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جانب من فرن هيلسيو املائي اجلديد

جانب من تسليم درع التكرمي

في تحليل أولي ومختصر للشركة بمناسبة إدراجها في السوق »الموازي« اليوم

يتمتع بخبرة فريدة من تكنولوجيا شركة شارب العالمية

قيمة المستش�فيات تشكل 56% من إجمالي قيمة موجودات الشركة البالغة 23 مليون دينار

»الُجمان«: 1.2 مليون دينار أرباح »عيادة ك«
في النصف األول بواقع 12.59 فلسًا للسهم

»اليوسفي« تقدم فرن هيلسيو لطهي صحي يقلل من السعرات الحرارية

أحمد يوسف
عقدت شركة اليوسفي املتحدة 
العامة واملقاوالت اول  للتجارة 
من امس مؤمترا صحافيا إلطالق 
 Healsio جهاز فرن هيلسيو املائي

WATER OVEN اجلديد.
وف���ي االط���ار ذات���ه حتدث 
التسويق في الشركة  مسؤولو 
عن األهمية االقتصادية للجهاز 
في ضوء جتهيزاته الفنية العالية 
والت���ي تتمتع بخب���رة فريدة 
من تكنولوجيا ش���ركة شارب 

العاملية.
وفي تقدمي للجهاز اجلديد قال 
مسؤول التسويق بالشركة »ان 
الكثيرين قد يعتقدون أن املاء ال 
ميكن استخدامه إال مع األطعمة 
الت���ي تطهى بالبخار وليس مع 
طرق الطهي األخرى. إال أن شركة 
شارب قد فندت هذا االعتقاد من 
 Healsio خالل فرن هيلسيو املائي
WATER OVEN الذي ميكنه شوي 
الطعام أو حتميصه أو خبزه أو 
طهيه بالبخار أو حتى حتميره من 

خالل استخدام املاء فقط«.
وعن طريقة الشوي باستخدام 
املاء قال: »يعد ذلك سرا خاصا 
بشارب تكنولوجيا حرارة املاء«، 
وهي طريق���ة جدي���دة للطهي 
الصحي. إن تكنولوجيا حرارة 
املاء هي عبارة عن بخار بدرجة 
حرارة مرتفعة جدا في شكل غاز 
نقي وعدمي اللون يتم احلصول 
عليه من خالل تس���خني البخار 
العادي عن���د 100 درجة مئوية 

وحتى درجات حرارة أعلى تصل 
إلى 340 درجة مئوية حتت ضغط 
عادي. ويعمل هذا البخار مرتفع 
احلرارة على نقل كمية هائلة من 
احلرارة إلى الطعام، مما يقلل من 
الدهون واألمالح الزائدة. وبذلك 
يصبح من املمكن توليد بخار ذو 
درجة حرارة مرتفعة ألغراض 
»اخلبز � الشوي � التحميص«.

وبالنس���بة لفوائد استخدام 
البخ���ار مرتفع احل���رارة قال: 
املائي يتميز  »ان فرن هيلسيو 
البخ���ار مرتفع  بتكنولوجي���ا 
احلرارة اخلاصة به حصريا والتي 
من ش���أنها غمر الطعام ببخار 

تبلغ درجة حرارته 340 درجة 
من أجل »طهي منخفض السعرات 
احلرارية« إضافة إلى إزالة الدهون 
واألمالح من اللحوم، واالحتفاظ 
بكمية مضاعفة من الڤيتامينات 

املوجودة في اخلضروات«.
العائدة من  املمي���زات  وعن 
اس���تخدام اجلهاز على الصحة 
العامة عد مسؤول التسويق بعضا 
منها مشيرا الى انه يقلل الدهون 
»الكالوري« بحوالي 20 كالوري 
مقارنة باملق���الة العميقة حيث 
اللذيذة:  ان السعرات احلرارية 
الدجاج املقلي، اجلزء الواحد )125 
غراما(، وكذل���ك تقليل األمالح 

مبقدار أربع مرات مقارنة بطريقة 
الشوي التقليدية، وايضا تقليل 
معدل األمالح: س���مك الساملون 
 C اململح، مع االحتفاظ بڤيتامني
)%( حوالي الضعف، وذلك بعد 
التس���خني في هيلسيو، مقارنة 
باستخدام املقالة، كما ان اجلزء 
الواحد )80 غراما( بركولي، وعند 

التقدمي يكون )75 غراما(.
وليس هذه كل امكانيات اجلهاز 
فحس���ب ولكن اضاف مسؤول 
التس���ويق ان هذا ليس الطرح 
االول للجهاز في منطقة الشرق 
األوسط، لكن شارب قد قامت في 
الواقع بطرح هذا املنتج في اليابان 

ودول أخرى منذ عام 2004 وهناك 
العديد من األسر التي تستمتع 
بالوجبات الصحية التي تطهى 

يوميا باستخدام هيلسيو.
وق���ال ان العمالء يحصلون 
على كتاب مجاني باللغة العربية 
حول ط���رق الطهي يتضمن 24 
وجبة من الوجبات املنتشرة في 
قوائم الطعام الش���رق أوسطية 
إلى  مثل، دجاج من���دي إضافة 
البسبوسة. إنها 24 وجبة، من 
ضمنها دج���اج مندي مع األرز، 
والسمبوسة دون استخدام الكثير 

من الزيت من أجل التحمير.
كم���ا ان العديد م���ن املراكز 
الصحية ف���ي العالم ينصحون 
ب���ه العمالء عب���ر أفضل برامج 
ومن خالل أفضل وسائل التعامل 
مع املش���كالت املتعلقة بالوزن 
والصحة. كما تعمل إدارة الدعم 
املتخصص���ة باحلمية الغذائية 
وإدارة خدمات الطعام جنبا إلى 
جنب على تقدمي أطعمة صحية 
منخفضة الدهون والكولسترول 
إلى العمالء من خ���الل التحكم 
اجلزئي ال���ذي يعتبر ضروريا 
لفقد الوزن بشكل متميز والتحكم 

بالوزن على املدى البعيد.
جتدر اإلش���ارة إلى أن فريق 
مرك���ز LDDC قد ق���ام باختبار 
واستخدام هيلسيو، وهم مقتنعون 
اآلن متاما بفرن هيلسيو املائي. 
كما يوصي مرك���ز LDDC بقوة 
باستخدام هيلسيو للحصول على 

أطعمة صحية ومغذية.

قال تقرير مركز اجلمان لالستش����ارات االقتصادية 
في حتليل أولي ومختصر للشركة الكويتية للخدمات 
الطبية »عيادة ك« مبناسبة إدراجها في السوق »املوازي« 
اليوم إن الش����ركة الكويتية للخدم����ات الطبية »عيادة 
ك« تأسس����ت في نوفمبر 1988، وتعمل في مجال تقدمي 
اخلدمات الطبية وبناء وإدارة املراكز الطبية واملختبرات 
التخصصية اململوكة للشركة والغير، ويبلغ رأسمالها 
7.6 ماليني دينار، وقد متت زيادته خالل العام املاضي 
بواقع 10% مبا يعادل 693 ألف دينار بواس����طة توزيع 
أسهم منحة، ويبلغ عدد مساهمي الشركة 52 مساهما، 
ويسيطر على 10.6% من رأسمالها حساب العمالء لشركة 
املشاريع االستثمارية إلدارة األصول)كامكو( كمساهم 

رئيسي فيها.
وأوضح التقرير أن »عيادة ك« هي ش����ركة قابضة، 
ومتتلك حصة ملكية فعلية بنسبة 75.75% بالتساوي 
في كل من ش����ركة اخلدمات الصحية الدولية وش����ركة 
املتح����دة لألدوية، كما أن »عيادة ك« هي ش����ركة تابعة 
للشركة املتحدة للخدمات الطبية، وهي مبنزلة الشركة 
األم الكبرى، ويش����غل خالد عبداهلل الس����ميط منصب 

رئيس مجلس اإلدارة بالشركة.
وأشار التقرير الى أن »عيادة ك« متلك مراكز طبية 
متخصصة ومنتش����رة متعددة بأنح����اء الكويت، كما 

تقوم بإنشاء مبان ملستشفيات جديدة بتكلفة مقدارها 
12.6 مليون دينار، وتشكل قيمة املستشفيات 56% من 
إجمالي قيمة املوجودات والبالغة 23 مليون دينار كما في 
نهاية النصف األول 2009، وجتدر اإلشارة إلى أن قيمة 
املستشفيات مدرجة ضمن قيمة بند عقار ومعدات البالغ 
15.5 مليون دينار، وميثل 68% من إجمالي املوجودات، 
ويشكل بند »مدينون ومدفوعات« مقدما بواقع 18% منها، 
مبا يساوي 4 ماليني دينار، كما متثل األرصدة النقدية 
والودائع 7% من إجمالي املوجودات، مبا يعادل 1.6 مليون 

دينار، وذلك كما في 30 يونيو 2009.
ويبلغ إجمالي مطلوبات »عيادة ك« نحو 9.5 ماليني 
دينار، ويتركز 53% منها في بند »دائنون ومصروفات« 
مستحقة مبا يعادل 5 ماليني دينار من إجمالي املطلوبات، 
كما ميثل بند »قروض ألجل« بواقع 43% مبا يساوي 4.1 
ماليني دينار، كما تبلغ نسبة املطلوبات إلى املوجودات 

42%، وذلك كما في 2009/06/30.
أما فيما يتعلق بحقوق ملكية »عيادة ك« والتي تبلغ 
نحو 13.4 مليون دينار، فيش����كل رأس املال البالغ 7.6 
ماليني دينار ما نسبته 57% من إجماليها، كما يشكل بند 
»أرباح محتفظ بها« ما نس����بته 17% من إجمالي حقوق 
امللكي����ة مبا يعادل 2.2 مليون دينار، ويليه في األهمية 
بند »احلصص غير املسيطرة« بواقع 13% مبا يساوي 

1.7 مليون دينار م����ن إجمالي حقوق امللكية، كما ميثل 
االحتياطيان االختياري واالجباري ما نس����بته 5% لكل 
منهما من إجمالي حقوق امللكية بأرصدة تبلغ قيمتها 604 
و684 ألف دينار على التوالي، وتبلغ نسبة حقوق امللكية 
إلى إجمالي املوجودات 58%، وجتدر اإلشارة إلى أن القيمة 

الدفترية تبلغ 152.56 فلسا كما في 2009/06/30.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي إيرادات »عيادة ك« 3.9 
ماليني دينار، وقد شكلت اإليرادات التشغيلية 85% من 
إجماليها مبا يعادل 3.3 ماليني دينار، بينما مثلت إيرادات 
أخرى نس���بة 10% من إجمالي اإليرادات مبا يعادل 389 
ألف دينار، وفي املقابل، فقد بلغت املصروفات واألعباء 
األخرى 2.7 مليون دينار بواقع 71% من إجمالي اإليرادات، 
وميثل بند »تكاليف تش���غيلية« بواقع 79% من إجمالي 
املصروفات مبا يساوي 2.2 مليون دينار، ويليه في األهمية 
بند »إيجارات واستهالك ومصروفات أخرى« ما نسبته 
20% من إجمالي املصروفات واألعباء األخرى مبا يعادل 

561 ألف دينار، وذلك خالل النصف األول 2009.
أما النتائج النهائية ل����� »عيادة ك«، فقد بلغ صافي 
األرباح 1.2 مليون دينار مبا يعادل 12.59 فلسا كربحية 
للسهم الواحد للنصف األول 2009، وبذلك يكون العائد 
على حقوق املساهمني 4.3% بينما بلغ 2.5% على إجمالي 

املوجودات، وذلك على أساس سنوي.

يوسف الغربللي 

إيكوي���ت  أعلن���ت ش���ركة 
للبتروكيماويات عن حتقيقها 
19 مليون ساعة عمل آمنة دون 
إصابات تس���تدعي الغياب عن 

العمل.
وفي هذا السياق، قال مدير 
إدارة الصحة والسالمة والبيئة 
في ش���ركة إيكويت يوس���ف 
الغربللي مبا أن السالمة املهنية 
شرط أساس���ي في الكثير من 
القطاعات، فإن هذا اإلجناز مفخرة 
لقطاع الصناعة الكويتي حيث 
تضم ساعات العمل اآلمنة التي 
مت حتقيقها جميع موظفي شركة 
ايكويت وكذلك عمال ش���ركات 

املقاولة العاملة مع الشركة.
انه متاش���يا مع  وأض���اف 
متطلبات شهادة اآليزو 14001، 
تقوم ش���ركة إيكويت بتطبيق 
العدي���د م���ن برام���ج الصحة 
أداء  والسالمة والبيئة لضمان 
العملي���ات الصناعية  جمي���ع 
واألنش���طة املهنية ضمن إطار 
يتس���م باألمان ومراعاة البيئة 

جائزة االمتياز الذهبية التابعة 
للجمعية األميركية ملهندس���ي 
السالمة � فرع الكويت كأفضل 
شركة خليجية في مجال الصحة 

والسالمة والبيئة.
جتدر االشارة الى ان شركة 
ايكويت للبتروكيماويات تعتبر 
من املؤسسات الرائدة عامليا في 
إنتاج البولي إيثيلني واإليثيلني 
جليكول، حيث تأسست الشركة 
في الع���ام 1995، وه���ي حاليا 
مشروع مشترك بني شركة صناعة 
البترولية وشركة  الكيماويات 
داو للكيماويات، وكذلك شركة 
بوبيان للبتروكيماويات وشركة 
الكيماويات  القرين لصناع���ة 
البترولية. وبدأت شركة ايكويت 
عمليات اإلنتاج في شهر نوفمبر 
1997، وهي اليوم تخدم أسواق 
آسيا والشرق األوسط وأفريقيا 
وأوروبا، وتعم���ل على تلبية 
الطلب العاملي سريع النمو على 
املواد البالستيكية والكيميائية 

عالية اجلودة.

واحملافظة على صحة األفراد.
وأوضح انه انطالقا من كونها 
مشروع ش���راكة عامليا، تعتبر 
ش���ركة إيكويت م���ن أوليات 
الشركات اخلليجية التي قامت 
بتطوير برامج تدريبية ومشاريع 
عملية للصحة والسالمة والبيئة 
بناء على مبادئ ال� 6 سيجما، 
التي ساهمت  وهذه من األمور 
في حصول شركة إيكويت على 

الغربللي: السالمة المهنية شرط أساسي في الكثير من القطاعات

بعد إزالة آثار الحريق الذي اندلع بعد ظهر السبت الماضي

يعد األول من نوعه خالل شهرين

تالقي إقبااًل كثيفًا من الجمهور لعدة أسباب

»إيكويت« تحقق 19 مليون ساعة عمل آمنة

»البترول الوطنية« تباشر تشغيل
محطة تعبئة الوقود 102 في المطالع

صادرات النفط الكويتية لليابان
تسجّل انخفاضاً بنسبة %40.9

معارض المشروعات الصغيرة ظاهرة 
رمضانية كويتية والغلبة لسيدات األعمال

قال مدير العالقات العامة واإلعالم في شركة 
البترول الوطنية محمد العجمي ان الشركة باشرت 
بأعمال إزالة آثار احلري���ق الذي اندلع بعد ظهر 
السبت املاضي في محطة تعبئة الوقود 102 الواقعة 
في املطالع، وذلك بعد أن مت استكمال اإلجراءات 
الرسمية املطلوبة من قبل اإلدارة العامة لإلطفاء 

ووزارة الداخلية وشركة التأمني.
وأض���اف العجمي في بيان صحافي أنه قد مت 
تشغيل احملطة جزئيا في الساعة احلادية عشرة 
والنصف مس���اء األحد املاض���ي، متوقعا أن تتم 

إعادة تشغيل احملطة بالكامل خالل عدة أيام عقب 
استكمال إزالة آثار احلريق.

وأشار إلى أن الش���ركة قامت بتفريغ أشرطة 
التسجيل الذي التقطته كاميرات املراقبة باحملطة، 
والذي اتضح من خالله أن احلريق اشتعل أسفل 
احلافل���ة أثناء عملية تزوده���ا بالوقود ثم امتد 
بس���رعة إلى خزان الوقود اخلاص بها، مما أدى 
إلى اشتعال احلافلة بالكامل، واختتم أن »البترول 
الوطنية« بصدد تش���كيل جلنة حتقيق للوقوف 

على مالبسات احلادث وسبل منع تكراره.

 طوكيو � كونا: قالت وزارة االقتصاد والتجارة 
والصناعة اليابانية أم����س ان صادرات النفط 
الكويتية لليابان في شهر يوليو املاضي شهدت 
انخفاضا هو االول من نوعه خالل شهرين ليصل 
الى نسبة 40.9% اي حوالي 164 الف برميل نفط 

يوميا مقارنة بالفترة ذاتها من العام املاضي.
وج����اء في تقري����ر أولي صادر ع����ن وكالة 
الطاقة واملوارد الطبيعي����ة التابعة للوزارة ان 
هذا االنخفاض يعد األول من نوعه منذ ش����هر 
يونيو للعام 2008 عندما ثبت االنتاج على 161 

الف برميل نفط يوميا.
إال ان التقرير أشار الى ان تلك األرقام تبقى 
على الرغم من ذلك أعلى بصورة طفيفة مقارنة 
بصادرات النف����ط الكويتية للصني في ش����هر 
يوليو املاضي والتي بلغت 144 الف برميل نفط 

يوميا.
وأضاف ان الكويت زودت اليابان في ش����هر 
يوليو املاضي ب� 4.6% من احتياجاتها من النفط 

اخلام مقارنة بنسبة 6.4% خالل الفترة ذاتها من 
العام املاضي وأيضا مقارنة بنس����بة 9.5% في 

شهر يونيو املاضي.
وأشار التقرير الى ان اململكة العربية السعودية 
تبقى اكبر بلد مصدر للنفط لليابان حيث ارتفعت 
قيمة واردات اليابان من السعودية بنسبة %1.8 
مقارنة بالعام املاضي لتصل الى 34.85 مليون 
برميل نفط تليها دولة االمارات العربية املتحدة 
ب� 22.89 مليون برميل نفط بنس����بة انخفاض 
ق����درت ب� 33.0% ومن ثم قط����ر التي جاءت في 
املرتبة الثالثة بحوالي 14.27مليون برميل ومن 
ثم ايران بحوالي 13.71 مليون برميل بنس����بة 

انخفاض بلغت %13.4.
وأوضح التقرير ان اجمالي الواردات اليابانية 
من النفط اخلام ش����هد انخفاضا للشهر العاشر 
على التوالي بنس����بة 18.1% ليصل الى 109.47 
ماليني برميل نفط أي حوالي 3.53 ماليني برميل 

نفط يوميا.

كون���ا: متثل املع���ارض املخصص���ة لعرض 
املشروعات الصغيرة خاصة تلك التي يقوم بها 
الشباب الكويتي ظاهرة انتشرت خالل شهر رمضان 
احلالي والذي ش���هد في ايامه االولى اكثر من 15 
معرضا الستعراض مش���اريع شبابية غالبيتها 

لسيدات االعمال.
وتالقي هذه املعارض اقباال كثيفا من اجلمهور 
لعدة اسباب منها ما يتعلق بتوقيت اقامتها وهو 
الش���هر الفضيل حيث الوقت املت���اح في الفترة 
املس���ائية )عقب االفطار( للتج���ول بني اروقتها 

واجنحتها واالستعداد لعيد الفطر.
كما يرتبط انتش���ارها باملنتجات واخلدمات 
التي تعرضها والتي تس���تقطب اهتمام شريحة 
كبيرة من املجتمع الس���يما السيدات الى جانب 
تزايد عدد الشباب الكويتي من اجلنسني الذي بات 
يبحث عن مش���روعاته اخلاصة كبديل للوظيفة 

ذات الدخل الثابت.
وخ���الل جولة »كونا« في ع���دد من املعارض 
املقامة حاليا لوحظ تنوع املنتجات التي تقدمها 
هذه املشروعات من تصميم املالبس وتصنيعها 
خاصة مالبس االستقباالت )الدراريع واالثواب( 
واالكسس���وارات املصنع���ة محلي���ا واالطعمة 
واحللويات الى جانب بعض املشروعات التي تتعلق 
باملنتجات الصحية واللياقة البدنية والتصميم 
الفني والتصوير وغيرها من الهوايات التي ميكن 

ان تتحول ملشاريع صغيرة.
 وخالل االيام العشرة االولى من شهر رمضان 
شهدت الكويت الكثير من املعارض بلغ متوسط 
مدتها ثالثة الى اربعة ايام للمعرض الواحد اقيمت 
غالبيتها في الفنادق والقاعات املخصصة للمعارض 

الى جانب بع���ض جمعيات النفع العام واخليام 
املرخصة املطابقة لشروط االمن والسالمة.

 ويسعى املنظمون لهذه املعارض الى اضفاء 
طابع وطني عليها من خالل تسميتها باسماء تعبر 
عن دعمهم لالقتصاد احمللي وحرصهم على دعم 
الطاقات الشابة الكويتية التي انطلقت الى افاق 

العمل اخلاص واملشروعات الصغيرة.
 وتعتبر املعارض اخلاصة باملشروعات الصغيرة 
مبثابة حتول للمعارض التي انتشرت في السابق 
والتي كانت تقام غالبا في املنازل والبيوت مخالفة 
بذلك القانون الذي يحظر اقامتها وسط االحياء 
السكنية بسبب االزعاج الذي تسببه ومخالفتها 
لش���روط االمن والسالمة التي تتطلبها مثل هذه 

التجمعات.
 وتعد املشروعات الصغيرة عموما من الظواهر 
التي تستحق الدراسة في الكويت فهي في الغالب 
مش���روعات تبدأ من مجرد هواي���ة لتتحول الى 
مشروع ينفذه اصحابه في البيت وفي حال حتقيق 
النجاح االولي فانه يتحول الى مشروع كامل له 
كيانه القانوني املطلوب من تراخيص ورأسمال 

وادارة وشركاء.
وعل���ى الرغم من عدم وج���ود تعريف محدد 
للمشروع الصغير فانه ميكن القول انه املشروع 
ال���ذي ال يعتمد على الكثافة التكنولوجية بوجه 
عام فاحلرفية هي األساس في قيامه وعدد العمالة 
ال يزيد عن خمسة أفراد فيما ال يتجاوز رأسماله 
10 االف دوالر وال يوج���د انفص���ال ب���ني امللكية 
واالدارة فصاحب املش���روع هو الذي يديره كما 
تتميز منتجاته بالبساطة واحمللية وهدفه تغطية 

البيئة احمللية باحتياجاتها.

)أسامة البطراوي(عرض الشيف لبعض أطعمة الفرن

تركيبة املوجودات
مدينون ومدفوعات 

مقدما %18

استثمار في
شركات زميلة %2

عقار ومعدات
%68

استثمارات متاحة 
للبيع %1 موجودات غير ملموسة وشهرة 2%بضاعة %2

أرصدة لدى 
البنوك ونقد 
وودائع األجل

%7

تركيبة حقوق امللكية
أرباح محتفظ بها %17

احلصص غير املسيطرة %13

احتياطي قانوني 5%احتياطي اختياري %5

عالوة إصدار أسهم %4

رأس املال %57


