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د.سعد البراك

الفريق عبداهلل الفارس وجمال عتال وزاهد سلطان يقصون شريط االفتتاح

خالد العمر

مسار مشروع شبكة الكابل اإلقليمي 

األمير حسام بن سعود

»زين السعودية« ترفع نمو إيراداتها %93
إلى 1.73 مليار ريال في الربع الرابع من 2010

الخسائر التشغيلية تنخفض بأكثر من 58% مقارنة بالفترة نفسها من 2009

إجمالي الربح يقفز بأكثر من 132% ويتجاوز 825 مليون ريال وعدد العمالء يتجاوز 8 ماليين عميل
الشركة الوقود احلقيقي واحلافز 
الرئيسي نحو مزيد من التميز 

واالزدهار.
م����ن جهته اعتب����ر العضو 
التنفيذي  الرئي����س  املنت����دب 
لشركة زين السعودية د.سعد 
البراك أن نتائج الربع الرابع من 
العام املاضي صفحة جديدة في 
سجل النجاح املتكامل للشركة 
وإضافة نوعية إلى االجنازات 
القياسية السابقة، مشيرا إلى 
ان »زين السعودية« يوما بعد 
ي����وم تبرهن على مدى قدرتها 
على كس����ر حاج����ز الزمن في 
الوصول الى أهدافها، مش����يرا 
الى ان التحسن املستمر واملتزايد 
الذي يشهده حجم اإليرادات في 
نتائجها الربعية والذي يصاحبه 
انخفاض مستمر في اخلسائر 
التشغيلية للش����ركة يعكس 
ثبات خطى الش����ركة وتعاظم 

مكانتها.
وكشف البراك خالل حديثه 
عن أن »زين السعودية« خالل 
هذه املرحل����ة متكنت وبنجاح 
في تخطي نقطة التعادل على 
أساس سنوي لعام 2010 للربح 
)قب����ل خص����م تكاليف قرض 
املرابحة والضرائب واإلهالكات 
EBITDA(، مبين����ا أن الوصول 
إلى هذه املستويات أتى في زمن 
قياسي يسبق التوقيت املخطط 
له بأكثر من سنة ونصف السنة 

على اقل تقدير.

باالضافة الى القدرة على تعظيم 
العوائد بش����كل مطرد ويفوق 
التوقع����ات، األمر الذي يترجم 
قدرة الشركة على إحداث النقالت 
النوعية في جميع األصعدة في 
ظل احتدام املنافسة وتزايدها 

في السوق السعودي.
ان الشركة جنحت  وكشف 
خ����الل هذه الفترة في كس����ب 
ثقة العمالء بش����كل مبهر بعد 
أن جتاوز عدد عمالئها 8 ماليني 
عميل بنهاية الش����هر املاضي، 
معتبرا الثق����ة الغالية لعمالء 

والتألق ملس����يرة الشركة في 
السوق السعودي مبا يبرهن 
على مستويات العزم املتصاعدة 
التي تتسم بها »زين السعودية« 
في مراحل تقدمها وتطورها في 

جميع اجلوانب.
وأض����اف: »ف����ي الواقع ان 
النجاحات التي أظهرتها النتائج 
أتت ثمارا للجهود الكبيرة واألداء 
العمل  الفعال واملتميز لفريق 
في الشركة، والذي متكن وبكل 
اقتدار من بناء مركز استراتيجي 
راسخ للشركة في وقت قياسي، 

صافي اخلسارة لهذا الربع والتي 
انخفضت بنسبة 21% لتصل إلى 
521 مليون ريال مقارنة بالفترة 
نفسها من العام السابق والتي 

بلغت 657 مليون ريال.
وفي هذا الشأن ذكر رئيس 
مجلس اإلدارة صاحب السمو 
امللكي األمير د.حسام بن سعود 
ب����ن عبدالعزيز آل س����عود ان 
النتائج الفصلية للربع الرابع 
من العام املالي املنصرم 2010 
تضمنت العدي����د من الدالالت 
االيجابية ومؤش����رات النجاح 

كشفت شركة زين السعودية 
ع����ن حزمة م����ن االجن����ازات 
التشغيلية التي حتققت مؤخرا 
ضمن مسيرة أعمالها في اململكة، 
حيث أعلنت الشركة عن جناحها 
في الوصول إلى قمة جديدة في 
حجم اإليرادات التي بلغت في 
املالية  السنة  الرابع من  الربع 
لعام 2010 حوالي 1728 مليون 
ريال مقارنة ب� 895 مليون ريال 
للفترة املماثلة من العام السابق 

بارتفاع يقدر ب� %93.
وأك����دت الش����ركة في بيان 
صحاف����ي أن نتائجه����ا املالية 
الفصلية للربع الرابع من العام 
املاضي 2010 كشفت عن حتقيق 
س����قف جديد في مس����تويات 
ال����ذي قفز  إجمال����ي الربحية 
بحوالي 132%، حيث بلغ 826 
مليون ري����ال مقارنة بالفترة 
نفسها من العام السابق والتي 
حققت الشركة خاللها إجمالي 

ربح بلغ 356 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيانها 
الصحافي املتعل����ق بالنتائج 
املالية للرب����ع الرابع من العام 
املنص����رم 2010 ان هذه الفترة 
ش����هدت تقليص����ا ف����ي حجم 
التش����غيلية بنسبة  اخلسارة 
جتاوزت 58% حيث لم تتجاوز 
179 مليون ريال مقارنة بالفترة 
نفسها من العام السابق والتي 
قد بلغت فيه 435 مليون ريال، 
األمر الذي انعكس بدوره على 

..و »زين« تتبرع بـ 30 ألف دوالر
 لصالح  »بيت عبداهلل«

أعلنت »زين« أنها تبرعت مببلغ 30 ألف دوالر لصالح 
»بيت عبداهلل« كمساهمة منها في مساعدة األعمال التي 
يقوم بها املس����ؤولون عن إدارة البيت لرعاية األطفال 

الذين يعانون من األمراض املستعصية.
وذكرت الشركة أنها حرصت على تقدمي هذا التبرع 
لعالقتها املمتدة باألنشطة االجتماعية التي يقوم بها بيت 
عبداهلل ل� 5 سنوات، مبينة أنها تولي أهمية خاصة لهذه 

الفئة العمرية التي تعاني من آالم املرض املزمن.
وقال الرئيس التنفيذي في »زين الكويت« خالد العمر: 
»حترص شركة زين على تكريس جزء كبير من برامجها 
االجتماعية لالهتمام بالقطاع الصحي، وهذا املبلغ ما هو 
إال ترجمة حقيقية ألهدافها في مس����اندة ودعم اجلهات 

واجلمعيات التي تعمل على تقدمي الرعاية الصحية«.
وأضاف العمر: »هذه املبادرة تأتي انطالقا من املبادرات 
العديدة التي أخذتها الشركة في هذا املجال، فهي كانت قد 

أخذت املبادرة األولى في التبرع بأول مستشفى متخصص 
لوزارة الصحة م����ن قبل القطاع اخلاص عندما تبرعت 

مبستشفى زين لألنف واألذن واحلنجرة«.
وتابع بقوله: »هذا باإلضافة إلى دعم العديد من اجلهات 
واملؤسس����ات التي خصصت جهدها ملكافحة األمراض، 
ومنها حملة »كان« الكويتية واجلمعية الكويتية ملعاجلة 
اآلالم والعالج التلطيفي لألطفال في املستشفى )كاتش( 
وبي����ت عبداهلل، باإلضافة الى جمعي����ة صندوق إعانة 

املرضى«.
وأكد العمر أن »زين« ستستمر في تطبيق سياستها 
هذه والتي تهدف إلى تعزيز مس����ؤولياتها االجتماعية، 
مشيرا إلى أن الشركة تقع عليها مسؤولية كبيرة كونها من 
املؤسسات الرائدة في الكويت، وهي تعمل على أداء رسالتها 
االجتماعية على أكمل وجه لقناعتها الشديدة بأهمية هذا 

الدور في تعزيز العالقة بني الشركة واملجتمع.

»مدى لالتصاالت« ضمن تحالف إقليمي 
لتنفيذ  مشروع ربط اإلنترنت بين الشرق والغرب

قال الرئيس التنفيذي لشركة 
م����دى لالتصاالت تش����ارلز حاج 
إن 7 ش����ركات لالتص����االت من 5 
دول، ف����ي مقدمتها ش����ركة مدى 
لالتصاالت، ستش����ارك في إجناز 
الكابل اإلقليمي  مشروع ش����بكة 
لتوفير سرعة انترنت تعادل 6.4 
تيرابيت/ثانية مع نظام متنوع، 
ومن ثم ربط مشتركي االنترنت 
في املنطقة م����ع أوروبا. وأضاف 
حاج في تصريح صحافي: »هذه 
املبادرة اجلديدة لربط مشتركي 
االنترنت في منطقتنا مع اوروبا 
عن طريق كابل عالي السرعة، هي 
خطوة طبيعية لشركة مدى األردن 
الت����ي كانت دائما رائدة في تقدمي 
أحدث تكنولوجيا املعلومات في 

اململكة األردنية الهاشمية«.
وأوضح: »ان اتصال كابل مع 
البلدان املجاورة وأوروبا سيزيد 
من امكانية عمالئنا للحصول على 
تبادل معلومات أكثر سرعة وثقة 
وتوسيع نطاق إمكانية احلصول 
على منتجاتها«. من جانبه، وصف 
رئيس مجلس ادارة شبكة الكابل 
اإلقليمي، علي أميري املشروع بأنه 
فريد من نوعه من حيث السرعة، 
التنوع وسهولة التطوير واالمان، 
مذكرا بأن اخلط الثنائي لأللياف 
في املش����روع سيعبر خمس دول 

ويتقاطع في 5 مدن.
ومت التوقيع على هذا املشروع 
الكبير من قبل شركات االتصاالت 
في حفل ضخم أقيم في أنقرة يوم 
16 ديسمبر املاضي، وذلك بحضور 
كل من: وزير النقل التركي بينالي 
التحالف املؤقت  يلديرم ورئيس 

الكابل اإلقليمي  ملشروع ش����بكة 
علي أميري والرؤساء التنفيذيني 
للشركات األعضاء في االحتاد مبن 
فيهم الرئيس التنفيذي ملجموعة 
»تركسيل« ثريا سيلفي والرئيس 
التنفيذي ملجموعة »س����وبر أون 
الي����ن« م����راد أركان. وتتضاف����ر 
في تنفيذ مش����روع شبكة الكابل 
االقليمي جهود 7 ش����ركات كبرى 
لالتصاالت م����ن 5 دول مختلفة، 
هي: اتصاالت االمارات، موبايلي 
السعودية، األردنية تيليكوم ومدى 
� زين ب����األردن، إدارة االتصاالت 
السورية وسوبر أون الين )تركيا(، 
حيث اجتمعت هذه الشركات في 
حتالف النشاء بنية حتتية لشبكة 
اتصاالت متت����د من الفجيرة عبر 
كابل عمالق حتت املاء وصوال إلى 
أوروبا، اضافة الى أنه في مصاف 
أقرانه من الكابالت األضخم عامليا، 
ومن املنتظر أن يبدأ تشغيل كابل 
األلياف البصرية في الربع الثالث 

من 2011 بتكلف����ة اجمالية تقارب 
نصف مليار دوالر. وصمم مشروع 
شبكة الكابل االقليمي ليصل الى 
املوانئ  أكثر  الفجيرة أحد  مدينة 
ازدحاما بالغواص����ات والكابالت 
ومدين����ة اس����طنبول للربط مع 
االنترنت في اوروبا من خالل 15 
نقطة دخول متواجدة حاليا على 

احلدود اليونانية والبلغارية.
ويتميز املشروع بنظام متطور 
لنقل البيانات بسرعة مذهلة تصل 
إلى 12.8 تيرابيت في الثانية، وفي 
البداية سيتم التفعيل بسرعة 2.4 
تيرابيت في الثانية عبر مس����ار 
خطني مختلفني متنوعني بكابل من 
األلياف البصرية. مقارنة باألنظمة 
املشابهة فإن جميع جهات التشغيل 
العامة في الشبكة سوف تشارك 
باأللياف ضمن اخلطني مما يتيح 
حتديثهما أو إعادة حتويل مسارهما 
كامال وبأقل من ثانية واحدة إذا ما 

استدعى االمر لذلك. 

اتحاد غرف دول الخليج استثمار بقيمة نصف مليار دوالر
يناقش إستراتيجيته للعام الجديد

استضافت غرفة جتارة وصناعة الكويت أخيرا االجتماع 
الثالث لفريق العمل املكلف بوضع إستراتيجية جديدة الحتاد 
غرف دول مجلس التعاون برئاسة األمني العام الحتاد غرف 

دول مجلس التعاون اخلليجي عبدالرحيم حسن نقي.
وحضر االجتماع كل من: نائب األمني العام ملجلس الغرف 
السعودية فهد محمد السلمي، مدير عام غرفة جتارة وصناعة 
سلطنة عمان عبدالعظيم بن عباس البحراني، ومستشار وزير 
التجارة والصناعة السعودي عدنان عبداهلل النعيم، واألمني 
العام الس���ابق الحتاد غرف دول مجلس التعاون اخلليجي 
محمد عبداهلل امل���ال، ومدير إدارة اللجان باحتاد غرف دول 

مجلس التعاون اخلليجي باسم عبدالرحمن السيف.
وش���ارك في االجتماع من اجلانب الكويتي كل من: مدير 
عام غرفة التج���ارة رباح عبدالرحمن الرباح، ومستش���ار 
الغرفة ماجد جمال الدين، ومدير عام مساعد غرفة التجارة 
حمد ج���راح العمر، ومدير إدارة العالق���ات التجارية عماد 

عبداهلل الزيد.
وفي البداية رحب مدير عام غرفة جتارة وصناعة الكويت 
مبمثلي فريق العمل املشاركني في االجتماع ونقل لهم ترحيب 
أعضاء مجلس إدارة الغرفة، متمنيا ان تكلل أعمال االجتماع 

بالنجاح.
وتناول االجتماع مناقشة احملاور الرئيسية التي تسند إليها 
اإلستراتيجية اجلديدة وأهمها: أهداف االحتاد واختصاصاته، 
واس���تحداث آليات العمل لتطوير موارد االحتاد الذاتية من 
خالل توسيع اخلدمات التي يقدمها االحتاد ألصحاب األعمال 
بدول مجلس التعاون اخلليجي، دعم القطاع اخلاص اخلليجي 
لصنع القوانني واألنظمة والقرارات والتشريعات اخلليجية 
من خالل املشاركة في الدراس���ات واملذكرات اخلاصة بهذه 
القوانني، واستمرارية متثيل القطاع اخلاص اخلليجي لدى 
اللجان الوزارية والفنية التابعة ملجلس التعاون اخلليجي، 
التنسيق بني غرف التجارة والصناعة واحتاداتها في دول 
مجلس التعاون اخلليج���ي ودعمها كممثل للقطاع اخلاص 
في بالدها، تركيز األمانة العامة لالحتاد على وسائل اإلعالم 
والتواصل من خالل التصريح���ات لرئيس االحتاد واألمني 
العام ورؤس���اء اللجان القطاعية باألمان���ة العامة لالحتاد 

وتكثيفه للفترة املقبلة.
وفي نهاية االجتماع شكر األمني العام الحتاد غرف دول 
مجلس التعاون اخلليجي أعضاء فريق العمل على ما قدموه 
من مداخ���الت هادفة ملا لها من أثر كبي���ر في جناح أعمال 
االجتماع واخلروج بالتوصيات املناس���بة، كما قدم الشكر 
لغرفة جتارة وصناعة الكويت على حسن استقبالها وضيافتها 

للفعالية.

»ميس الغانم« األفضل في خدمة العمالء 
لقطاع المطاعم بالكويت لـ 2010

قام���ت شركة داو للكيماوي��ات 
ف���ي الكوي�����ت بدع������م معرض 
»REUSE 4.0«، املعرض الرائد في 
مجال االس����تدامة وإعادة التدوير 
في الكويت، وذلك بصفتها الراعي 

الرئيسي للمعرض.
وجرت أنشطة املعرض ملدة 3 
أيام بني 11 و13 يناير اجلاري في 

الكلية األسترالية في الكويت.
وتأتي ه����ذه الرعاية في إطار 

الشراكة واسعة النطاق التي جتمع 
داو مع مبادرة »إي إن.ڤي«، إحدى 
املنظمات املكرس����ة للمس����ؤولية 
االجتماعي����ة في العال����م العربي 
والتابعة لشركة مجموعة البوتيك 

الفنية.
وق����ام كل م����ن محافظ حولي 
الفريق عب����داهلل الفارس واملدير 
العام لشركة داو في الكويت جمال 
عت����ال، بإطالق أنش����طة معرض 

»REUSE 4.0« م����ن خ����الل قص 
ش����ريط االفتتاح جنبا إلى جنب 
مع الش����ريك والرئيس التنفيذي 
ملبادرة »إي إن.ڤي« زاهد سلطان، 
وشارك في أنشطة املعرض أكثر من 
150 مشاركا من املؤسسات العامة 
واخلاصة وامل����دارس واجلامعات 
واملجتمع بهدف تب����ادل وجهات 
النظر وتقدمي حلول مبتكرة تعزز 

أسلوب احلياة املستدام.

يبدأ قطاع التسويق العاملي 
في مؤسسة البترول الكويتية مع 
مطلع العام اجلديد عهدا جديدا 
من االنطالق والتميز وتعزيز 
املكانة عامليا وذلك بعدما مت في 
األول من يناير 2011 بتصدير 
الش���حنات األولى من منتجي 
الطائرات  الديزل ووقود  زيت 
إل���ى كل م���ن جمهورية مصر 
العربية واجلمهورية األثيوبية 
الفيدرالية الدميوقراطية وذلك 
تنفيذا ملجموع االتفاقيات املبرمة 
والقاضية بتزوي���د اجلانبني 

باملشتقات البترولية. 
وبتنفيذ تلك اخلطوة تكون 

املؤسس���ة قد خطت خطوات 
جدي���دة في تعزي���ز العالقات 
مع جمهورية مص���ر العربية 
واجلمهورية اإلثيوبية، وتفتح 
آفاقا جديدة للتعامل مع أسواق 
جدي���دة في الق���ارة األفريقية 
الساحل الشرقي  وحتديدا في 

منها.
التس���ويق  ويول���ي قطاع 
العاملي العقود اجلديدة أهمية 
كبرى أسوة بالعقود احلالية مع 
كل من اجلمهورية االندونيسية، 
وجمهورية ڤيتنام، وجمهورية 
بنغالدي���ش، واجلمهوري���ة 
الباكس���تانية واجلمهوري���ة 

اللبنانية. 
واجلدير بالذك���ر أن قطاع 
التسويق العاملي ال يألو جهدا 
في متابعة تطورات األسواق 
العاملي���ة وخاصة القريبة من 
دولة الكويت على سبيل املثال 
ال احلصر األسواق اآلسيوية 
واألفريقية وذلك بهدف حتقيق 
إستراتيجية املؤسسة بالتواجد 
في األس���واق الواعدة واآلمنة 
وطويل���ة األمد، حي���ث تقوم 
العملية  باتخاذ كل اخلطوات 
الالزمة لدخول تلك األس���واق 
وتعزيز املكانة العاملية ملؤسسة 
البترول الكويتية وشركاتها. 

أعلن مطعم ميس الغامن عن حصوله على املركز 
األول خلدمة العمالء بقطاع املطاعم ل� 2010، واجلائزة 
الفضية على مستوى الكويت من بني 400 شركة من 
مؤسسة »سيرفس هيرو« في أول حفل جوائز تقدمه 
الشركة املختصة مبؤشر خدمة العمالء ومعايير 
جودة اخلدمة، حيث قامت مؤسسة »سيرفس هيرو« 
بتصنيف الشركات من خالل استطالع للرأي شمل 

أكثر من 10 آالف عميل ومستهلك.
وفي هذا اخلصوص، أك���د املدير العام ملطاعم 
ميس الغامن ش���وقي ب���ركات: »ان حصولنا على 
هذه اجلائزة يؤكد حرص ميس الغامن الدائم على 
التواصل مع العم���الء وأخذ آرائهم بهدف تطوير 
خدماته ومنتجاته مبا يلبي احتياجاتهم املتنامية 
واملستمرة«، مش���يرا الى ان هذه النتيجة جاءت 
تعبيرا عن اجلهود املخلصة للعاملني الذين يشكلون 
أسرة ميس الغامن التي تعمل بدأب وإخالص بغرض 

احلصول على رضا العميل.
واختتم بركات بالق���ول: »إن ميس الغامن من 
املطاعم العريقة التي لها تاريخها وخبراتها الطويلة 
على مدى 58 عام���ا إذ نعتز بثقة عمالئنا، ويلقى 

ذلك على عاتقنا مسؤوليات جديدة ألن الوصول 
إلى النجاح وإن كان صعبا فإن احلفاظ عليه هو 

األصعب«.

»REUSE 4.0« داو للكيماويات« ترعى برنامج«

قطاع التسويق العالمي 
يفتح  آفاقًا جيدة في السوق األفريقي

جائزة املركز األول املقدمة ملطعم ميس الغامن

من اليمني: عماد البطي وعبدالرحمن القديري وعمر القناعي وطارق الشويرد ومحمد طاهر

»المتحد« يدعم رحلة العمرة 
ألهالي منطقة مشرف

أعلن البنك األهلي املتحد عن 
تقدمي مساهمة مالية لدعم رحلة 
العمرة الت���ي نظمتها جمعية 
مشرف التعاونية ألهالي املنطقة 
في شهر ديسمبر املاضي، وذلك 
في إطار دوره الفعال في دعم 
القضاي���ا االجتماعية، وضمن 
إل���ى خدمة  الهادفة  رس���الته 
املجتمع وإميانه العميق وحرصه 
الدائم على املساهمة في مختلف 

األنشطة االجتماعية والدينية 
والثقافية.

املدير  املناسبة، قام  وبهذه 
االقليمي طارق الش���ويرد في 
البن���ك ومدير ف���رع »املتحد« 
مبشرف عماد البطي بتقدمي شيك 
املس���اهمة ألمني السر ورئيس 
جلنة العمل االجتماعي بجمعية 
القناعي، وذلك  مش���رف عمر 
بحضور كل من: أمني الصندوق 

ورئيس اللجنة االدارية واملالية 
بجمعية مش���رف عبدالرحمن 
القديري، واملدير املالي واملدير 
العام بالوكالة باجلمعية محمد 
طاهر، والذي���ن قاموا بدورهم 
بتقدمي الشكر والتقدير للبنك 
عل���ى دوره الكبي���ر واملتميز 
في خدم���ة املجتم���ع، متمنني 
ألسرة املتحد املزيد من التقدم 

واالزدهار.


