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بدر اجلاراهلل واألمير هاجنوسمباهلي يتوسطان مسؤولي الشركة والوفد السوازيالندي

فريق عمل »نيسان البابطني«

استحواذ »الخليج المتحد« 
على 16.23% من »برقان«

منى الدغيمي 
ارتفعت ملكية بنك اخلليج املتحد أمس في بنك 
برقان من 8.25% إلى 16.23% فيما تراجعت ملكية 
مشاريع الكويت القابضة وشركاتها القابضة من 
49.7% إلى 41.77% وذلك في إطار املوافقة التي 
حصل عليها بنك اخلليـــج املتحــــد من البنك 
املركزي لالستحواذ على نحو 20% من أسهم بنك 

برقان والتي تنتهي بداية يناير املقبل.
و قد بلغت تداوالت سهم »برقان« على مدى 
األيام الثالثة املاضية نحو 89.2 مليـــون سهم 
والتي تعادل 6.2% من إجمالي أسهم بنك برقان 

البالغة مليارا و401 مليون سهم فيما أن البنك لديه 
أسهم خزانة تقدر بنحو 26.5 مليون سهم.

وكشفـــت مصادر »األنباء« ان عملية استحواذ 
بنك اخلليـــج املتحد على 20% من أســـهم بنك 
برقان لـــن تكون األخيــــــرة، فهناك احتماالت 
باســـتحواذ احد البنوك العاملية على حصة من 

أسهم البنك.
ويذكر أن شركــة مشاريع الكويت القابضة 
متتلك نحو 85.4% من أسهم بنك اخلليج املتحد 
الـــذي يقـــدر عدد أســـهمه بنحـــو 821 مليون 

سهم.

»المواشي« بحثت آلية استيراد اللحوم من سوازيالندارتفع أمس بنسبة %7.88 

»نيسان البابطين« تستعد لمسابقات »نيسان« اإلقليمية 

)املصنع(: حتديث املصنع )آالت 
جديدة(، زيادة اإلنتاج )أكثر من 
مناوبة تبعا الحتياج الســــوق( 
والتوســــع خارجيــــا. املصران: 
)زيادة اإلنتاج لتحقيق أرباح تبعا 
لكميــــة األغنام املذبوحة( وكذلك 
الوجبات اجلاهزة: )إعادة إطالق 
الوحدة(، وأيضا سلســــلة منافذ 
بيع منتجات الشــــركة )مطاعم( 
الدولية )زيادة حصة  والتجارة 
االســــواق اخلارجية لربحيتها( 
وأيضــــا وحــــدة خدمــــة العمالء 
وتقنية املعلومات )حتديث شبكة 
املعلومات في الشركة( واملوارد 
البشــــرية )مرتبط بإقرار الهيكل 
الوظيفي ونظام احلوافز( وأخيرا 
التسويق وتطوير االعمال: )تعيني 
خبراء في التسويق، فتح أسواق 

جديدة ملنتجات الشركة(.

ونحن نتطلع ألن نترك بصمتنا 
في مســـابقات نيسان اإلقليمية 

ونكون الفائزين«.
هـــذا واختيـــر 4 موظفـــني 
إلرســـالهم إلى املرحلة الثانية: 
اثنان من الطاقـــم الفني، واحد 
من مستشـــاري اخلدمة، وآخر 
املبيعات، على أن  من مسؤولي 
يشـــارك األربعة في مســـابقات 
»نيسان« اإلقليمية التي تقام في 
دبي لينافسوا األوائل املؤهلني من 

»نيسان« في املنطقة.
وقـــد مت توزيـــع اجلوائـــز 
بحضور كل من غازي البابطني 
ـ مدير العالقات العامة ملجموعة 
عبد احملسن عبدالعزيز البابطني، 
محمد شـــلبي ـ املدير التنفيذي 
للعمليات للشركة، سهيب بنكي 
ـ مســـؤول العمليات خلدمة ما 
بعد البيع من شـــركة نيســـان 
ـ مدير  اخلليج، محمـــد رؤوف 
فـــي »البابطني«  مراكز اخلدمة 
وساجنايا ويجاياغوناشيكرا ـ 
مدير اخلدمة أيضا في »البابطني«، 
وكذلك مجموعة كبيرة من اإلدارة 
العليا واملتوسطة باإلضافة إلى 

موظفي الشركة.

النقــــل اجلــــوى. كمــــا تضمنت 
عناصر اإلســــتراتيجية املزرعة: 
)مركز التوليد، األعالف، األسمدة 
العضوية( واملســــلخ والتجهيز 

احللوب )بناء على االحتياج(.
البحــــري: زيادة طاقة  النقل 
األســــطول )بناء ســــفن جديدة 
ســــفن معدلة تأجير( وإمكانية 

واملشــــتريات:  التوريــــدات 
استكشاف مصادر لالستيراد عدا 
استراليا، نقل 3 إلى 4 ماليني رأس 
بحلول 2011 وزيادة تسويق األبقار 

»إننا نعلم مدى أهمية التدريب 
ونعمل دائما بجد لتدريب جميع 
موظفينا وعلى وجه أخص الكادر 
الفني ليواكب آخر التطورات في 
مجال عمله مبا في ذلك استخدام 
التكنولوجية  أحدث األجهـــزة 
املستخدمة عامليا لصيانة سيارات 
نيسان في جميع وكاالت نيسان. 

إمكانياتهم واالرتقاء بخبراتهم 
املهنية، والتي هي جزء من أهدافنا 
الراميـــة إلى تلبيـــة احتياجات 

العمالء وإرضائهم«.
وقد قام املدير الفني ومسؤول 
التدريب في الشركة شنكر براساد 
بتنظيم ومراقبة وتنسيق جميع 
املسابقات. وقال في هذا السياق: 

تطور الشركة ورؤيتها في االلتزام 
باملعايير العاملية للخدمات التي 
نقدمها، والتوافق مع متطلبات 
شركة نيسان العاملية في جميع 
معارضنا ومراكـــز خدماتنا في 
جميع أنحاء الكويت. إننا ومن 
خالل هذه املسابقات نقدم فرصة 
التميز ملوظفينا من أجل إثبات 

قام وزير التنمية والتخطيط 
االقتصادي في مملكة سوازيالند 
األمير هاجنوســــمباهلي يرافقه 
ســــفير مملكة ســــوازيالند لدى 
الكويت والوفد املرافق له بزيارة 
الى شــــركة نقل وجتارة املواشي 
حيث التقوا رئيس مجلس اإلدارة 
العليا  املنتدب واإلدارة  والعضو 
في الشركة بدر اجلاراهلل ومت بحث 
فرص وإمكانية التعاون في مجاالت 
استيراد املاشية واللحوم من مملكة 
سوازيالند والتي تأتي ضمن زيارة 
ملك مملكة ســــوازيالند للكويت 
التي متت مؤخرا، حيث مت االتفاق 
على تبادل املعلومات حول جميع 
ما يتعلق بتوافر املاشية واللحوم 
وإجراءات التصدير لتتم دراستها 
ملا فيه مصلحة البلدين وتضمنت 

عناصر اإلستراتيجية اآلتي:

اختتمت شركة عبداحملسن 
الوكيل  ـ  البابطـــني  عبدالعزيز 
احلصري لشـــركة نيســـان في 
الكويت أنشطة املرحلة احمللية 
ملنافسات موظفي نيسان ضمن 
العاملية،  إطار مسابقات نيسان 
حيـــث مت اختبـــار املوظفني في 
ثالث مجموعات رئيسية حسب 
 NISTEC أقسام عملهم: الفنيني في
ـ مسابقة نيسان العاملية للخدمة 
الفنية، ومستشاري خدمة ما بعد 
البيع في NISTACـ  مسابقة نيسان 
العامليـــة ملستشـــاري اخلدمة، 
ومسؤولي املبيعات في NISEC ـ 
مسابقة نيسان العاملية ملسؤولي 
املبيعات، حيث مت اختبار قرابة 
مائتي موظف على مدى أسبوعني 
استعدادا ملشاركتهم في املسابقات 

اإلقليمية.
وقـــد افتتـــح احلفـــل املدير 
التنفيذي للعمليات في »البابطني« 
محمد شـــلبي بكلمة قـــال فيها: 
»إننا في شـــركة عبد احملســـن 
عبدالعزيز البابطني في ســـعي 
مستمر لالســـتثمار في طاقاتنا 
ومواردنا البشرية، وتنمية هذه 
اخلبـــرات ملا لها مـــن أهمية في 


