
اقتصـاد
اخلميس ١٩ يناير ٢٠٢٣

15

«مجموعة الساير» حتصد شهادة «جي ساس» البالتينية للتميز مبشاريع االستدامة

كجزء من مهمتنا لتحقيق 
أجنــدة التنمية املســتدامة 
٢٠٣٠ ومتاشــيا مــع خطة 
الوطنيــة للكويت  التنمية 
املنظمــة  منحــت   ،٢٠٣٥
اخلليجية للبحث والتطوير، 
مركز تسليم سيارات تويوتا 
اجلديــد التابــع ملجموعــة 
ـ العارضيــة فــي  الســاير 
الكويت تصنيــف بالتيني 
ســاس»  «جــي  لشــهادة 
للعمليات مبا يتماشــى مع 
الهــدف املتمثــل فــي خلق 
بيئة نحو مستقبل مستدام، 
والذي يتزامن أيضا مع رؤية 
الكويت اجلديدة ٢٠٣٥ وقام 
بتسليم اجلائزة د. يوسف 
احلر مؤسس ورئيس مجلس 
إدارة املنظمــة اخلليجيــة 
 (GORD) للبحث والتطوير
إلى فيصل بدر الساير رئيس 
مجلس إدارة مجموعة الساير 
بحضــور كل مــن بينغــت 
شــولتز مديــر العمليــات، 
الفــوزان مدير  وم.ابراهيم 
أعمال أول خدمــة تويوتا، 
وم. نهــاد احلاج علي مدير 
مجموعة التميز املؤسسي.

ومت منــح مركز تســليم 
السيارات شــهادة عمليات 
«جي ساس» تقديرا لتنفيذ 
التدابيــر املســتدامة، نذكر 

منها:
٭ يضم ســطح املبنى أكبر 
مشــروع للطاقة الشمسية 

الكربونية مبقدار  البصمــة 
٩٥٠ طن متري من انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون.
٭ تقنية غســيل السيارات 
األوتوماتيكية والتي تتضمن 
نظــام التناضــح العكســي 
إلعــادة تدويــر امليــاه ممــا 

٭ واجهات زجاجية كبيرة 
عاليــة األداء لضــوء النهار 

الطبيعي.
٭ بيئة داخلية صحية جلميع 

العاملني والزائرين.
٭ عزل حراري فعال للجدران 
اخلارجية واألسقف العلوية 

النفايات من املصدر وتسهيل 
إعادة تدويــر الورق وزيت 
احملرك وحتويل كمية كبيرة 
النفايــات مــن مكبات  مــن 
املناســبة،  النفايات. وبهذه 
قال محمد ناصر الساير عضو 
التنفيــذي  مجلــس اإلدارة 

يقلــل مــن التأثيــر البيئي. 
باستخدام هذه التقنية، يتم 
إعادة تدوير ما يصل إلى ٨٠٪ 
من املياه املستخدمة وإعادة 

استخدامها.
٭ نظام التدفئــة والتهوية 
وتكييف الهواء عالي الكفاءة.

مــن أجل نظام تكييف هواء 
فعال.

٭ أحدث جتهيــزات إضاءة 
موفرة للطاقة.

٭ خالطات املياه الكهروضوئية.
باإلضافة إلى ما ســبق، 
يقــوم مركــز الســاير بفرز 

ورئيــس جلنة االســتدامة 
فــي مجموعة الســاير: إننا 
في مجموعة الســاير ندرك 
أن إحــدى أهــم الركائز في 
التغيــر املناخي هي حتقيق 
التوازن بني املوارد الطبيعية 
الذي  البشري  واالســتهالك 
يحتــرم الطبيعــة ويغــذي 
أســلوب حياتنــا احلديــث، 
بالنســبة ملســتقبل كوكبنا 
والبشــر الذين يســكنونه، 
من الضــروري املوازنة بني 
املتضاربــة  االحتياجــات 
حلمايــة البيئــة والتنميــة 
البشــرية حتــى يتمكن كل 
من الطبيعــة واملجتمع من 

االزدهار.
وقــد حصلــت مجموعة 
الســاير على شــهادة «جي 
ساس» التصنيف البالتيني 
لثالثــة من منشــآتها، وهم: 
مبنى اإلدارة الرئيســي رقم 
١ باملنطقة احلرة، ومعرض 
مبيعــات الســاير مبنطقــة 
ومركــز  القريــن  أســواق 
الســاير خلدمــة مــا بعــد 
البيع، الفحيحيل، باإلضافة 
إلــى مركز جتهيز وتســليم 
السيارات بالعارضية وهو 
أكبر مركز جتهيز بالكويت 
ليكون بذلك اإلجناز الرابع، 
وما زلنا نعمل على املزيد من 
املباني فــي املرحلة القادمة 
لتعزيز االستدامة في جميع 

مشاريعنا.

عن أكبر مركز جتهيز وتسليم السيارات في العارضية

فيصل بدر الساير متسلما الشهادة من د. يوسف احلر بحضور بينغت شولتز وم. إبراهيم الفوزان وم. نهاد احلاج علي

القطاع  الكهروضوئية فــي 
اخلاص، يخدم مركز جتهيز 
وتســليم السيارات بسعة ١

ميغاوات، ويولد النظام نحو 
١٫٥ غيغاوات ســاعة سنويا 
والتي تغطي ما يعادل ٢٥٪ 
من استهالك املبنى وتقليل 

«جي ساس».. أول نظام لتقييم املباني اخلضراء في املنطقة
تعد املنظومة العاملية لتقييم االستدامة «جي ساس»، أول 
نظام للمباني اخلضراء في منطقة الشــرق األوسط وشمال 
افريقيا يعتمد على معايير األداء املوضوعي في تقييمه ملشاريع 
املباني اخلضراء والبنية التحتية، ويهدف إلى حتسني تصميم 
وإنشاء وتشغيل املباني، مع معاجلة حتديات االستدامة اخلاصة 
بالبيئة العمرانية في املنطقة. وتعتبر «جي ساس للتشغيل» 
واحدة من ثالث شــهادات في إطار املنظومة العاملية لتقييم 
االستدامة «جي ساس»، ومت تصميم الشهادة خصيصا ملرحلة 
ما بعد تشغيل املشروع، للتعرف على مدى كفاءته من حيث 
املمارسات التشغيلية املســتدامة، وعلى خالف «جي ساس 

للتصميم واإلنشاء» و«جي ساس إلدارة التشييد»، فإن «جي 
ساس للتشغيل» تتعامل مع البصمة الكربونية للمشاريع ملرحلة 
ما بعد البناء، حيث يتم االعتراف بإجنازات املشاريع من خالل 
خمس تصنيفات للشهادات، وهي البرونزية والفضية والذهبية 
والبالتينية، واملاسية التي تعتبر أعلى تصنيف، مما يعني أن 

مشاريع الساير قد حققت ثاني أعلى تصنيف.
وتأتي الشهادة األخيرة التي حصلت عليها مجموعة الساير 
القابضة بعد سلسلة من املبادرات التي اتخذتها الكويت لالرتقاء 
ببيئتها العمرانية نحو مستقبل مستدام، وهو هدف يتوافق 

مع رؤية الكويت اجلديدة ٢٠٣٥.
درع «جي ساس» لتقييم االستدامة شهادة التقييم التي حصدتها املجموعة عن مركز جتهيز وتسليم السيارات في العارضية

«األهلي» يعلن رابح «الفوز» األسبوعي
أعلن البنك األهلي 
الكويتــي عــن فوز 
أحمــد  عبدالغفــار 
الحمود في السحب 
األســبوعي لحساب 
«الفــوز» للجوائــز، 
بجائزة نقدية قدرها 
١٠ آالف دينار والذي 
أقيــم يــوم االثنيــن 
الماضي تحت إشراف 
الــتــجــــارة  وزارة 

والصناعة.
وحساب «الفوز» 
للجوائز، هو حساب 
الجوائــز األول مــن 

نوعــه والذي يتيح لعمالء البنك األهلي 
الكويتي فرصة الفوز بجوائز ومكافآت 

كبرى.
ومن خالل حساب «الفوز»، سيحظى 
عمــالء البنــك األهلي الكويتــي بفرصة 
الفوز بمبلغ ١٠ آالف دينار ضمن السحب 
األسبوعي األعلى لفائز واحد في الكويت، 
كذلك فرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي 
راتب شــهري بقيمة ٥ آالف دينار لمدة 

١٠ سنـوات.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أنه ســيكون 

بـمـقـــدور كل مــن عمالء البنــك األهلي 
الكويتي الجدد والحاليين االستفادة من 
هذه الفرصـــة الفريدة فــي حالة توافر 
رصـيد فـــي حـسـابهم بمبلغ ١٠٠ دينار 

فقط.
والبنك األهلي الكويتي يشجع الجميع 
علــى فتــح حـســـاب الـــفوز أو زيــادة 
أرصدتهــم للحصــول على فــرص أكبر 
للفوز في الســحب القادم يــوم االثنين 

٢٣ يناير ٢٠٢٣.
وكلمــا زادت المبالــغ المودعة، كلما 

زادت فرص الفوز.

«اخلليج» يكشف عن رابح

الـ ١٫٥ مليون دينار.. اليوم
على مسرح نادي 
اليرمــوك في منطقة 
مشرف، سيعلن بنك 
اليــوم عن  اخلليــج 
صاحب احلظ السعيد 
رابح اجلائزة الكبرى 
في حساب مليونير 
الســنوي  الدانــة 
وقيمتهــا ١٫٥ مليون 
دينــار، وذلــك فــي 
ختــام العرض األول 
للمسرحية الكوميدية 
الهادفة «مت اإليداع»، 
وبحضــور ممثلــي 

وزارة التجارة والصناعة، وشركة إرنست 
أند يونــغ Ernst & Young، علما أن حفل 
إعالن الرابح سينقل على الهواء مباشرة 
عبر أثير إذاعة ٣٦٠ إف إم وقنوات التواصل 

االجتماعي للبنك.
ويواصل «مليونير الدانة»، حســاب 
الســحوبات والتوفير األكثر شعبية في 
الكويت صنع املليونيرات منذ انطالقته 
فــي ١٩٩٨، إذ يفخر بنك اخلليج بإضافة 
مليونيرين جديدين إلى قائمة املليونيرات 
في البالد سنويا، إذ مت اإلعالن عن الرابح 

األول بجائزة مليون دينار في الســحب 
نصف السنوي في يوليو املاضي.

وفي إطار دعمه املتواصل للشــباب، 
وضمــن الفعاليات النوعية، التي خطط 
إلقامتها في عام التوفير ٢٠٢٣، قرر بنك 
اخلليج اإلعالن عن الرابح باجلائزة الكبرى 
حلساب مليونير الدانة في ختام مسرحية 
«مت اإليداع» التي يشارك فيها مجموعة من 
أبرز املواهب الفنية الشبابية، وبحضور 
جمــع غفيــر مــن الشــخصيات العامة 
واالقتصادية في اليــوم األول للعرض، 
الذي يتواصل على مدى ١٠ أيام متواصلة.

اخلترش: «االستثمارات الوطنية» تستقطب املواهب الشابة
ضمن جهودهــا املتواصلة 
الســتقطاب أفضــل الكفــاءات 
من الكوادر الوطنية الشــابة، 
اختتمت شــركة االستثمارات 
الوطنيــة مشــاركتها الفعالــة 
في معــرض وظيفتي، أضخم 
معــرض توظيفي، والذي أقيم 
فــي قاعة األرينا - مجمع ٣٦٠

مول على مدار ٣ أيام، من ٥ حتى 
٧ اجلاري من قبل شركة كويت 
زون للموارد البشرية، مبشاركة 

أكثر من ٨٠ جهة.
وجاءت مشــاركة الشــركة 
باملعرض بهدف تسليط الضوء 
على مختلف الفرص الوظيفية، 
للمرشــحني  متنحهــا  التــي 
احملتملــني لديهــا، الســتغالل 
مهاراتهــم وتوظيفهــا لديهــا 
بالشكل السليم، باإلضافة إلى 
ذلك، فإن مثل هذه املعارض متثل 
فرصة جيدة الستقطاب الطلبة 
للتواصل مع العديد من مختلف 
اجلهــات اخلاصة واحلكومية، 
وتتيح لهم التعرف على طبيعة 

الشاغرة واملتاحة.
قــال  املناســبة،  وبهــذه 
عبداحملســن اخلترش - نائب 
رئيــس أول - قطــاع املــوارد 
البشرية والشؤون اإلدارية في 
شركة االســتثمارات الوطنية: 
«تؤمن الشركة بأهمية املشاركة 
في هذه املعــارض تأكيدا على 
دورهــا كإحــدى املؤسســات 
الرائدة التي حتمل على عاتقها 
مسؤولية اســتقطاب وتنمية 

املشــورة والتوجيهات املهنية 
القيمة مبا يسهم في إلهام األجيال 
القادمة. وأكد على التزام شركة 
االســتثمارات الوطنية بخلق 
فرص وظيفية جديدة للشباب 
الكويتــي الطموح من مختلف 
التخصصات للعمل في الشركة، 
وخوض املنافسة والتعلم من 
التجــارب امليدانيــة، وتفعيل 
دور الشركة في تعريف الطلبة 
بالفرص املتاحة والتخصصات 
األكثر طلبا في الشركة وقطاع 

االستثمار بشكل عام.
وذكــر اخلترش ان شــركة 
االستثمارات الوطنية تلعب دورا 
فعاال وحيويا للغاية في مختلف 
القطاعات في األسواق احمللية 
واخلليجيــة والعامليــة، وهي 
تتميز بقاعدة كبيرة ومتنوعة 
ملساهمني من نخبة املؤسسات 
املــالءة  الكويتيــة وأصحــاب 
املالية، وحترص الشركة دائما 
على حتقيق معــدالت متقدمة 

في نسب التكويت في العمل.

مهارات الشباب الكويتي، وذلك 
من منطلق التواصل املباشــر 
مع اخلريجني ومساعدتهم في 
اتخاذ القرار املناسب واختيار 
مسارهم الوظيفي ومستقبلهم 
العملي». وأشار إلى أن شركة 
االســتثمارات الوطنية تهدف 
دائما إلــى اســتقطاب الكوادر 
واملواهــب الشــابة واالحتفاظ 
بهــا، وذلــك حلرص الشــركة 
على تعزيز بيئة عمل مبتكرة 
ومبدعة تعزز إمكانات موظفيها 
ولعب دور رائد في بناء منظومة 

مستدامة للمستقبل.
وأوضح اخلترش ان إدارة 
املــوارد البشــرية في شــركة 
االستثمارات الوطنية ال تدخر 
جهدا في ســبيل دعم مبادرات 
متكني الشــباب والتعليم التي 
تؤثر إيجابيا على املجتمع، مبينا 
أن هذه املبادرات تتماشــى مع 
استراتيجية الشركة باملسؤولية 
االجتماعيــة ودعــم املجتمــع 
الكويتــي وتقــدمي  والشــباب 

شاركت في معرض «وظيفتي» جلذب الطلبة الراغبني في العمل

عبداحملسن اخلترش

العمــل فــي هذه اجلهــات، مما 
يدفعهم إلى التسارع في تقدمي 
بياناتهــم العلميــة والعمليــة 
للحصول على العمل املطلوب. 
وقد شهد جناح «االستثمارات 
الوطنية» في املعرض إقباال الفتا 
من املهتمني والباحثني عن فرص 
العمل مــن خريجي اجلامعات 
وغيرهم من الشــباب الكويتي 
الراغبني في تطوير مسيرتهم 
املهنيــة، حيث شــارك موظفو 
قطاعات شــركة االســتثمارات 
الوطنية املختلفــة بالرد على 
جميع االستفسارات وتعريف 
الشــباب بالدور الذي تقوم به 
الشــركة في قطاع االســتثمار 
باعتبارهــا واحدة مــن كبرى 
الشــركات االســتثمارية فــي 
الكويــت واملنطقــة، وقامــوا 
بتقــدمي شــرح تفصيلي حول 
فــرص التطــور التــي توفرها 
الشــركة للعاملني فيها، حيث 
قام املشــاركون بتعبئة مناذج 
التوظيــف اخلاصة بالوظائف 

املجموعة ساهمت في التخفيف من البصمة الكربونية وإعادة تدوير النفايات واحلفاظ على جودة الهواء الداخلية املثالية

وزير اخلارجية السعودي: رؤية اململكة
٢٠٣٠ تسمح ببناء اقتصاد املنطقة ككل

دافــوس ـ وكاالت: أكــد 
وزير اخلارجية السعودي 
األمير فيصل بن فرحان أن 
«رؤية اململكة ٢٠٣٠ تسمح 
ببناء اقتصاد املنطقة ككل».
وقــال فــي تصريحــات 
على هامش منتدى دافوس 
االقـتـصـــادي: «نـسـعـــى 
القتصــادات صلبة وقوية 
في املنطقة ونتعاون مع كل 
دول اجلوار»، مؤكدا على أن 
اململكة تركــز على احلوار 
للمســتقبل  واالســتثمار 
لصالح املنطقة ككل. وشدد 
على ان اقتصاد اململكة من 
االقتصادات األســرع منوا 

هذا العام.
مــن جهته، شــدد وزير 
والتخطيــط  االقـتـصـــاد 
السعودي فيصل اإلبراهيم 
على أن اململكة تســعى إلى 
تقليــص اعتمادهــا علــى 

الوفــود للتأكيــد على هذا 
التوجه.

وفــي مقابلة مــع وكالة 

إلى منو بنسبة ٨٫٥٪ للناجت 
العــام  احمللــي اإلجمالــي 
املاضي علــى الرغم من أن 
العاملــي عموما  االقتصــاد 
واجــه صعوبــات. وبعدما 
استضافت قطر بطولة كأس 
العام بكرة القدم، من املمكن 
أن تقدم السعودية ترشحها 
الستضافة املسابقة في العام 
٢٠٣٠، وقد تعاقدت مؤخرا مع 
النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو للترويج لترشحها 
اإلبراهيم  احملتمــل. وقــال 
«انفتحنا أكثر بكثير من ذي 
قبل وهذا األمر يتيح للناس 

أن يلمسوا ذلك».
وأوضــح أن االنفتــاح 
يتيــح للناس أن يلمســوا 
«الثقافــة والقيــم والتقدم 
وأننــا نتصــدى لكثير من 
التحديات والقضايا إقليميا 

وعامليا».

فرانــس برس فــي منتدى 
االقتصاد العاملي في دافوس 
قال اإلبراهيم «نريد تقليص 
اعتمادنا على النفط... نريد 

تنويع اقتصادنا».
وأوفدت الرياض ثمانية 
مــن كبــار مســؤوليها إلى 
املنتدى الــذي يجمع نخب 
رجال األعمال. وقال اإلبراهيم 
«لم يفــت األوان للقطاعات 
التي تبــدأ مــن الصفر في 
فالســياحة  الســعودية. 
والثقافة والرياضة والترفيه 
قطاعــات ستشــكل ثــروة 

تنوعية».
وتابع «لكننا نهتم أيضا 
بقطاعات أخرى على غرار 
التعديــن والصناعــة لكي 

تكون أكثر تنافسية».
الوزيــر علــى  وشــدد 
وجــود «اهتمــام كبير في 
النمو الســعودي»، مشيرا 

وزير اخلارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان متحدثا في دافوس (أ.ف.پ)

صادرات النفط، وقد أرسلت 
إلى منتدى االقتصاد العاملي 
فــي دافوس واحدا من أكبر 


