
اقتصادالثالثاء 2 فبراير 2010  44

جانب من أعمال شركة CoxGomyl األسترالية
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المدير التنفيذي لـ »برقان« يتقاعد
بعد 6 سنوات من العمل في البنك 

جوناثان ليون

أعلن بن����ك برقان أمس عن 
تقاعد املدير التنفيذي جوناثان 
ليون بعد قضاء ما يقارب ست 
سنوات من العمل في البنك، وقد 
أطلق ليون العديد من املشاريع 
خالل فترة إدارته للبنك وشهد 
تطور البنك ليصبح واحدا من 
املصارف الرائدة في الكويت. 

وصرح رئيس مجلس إدارة 
البنك طارق عبدالسالم معلقا 
عل����ى هذا الق����رار قائال: عندما 
انضم جوناثان للبنك في عام 
2004 أسندت إليه مهمة تطوير 
إستراتيجية منو طموح لتهيئة 
البنك ووضعه في مركز يصبح 
فيه واحدا من أهم املصارف في 
السوق مع الطموح في التوسع 

على املستوى اإلقليمي. 
وأضاف: ما يشهد جلوناثان 
أن أداءه واجنازاته كانت مميزة 
دوما رغم األزم����ة املالية التي 
عصفت بالسوق مؤخرا، وحتت 
البنك وازدهر  إدارته توس����ع 
بش����كل كبير خ����الل اخلمس 
سنوات املاضية ليصبح واحدا 
من أكثر املص����ارف ديناميكية 

ونشاطا في اإلقليم. 
وختم قول����ه: باألصالة عن 
العليا  مجلس اإلدارة واإلدارة 
للبنك، أتقدم بالشكر جلوناثان 
على التزامه وتفانيه للبنك والتي 
تع����ود إلى رؤيت����ه الواضحة 
وإدارته املميزة، ونحن نتمنى 

له التوفيق في تقاعده.

وقال جوناث����ان ليون بهذه 
املناس����بة: إن السنوات الست 
البنك كانت  التي أمضيتها في 

في الواقع مليئة بالتحديات وأنا 
راض جدا عن جناح رحلتي مع 
البنك التي أوصلتنا إلى ما نحن 

عليه اآلن. 
وتاب����ع: نح����ن بن����ك مليء 
باحليوية والنج����اح ونتطور 
بسرعة على املستوى اإلقليمي، 
وقد حان الوقت بالنس����بة لي 
للتقاعد وترك املهام لفريق من 
احلرفي����ن وهو فري����ق ناجح 
وملتزم أنا عل����ى قناعة وثقة 
بأنه سيتابع رؤيتنا ليصبح بنك 
برقان واحدا من البنوك الرائدة 

على املستوى اإلقليمي.
وأضاف: أتقدم بالشكر لرئيس 
مجلس اإلدارة طارق عبدالسالم 
وأعضاء مجلس اإلدارة املوقرين 

على قيادته����م امللهمة ودعمهم 
أود أن أش����كر  املس����تمر، كما 
إدارة البن����ك وكل العاملن فيه 
ملساهمتهم في النجاح الذي حققه 
واليزال يحققه، وهو اجناز يحق 

للجميع أن يفخروا به.
وس����يكون رئي����س مديري 
مجموعة اخلدمات املصرفية رائد 
الهقهق مديرا تنفيذيا باإلنابة 
إليه كل مسؤوليات  وستسند 
هذا املنصب باإلضافة إلى عمله 
األصلي، كما س����يقوم مسعود 
حيات العض����و املنتدب للبنك 
باإلضافة إلى اإلش����راف العام 
على عمليات البنك، بدعم رائد 
الهقهق ف����ي تنفيذ مه����ام هذا 

املنصب املؤقت.

في كتابه األخير اتحاد المصارف: 
دور اجتماعي فعال لـ »بوبيان«

أبرز احتاد مصارف الكويت الدور االجتماعي 
واإلنس���اني لبنك بوبيان، مؤكدا من خالل كتابه 
»الدور االجتماعي للبنوك الكويتية« الذي أصدره 
حديثا انه على الرغم من حداثة البنك نسبيا في 
الس���احة املصرفية الكويتية إال انه استطاع أن 
يطور كثيرا من أنشطته االجتماعية واإلنسانية 

خالل هذه الفترة القصيرة.
وبلغت قيمة مساهمات بنك بوبيان منذ إنشائه 
في نهاية العام 2004 وحتى 2008 حوالي 1.4 مليون 
دينار توزعت بن مس���اهمات وتبرعات خيرية 
وإنس���انية واحلصة املدفوعة ملؤسسة الكويت 
للتقدم العلم���ي واحلصة املدفوعة لبرنامج دعم 
العمالة الوطنية واحلصة املدفوعة ملعهد الدراسات 

املصرفية.
واستعرض الكتاب ابرز اجنازات البنك خالل 
هذه السنوات ومنها رعايته للكثير من املعارض 
واملؤمترات واالنشطة إلى جانب مشاركاته في دعم 

العمال���ة الوطنية والطلبة في جميع املراحل من 
خالل املساهمة في العديد من األنشطة التي تهمهم. 
كما تناول الكتاب األنشطة التي قام بها في إطار 
مسؤوليته االجتماعية ومنها اخليمة الرمضانية 
التي أقامها البنك طوال ش���هر رمضان. يذكر ان 
كتاب »الدور االجتماعي للبنوك الكويتية« يرصد 
مساهمات البنوك احمللية في بناء املجتمع الكويتي 
ودورها القوي في دعم كل األنشطة االجتماعية 
واملساهمات اإلنسانية على مدى أكثر من 16 عاما 

وحتديدا الفترة من 1992 إلى 2008.
ويعتبر الكتاب مرجعا مهما جلميع الباحثن 
والراغبن في التعرف على اجنازات البنوك احمللية 
االجتماعية واإلنس���انية والت���ي تعتبر كما ذكر 
االحتاد الوجه اآلخر لالجنازات االقتصادية للبنوك، 
حيث يتضمن الكتاب عرضا تفصيليا خاصا بكل 
بنك حول حجم مساهماته وأنشطته التي قام بها 

خالل الفترة املذكورة.

قسم المعدات الثقيلة في »الشايع للتجارة«
يعقد اتفاقية مع CoxGomyl األسترالية

أعلن قس���م املعدات الثقيلة في شركة الش���ايع للتجارة، وهو جزء 
من مجموعة الش���ايع واملتخصص في بيع وخدمة قسم كبير من اآلالت 
والرافع���ات ومعدات البن���اء واملناولة في الكويت، تعاونه مع ش���ركة 
CoxGomyl االسترالية وهي شركة متخصصة في توريد وحدات صيانة 
املباني BMUs هذا وستكون شركة الشايع للتجارة امل��وزع احلص��ري 

ل� CoxGomyl في الكويت.
وبهذه املناسبة، قال مدير قس���م املعدات في شركة الشايع للتجارة 
رامز ش���هاب »نحن فخورون جدا لتوريد منتجات ذات جودة عالية من 
CoxGomyl الى السوق الكويتية، اذ انها تقدم للسوق احلداثة والتكنولوجيا 
والتصاميم املبتك���رة واحللول املتكاملة واالهم من ذلك كله الس���المة 
واجلودة العالية. حي���ث نعتقد اننا بحاجة هائلة للحلول التي قدمتها 

CoxGomyl في الكويت.
واضاف انه من خالل خبرتنا ومعرفتنا للسوق كون شركتنا واحدة 
من الشركات الرائدة في املنطقة، فإننا نتطلع الى االنفراد بتقدمي حلول 
CoxGomyl لكل احتياجات التنظيف والصيانة للش���ركات في الكويت، 
مشيرا الى ان شركة الشايع للتجارة ستزود ملحق مبنى مجلس االمة 
اجلدي���د ب� BMUs وهذا املبنى معروف بأنه احد املش���اريع املرموقة في 

الوقت احلاضر وهو قيد البناء حاليا.
وبننّ ان CoxGomyl املعروفة عامليا واملزودة باحللول استطاعت االبتكار 
والتكيف تسعى للوصول الى اكثر احللول الوظيفية من حيث التكلفة 
املالية. وقد كسبت خبرتها في السوق من خالل ميزانية مشاريعها ألعلى 
املبان���ي في العالم وأكثرها تعقيدا، حيث يتطلب كل مش���روع تصميم 

حلول BMUS خاصا ليتفق مع حجم وحاجة كل مشروع.

الرئيس التنفيذي أطلعه على أحدث أجهزة التكنولوجيا

وزير المواصالت يزور جناح »المستقبل 
لالتصاالت« في معرض إنفوكونكت

»أوربت شوتايم« تطلق ثماني قنوات جديدة
تشارك شركة جلوبال دايركت في املعرض التاسع والعشرين 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقطاع األعمال )انفوكونكت 
2010(، والذي تنظمه ش���ركة جلوبل كونكش���ن على أرض 

املعارض الدولية مبشرف.
وبهذه املناس���بة قالت املدير اإلقليمي جللوبال دايركت 
الكويت أمل غلي ان جلوبال دايركت حترص على املشاركة 
بانتظام في معرض انفوكونكت منذ عام 2001، وهي تفتخر 
بدعمها للحدث في هذه السنة، خصوصا أن مشاركتها استثناية 
بعد اندماج الشبكتن أورب���ت وشوتاي���م في يوليو 2009، 
وإعادة إطالق العالم��ة التجاري��ة شبك���ة أورب���ت شوتاي��م 

. OSN
وأصبح بإمكان مشتركي شبكة أوربت شوتامي االستمتاع 
أكثر من أي وقت مضى بترفيه أنفس���هم ومشاهدة قنواتها 
ال� 75 احلصرية مما يوفر لهم فرصة االختيار بن مجموعة 
كبيرة من قنوات االفالم احلائزة اعلى اجلوائز واملسلسالت 

والرياضات العاملية.
وأعلنت غلي ان شبكة اوربت شوتامي أطلقت أمس ثماني 
قنوات جديدة من بينها قناة OSN Arabia التي ستكون القناة 
احلصرية واالولى من نوعها حيث ان برامجها مدبلجة كليا 

إلى اللغة العربية.

3.15 ماليين برميل 
الطاقة اإلنتاجية 

للكويت من النفط
أبوظب���ي � رويترز: أبلغ 
نائب رئي���س مجلس إدارة 
ش���ركة نفط الكويت محمد 
حس���ن »رويترز« أمس أن 
الطاق���ة اإلنتاجية احلالية 
للكويت من النفط اخلام تبلغ 
3.15 مالي���ن برميل يوميا. 
واضاف حسن أن شركة نفط 
الكويت تضخ حوالي 2.85 
مليون برميل يوميا من هذه 
الطاقة االنتاجية بينما متثل 
الطاق���ة االنتاجية للكويت 
الكمية  في املنطقة احملايدة 
الباقية وهي 300 الف برميل 
يوميا.ويبلغ متوسط الطاقة 
اإلنتاجية احلالية من املنطقة 
احملايدة نحو 538 ألف برميل 
يوميا وتقع تلك املنطقة بن 
الكويت والسعودية وترجع 
إل���ى معاه���دات أبرمت في 
القرن املاضي  عش���رينيات 

لوضع حدود إقليمية.
ووفق���ا ملس���ح أجرت���ه 
»رويترز«، بلغ إنتاج الكويت 
م���ن اخلام ف���ي يناير 2.28 
مليون برميل. وأبقت منظمة 
أوپيك على احلد املستهدف 
لإلنتاج دون تغيير منذ أواخر 

ديسمبر من عام 2008.

.. وبيت الزكاة شارك في المعرض
القى جناح بيت الزكاة املشارك في معرض انفو كونكت 
اقباال كبي���را من قبل اجلمهور حيث مت توزيع مطبوعات 
بيت الزكاة عليهم كما مت استقبال وزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس االمة د.محمد البصيري وتقدمي درع 
تذكارية له مبناسبة افتتاح املعرض حيث اثنى د.البصيري 

على خدمات وانشطة بيت الزكاة.
كم���ا مت تقدمي خدمة »أون الي���ن« للتبرع لبيت الزكاة 
ومت تزويد املعرض باجله���از اآللي للتبرع كما مت توزيع 
بروشورات ومطبوعات بيت الزكاة لعرض مشاريع البيت 

واملشاركة فيها.
كما مت من خالل املعرض اس���تقبال اجلمهور وتوزيع 
كتب ندوات ومؤمترات الزكاة التي عقدها البيت والرد على 
اسئلة اجلمهور فيما يتعلق باحكام الزكاة. ويتميز جناح 
بيت الزكاة في املعرض بالديكور وعرض شاش���ة كبيرة 

قياس 52 انشا LCD البراز خدمات ومشاريع البيت.

زار وزير املواصالت ووزير 
الدولة لش����ؤون مجلس األمة 
د.محمد البصيري جناح شركة 
العاملية لالتصاالت  املستقبل 
في معرض الكويت التاس����ع 
لتكنولوجي����ا  والعش����رين 
املعلومات واالتصاالت وقطاع 
األعمال )إنفوكونكت( حيث 
التنفيذي  الرئي����س  أطلع����ه 
العوضي  للش����رك����ة صالح 
األجه����زة  أح�������دث  عل����ى 
واخلدمات التكنولوجية املقدمة 
التابعت�ن  م����ن ش����ركتيه���ا 

وهم���ا: 
شركة املستقبل لالتصاالت 
FCC � الوكيل املعتم����د ملنتجات 
نوكيا � وقط���اع تطوير األعمال 
BDD وكذل���ك شركة املستقبل 
.FTI للتكنولوجي���ا الدولي��ة
وأوضحت شركة املستقبل 
العاملي����ة لالتصاالت في بيان 
صحاف����ي أم����س أن معرض 
إنفوكونكت انطلقت انشطته 

في احلادي والثالثن من يناير 
املاضي ويستمر حتى السادس 
من فبراير على أرض املعارض 

الدولية مبشرف.

وتقدم ش����ركة املس����تقبل 
لالتص����االت FCC خصومات 
متنوع����ة عل����ى منتجاته����ا 
املتنوع����ة حتى  وخدماته����ا 

احلادي عشر من الشهر اجلاري 
بكل أفرعها البالغة 36 معرضا 
مبحافظات الكويت بهدف تلبية 

احتياجات عمالئها.

وزير املواصالت يستمع لشرح من صالح العوضي في جناح »املستقبل لالتصاالت« 


