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أكد مدير عام شركة »أميس« 
الكمبيوتر  العربية خلدم����ات 
عمرو مكني أن الشركة تعتبر 
من أولى الشركات التي تبنت 
حصر وتوثيق وفهرسة القوانني 
والتش����ريعات والقرارات ذات 
الصلة في محاولة منها للوصول 
ل����وزارات  إلى هيكل����ة كاملة 
ومؤسسات الكويت إميانا منها 
بضرورة تدعيم برنامج وطني 
إدارة وثائق  يسهم في تدعيم 
مؤسس����ات الدولة مبا يضمن 
جناح هذه املؤسسات في تأدية 
أعمالها وحتقيق أهدافها من خالل 
استخدام معلوماتها املوثقة في 
خدمة التنمية ودعم اتخاذ القرار 
خاصة في ظل التزايد الهائل في 
كمية املعلومات والذي يطلق 
عليه »انفجار وثورة املعلومات«، 
والذي يجعل من الصعب على 
القدرة البشرية حفظ املعلومات 
وتنظيمها واسترجاعها بالطرق 

املشروعة.
وأض����اف مك����ني، خ����الل 
تصري����ح صحافي مبناس����بة 
احتفال الشركة مبرور ثالثني 
عاما على إنشائها، انها عملت 
على تبني مشروعات وطنية 
وإقليمية في مجال نظم وتقنية 
املعلومات وإرساء مفاهيم جديدة 
في هذا املجال تناس����ب عصر 
التقدم التكنولوجي السائد في 
العالم اليوم وذلك من خالل ما 
تقدمه من خدمات في هذا املجال 
لقطاعات الدولة املختلفة مثل 
الوزارات والهيئات واملؤسسات 
احلكومية، قطاع التصنيع، قطاع 

البنوك وقطاع النفط.
واستعرض مكني بعضا من 
مش����اريع الشركة القائمة لدى 
بعض جه����ات الدولة املختلفة 
منها تبني الشركة لفكرة إدارة 
وفهرس����ة وثائق مؤسس����ات 
الدولة املختلفة، مشيرا إلى أن 
عملية استبدال العمل الورقي 
الورقية بالعمليات  والوثائق 
اإللكترونية م����ن خالل أعمال 
احلكومة اإللكترونية سينتج 
إلكترونية تفيد  عنه وثائ����ق 
في جمي����ع املجاالت، س����واء 
االقتصادي����ة او التجاري����ة او 
القانونية او اخلدمية او غيرها 
من املجاالت األخرى التي تفيد 
الدولة والباحثني  مؤسس����ات 
وطالبي اخلدمة مما يس����تلزم 
أداء عم����ل احلكومة  تطوي����ر 
اإللكترونية وتفعيل سيطرتها 
عل����ى جميع أش����كال الوثائق 
الورقي����ة واإللكترونية ونظم 
األرشفة وامليكنة اإللكترونية 

بجميع مؤسسات الدولة.

الدائنني بجدولة الدين مما يعني أن شركة جلوبل 
تتمت���ع مبصداقي���ة وثقة عاليتني عن���د الدائنني 

واملستثمرين ايضا.
وتعد هذه هي املرة األولى منذ األزمة املالية التي 
يلتقي فيها مسؤولون من جلوبل وبشكل مباشر 
مع االعالم والصحافة، وهذا ما استطاع الصالون 
أن يوفره لرواده واحلريصني على متابعة الصالون 

بشكل دائم.
هذا وقد وجه األمني العام لهيئة امللتقى اإلعالمي 
العربي ماضي اخلميس الدعوة الى كل االعالميني 
والصحافيني واالقتصاديني والكتاب الى متابعة هذه 
الندوة التي ستفتح الطريق امام مناقشة العديد 
من القرارات واالس���تراتيجيات التي مت اعتمادها 
ملواجهة هذه االزمة التي اث���رت تبعاتها على كل 
قطاعات املجتمع الس���يما الش���ركات ذات الطابع 
االستثماري مثل جلوبل ومدى فاعلية وتأثير هذه 
االستراتيجية على مواجهة تلك االزمة، كما تتيح 
الندوة الفرصة للتعرف عن قرب على جلوبل وأهم 

القرارات واخلطط املستقبلية.

الماجد: 2010 نقطة انطالق قوية لـ »بوبيان« محليًا

»السور« تطلق عبوة آمنة ذات مواصفات عالمية  
لتعبئة وتخزين الكيروسين

تتويج���ا جلهودها في احملافظ���ة على البيئة 
وتسهيال جلمهور املستهلكني اعلنت شركة السور 
لتس���ويق الوقود عن طرح عب���وة جديدة ملنتج 
الكيروسني للسوق احمللي بهدف توفير تعبئة مميزة 
وفاخرة تتالءم مع املواصفات العاملية للس���المة 

والبيئة.
قال العضو املنتدب للشركة أحمد حسني تقي 
 )JERRY CAN( ان فكرة ط���رح العبوة اجلدي���دة
ملنتج الكيروسني تأتي متناغمة مع موسم خروج 
املواطنني للبر حيث سيتم توفير العبوة بسعة 18 
ليترا بشكل تدريجي على محطات السور املنتشرة 

في جميع أرجاء الكويت.
وأض���اف في بي���ان صحاف���ي أن محطة غرب 
الصباحية رق���م )115( والواقعة على طريق امللك 
فهد هي األولى من بني محطات السور التي بدأ بها 
طرح »العبوة اجلديدة ملنتج الكيروسني« ومن ثم 

تتوالى على بقية احملطات.
وأوضح تقي أن فكرة تطوير تعبئة الكيروسني 
بهذه العبوة ذات املواصفات اخلاصة يأتي انطالوقا 
من حرص الشركة على عمالئها وذلك لضمان سالمة 
حمل وتخزين منتج الكيروس���ني في عبوات آمنة 

وصديقة للبيئة.
 وب���ني تقي أن عبوة )JERRY CAN( تناس���ب 
استخدامات املستهلك املتكررة دون أي هاجس ملا 

يتميز به من قدرة فائقة على احتواء املنتج، الفتا 
إلى أن )JERRY CAN( مت جلبه من الواليات املتحدة 
األميركية وهي معتمدة من املعهد األميركي للبترول 
)UL( وه���و أحد املعاهد املعتم���دة عامليا لتحديد 

مواصفات األمن والسالمة للمنتجات البترولية.
وبدوره أفاد نائب الرئيس لقطاع العمليات جعفر 
القطان بأن ش���ركة السور حصلت على املوافقات 
الرسمية من اجلهات احمللية ومنها شركة البترول 
الوطنية الكويتية )KNPC( واإلدارة العامة لإلطفاء 
والهيئة العامة للبيئة، وذلك انطالقا من التعاون 
املستمر بني السور واجلهات األخرى ذات الشأن في 
توفير بيئة ومناخ صحي وأمني ولتحقيق أفضل 

اخلدمات للمستهلكني.
ولفت إلى أن محطات الوقود ومراكز تسويق 
املواد البترولية تعتبر واحدة من أخطر األنشطة 
التشغيلية لذلك تعمل »الس���ور« بجهود مكثفة 
لتطبيق ش���روط األمن والس���المة فيها وذكر أن 
»السور« بطرحها لهذه العبوة املخصصة للكيروسني 
قد ألغت تخزينه في خزانات أرضيه مما يقلل من 

احتمال تسربه إلى باطن األرض.
ويذكر أن شركة السور لتسويق الوقود متلك 
وتدير أربعني محطة وق���ود داخل الكويت حتت 
عالم���ة جتارية جديدة تخ���ص احملطات أطلقتها 

مؤخرا وحتمل اسم وشعار ألفا.

أكد الرئي����س التنفيذي لبنك 
بوبيان ع����ادل املاج����د أن البنك 
العام  س����ينطلق بق����وة خ����الل 
احلالي في السوق احمللي مدفوعا 
مبجموعة من العوامل االيجابية، 
حيث سيتم االنتهاء قريبا جدا من 
التي يعتزم  إعداد اإلستراتيجية 
البنك تنفيذها والتي تعمل على 
إعدادها حاليا واحدة من كبريات 
مؤسس����ات االستشارات العاملية 
املعروفة ال����ى جانب االنتهاء من 
عملية زيادة رأس����مال البنك مبا 
يدعم خططه املستقبلية ويحقق 
له الكثير من األهداف التي يسعى 

إليها.
جاء ذلك خالل كلمة ألقاها املاجد 

في لقاء مع موظفي البنك مبناسبة 
مرور خمس سنوات على تأسيس 
البنك كواحد من البنوك الكويتية 
التي تعمل وفق أحكام الشريعة 
اإلسالمية وذلك بحضور اللجنة 
الشرعية في البنك وعدد كبير من 

موظفي البنك.
وأوضح املاجد أن املرحلة املقبلة 
ستش����هد إطالق البنك مجموعة 
مميزة من اخلدم����ات واملنتجات 
املالية اإلسالمية املتطورة والعالية 
اجل����ودة والتي تلب����ي متطلبات 
ورغبات العمالء، سواء احلاليون 
أو املستهدفون، السيما أن  منهم 
العديد منها سيكون جديدا على 
السوق احمللي وهو ما يؤكد مكانة 

البنك باعتباره واحدا من أسرع 
البنوك اإلس����المية ف����ي الكويت 

واملنطقة منوا وتطورا.

الموارد البشرية

وأكد املاجد أن أي مؤسس������ة 
ال ميكن أن حتقق أهدافها أو تنفذ 
خططها اإلس����تراتيجية دون أن 
يكون وراءها القوة الدافعة وهي 
التي تعتبرها  البش����رية  املوارد 
االدارة التنفيذي����ة األس����اس في 
تنفيذ أي خطط تستهدف تطوير 
عمل البنك وحتقيق املكانة التي 
يطمح لها.  وأضاف أن ما يقوم به 
البنك حاليا من استقطاب أفضل 
الكوادر املصرفية إمنا يهدف إلى 

خلق روح جديدة هدفها التعاون 
والتكامل م����ع اخلبرات والكوادر 
التي يزخر به����ا البنك، وهو أمر 
يزيد من الثقة والقدرة على حتقيق 
تطلعات شركائنا من العمالء أو 
املساهمني أو املستثمرين والذين 
العام احلالي  يأملون أن يك����ون 
بداية جديدة ومتميزة لبنك بوبيان 
ليثبت قدرته على املنافسة. واشار 
املاجد إلى أهمية الدور اجلوهري 
الذي تؤديه جودة اخلدمة في أي 
مؤسس����ة والتي هي األساس في 
اختي����ار عمالئه����ا للتعامل معها 
في ظل بيئة تنافس����ية، وفي هذا 
السياق قدم مدير جودة اخلدمة 
باس����ل ضاهر عرضا موجزا عن 

أهمية هذا اجلانب في عمل البنك. 
وكان اللقاء قد تضمن اإلعالن عن 
أفضل موظفي مبيعات سواء على 
البيع املباشر  مستوى االفرع أو 
أو بيع الس����يارات وتقدمي شكر 
وتقدي����ر اإلدارة عل����ى جهودهم 
الى جانب موظفي جودة اخلدمة 
باإلضافة الى تكرمي مجموعة من 
أقدم موظفي البنك. واختتم املاجد 
كلمته بتوجيه الشكر إلى رئيس 
مجل����س اإلدارة إبراهيم القاضي 
وجميع األعض����اء على ما بذلوه 
واليزالون من جه����ود في خدمة 
البنك وإل����ى جميع أعضاء هيئة 
الرقابة الشرعية في البنك وعلى 

رأسهم الشيخ احمد البزيع.

بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيس البنك

توفيرها سيتم بصورة تدريجية في مراكز التوزيع

عادل املاجد متوسطا املكرمني

بدر السميط

مشاركون في املسابقة

عبوات »السور« ذات املواصفات العاملية لتعبئة الكيروسني وتخزينه

عمرو مكني

الصالون اإلعالمي يناقش اليوم
إستراتيجية »جلوبل« بحضور السميط

انطالق بطولة ST TEKKEN 6 في الكويت 
برعاية »X سايت« من إلكترونيات الغانم

برعاي���ة -X س���ايت م���ن 
أكثر  الغامن، شارك  إلكترونيات 
من 300 العب محترف في ألعاب 
الڤيديو ولعبة Tekken 6 في بطولة 
ST Tekken 6 الت���ي نظم���ت في 
القاعة 8 مبعرض الكويت الدولي 
في مشرف في األول من يناير. 
وقام بتنسيق انشطة هذه البطولة 
الذائع الصيت  الكويتي  الفريق 
Saracens Tournament بالتعاون 
مع الفريق املتخصص -X سايت 

من إلكترونيات الغامن. 
 وقد جرى التنافس على هذه 
اللعب���ة من خ���الل أجهزة بالي 
ستيشن 3. وش���كل هذا احلدث 
جتربة فريدة للمشاركني واجلمهور 
على حد س���واء حيث استهلت 
البطولة بعرض ملقاطع مصورة 
متهيدية تالها عرض راقص مذهل 
 6 Tekken لشخصيات من لعبة
 .»Elektro« قام بتأديته فري���ق
وشهدت البطولة منافسة قوية، 
حيث تسنى للجمهور مشاهدة 
الكثير من املواهب املتألقة. وفي 
هذا اإلط���ار قال نائ���ب رئيس 
إلكترونيات الغامن شاهد خان، »أنا 
سعيد للغاية باإلقبال الكبير على 

هذا احلدث، وباملواهب املتميزة 
في ألعاب الڤيديو التي تزخر بها 

الكويت«.
وكم���ا هو احل���ال مع جميع 
املسابقات، هناك دوما فائز واحد. 
وقد فاز حسني، الذي سبق له أن 

 6 Tekken توج بلقب أفضل العب
في الكويت، بجهاز بالي ستيشن 
3 سلم بسعة 120 جيغابايت. وحل 
في املركز الثاني كاموي الذي فاز 
 Arcade Fighting 6 Tekken بلعبة

.Stick

يستضيف الصالون اإلعالمي في ندوته القادمة 
في الساعة الثامنة من مساء اليوم الرئيس التنفيذي 
لبيت االس���تثمار العاملي »جلوبل« بدر السميط 
وذلك في املقر املؤقت للصالون اإلعالمي باليرموك 
ق4، الش���ارع األول، منزل رقم 36 باجتاه شارع 

املشاة.
ويعتب���ر بيت االس���تثمار العامل���ي »جلوبل« 
الذي تأس���س في العام 1998 صرحا من الصروح 
االستثمارية في الشرق األوسط، فجلوبل كشركة 
استثمارية تعتمد في استراتيجية عملها على عدة 
مفاهيم هي معيار السياسة العامة جللوبل، ومنها 
االلتزام واالس���تجابة لتطلعات عمالئها احملليني 
والدوليني، واالرتقاء بصناعة خدمات االس���تثمار 
والسوق الرأسمالي في الكويت واملنطقة، إضافة 
الى اصدارها للتقارير والبحوث املتعمقة واملنتظمة 
الت���ي تغطي اقتصادات واس���واق وبلدان منطقة 
اخلليج بغية التطوير املس���تمر لس���وق رأسمال 

املنطقة اخلليجية.
وفي العام 2007 حصل صندوق جلوبل للشركات 
املتعثرة على تصنيف متقدم من منظمة »باركلي« 
كسادس أفضل صناديق التحوط في العالم حسب 
مؤشر »شارب« لعام 2007، وثاني أفضل صناديق 
التحوط أداء من قبل منظمة »يوريكا هيدج« في 
الع���ام 2007، كما حصل صن���دوق مظلة جلوبل 
على التصنيف الرابع على مس���توى العالم على 
االداء املتميز في منظمة »يوريكا هيدج« في مارس 

.2006
وال شك ان جلوبل قد تأثرت كثيرا جراء أزمة 
االئتمان التي اصابت اسواق املال العاملية مما كان 
له تأثير كبير على قرار عقد اتفاقية اعادة جدولة 
ديونها مع الدائنني األم���ر الذي أدخل جلوبل إلى 
مرحلة جديدة من االحترافي���ة في إدارة االزمات 
واملخاطر، وايضا كان لذلك تأثير فاعل في تركيز 
جلوبل على نشاطات استثمارية مختلفة ذات ربحية 

آمنة ودرجة مخاطرها أقل.
وقد جنحت جلوبل في حتقيق املعادلة الصعبة 
في مس���ألة اعادة جدولة ديونه���ا واقناع اجمالي 

»أيمس« ساهمت بشكل فاعل في دعم
التوجهات التقنية والتكنولوجية بالكويت


