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استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدوالر 
كونا: استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل 
الدوالر امس عند مستوى 0.274 دينار بينما انخفض 
سعر صرف اليورو الى 0.392 دينار مقارنة بأسعار 

امس االول. 
 وقال بنك الكويت املركزي في نش����رته اليومية 

على موقعه االلكتروني ان سعر صرف الدينار مقابل 
اجلنيه االسترليني انخفض ليسجل 0.452 دينار وبقي 
س����عر صرف الني الياباني دون تغيير عند مستوى 
0.003 دينار بينما انخفض سعر صرف الدينار مقابل 

الفرنك السويسري ليسجل 0.322 دينار. 

الشركة تسجل إقبااًل كبيراً على مسابقتها لألفكار الشابة 

»زين« تستقبل 350 فكرة مشروع 
»Zain great Idea« في مبادرة

أن الشركة  املجاالت«، مضيفا 
الذي  املادي  ستسانده بالدعم 

يضمن له جناح املشروع.
يذك���ر أن املس���ابقة الت���ي 
طرحتها زين والتي تبدأ بسؤال 
»هل لديك فكرة مشروع«، تشمل 
كافة املجاالت )التكنولوجيا، 
اإلع���الم، الصح���ة والتعليم 
البتروكيماوي���ات  وصناع���ة 
والبيئة حتى املجال الغذائي(، 
ويس���تطيع كل شاب صاحب 
فكرة مميزة ف���ي أي نوع من 
هذه املجاالت أن يشارك في هذه 
املسابقة حتى تاريخ 6 يونيو 
املقبل عن طريق زيارة أي من 
فروع زين في مناطق الشويخ 
والس���املية واملطار ومشرف، 
 أو من خ���الل زيارت���ه ملوقع 
http://www.zaingreatidea.com/
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كثيرة سوف تسجل خالل وقت 
قريب، ونأمل أن جتد هذه األفكار 
طريقه���ا إلى النور وأن يحقق 
م���ن خاللها ش���بابنا الطموح 

احالمهم«.
وبني اجلدعان بالقول »لقد 
سعينا إلى توفير بيئة مناسبة 
الش���باب  لطاق���ات وإبداعات 
الكويتي حتى تنمو وتثمر«، 
مش���يرا إلى أن فكرة املسابقة 
رمبا تكون نافذة واسعة ملرور 
األفكار املميزة التي تخدم قطاع 

التجارة واألعمال.
وقال: »لقد عقدت زين العديد 
من الش���راكات مع مؤسسات 
وجه���ات مختلف���ة كرغب���ة 
منها ف���ي حتقي���ق التزاماتها 
االجتماعي���ة، وه���ذا التعاون 
يترجم هذه املس���اعي«، مبينا 
أن هذا التعاون لن يبرز األفكار 
الوليدة ملجموعة من املشروعات 
الصغيرة فحسب، بل سيسلط 
الضوء على الطاقات الشبابية 

الوطنية.
وأفاد اجلدعان بقوله: »تطرح 
زين هذه املب���ادرة وهي على 
ثقة بأن الش���باب ومبا ميلكه 
من طموح وحتد يحمل العديد 
من األفكار في شتى ومختلف 

أعلنت شركة زين أنها سجلت 
إقباال كبيرا على املبادرة التي 
 Zain great« طرحتها قبل فترة
Idea«، والتي تخاطب من خاللها 
الشباب حلثهم على دخول عالم 

التجارة واألعمال.
الش���ركة في بيان  وذكرت 
صحاف���ي أن املش���روع الذي 
أطلقته بالتعاون مع ش���ركة 
املشروعات الصغيرة وشركة 
كيوبيكال سيرفيز سجل حتى 
اآلن اكثر من 350 مش���روعا، 
مبينة أن هذا العدد من املشاريع 
وخالل فترة أقل من شهر عن 
اإلعالن عن هذه املبادرة يعكس 
مدى الطاقات الشابة التي كانت 
بحاجة إلى من يقوم بإخراجها 

لترى النور.
وأكدت الش���ركة أن املوقع 
الذي خصصته لهذه  الرسمي 
األفكار مازال يس���تقبل حتى 
الشباب،  أفكار ومشاريع  اآلن 
باإلضاف���ة إلى الفروع التي مت 
تخصيصها لهذه املبادرة، مشيرة 
إلى أنها على ثقة كبيرة بأن هذه 
األفكار والتي تنوعت في كافة 
مجاالت احلياة س���تقدم قيمة 
مضافة ف���ي املجتمع الكويتي 

بشكل كبير.
اجلدير بالذكر أن مشروع 
»Zain great Idea« يسلط الضوء 
على أفكار الشباب التي بحاجة 
إلى أن ترى النور، علما أن هذه 
األفكار س���وف تلقى ماليا من 
قبل شركة املشروعات الصغيرة 
بقيمة 400 ألف دينار، باإلضافة 
إلى الدعم العملي والذي سيتمثل 
في حصول صاحب الفكرة على 
التوجيه واالستشارة من قبل 
متخصصني في مجال األعمال 

ملدة تصل إلى سنة كاملة.
املدير  املناسبة، قال  وبهذه 
العالقات  التنفي���ذي لقط���اع 
واالتصاالت في الشركة عبداهلل 
اجلدعان: »نحن سعداء باإلقبال 
الكبير الذي وجدته هذه املبادرة، 
فعندما طرحنا هذه الفكرة مع 
شركة املش���روعات الصغيرة 
وشركة كيوبيكال كنا على يقني 
أن هناك طاقات شابة بحاجة إلى 
من يهتم ويعتني بها لتنطلق 
وتأخذ مكانها في عالم التجارة 

واألعمال«.
وأض���اف: »سنس���تمر في 
اس���تقبال األفكار واملشاريع، 
بوستر املبادرة ونعتقد أن هناك مشاريع أخرى 

 600 ألف دينار أرباح 
»أركان القابضة« للعام 2010

»جرانت ثورنتون« تشجع 
املبادرين على تأسيس 

املشاريع الصغيرة واملتوسطة

»مختبر املتحدة« يجدد 
انضمامه إلى القائمة الدولية 
في مجال املختبرات الطبية

أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة أركان القابضة 
وجيه جنيم أن الش���ركة حققت أرباحا قدرها 600 
الف دينار للعام 2010، مشيرا الى أن رأسمال »اركان 

القابضة« 5 ماليني دينار.
وأضاف جنيم ف���ي تصريح صحافي أمس عقب 
انعق���اد اجلمعية العمومية العادية للش���ركة التي 
بلغ نصاب حضورها 100%، أن الش���ركة تركز على 
القطاع الصناعي ومتتلك مصنعا في مصر لصناعة 

مواد البناء.
وقد انتخبت العمومية مجلس ادارة جديدا للشركة 
للسنوات الثالث املقبلة ويتكون من عبدالعزيز اجلالل 
� رئيسا ملجلس ادارة الشركة وعضوا منتدبا، ووجيه 
جنيم � نائبا لرئيس مجلس اإلدارة، وخالد األيوب 

عضوا ملجلس اإلدارة.
واقرت العمومية بنود جدول اعمالها التي تتضمن 
سماع تقريري مجلس االدارة ومراقب حسابات الشركة 
والتعامل مع اطراف ذات صلة واخالء طرف األعضاء 
وابراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم املالية للعام 
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قال املدير العام لش����ركة العيبان والقطامي جرانت 
ثورنتون لالستشارات االقتصادية ووكالء امللكية الفكرية 
طارق شعشاعة أن جرانت ثورنتون تهدف الى املشاركة 
في تنمية االقتصاد الوطني، وذلك من خالل املساهمة 
الفعالة في إقامة املشاريع الصغيرة والتي تسعى لتشجيع 

املبادري����ن من الش����باب 
الكويتي على العمل احلر، 
وتعمل على املساعدة في 
تأسيس مشاريع صغيرة 
ومتوس����طة ملؤسس����ات 
خدمية وصناعية ومهنية 
ميلكها ويديرها مواطنون 
كويتيون مما يس����هم في 
موازنة التوجه للوظائف 
احلكومي����ة وخلق فرص 

عمل للشباب الكويتي.
واش����ار شعشاعة في 
تصريح صحافي الى الدعم 

الفني الذي تقدمه الشركة للمشاريع واملتمثل في االعداد 
لدراسات تقييم اجلدوى االقتصادية للمشروعات، وتوجيه 
املبادر للفكرة الرئيس����ية للمشروع لوضع خطة عمل 
وبرنامج لتنفيذ تلك اخلطة ومن ثم متابعة سير هذه 

اخلطة واإلشراف عليها.
وذكر بأن الشركة تعمل ايضا على تشجيع التوجه 
لالعم���ال احلرة في مختلف القطاع���ات التي تخدم 
حاجات البالد التنموية وتهتم بتطوير مهارات العمل 
للمبادرين من خالل التدريب باستخدام احدث الوسائل 
واالساليب العلمية مبا يضمن احلصول على خدمة 
تخصصية متكاملة في شتي املجاالت والتي تسمح 
بانشاء املشاريع الصغيرة واحملافظة على تطورها، 
مش���يرا الى ان خبرة الشركة في التجهيز ملشاريع 
صناعية مع جهات ممولة ودائنة ومش���اركة لهذه 
املشاريع سواء كانت جهات حكومية بنظام املشاركة 
او مقرضة كبعض البنوك او مستثمرة كالشركات 
االستثمارية ستجعل من السهل ابتكار استراتيجيات 
واسس وقواعد وذلك للعمل مبنتهى احلرفية سواء 
بتدريب الك���وادر املطلوبة او بوضع خطط خاصة 
لرؤية متكاملة للعمل على دعم املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة ذات الصبغة الصناعية بالكويت.

طارق شعشاعة 

أعلن نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في 
مختبر »الشركة املتحدة للمختبرات« د.محمد اجلعفر، 
عن اجتياز مختبر املتحدة املركزي للتحاليل الطبية 
بنجاح برنامج االعتراف الدولي التابع للكلية األميركية 
لعلوم األمراض للمرة الثالثة على التوالي، في تأكيد 
على التزام مختبرات »املتحدة« باملعايير الدولية في 

مجال املختبرات والتحاليل الطبية.
وأوضح د.اجلعف���ر، على هامش الزيارة التي قام 
به���ا فريق الكلية األميركية لعل���وم األمراض ملختبر 
»املتحدة« املركزي للتحاليل الطبية بهدف التأكد من 
مسايرة املختبر للمواصفات واملقاييس العاملية اخلاصة 
باملختبرات الطبية، أن االعتراف الدولي ميثل شهادة 
تقدير ومتيز للمختبر تؤكد على جودة األداء باعتراف 

اكبر املؤسسات الدولية املتخصصة في هذا املجال.
وف���ي كلمته التي ألقاها مبناس���بة احلصول على 
االعتراف الدولي، قال د.اجلعفر، إن االعتراف الدولي 
للكلية األميركية لعلوم األمراض جاء متفقا مع رؤى 
وأهداف الشركة، والتي تصبو إلى تقدمي خدمات ذات 
جودة عالية وبلوغ املستويات العاملية بني اكبر معامل 

وشركات التحاليل الطبية.
وأضاف أن مختبرات »املتحدة«، تسعى دائما للصدارة 
وتربع املرتبة األولى دائما في قطاع املختبرات الطبية 
على مس���توى الكويت، وهو ما أهلها لتصبح املرجع 
الرئيسي لالستشارات والفحوصات املختبرية محليا 
ومنطقة دول مجلس التعاون اخلليجي، الفتا إلى أن 
مختب���ر »املتحدة« أول من حصل على الش���هادة في 

الكويت.

فريق عمل »مختبر املتحدة«

عيسى: »بتروجلف« قامت بإطفاء خسائرها 
املتراكمة البالغة 13.9 مليون دينار

 قال رئيس مجلس إدارة الش����ركة اخلليجية 
لالستثمار البترولي )بتروجلف( غسان سلطان 
عيسى ان إدارة الشركة تعتبر 2010 عام تأسيس 
الشركة من جديد من خالل إطفاء اخلسائر املتراكمة 
والبالغة 13.9 مليون دينار باستخدام االحتياطي 
االختياري واإلجباري وعالوة اإلصدار على التوالي، 
مبينا أن 2010 هو عام انطالق الش����ركة من جديد 
على األسس السليمة وخطة عمل واضحة لتحقيق 

الربحية.
 وبني أن الشركة تقوم حاليا بسداد التزاماتها 
في شركاتها التابعة في كل من القاهرة وأبوظبي، 

دون أي معوقات في املرحلة املقبلة.
 وأش����ار تقرير مراقب احلس����ابات في فقرته 
اإليضاحية في البيانات املالي����ة املجمعة الى أن 
الشركة جتاوزت مطلوباتها املتداولة موجوداتها 
املتداولة مببلغ 7.8 ماليني دينار، مش����يرا الى ان 
قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها يتوقف على 

جناحها بتنفيذ خططها لتوفير السيولة.
وقال: الشركة ركزت على تطوير استراتيجية 
عملها في 2010 من خالل التركيز على األنش����طة 
التشغيلية للش����ركة دون غيرها األمر الذي دفع 
لزيادة دخل الشركة بنسبة 53% كما أدى الرتفاع 
الربحية بنسبة 12% وأدى لتقليص خسارة الشركة 

بنسبة %93.
واشار عيسى في تصريح على هامش عمومية 
الش����ركة أمس أن كال من شركة الهرم وسوبرير 

سجلت أرباحا فعلية خالل العام املاضي.

 وقال إن الشركة تسعى للتخارج من حصتها 
البالغة 16.5% ف����ي حق التنقيب عن البترول في 
جزيرة سيرام اإلندونيسية والذي أثر على النتائج 
املالية للشركة، كاش����فا النقاب عن قيام الشركة 
بتكليف مكتب استشاري في اندونيسيا للبحث 
في إمكانية التخارج وإيجاد مشتر للحصة، آمال 

أن يتم التخارج خالل العام احلالي.
ولفت الى أن الش����ركة في ظل توجهها للعمل 
على تطوير وحتديث إستراتيجيتها قامت بإعادة 
متلك 90% من مجموعة شركات سوبرير ومقرها 
الرئيسي في أبوظبي، مشيرا الى ان تلك الشركة 
من أفضل الشركات في أبوظبي العاملة في خدمات 

آبار النفط.
وبني عيسى أن ارتفاع أسعار النفط في 2010 
وازدياد الطلب على احلف����ر وخدمات اآلبار أدى 
بدوره إلى أن جميع حفارات شركة الهرم للحفر 
تعمل حاليا بأسعار معقولة، مضيفا ان مجموعة 
شركة سوبرير بدأت التحضير للدخول في أسواق 
جديدة في ظل السياسة املدروسة للشركة لتحقيق 

األهداف املرجوة.
 وقد أقرت عمومية الش����ركة بنودها الواردة 
ف����ي اجلمعية العمومية حيث أطفأت خس����ائرها 
املتراكمة البالغة 13.9 مليون دينار باستخدام 1.9 
مليون دينار من االحتياطي االختياري و1.8 مليون 
م����ن االحتياطي اإلجباري و10.9 ماليني دينار من 

عالوة اإلصدار.
عمر راشد   ٭

)سعود سالم( غسان عيسى مترئسا عمومية بتروجلف 

»السور« كرمت املوهوبني مبدرسة مشرف 
الدعوة لتحفيزهم وإرساء قواعد 
روح املبادرة واالبتكار واإلبداع 
لديهم. وأضاف احلساوي في بيان 
صحافي ان مهرجان املوهوبني 
مبدرس���ة مشرف أقيم بحضور 
وإشراف موجهة التربية الفنية 
مبنطقة حولي التعليمية، جنية 
الرومي، مشيرا الى أن هذا املهرجان 
يقام بشكل سنوي حيث يشهد 
تناميا في عدد الطالب املبدعني 

واملوهوبني فنيا.
ولفت إلى أن التكرمي ش���مل 
طالب املرحلة االبتدائية من البنني 
والبنات املش���اركني في األعمال 
واإلبداعات الفنية املتميزة وأوضح 
أن تبني ش���ركة الس���ور لدعم 
وتكرمي املهرجانات واالحتفاالت 
للمدارس واجلامعات يأتي انطالقا 
م���ن واجباتها ومس���ؤولياتها 

االجتماعية.

كرمت شركة السور لتسويق 
الوق���ود الطلب���ة املوهوبني في 
التربية الفنية مبدرسة مشرف 
املناسبة قال  االبتدائية، وبهذه 
املدير األول للمبيعات والتسويق 
بشركة السور، سالم احلساوي ان 
استراتيجية الشركة واهتماماتها 
بدعم األنشطة االجتماعية يعد 
أحد أبرز مسؤولياتها جتاه ابناء 
التواصل  املجتمع الس���يما في 
املباشر مع جميع شرائح املجتمع، 
مشيرا الى أن مشاركة »السور« 
في مهرجان الطلبة املبدعني والذي 
نظمته مدرسة مشرف االبتدائية 
والتابعة ملنطقة حولي التعليمية 
بهدف تكرمي الطالب املوهوبني في 
األعمال الفنية للموسم الدراسي 
2010- 2011 وذلك حتقيقا جلذب 
املزيد من املوهوبني والعمل علي 
تشجيع طالب املدارس في ضوء  سالم احلساوي

مطلوباتها املتداولة تتجاوز موجوداتها بنهاية 2010


