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«ميشالن» ُتطلق تطبيقًا ذكيًا ومجموعة إطارات جديدة
املزود  أعلنــت ميشــالن، 
العاملي الرائد حللول القيادة 
األداء،  وعاليــة  املتقدمــة 
الذكي  عن إطــالق تطبيقهــا 
اجلديد على مستوى املنطقة 
واجليــل التالي من مجموعة 
 ،Pilot Sport Cup 2 إطــارات
في خطوة تهدف إلى االرتقاء 
بأداء ومعلومات ومتعة قيادة 
MI- السيارات. ويوفر تطبيق

CHELIN Track Connect الذي 
يعد مبنزلة مرجع لســائقي 
السيارات العادية والرياضية، 
وصوال غير مسبوق ملعلومات 
أساسية وبيانات مهمة تتعلق 
بالتعامل مع السيارة والتحكم 
في ثباتها ومالءمة اإلطارات، 
باإلضافة إلى نصائح محددة 
بشأن ضغط اإلطارات األمثل 
ودرجــة  اإلطــارات  ونفــخ 
حرارتهــا وغيرهــا الكثيــر. 
كما يوفر التطبيق معلومات 
عن أســلوب الســائق وأدائه 
ومهاراته للحصول على جتربة 
متفوقة من جميــع النواحي 
خلف عجلة القيادة، سواء على 
مضمار السباق أو أثناء التنقل 

في مختلف أنحاء املدينة.
وميكــن للتطبيق اجلديد 
Pi- االقتران مبجموعة إطارات

الســيارات، وميثــالن اجليل 
التالــي من البيانــات القابلة 
للقراءة والتكيف، والتي يتم 
تقدميها بطريقة بديهية وجذابة 
للغاية بفضل واجهة ســهلة 
االستخدام تعمل عبر هواتف 
«آي أو إس» و«أندرويد».  ويتم 
حتديث املعلومات في الوقت 
الفعلي أثناء القيادة وتخزينها 
ليتم الوصــول إليها بعد كل 
جولــة أو رحلــة بالســيارة، 
حيث يشير التطبيق إلى أي 
تعديالت ينبغي إجراؤها قبل 
القيام بالرحلة التالية.  ومتثل 
 Pilot Sport مجموعة إطارات

اقترانهمــا مســتويات  عنــد 
البيانــات  مــن  متطــورة 
واملعلومــات والتخصيــص، 
باإلضافة إلى إمكانية وصول 
ال مثيل لها إلــى اإلحصاءات 
التــي تســاعد  والتحليــالت 
سائقي السيارات على حتسني 
أدائهم على الطريق وفهم كيفية 
التعامل مع سياراتهم وقيادتها 
بشكل أفضل. وأضاف: يدعم 
 MICHELIN Track تطبيــق 
Connect السائقني من ناحية 
املقاييــس  إلــى  الوصــول 
الرئيسية التي ميكن أن يكون 
لهــا تأثير كبيــر على الوقت 
الــذي يقضونــه خلف عجلة 
القيادة، كما أنه يضيف بعدا 
آخر من التخصيص وإمكانية 
الوصول إلــى جتاربهم على 
الطريق، في ما تقدم إطارات 
Pilot Sport Cup 2 من ميشالن 
أعلى معاييــر الثبات واألداء 
واالعتمادية، وقبل كل شيء، 

متعة القيادة.
 Pilot Sport وتوفر إطارات
Cup 2 اجلديدة من ميشــالن 
للســائقني جتربة قيادة أكثر 
سرعة وحتكم أفضل وبصمة 
محسنة على الطريق لتحقيق 
أقصى قدر من دقة التوجيه.

Cup 2 من ميشالن أحدث تطور 
في تكنولوجيــا التنقل على 
الطريق مع بنية رائعة ومتانة 

وأداء رياضي.
وقال مارك باسكيه، رئيس 
شــركة ميشــالن في منطقة 
أفريقيــا والهنــد والشــرق 
األوســط: يســعدنا تقــدمي 
 Pilot Sport مجموعة إطارات
Cup 2 عالية األداء من ميشالن 
MICHE- باإلضافة إلى تطبيق
LIN Track Connect جلميــع 
الســائقني وعشــاق رياضــة 
السيارات في املنطقة. وتقدم 
مجموعة اإلطارات والتطبيق 

بهدف االرتقاء بتجربة قيادة السيارات في املنطقة

مارك باسكيه

lot Sport Cup 2 اجلديدة من 
ميشالن، ويعمل على إرشاد 
وتوجيه السائق أثناء القيادة 
من خالل أجهزة استشعار مت 
تركيبها داخل كل إطار، حيث 
ميكن للتطبيق تقدمي اقتراحات 
دقيقة تتعلق بضغط اإلطارات 
وتعكس ظروف القيادة مثل 
درجــة اجلفــاف أو الرطوبة 
اخلاصة باملضمار أو الطريق.
وجــرى تطويــر تطبيق 
 MICHELIN Track Connect
ومجموعة اإلطارات اجلديدة 
بالتعاون الوثيق مع جمهور 
رياضــة الســيارات ونوادي 

«التجاري» ُيدشن حملة توزيع وجبات 
اإلفطار خالل شهر رمضان املبارك

«جيلي» تنضم رسميًا إلى فرقة العمل 
«IATF» الدولية املعنية بالسيارات

ضمن برنامجــه الرمضاني لهذا العام، 
قام البنك التجــاري بإطالق حملة توزيع 
وجبات اإلفطار علــى الصائمني من عمال 
البناء والتنظيــف املتواجدين في مناطق 
عملهم، وذلك بهدف التواصل مع هذه الفئة 
مبختلف املناســبات، ومنها شهر رمضان 
الفضيــل، للتخفيف من معاناتهم وإدخال 
الفرحة والسرور إلى قلوبهم في ظل هذه 
الظروف االســتثنائية الناجتة عن تفشي 
وبـــــاء كورونا، علمــا أنه قد متت مراعاة 
جميع االشــتراطات الصحيــة عند عملية 

التوزيع. 
وفي هذا السياق، أوضحت نائب املدير 
العــام، قطــاع التواصل املؤسســي أماني 

الــورع: أن البنــك التجاري قــد أخذ زمام 
املبادرة بإطالق هذه احلملة لشهر رمضان 
هذا العام، والتي خصصــت لعمال البناء 
والنظافة املتواجدين في الشوارع، مشيرة 
الى أن فكرة توزيع وجبات اإلفطار جاءت 

استكماال حلملة «هون عليهم».
وبينت الورع أن هذه احلملة التي تعكس 
جهود البنك في مجال املسؤولية االجتماعية 
وتؤكد اجلانب اإلنســاني واخليري الذي 
يتجلى في شــهر رمضان مســتمرة حتى 
نهاية الشهر الفضيل بهدف تقدمي يد العون 
واملساعدة لهذه الفئة اجلديرة بكل اهتمام 
ورعاية، مشــيدة في الوقت نفسه بجهود 

املوظفني املتطوعني في هذه احلملة.

أعلنــت فرقة العمــل الدوليــة املعنية 
بالسيارات IATF، وهي منظمة عاملية تعنى 
بوضع معايير اجلودة في قطاع السيارات، 
أن مجموعة جيلي أوتو (جيلي) قد انضمت 
إليها كأحدث األعضاء املصوتني في املنظمة. 
ويعد انضمام «جيلــي» إلى املنظمة كأول 
عضو آســيوي إجنــازا تاريخيا في تطور 
 .IATF فرقة العمل الدولية املعنية بالسيارات
وستشــارك «جيلي» في وضع أو حتسني 
معاييــر اجلــودة العاملية مــع مجموعات 
وجمعيات أخرى في قطاع السيارات دعما 
للتطور املســتدام لصناعة السيارات على 
الصعيد العاملي. وقد رشحت جيلي د.هوارد 
شو، مدير اجلودة األول في مجموعة جيلي 
أوتو ليكون ممثال رســميا لها والتصويت 
باســمها في فرقــة العمل الدوليــة املعنية 
بالســيارات IATF. ويعد انضمام «جيلي» 
إلى فرقة العمل الدولية املعنية بالسيارات 
IATF اعترافــا بالتزام املجموعة وعالماتها 
الفرعية جتاه إدارة اجلودة. وبصفتها صانع 
السيارات الصيني الرائد عامليا، ستتعاون 
جيلي مــع صانعي الســيارات األوروبيني 
واألميركيني بهدف حتسني معايير اجلودة 
التــي تضعها IATF ومراجعتهــا، واقتراح 
معايير مستقبلية، وإضافة صوت آسيوي 

إلــى املنظمــة الدولية. وبصفتهــا منظمة 
موثوقــة في إرســاء املعايير فــي صناعة 
الســيارات العاملية، تلتزم IATF بتحســني 
عملية توحيد املواصفات واملعايير، وحتسني 
كفاءة اإلنتاج في سلسلة توريد السيارات، 
وتأسيس نظام موحد عامليا إلدارة معايير 
اجلودة في صناعة السيارات وأدوات مراقبة 
اجلودة. ويشمل أعضاؤها جمعيات السيارات 
الوطنيــة من الواليات املتحــدة األميركية 
 (FIEV) وفرنسا (ANFIA) وإيطاليا (AIAG)
 (VDA) وأملانيا (SMMT) واململكة املتحدة
باإلضافة إلى كبرى مجموعات الســيارات 
العاملية مثل بي إم دبليو، وداميلر، وفورد، 
وجي إم، ورينو وســتيالنتيس وفولكس 
فاجن. ويعد معيار IATF 16949:2016 إلدارة 
اجلودة في مجال إنتاج السيارات والقطع 
التابعــة معيارا معترفا به عامليا في قطاع 
 IATF الســيارات. ويعتبر اســتيفاء معيار
16949:2016 مطلبا أساســيا بالنسبة إلى 
صانعي الســيارات ومــزودي قطع الغيار 
العامليــني. وحتى اآلن، حصل أكثر من 80 
ألفا من مصنعي السيارات ومصنعي قطع 
الغيار العامليني هذه الشهادة. وجتدر اإلشارة 
إلى أن جيلي تشترط على جميع مورديها 
.IATF 16949:2016 احلصول على شهادة

املنظمة العاملية إلرساء معايير اجلودة في القطاع

جانب من حملة توزيع وجبات اإلفطار على الصائمني

مركز «الساير» خلدمة ما بعد البيع الفحيحيل
يحصل على شهادة «جي ساس للتشغيل» البالتينية

متاشــيًا مع استراتيجية 
الكويــت لالرتقــاء ببيئتهــا 
العمرانيــة نحــو مســتقبل 
مستدام، وهو هدف يتوافق مع 
رؤية الكويت اجلديدة ٢٠٣٥، 
مت منح مركز خدمة الفحيحيل 
التابع ملجموعة الســاير في 
الكويت الشــهادة البالتينية 
«جي ســاس للتشــغيل» من 
املنظمــة اخلليجيــة للبحث 

والتطوير (جورد).
وتعليقا على هذا اإلجناز، 
قال د.يوسف بن محمد احلر، 
مؤسس ورئيس مجلس إدارة 
املنظمــة اخلليجيــة للبحث 
والتطويــر: نهنــئ مجموعة 
الســاير القابضــة على رفع 
فــي  االســتدامة  مســتوى 
مشــاريعها، حيث ميثل هذا 
اإلجنــاز مــدى التزامهم مبا 
يتماشى مع تطلعات الكويت 
نحــو تشــييد بنيــة حتتية 
مستدامة، مشيرا الى أنه مع 
تتويجها بشهادة «جي ساس 
البالتينية،  الفئة  للتشغيل» 
الســاير  مجموعــة  تتبــوأ 
القابضة مكانة بيئية مرموقة 
التصميم  تتجاوز مرحلتــي 
واإلنشاء، كما أنها تعد منوذجا 
مثاليا على املستوى الوطني، 
لتمهد الطريق لآلخرين ليحذو 

حذوها.
فــي حديثه عن الشــهادة 
الســاير  األخيــرة وجهــود 
لتعزيــز البيئــة العمرانيــة 
املستدامـــة، قــال محمـــــد 
ناصر الســاير، رئيس جلنة 
االســتدامة وعضــو مجلس 
اإلدارة التنفيــذي مبجموعة 
الســاير القابضة: كجزء من 
مهمتنا لتحقيق أهداف التنمية 
املستدامة ٢٠٣٠ بالتزامن مع 
خطة الكويت للتنمية الوطنية 
٢٠٣٥، ركزت مجموعة الساير 
القابضة بشــكل خاص على 
تصميــم وتنفيــذ مبــادرات 
تتعلــق باالســتدامة واتخاذ 

١٠٠ كيلوواط، وهو ما يكفي 
لتلبيــة ٥٪ مــن احتياجــات 

الطاقة السنوية للمبنى.
- كمــا يســتخدم املشــروع 
زجاجا عالي الكفاءة، مزدوجا 
وملونا وذا مسافات داخلية، 
- باإلضافة الى نظام تبريد 
متغير التدفق. كما أن أنظمة 
املراوح التي تنقل الهواء النقي 
والعادم إلى املبنى هي أيضا 
موفرة للطاقة، وكذلك اعتماد 
أنظمة إنارة موفــرة للطاقة 
«مصابيح ليد» في تركيبات 
اإلضاءة بجميع أنحاء املنشأة. 
- وتتم مراقبة أنظمة الهندسة 
الكهربائية وامليكانيكية داخل 
املبنى باستمرار لضمان كفاءة 

الطاقة. 
- ومن أجل ضمان ترشــيد 
اســتهالك امليــاه، مت جتهيز 
املبنــى بتركيبــات تقلل من 

تدفقها.
- عالوة على ما سبق يقوم 
«مركز الساير خلدمة ما بعد 
البيــع الفحيحيــل» بخفض 
وفــرز النفايات مــن املصدر 
وتسهيل إعادة تدوير الورق 
وزيــت احملــرك واخلــردة 
املعدنية، يقوم مركز الساير 
خلدمة ما بعد البيع بتحويل 
كمية كبيرة من النفايات في 

مكبات النفايات.
وقد قمنا ســابقا بتطبيق 

من املخططات الرئيسية في 
املنطقة.

وتعتبــر «جــي ســاس 
للتشــغيل» واحدة من ثالث 
شــهادات في إطــار املنظومة 
العامليــة لتقييم االســتدامة 
«جــي ســاس»، ومت تصميم 
الشــهادة خصيصــا ملرحلة 
مــا بعد تشــغيل املشــروع، 
للتعرف على مدى كفاءته من 
التشغيلية  املمارسات  حيث 
املستدامة، وعلى خالف «جي 
ســاس للتصميم واإلنشاء» 
و«جي ساس إلدارة التشييد»، 
فإن «جي ســاس للتشغيل» 
تتعامل مع البصمة الكربونية 
للمشاريع ملرحلة ما بعد البناء، 
حيث يتم االعتراف بإجنازات 
املشــاريع من خالل خمســة 
تصنيفات للشــهادات، وهي 
البرونزية والفضية والذهبية 
والبالتينية، واملاســية التي 
تعتبر أعلى تصنيف، ما يعني 
أن مشاريع الساير قد حققت 

ثاني أعلى تصنيف.
الشــهادة األخيرة  وتأتي 
التي حصلت عليها مجموعة 
الساير القابضة بعد سلسلة 
مــن املبادرات التــي اتخذتها 
الكويــت لالرتقــاء ببيئتهــا 
العمرانيــة نحــو مســتقبل 
مستدام، وهو هدف يتوافق مع 
رؤية الكويت اجلديدة ٢٠٣٥.

هــذه املعايير اخلضراء على 
املشروعني السابقني ملجموعة 
الســاير، والتي تشمل مبنى 
اإلدارة الرئيسي رقم ١ باملنطقة 
احلــرة، ومعــرض مبيعات 
الساير مبنطقة أسواق القرين، 
وباإلضافة الى هذا املشروع، 
فقــد بدأت مجموعة الســاير 
القابضة أيضا سياسة بيئية 
تعتمد على مؤشــرات األداء 
الرئيسية، كما تنظم حمالت 
توعيــة حول االســتدامة في 

أوساط املجتمع الكويتي.
العاملية  وتعد املنظومــة 
لتقييم االستدامة «جي ساس»، 
أول نظام للمباني اخلضراء في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا يعتمــد على معايير 
األداء املوضوعي في تقييمه 
املبانــي اخلضراء  ملشــاريع 
التحتيــة، ويهدف  والبنيــة 
إلى حتسني تصميم وإنشاء 
وتشغيل املباني، مع معاجلة 
حتديات االســتدامة اخلاصة 
بالبيئة العمرانية في املنطقة. 
وحتى اآلن، مت تسجيل أكثر 
من ١٠٠٠ مبنى باإلضافة إلى 
عشرات من احلدائق واألحياء 
التحتية  البنيــة  ومشــاريع 
وفق منظومة «جي ســاس»، 
التي تغطي مساحة عمرانية 
تزيد على ٢٢٩٫٢٧٢٫٢٤١ قدم 
مربــع، و١٫٧ مليار قدم مربع 

من املنظمة اخلليجية للبحث والتطوير

إجراءات وخطوات جادة نحو 
حتســني اســتهالكها للطاقة 
وإنتاج على الطاقة الشمسية 
والتقليل من اســتهالك املياه 
وميــاه الصــرف الصحــي 
وإعادة تدوير النفايات على 
مختلف مباني الشركة، وقد 
جاء حصولنا على الشــهادة 
 GORD GSAS البالتينيــة 
ملنشآتنا احلالية ملبنى اإلدارة 
الرئيسي رقم ١ باملنطقة احلرة 
ومبنى أسواق القرين وحديثا 
مركز الســاير خلدمة ما بعد 
البيــع  الفحيحيل هو تأكيد 
على التزامنا جتاه االستدامة 
وأؤمن أنه من مسؤوليتنا رفع 
الوعــي باالســتدامة داخليا 

وخارجيا.
املمارسات التشغيلية املستدامة

وتـــــم تتويـــــج مركـــز 
الســاير خلدمة ما بعد البيع 
الفحيحيــل، تقديرا اللتزامه 
بتطبيق املمارسات التشغيلية 

واإلدارية املستدامة، مثل: 
- مراقبــة اســتهالك الطاقة 
النفايــات  وإعــادة تدويــر 
واحلفــاظ على جودة البيئة 
الداخلية من خالل االستفادة 
من ضوء الشمس في املنطقة، 
حيــث يضــم ســطح املبنى 
نظامــا للطاقــة الشمســية 
الكهروضوئية يستطيع توليد 

«برقان» يحتفي بتخريج ١٦ متدربًا 
من املصرفيني الشباب

احتفل بنك برقان مؤخرا بتخريج دفعة 
جديدة من املصرفيني الشباب الذين أكملوا 
بنجاح تدريبهم في بنك برقان. فمن خالل 
منصة «التعلــم والتطويــر» اإللكترونية 
املتخصصة واحلصص التعليمية االفتراضية 
املباشرة، مت تزويد ١٦ متدربا طموحا بتدريب 
شامل مكنهم من االنخراط في عالم اخلدمات 
املصرفيــة والتعرف على القيم اجلوهرية 
لبنك برقان، فضال عن معايير العمل واألداء 
واجلودة املعتمدة داخل البنك. وقد تضمن 
البرنامــج التدريبي الذي بــدأ في ١ مارس 
وانتهــى في ١٢ أبريل ٢٠٢١، عددا من ورش 
العمل التدريبية وامليدانية في أفرع البنك 
املتعددة لتمكني املوظفني اجلدد من الربط 
بــني املواد العلمية وكيفيــة تطبيقها على 
أرض الواقع، حيث أتيح للمتدربني الفرصة 
لتنمية مهاراتهم البشرية مثل مهارات البيع، 
كيفية التميز في خدمة العمالء، باإلضافة 
إلى تعريفهم باخلدمات والسلع التي يقدمها 
البنــك ذات اجلودة العالية التي تتماشــى 
مع منط حيــاة العمالء. وشــهد البرنامج 
أيضا التركيز على مبادئ وأخالقيات العمل 
بــروح الفريق الواحد. ومن ضمن اخلطط 
املســتقبلية األساســية للبنك االســتثمار 
وتهيئة الشــباب الكويتي لشغل مناصب 

قيادية إلثراء العمل املصرفي في الكويت. 
وفي هذه املناسبة، صرحت غادة القاضي، 
مدير أول قســم التعلم والتطوير في بنك 
برقان، قائلة: تهدف استراتيجية بنك برقان 
الى استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية 
وتأهيلهم للعمل في القطاع املصرفي، حيث 
يعكس البرنامج التدريبي جهود األكادميية 
ورؤية بنك برقان في حتقيق مبدأ التنمية 
املستدامة ومواصلة االستثمار في الكوادر 
الوطنية الشابة، حيث تعتبر ضمن أولوياتنا 
لالرتقاء باملجتمع ولدعم مستقبل الصناعة 
املصرفية واملالية في الكويت. وتابعت قائلة: 
كما يسعى قسم التعلم والتطوير في البنك 
الى تطبيع املتدربني على ثقافة العمل بروح 
اإليجابيــة الفعالة والتعــاون فيما بينهم 
وتعزيز قيم البنك املتمثلة بالثقة، االلتزام، 
التميز والتطور قبل انخراطهم في ســوق 
العمل. عمالؤنا هم سر متيزنا ويأتون في 
مقدمة أولوياتنا، لذلك نحرص على تأهيل 
أفضل الكوادر الوطنية الشبابية لالرتقاء 
بجودة خدماتنا ومنتجاتنا لرضائهم. وفي 
ختام البرنامج التدريبي، احتفل قسم املوارد 
البشرية في البنك بنجاح اخلريجني ملتزما 
بالتباعد االجتماعي وضمن االشــتراطات 

الصحية.


