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»بيت األوراق« يطفئ خسائر متراكمة باالحتياطي القانوني وعالوة اإلصدار

إحباط عملية تحويل ملكية 5 ماليين سهم
في »االتحاد للوساطة« عبر توكيل مزوّر صادر من »العدل«

»المدينة« تخفض رأسمالها إلى 40.7 مليون دينار
محمود فاروق

وافق���ت وزارة التجارة والصناعة لش���ركة املدينة 
لالستثمار والتمويل على طلبها تخفيض رأسمالها من 
42 مليون دينار إلى 40.7 مليون دينار، نظرا لعدم قدرة 
الشركة على استدعاء زيادة رأس املال املقررة، كانت قد 
حددت 27 يونيو املاضي كآخر فترة الس���تدعاء الزيادة 
في رأس املال من 37.7 مليون دينار إلى 42 مليون دينار 
من خالل إصدار 43.1 مليون سهم بقيمة 198 فلسا  للسهم 
الواحد وتشمل 100 فلس قيمة اسمية، باإلضافة إلى 98 
فلسا عالوة إصدار، ولفتت مصادر إلى أن املساهمني لم 
يكتتبوا في جميع األس���هم، حيث بلغ رأسمال الشركة 

املدفوع، 40.7 مليون دينار موزع على 407 ماليني سهم، 
وبلغ عدد األسهم املكتتب فيها 29.2 مليون سهم أي نسبة 
األسهم املكتتب بها 67.82% من أسهم الزيادة وبلغ عدد 
األس���هم غير املكتتب فيها 13.8 مليون سهم، أي بنسبة 
32.18% من أس���هم الزيادة، وهو األم���ر الذي دعا إدارة 
الشركة إلى االكتفاء بالنسبة املكتتب فيها، هذا وستعقد 
اجلمعية العمومية العادية وغير العادية اليوم لتخفيض 
رأسمال الشركة من 42.3 مليون دينار إلى 40.7 مليون 
دينار وذلك من خالل إلغاء عدد 3 ماليني س���هم وهو ما 
ميثل عدد األس���هم غير املستخدمة من األسهم الصادرة 
في إطار نظام خيار شراء األسهم للموظفني وإلغاء عدد 

13.8 مليون سهم وهو ما ميثل عدد األسهم غير املكتتب 
بها ملساهمي شركة صرح املدينة العقارية وذلك مبوجب 

قرار اجلمعية العمومية املنعقدة بتاريخ 25يونيو. 
من جانب آخر تعقد اجلمعية العمومية لبيت األوراق 
املالية حيث سيتم خاللها مناقشة توصية مجلس اإلدارة 
باطفاء مبلغ 30 مليون دينار من رصيد اخلسائر املتراكمة 
كما في 2009/12/31 وذلك من خالل   خصم رصيد االحتياطي 
القانوني واستنفاذه بالكامل الذي يبلغ 3.9 ماليني دينار، 
وخصم رصيد عالوة اإلصدار واستنفاذه بالكامل الذي 
يبلغ 26.1 مليون دينار على اطفاء مبلغ 30 مليون دينار 

من رصيد اخلسائر املتراكمة كما في 2009/12/31.

محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان شركات الوساطة 
املالية العاملة بالسوق دعت ادارة البورصة لعقد اجتماع 
عاجل ملناقشة توفير آلية جديدة للعمالء تتعلق بإرسال 
رسائل نصية sms لهواتفهم احملمولة فور حدوث أي 

حترك على حساباتهم باملقاصة.
وذلك بعد ان أحبطت عملية حتويل ملكية 5 ماليني 
سهم بقيمة مليون دينار ألحد املواطنني من خالل تزوير 
توكيل صادر من وزارة العدل وتزوير تفويض بالبيع 

من شركة املقاصة.
وأفادت املص���ادر بأنه مت ايق���اف عملية التحويل 
التي متت في ش���ركة االحتاد للوس���اطة املالية حيث 
مت اس���ترجاع قيمة املبلغ وايداعه في حساب العميل 

وابالغه عبر الهاتف مبا حدث.
هذا وقد مت حتويل األمر باملس���تندات املزورة الى 

اجلهات القضائية املختصة.

»أمريكانا« تنفي تلقيها عرضًا من صندوق قطر االستثماري 
لشراء 50% من رأسمالها بسعر 4.2 دنانير للسهم

نفت مصادر في الشركة الكويتية لألغذية 
»أمريكانا« ما تردد عن تلقيها عرضا من صندوق 
قطر االستثماري بشراء 50% من رأسمال الشركة 

بسعر يبلغ 4.2 دنانير للسهم.
وكانت وكال���ة بلومبيرغ قد اعلنت انها في 
وقت سابق عن قيام صندوق قطر االستثماري 
بتقدمي عرض لشراء 50% من رأسمال الشركة 
بسعر 4.2 دنانير للسهم، اال ان مسؤولي الشركة 

أوضحوا لقناة CNBC عربية أنهم لم يتلقوا أي 
عرض بهذا اخلصوص.

وقد ش���هد السهم خالل جلس���تي الثالثاء 
واالربع���اء املاضي���ني ارتفاعا باحل���د األعلى 
على مدى يومني متتاليني ليبلغ س���عر السهم 
دينارا و580 فلس���ا دون أن تقوم إدارة السوق 
باس���تيضاح بيانات تفصيلية عن السر وراء 

ارتفاع السهم.

فهد الرجعان 

أعلن البنك األهلي املتحد عن 
نتائجه املالية نصف الس����نوية 
للفت����رة املنتهية ف����ي 30 يونيو 
2010 والتي تظهر حتقيق أرباح 
صافية عائدة حلقوق مساهميه 
بلغت 135.9 مليون دوالر، مسجال 
انخفاض����ا طفيفا بنس����بة %5.3 
مقارنة بالنصف األول من 2009 
)143.5 ملي����ون دوالر(، ومحققا 
الربع  أرباحا صافية ع����ن فترة 
الثاني من 2010 بلغت 70.2 مليون 
دوالر تش����كل منوا بنسبة %6.8 
الربع األول  باملقارنة مع ربحية 
للسنة والتي بلغت 65.7 مليون 

دوالر. 
وأوضح البنك في بيان صحافي 
أن ربحية فترة النصف األول من 
عام 2010 جاءت مدفوعة بارتفاع في 
صافي إيرادات الفوائد إلى 239.2 
مليون دوالر )النصف األول من 
2009: 224.3 مليون دوالر( وهي 
زيادة جاءت حصيلة لإلدارة الفعالة 
لكلفة التمويل التي كان لها األثر 
في حتسني صافي هامش الفائدة 
من جهة وبفضل استثمار السيولة 
املتوافرة في أصول حتقق عوائد 

إجمالي الودائع لدى البنك بنسبة 
7.6% )+1.4 مليار دوالر( إلى 20.2 

مليار دوالر.
وتعليقا على هذه النتائج، قال 
رئيس مجلس إدارة البنك األهلي 
املتحد فهد الرجعان: »اس����تطاع 
البن����ك األهلي املتح����د مجددا أن 
يحق����ق نتائ����ج مالي����ة إيجابية 
النصف األول  ومش����جعة خالل 
من ه����ذا العام الذي جاء واليزال 
حافال بالتحديات، وذلك في مؤشر 
واضح على قدرة البنك على احلفاظ 
على مستويات مستقرة وقوية 
لإلي����رادات والعمليات حتى في 
ظل الظروف التشغيلية احلالية، 
وهي مؤشرات وجدت صداها في 
قي����ام كل من وكالة »س����تاندارد 
انتلجنس«  آند بور« و»كابيتال 
في وقت سابق من العام بإعادة 
تأكيد التقييم االئتماني للبنك عند 
مستوىA- )مستقر( وA )مستقر( 
على التوالي، مما ميثل ش����هادة 
دولية أخرى عل����ى متانة املركز 
املالي للبنك وصواب إستراتيجيته 
في التعامل مع مستجدات األزمة 

وتداعياتها«. 

أفضل ومخاطر أقل من جهة أخرى 
في إطار إع����ادة توزيع احملفظة 

االئتمانية واالستثمارية. 
القروض  كما شهدت محفظة 
الفترة نفسها  والسلفيات خالل 
منوا بنس����بة 5.0% )+0.7 مليار 
دوالر( إلى 14.0 مليار دوالر وذلك 
بالت����وازي مع زي����ادة في ودائع 
العمالء بنسبة 7.7% )+ 1.0 مليار 
دوالر( مقارنة بالنصف األول من 
عام 2009 لضمان استمرار معدالت 
جيدة من السيولة، ليرتفع بذلك 

135.9 مليون دوالر صافي أرباح
»األهلي المتحد« في النصف األول

محكمة جزر الكايمن تعّلق البت في دعوى 
»القصيبي« ضد »الصانع« وترفض االستئناف

في تطور مثير للنزاع القضائي بني شركة احمد 
حمد القصيبي واخوانه ومجموعة ش����ركات سعد 
قررت محكمة جزر الكامين الواقعة بالبحر الكاريبي 
رسميا تعليق البت في الدعوى التي رفعتها شركة 
احمد حمد القصيبي واخوانه ضد رجل االعمال معن 
الصانع مالك ومؤسس مجموعة شركات سعد، بانتظار 
ما ستسفر عنه اجلهات القضائية املعنية باململكة 
العربية السعودية، وذلك إلعطائها الوقت الكافي، 
كم����ا نصت على ذلك الفقرة 165 من احلكم، إلعالن 
النتائج التي ستتوصل إليها، ولربط اجراءات محكمة 
الكامين بأي إجراء تتخذها اجلهات املعنية السعودية 

واخذها باالعتبار في القرار النهائي للمحكمة.
من جانبه، رفض القاضي انتوني سمايل طلب 
االستئناف الذي تقدم به محامي شركة احمد حمد 
القصيبي واخوانه في محاولة إلعاقة صدور احلكم، 
حيث لم يجد في طلب االس����تئناف ما يقنع هيئة 
احملكمة بقبوله او يبرر قيام محكمة االس����تئناف 
بالتدخل من اجل إلغاء األمر، ومحمال شركة القصيبي 
مصاريف اتعاب تقدمي طلب االستئناف ويأتي توجه 
محكم����ة الكامين بعد نظر احملكم����ة في كل وثائق 
القضية، ورؤيته����ا ألهمية قرار اجلهات القضائية 
باململكة وقد اثبت آخر التقارير الرس����مية املقدمة 
للمحكمة في وقت سابق )تقرير د.جايلز النهائي(، 
ان التواقيع املنسوبة لس����ليمان القصيبي اصلية 
وكتبت بقلم حبر صحيح ولم يتم استنساخها من 
وثيقة ألخرى، نافيا بذل����ك االدعاء بالتزوير وهو 
االدعاء الرئيسي الذي استندت إليه شركة القصيبي 
في دعواها ضد الصان����ع في محاكم دول مختلفة، 
ضمن محاولة منها باجتاه حل لتعثرها االئتماني 
ويتعلق بسداد أكثر من 10 مليارات دوالر ألكثر من 

120 بنكا حول العالم.

وقد جاء احلكم داعما لطلبات مجموعة شركات 
سعد طيلة فترة احملاكمة في أن يكون مكان النظر في 
النزاع بني الطرفني في اململكة كونها املكان األنسب 
لتسويته، وكان قاضي احملكمة الكبرى في نيويورك 
قد توجه الى تأييد هذا الطلب في أن تكون اململكة هي 
املكان األفضل لفض اخلالف القانوني بني املجموعتني 
السعوديتني ويأتي احلكم في جزر الكامين ضمن 
سلسلة من األحكام القضائية الصادرة في الفترة 
األخيرة لصالح الصانع، إذ أصدرت احملكمة اإلدارية 
باملنطقة الشرقية خالل يوليو اجلاري حكمها النهائي 
برفض قبول دعوى ش����ركة احم����د حمد القصيبي 
وإخوانه ضد رجل األعمال معن الصانع فيما يتعلق 
باملطالبة باالستحواذ على أسهمه في مجموعة سامبا 
املالية، وذلك في حكم هو األول رس����ميا في اململكة 
ضد شركة احمد حمد القصيبي وإخوانه ولصالح 
الصانع ومجموعة شركات سعد، ووصفت الدائرة 
التجارية السابعة عشرة باحملكمة اإلدارية حكمها 
بأنه نهائي وغير قابل للطعن، موضحة رفضها له 
النعدام الصفة وعدم االختصاص. وقبلها بش����هر 
واحد وحتديدا في يوني����و املاضي، اصدرت هيئة 
غرفة البحرين لتسوية املنازعات اول احكامها منذ 
تأسيسها في العاشر من يناير املاضي في الدعوى 
رقم 2010/1 والقاضي برفض ادعاء مجموعة القصيبي 
بوقوع تزوير في مستندات ووثائق املطالبة بسداد 
مديونيتها لبن����ك )بي ام آي( الذي يلزم املجموعة 
بسداد اكثر من 23 مليون دوالر، وقد اكدت هيئة غرفة 
البحرين لتسوية املنازعات وفقا لقرارها الصادر ان 
التوقيعات املنسوبة للمرحوم سليمان حمد احمد 
القصيبي مكتوبة بخ����ط اليد بقلم ازرق يبني آثار 
احلبر خلف الورق املوقع عليها ويستبني اثر القلم 

املستخدم للتوقيع على األوراق التي سبقتها.

أين ذهب نفط البقعة السوداء؟

32 billion US dollars

" "

واشنطن � أ.ف.پ: بعد توقف 
تدف����ق النفط م����ن أعماق خليج 
املكس����يك أصب����ح تنظيف مياه 
اخلليج من البقعة الس����وداء في 
صلب االهتمامات طارحا سؤاال 
شائكا: أين ذهبت كل كميات النفط 
التي كانت تتس����رب منذ ثالثة 
أشهر؟ فخالل هذه االشهر الثالثة 
الطويلة كان����ت االمور واضحة: 
البئر املتض����ررة تطلق حصتها 
اليومية من النفط في اخلليج مثل 

محبرة غارقة حتت املاء.
 ثم وحلسن احلظ في 15 يوليو 
أعلنت مجموعة بريتش بتروليوم 
البريطانية والسلطات األميركية 
جناح وقف تدفق النفط من خالل 

االستعانة بغطاء مخروطي.
 وبذلك حان وقت احلسابات. 
فقد تدفق ما بني 397 و715 مليون 
ليتر من النفط في مياه اخلليج 
لكن املجموعة النفطية العمالقة 
لم تنتشل سوى ربع هذه الكمية. 
الس����طح قامت »بي پي«  وعلى 
بعمليات الفتة فأشعلت أوال نحو 
411 حريقا حتت السيطرة للتخلص 
من النفط والغاز ثم نشرت املئات 

من السفن »الكاشطة«.
 وقد آتت هذه االستراتيجية 
ثماره����ا، فمع توقف التس����رب 
النفطي منذ 12 يوما باتت بريتش 
بتروليوم والسلطات األميركية 
جتد صعوبة في العثور على نفط 

النتشاله.
وقال األميرال ثاد الن املكلف 
من احلكومة األميركية مبكافحة 
البقعة النفطية »ما نراه هو مئات 
اآلالف من بقع النفط الصغيرة، 
والتحدي ال����ذي نواجهه هو في 
العثور عليها النها مبعثرة« على 
مساحة شاس����عة ما يجعل »من 

الصعب جدا انتشالها«.
 واألرق����ام خي����ر تعبير عن 
الوض����ع: قب����ل وض����ع الغطاء 
املخروطي كانت ماليني الليترات 
تتسرب يوميا من البئر. واألسبوع 
املاض����ي وأثناء اس����تعداد فرق 

»نابيسكو« تحوز مناقصة
ذكر سوق الكويت لالوراق املالية بان الشركة الوطنية للخدمات 
البترولية )نابيسكو( افادت بانها قد حازت على اقل االسعار املقدمة 
 للمناقصة  رقم آر اف بي � 2149 التابعة لشركة نفط الكويت بخصوص 
تقدمي خدمات الصيانة النظمة مكافحة احلريق ملناطق اجلنوب والشرق 
والتصدير والبحرية واالحمدي التابعة لشركة نفط الكويت بقيمة 

اجمالية قدرها 7.663 ماليني دينار وملدة خمس سنوات. 

تقرير »داو« لالستدامة
»A+« يحصل على تصنيف

أعلنت ش���ركة داو للكيماويات امس عن اصدار تقرير االستدامة 
وذلك بالتعاون مع مبادرة االتفاق العاملي التابعة ملنظمة األمم املتحدة، 
وقالت الش���ركة في بيان صحافي ان تقرير ش���ركة داو حصل على 
تصنيف »+A« من مبادرة تقارير االستدامة العاملية للسنة الثالثة 

على التوالي. 
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الشركة املسؤول عن االستدامة 
والبيئة والصحة والسالمة نيل هاوكينز: »إن تبني قيم شركة 
داو القائمة على النزاهة واحترام الناس وحماية البيئة، يعني 
أيضا تقدمي تقارير ش����فافة، ونحن في غاية السعادة ملشاركتنا 
السنوية في مبادرة تقارير االستدامة العاملية، إلى جانب التزامنا 

بتطبيق نظام تقارير صارم نتبعه بشكل طوعي.
وتع����د مبادرة تقارير االس����تدامة العاملية دافعا خللق حوار 
حول كيفية تطبيق حتول مس����تدام في أساليب العمل ومبادئ 

الشفافية«.
وتعتبر مبادرة تقارير االستدامة العاملية أكثر أنظمة تقييم 
معايير االستدامة انتشارا، حيث تتضمن املبادئ واملؤشرات التي 
تتبعها املؤسسات والشركات العاملية لقياس أدائها االقتصادي 
والبيئي واالجتماعي، ويعد تقرير هذا العام الس����ابع من نوعه 
الذي تقدمه ش����ركة داو ملبادرة تقارير االس����تدامة العاملية منذ 

انطالقها في عام 2003.
ويشير التصنيف »A« إلى شمولية التقرير وفقا للمحاور التي 
تتناولها إرش����ادات املبادرة، في حني يوضح التصنيف  »+«أن 
طرفا ثالثا مستقال قد قام بالتحقق من صحة التقرير، وقد أصبح 
قيام طرف ثالث بالتحقق من صحة تقارير االستدامة أمرا شائعا 
ف����ي هذه املبادرة العاملية، نظرا ل����دوره في تعزيز ثقة أصحاب 

الشأن بدقة التقارير التي تقدمها الشركات.

املكافحة الخالء املنطقة حتسبا 
لوصول العاصفة االستوائية بوني 
هبطت هذه الكمية الى تسعة آالف 
ليتر يوميا. والسؤال اآلن هو أين 
ذهب النفط الذي لم تسحبه السفن 
التي  ولم يتبخر خالل احلرائق 

افتعلت؟ ومع اس����تحالة اعطاء 
رد واحد، يرى بعض اخلبراء ان 
الكائنات البحرية ابتلعته، فيما 
يرى آخ����رون، اقل تف����اؤال، انه 
رمبا يك����ون راقدا في قاع خليج 

املكسيك.

باسم بيبي

بعض املتدربات الالتي مت تكرميهن

شهادة اجلودة اجلديدة

اعلنت شركة ميداس لألثاث 
انها حصلت مؤخرا على شهادة 
ISO 9001 لنظ���م إدارة اجلودة 
داخليا والتي تقيس مدى فعالية 
هذه النظم في كسب رضا العمالء، 
لتكون بذل���ك إح���دى أوليات 
الشركات العاملة في قطاع األثاث 
التي تنجح في احلصول على هذه 

الشهادة املرموقة في الكويت.
وق���د أعرب مدي���ر التطوير 
واملتابعة في الش���ركة باس���م 
بيبي عن سعادته وفخره بهذا 
اإلجناز اجلديد، مؤكدا أن منح 
الشركة ش���هادة ISO 9001 هو 
اعتراف على أعلى مستوى من 
مؤسسة مرموقة ذات مصداقية 
الذي  املهني املتطور  باملستوى 
وصلت إليه شركة ميداس مما 
يؤهلها لتوظيف قدراتها بأفضل 

صورة.
وأضاف إن أنظمة إدارة اجلودة 
اخلاصة بنا تركز بشكل رئيسي 
على حتقيق اعلى مس���تويات 
الكفاءة لبيئتنا الداخلية بشكل 
أداء متوافقا ومتجانسا  يحقق 
يتميز بالفعالية ويضمن رضا 
العمالء في جميع نقاط التماس 
مع الشركة، مؤكدا »إن حتقيق 
اجلودة واحملافظ���ة عليها عند 
مستويات متميزة يتطلب االرتقاء 
على املستويني التنفيذي والبشري 
ونحن فخورون باملستويات التي 

أعلن���ت الش���ركة الكويتية 
لالستثمار عن تكرمي مجموعة 
من طالبات كلية العلوم االدارية 
في جامعة الكويت وذلك بعد ان 
امض���ن دورة تدريبية صيفية 
مدتها خمسة اسابيع وذلك مبقر 

الشركة.
واوضحت الشركة في بيان 
صحافي أن هذه الدورة التدريبية 
الش���ركة  تأتي تأكيدا حلرص 
على حتقيق جزء من رسالتها 
املجتمعي���ة املتمثل���ة في بناء 
وتطوير االنسان الكويتي، وذلك 
من خالل مد جسور التعاون مع 
املؤسسات التعليمية الوطنية في 
تدريب وتأهيل ابنائنا من حملة 
شهادة البكالوريوس أو الدبلوم 
وإعدادهم لسوق العمل من خالل 
برامج التدريب الصيفي امليداني 
الذي يهدف إلى إكسابهم املعارف 
واملهارات العملية لتأدية بعض 
املهام الوظيفية التي تتناسب مع 

مؤهالتهم التعليمية.

وصلنا إليها حتى اآلن ونطمح 
الى االرتقاء ملستويات أعلى في 

املستقبل القريب«. 
وأوضح: »إن اإلجناز احلقيقي 
مليداس يتمثل في قدرتها على 
حتقيق مس���تويات عالية من 
اجلودة على جميع املسارات 
وفي جمي���ع أماكن تواجدها، 
إننا س���عداء حق���ا بحصولنا 
 9001 ISO على شهادة اجلودة
ونعتبره���ا نقطة مضيئة في 
مسيرة ميداس، إننا نؤمن بشكل 
مطلق أن واجبنا كإداريني في 
شركة ميداس هو السعي الدائم 
نحو حتقيق مزيد من التميز 
للشركة كش���رط استراتيجي 
الستمرار جناحنا وتوسعنا، 
وتأتي معايير ضمان اجلودة 

عل���ى رأس قائم���ة أولوياتنا 
في إدارة مي���داس، إننا ننظر 
للجودة من منظور استراتيجي 
قادر على دفعنا لألمام مادمنا 
اس���تطعنا احلفاظ على رضا 

عمالئنا«.
 9001 ISO وتعتبر ش���هادة
للجودة وسيلة لتحقيق اجلودة 
الشاملة ورفع القدرة التنافسية 
لدى الشركات، باإلضافة إلى رفع 
مس���توى األداء حتقيق الكفاءة 
املطلوبة. كم���ا أنها توفر دليال 
إرش���اديا لإلجراءات وعمليات 
املراجعة والتقييم الذاتي ومراقبة 
ثب���ات اجلودة، ه���ذا باإلضافة 
إلى هدفها الرئيسي املتمثل في 
حتسني مستوى عالقة الشركة 

مع العمالء.

وف���ي كلمت���ه الت���ي القاها 
اكد  ال���دورة  مبناس���بة ختام 
التدريب والتطوير  مستش���ار 
بالش���ركة خالد محمد القصار: 
»أن معايير جناح الشركات في 
أس���واقنا اليوم ال تقاس فقط 
مبا حتققه من أرباح وما تقدمه 
من خدمات ومنتجات لألسواق 
بل مبدى مساهمتها في حتقيق 

أه���داف التنمية الش���املة في 
وطننا والذي يأتي إعداد العنصر 
البشري على قائمة أولوياته«.

متمني���ا للمتدربات النجاح 
املهنية،  والتوفيق في حياتهن 
ثم قام بتوزيع عليهن شهادات 
تقديرية تناسب ما قمن به من 
جهد خ���الل فترة وجودهن في 

الشركة.

»ميداس« لألثاث تحصل على شهادة 
 ISO 9001  الجودة

»الكويتية لالستثمار« تكّرم متدرباتها
من طالبات جامعة الكويت

»مول 360« يعين »باراغون« 
إلدارة الخدمات التسويقية المتكاملة

أعلن م���ول 360 عن تعيني 
ش���ركة باراغ���ون لالتصاالت 
التس���ويقية إلدارة اخلدمات 
التس���ويقية املتكاملة للمول، 
وفي هذا اخلصوص قالت مديرة 
التسويق في مول 360 كالوديا 
لوبوشينسكا ان هذه اخلطوة 
بتعيني ش���ركة باراغون تأتي 
ضمن اإلستراتيجية التسويقية 
ملول 360، »ونؤمن بأننا قمنا 
املناس���ب  الش���ريك  باختيار 
ونتطلع الى التعاون واالستفادة 
من خبراتهم وإبداعاتهم في هذا 

املجال«.
من جهتها، قالت نائبة املدير العام لشركة باراغون لالتصاالت 
التسويقية غايا كروتشليك : »ان تعييننا وكيال ألحد أبرز مراكز 
التسوق الراقية والرائدة في الكويت يؤكد امكانياتنا في توفير 

خدمات تسويقية مميزة لعمالئنا.
سنس���عى دائما لكس���ب املزيد من ثقة م���ول 360 عبر طرح 
وتطوير أفكار خالقة تعكس احدث ما توصل اليه قطاع االتصاالت 

التسويقية على مستوى العالم«. 

كالوديا لوبوشينسكا 

إنقاذ 180 سلحفاة مغمورة بالنفط
ــنطن ـ أ.ف.پ: انقذت حوالى 180 سلحفاة من آثار  واش
ــرب النفطي في خليج املكسيك، وال تزال 170 سلحفاة  التس
اخرى في مرحلة التعافي، حسبما اعلنت مديرة االدارة الوطنية 

االميركية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي.
ــينكو ان »خبراء سالحف البحر في  وقالت جاين لوبش
االدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي هم اعضاء 
اساسيون في الفرع املخصص للحياة البرية من قيادة عمليات 
ــرب النفطي، التي نشرت خمس سفن النقاذ  مكافحة التس

السالحف التي غمرها النفط«.


