH 500X، والتي مت إطالقها 
في وقت ســابق من هذا العام 
في معــرض جنيــڤ الدولي 
للسيارات احتفاال بالذكرى املئة 
والعشرين على تأسيس عالمة 
فيــات التجاريــة. تتميز هذه 
النســخة بلونني هما األبيض 
واألســود، وتتوافــر للمــرة 

في ملفي، والــذي يعد واحدا 
من مصانع الســيارات األكثر 
إبداعــا وابتــكارا فــي العالم، 
حيث يتم حاليا تصنيع سيارة 
فيات 500X وجيب رينيجيد 
Jeep Renegade، والتــي يتم 

من خالل الكفاءة العالية جدا 
في عمليــة اإلنتاج إلى جانب 
حتفيــز وتدريــب العمال من 
أصحاب املهــارات العالية في 
أكادمييتها، اجلوهرة احلقيقية 

في تاجها.

تصديرها إلى أكثر من 100 دولة 
حول العالم. 

وخالل الســنوات اخلمس 
وعشرين األخيرة، ركز مصنع 
فيات كرايسلر في ملفي على 
تصنيع منتجات عالية اجلودة 

 500X السيارة رقم 500 ألف من طراز

األولى مجهزة مبحرك تيربو 
1.3 فايرفالي بقوة 150 حصانا 
وناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي 
القابض. ومت تســجيل الرقم 
القياســي لإلنتاج في مصنع 
فيــات كرايســلر للســيارات 

»صناعات الغامن« تدعم مبادرة »#حرام_ال_ينقط« البيئية
اتساقا مع رؤيتها الهادفة 
نحو دعم ومتكني جيل جديد 
من رواد األعمال الشــباب، 
الغامن،  شــاركت صناعات 
إحــدى أكبر الشــركات في 
املنطقــة، بدعــم ومتويــل 
مبــادرة »حــرام ال ينقط« 
البيئية التي أطلقها اثنان من 
املشاريع الفائزة مبسابقات 
إجناز الكويت على مستوى 
الدولة واملنطقة، وهي شركة 
أغريفاج )Agrivage( املهتمة 
بتحويــل مخلفــات وبقايا 
األطعمة إلى أسمدة عضوية، 
 )Re-Al( وشــركة ري-آل
التــي تقوم بإعــادة تدوير 
األملنيــوم ومواد التغليف، 
واســتطاعت املبادرة التي 
مت إطالقها في شهر رمضان 
الكــرمي جتميــع مخلفــات 
ومواد قابلة إلعادة التصنيع 
من 250 منزال حول مختلف 

مناطق الكويت.
وفــي تعليق لــه حول 
ذلــك، أشــاد عمــر قتيبــة 
الغــامن، الرئيس التنفيذي 
للمجموعــة فــي شــركة 
صناعــات الغامن، باجلهود 
التــي بذلهــا الشــباب في 
إطالق هذه املبادرة، وقال: 
ال يســعني إال أن أعبر عن 

ملشــاكل حقيقيــة، واضعا 
بعني االعتبار أهمية العطاء 
للمجتمــع. نحن نــرى أن 
جنــاح هــذه املبــادرة هو 

وأضــاف: نســعى فــي 
شركة صناعات الغامن لدعم 
الشــباب لتحقيق  ومتكني 
تطلعاتهم، ومما ال شك فيه 

أيضــا دليــل علــى جناح 
جمعيــة إجناز الكويت في 
زرع أساسيات ريادة األعمال 
في هذا اجليل من الشباب.

بقيادة مشروعني من مشاريع »إجناز الكويت«

صورة إلحدى السيارات املستخدمة جلمع املخلفات من قبل فريق العمل القائم على هذه املبادرة عمر قتيبة الغامن 

شديد فخري بشبابنا املبدع 
واملعطاء، الذي يسعى من 
خــالل مبادراتــه لتقــدمي 
حلــول مبتكــرة ومتكاملة 

عمر الغامن: املبادرة دليل على جناح »إجناز الكويت« في زرع أساسيات ريادة األعمال بجيل الشباب

»اخلليج« يعلن الفائزين بسحب الدانة األسبوعي

»الند روڤر ديفندر« اجلديدة تنهي بنجاح برنامج االختبار مع »تسك«
أخذت سيارة الند روڤر ديفندر خطوة أخرى 
نحو البدء بإنتاجها، بعد إمتامها بنجاح لبرنامج 
االختبار املطلوب مع مؤسسة »تسك« )Tusk( في 
كينيا، والذي يدعم مبادراتهم اخلاصة باحلفاظ 

على األسود في أفريقيا.
قدم منوذج ســيارة ديفنــدر املطورة بزيادة 
استنشــاق الهــواء، واملغطــى بتمويــه فريد مت 
تصميمه بشــكل خاص ليناسب احمليط البري، 
الدعم للعمليات املقامة في محمية بورانا الطبيعية 
املمتدة على مساحة 14.000 هكتار، من خالل مالحقة 

األسود املزودة بأجهزة التعقب ونقل املعدات.
منح هذا البرنامج التجريبي الفريد للعاملني في 
»تسك« فرصة إخضاع ديفندر اجلديد لسلسلة من 
اختبارات العالم الواقعي، حيث قام مديرو احلياة 
البرية باخلوض في األنهار، وجر مقطورات محملة 
بأوزان كبيــرة، والتعامل مع تضاريس صعبة، 
حتى إنه مت استخدام منوذج السيارة للمساعدة 
على استبدال جهاز التعقب غير الفعال اخلاص 
بأحد األسود، األمر الذي تطلب تخديره من مسافة 

أمان قصيرة من سيارة ديفندر اجلديدة.
وحتتوي محمية بورانا على أراض منبسطة 
وأخاديــد عميقــة، ومنحدرات صخرية شــديدة 

التضاريس القصوى في سيارة ديفندر اجلديدة.
وتعتبر الند روڤر شــريكا رســميا ملؤسسة 
»تسك« منذ 15 عاما، ومت استخدام سيارة ديفندر 
في محمية بورانا لدعم برنامجهم اخلاص باحلفاظ 
على األسود، وتسليط الضوء على الوضع اخلطير 
الذي تواجهه في أفريقيا. ثالثة أرباع تعداد األسود 
في القارة يتراجع، وأصبحت أعداد الكركدن األبيض 
والكركدن األســود تتفوق على عدد األســود في 
أفريقيــا. أقل من 20.000 أســد ينجو في البرية 
عامليا، وهــذا الرقم ميثل انخفاضا كبيرا مقارنة 

بنظيره البالغ 200 ألف في القرن املاضي.
وقال تشــالز مايهيــو، الرئيس التنفيذي في 
»تســك«: هذا العام هو عام األســد في »تســك«، 
وهدفنــا هو زيادة الوعــي بالتناقص املقلق في 
أعداد األسود في أفريقيا. حلسن احلظ يوجد في 
محمية بورانا عدد من جماعات األسود، ويعتبر 
تتبع ومراقبة حتركاتهم في هذه البيئة الواسعة 
والقاســية أمــرا جوهريا حلمايتهــم والتخفيف 
من أي تعارض مع املجموعات املجاورة. سيارة 
ديفندر اجلديدة جتاوزت كل شــيء في طريقها، 
من اخلوض العميق في األنهار إلى تسلق املمرات 

الصخرية.

االنحــدار وضفاف نهرية طينية وغابات كثيفة، 
منحت مجتمعة لسيارة ديفندر اجلديدة فرصة 

إظهار قدراتها املتفوقة.
وقــال نيك كولينز، مدير خط الســيارات في 
»جاكــوار النــد روڤر«: وصلنــا اآلن إلى مراحل 
متقدمة من اختبار ديفندر اجلديدة وتطويرها، 
وأتاح لنا العمل مع شركائنا من »تسك« في كينيا 
جمع بيانات مهمة تتعلق باألداء. حتتوي محمية 
بورانا مجموعة واسعة من البيئات الصعبة، ما 
يجعلها مكانا مثاليا الختبار ميزات التوافق مع 

مدعاة للفخــر والطمأنينة 
نحو مستقبل مشرق مبني 

بسواعدهم.
بــدوره قــال مؤســس 
 )Re-Al( مشــروع ري-آل
فيصــل املطــوع بــأن هذه 
أتاحــت فرصــة  املبــادرة 
للتشجيع على تبني عادات 
صديقــة للبيئــة، وأردف 
ردود  وصلتنــا  مؤكــدا: 
فعــل إيجابية كثيــرة من 
املشاركني في هذه املبادرة، 
وأكد الكثير من املشــاركني 
أن فــرز املخلفــات أصبح 
عادة يومية تساعدهم على 
التعرف على ما يتطلب رميه 
ضمــن املخلفات وما ميكن 

إعادة استخدامه.
يجدر بالذكر أن شــركة 
أغريفــاج )Agrivage( هــي 
الفائزة بجائزة أفضل شركة 
لعام 2017 في مسابقة إجناز 
الكويت، والفائزة بجائزة 
أفضل شــركة لعــام 2017 
في مســابقة إجناز العرب 
اإلقليمية، بينما تعد شركة 
ري-آل )Re-Al( هي الفائزة 
بأفضل شــركة لعام 2018 
في مسابقة إجناز الكويت، 
وجائزة أفضل منتج لعام 
2018 فــي مســابقة إجنــاز 

أن رؤية هذا اجليل الواعد 
من رواد األعمال الشــباب 
الذيــن يجتهــدون لتــرك 
عالمــة فارقة فــي املجتمع 

العــرب اإلقليميــة. تهدف 
برامج جمعية إجناز لتأهيل 
الطلبة وتدريبهم في ثالثة 
مجاالت: االستعداد للعمل 
واملعرفــة املالية والريادة. 
يتم ذلك من خــالل برامج 
تعليمية عملية يتم تطبيقها 
فــي املــدارس واجلامعات، 
متتد على مدار ستة أشهر 
وتتضمن في ختامها مسابقة 
سنوية على مستوى الدولة 
يقدم الطلبة املشاركون من 
خاللهــا مشــروعا متكامال 
أمام جلنة من القياديني في 
القطــاع اخلاص للحصول 
التــي  التوجيهــات  علــى 
تســاعدهم في تطبيق هذا 
املشروع على أرض الواقع.
وقــد حققــت جمعيــة 
»إجناز« منذ انطالق أعمالها 
رسميا في املنطقة في عام 
2005 جناحا مذهال، حيث 
ساهمت في متكني أكثر من 3 
ماليني طالب وطالبة في 14 
دولة من دول املنطقة، وسط 
إقبال متزايد من الشــباب 
فقد استطاعت خالل العام 
الدراســي 2017-2018 بحد 
ذاتــه الوصــول ألكثر من 
360 ألف شاب وشابة حول 

املنطقة.

أجرى بنك اخلليج سحب 
الدانة األسبوعي، حيث أعلن 
من خالله عن أسماء الفائزين 
اخلمســة خالل الفتــرة من 2 
إلــى 6 يونيــو 2019 بجوائز 
نقديــة قيمــة كل منهــا 1000 
دينار أسبوعيا، والفائزون هم: 
أمل الزم أحمد، إبراهيم خليل 
إبراهيم الرامزي، جناة مهدي 
مراد، نافل عثمان نافل العازمي، 
فاطمة عبدالكرمي محمد الصقر. 
هذا، ويجري بنك اخلليج سحب 
الدانة ربع السنوي الثاني على 

25 سبتمبر 2019 على جائزة 
قيمتهــا 500 ألف دينــار، أما 
الســحب األخير فسوف يقام 

العديــد من اخلدمات املتميزة 
لعمالئــه منها خدمــة »بطاقة 
الدانة لإليداع احلصري« التي 
متنح عمالء الدانة حرية إيداع 
النقود في أي وقت يناسبهم، 
إضافة إلى خدمة »احلاسبة« 
املتاحــة عبــر موقــع البنــك 
اإللكتروني وتطبيق الهواتف 
الذكيــة، والتي متكــن عمالء 
الدانــة من احتســاب فرصهم 
للفــوز فــي ســحوبات الدانة 
األســبوعية، ربــع الســنوية 

والسنوية.

في 16 يناير 2020 وسيتخلل 
هذا الســحب تتويج مليونير 
الدانة لعام 2019 الذي سيحصل 
على جائزة بقيمة مليون دينار.

ويشجع بنك اخلليج عمالء 
الدانة على زيادة فرص فوزهم 
عــن طريق زيادة املبالغ التي 
يتــم إيداعهــا في احلســاب، 
الدفــع  خدمــة  باســتخدام 
اإللكترونــي اجلديدة املتاحة 
عبر موقــع البنك اإللكتروني 

وتطبيق الهواتف الذكية.
كمــا يوفر حســاب الدانة 

اجلائزة البالغ قيمتها 250 ألف 
دينار في 26 يونيو املقبل، يليه 
السحب ربع السنوي الثالث في 

السعودية: تأشيرة سياحية
في 3 دقائق لزوار »موسم جدة«

أعلنت اللجنة املنظمة لـ »موسم جدة« 
عن إطالق التأشيرة السياحية اإللكترونية 
التي تســتهدف بشــكل خــاص زوار هذا 
احلــدث الفريد، الذي يهدف إلبراز الفرص 
التنموية وتســليط الضوء علــى اململكة 
كإحدى الوجهات الســياحية الرائجة على 

الصعيد العاملي.
وتأتــي هذه اخلطــوة ضمــن اجلهود 
املبذولة لرفع زخم تدفق السياح والزوار 
إلى املدينة الساحلية، واملساهمة في إجناح 

موسم جدة في نسخته األولى.
وأشار املشرف العام على »موسم جدة« 
م.رائد أبوزنادة إلى أهمية هذه املبادرة التي 
مــن املتوقع أن يكون لها دور محوري في 
إنعاش القطاع الســياحي الوطني بشــكل 

عام، وستدعم موسم جدة بشكل خاص.
وأوضح ان إصدار التأشيرة السياحية 

اإللكترونيــة يرتبــط بشــراء تذاكــر ألي 
من األحــداث والفعاليات التــي يحفل بها 
املوسم، حيث يضمن شراؤها احلصول على 
التأشيرة بشكل فوري، وفي غضون 3 دقائق 
فقط، وذلك من خالل تسجيل الدخول على 
منصة شارك sharek.sa، واتباع اإلرشادات 

البسيطة الالزمة.
ومن املقرر أن يســتمر موسم جدة في 
الفتــرة من 8 يونيو حتى 18 يوليو 2019، 
وهو يستهدف مختلف الفئات العمرية من 
العائالت واألفراد على الســواء، وذلك في 
مسعى لدعم قطاع الفعاليات واملناسبات 
كأحد أهم الصناعات احليوية التي تثري 
االقتصاد الوطني، وتعزز مكانة مدينة جدة 
باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية، 
إضافــة إلى تســليط الضوء علــى تراثها 
البحري وموروثها الثقافي والفني العريق.


