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الجناعي: »جراند« قطعت 70% من طريق إعادة الهيكلة 
وتستعد لشراكات جديدة خليجية وعالمية في الفترة المقبلة

النفيسي: عدم االستمرار في مش�روع أبراج بالمملكة لحين مرور األزمة ووضوح الرؤية

عموميتها أقرت قبول اقتراح إقالة مجلس اإلدارة وانتخاب أفراد بداًل من شركات

)أسامة البطراوي(حجاج بوخضور مغادرا العمومية وخلفه »إعالن بعدم دخول وسائل اإلعالم«

»LG« اجلهاز اجلديد من

)أسامة البطراوي(براء اجلناعي وجمال النفيسي يتوسطان عمومية الشركة

سمير الشايجي يسلم اجلائزة للفائز األول سعد عبدالفتاح خضر ماضي

جانب من احلضور خالل عملية السحب

املش���اريع  وبخص���وص 
بالسودان، أوضح انه مت وضع 
حجر األس���اس للمرحلة األولى 
النور خالل  من مشروع مدينة 
العام املنصرم،  الربع األول من 
مشيرا إلى انه تبعا ملذكرة التفاهم 
اخلاص���ة باملش���روع والتي مت 
توقيعها مع احلكومة السودانية 
من قبل إحدى الشركات الزميلة 
قامت الش���ركة بتأسيس شركة 
العقاري  النور للتطوير  مدينة 
احمل���دودة والتي تق���وم بإدارة 
ومتابعة بناء املشروع واإلشراف 
على تنفيذه وتسويقه، مشيرا إلى 
أن »جراند« متلك نسبة 50% من 

الشركة املذكورة.

الجمعية العمومية

هذا وأقرت عمومية الشركة 
قبول اقت���راح تقدمت به فاطمة 
الصوال مساهمة بنسبة %10.18 
نيابة عن مساهمني بنحو 45% من 
رأسمال الشركة وتضمن االقتراح 
إقالة مجلس اإلدارة وانتخاب أفراد 
بدال عن شركات والقائمة املقترحة 
التي اعتمدتها العمومية تتضمن 
كال من: بدر املاص ود.عبدالعزيز 
اجلناع���ي وهدى الب���در وبراء 

اجلناعي ومحمود الرفاعي.
جتدر اإلشارة انه متت املوافقة 
على كل البنود الصادرة في جدول 
أعمال اجلمعية السيما منها عدم 
توزيع أرباح عن املساهمني عن 
الس���نة املالي���ة املنتهية في 31 

ديسمبر 2008.

منى الدغيمي
ق���ال عضو مجل���س اإلدارة 
التنفيذي لش���ركة  والرئي���س 
العقارية  الكبرى  املش���روعات 
»جراند« براء اجلناعي ان الفترة 
احلالية غير مناسبة للتخارجات 
بالنس���بة للشركة. وأضاف في 
تصري���ح خ���اص للصحافيني 
عقب انعقاد اجلمعية العمومية 
للشركة أمس انه من املمكن أن 
تقوم الشركة ببعض التخارجات 
لبعض أصولها، مش���يرا إلى ان 
هذا س���يخدم الشركة من حيث 
استيفائها اللتزاماتها والدخول 

في مشاريع مجدية.
وعن إعادة هيكلة الش���ركة 
وترتيب »بيتها الداخلي« كشف 
اجلناعي أن الشركة قطعت %70 
من شوط إعادة الهيكلة، مشيرا 
إلى أن ال� 30% املتبقية ستتم خالل 
السنة اجلارية. وأكد ان الشركة 
في الفترة املقبلة ستشهد شراكات 

جيدة خليجية وعاملية.
وبخص���وص املش���روعات 
الكبرى للشركة، كشف اجلناعي 
أن الشركة متلك محفظة متنوعة 
الس���يما حصصا في ش���ركات 
عقارية منها أصول عقارية في 
البحرين واإلمارات وعقارات في 

مصر والسودان.

محفظة االستثمارات

وعلى صعيد متصل كشف أن 
الشركة متلك محفظة استثمارية، 
مشيرا إلى انهم في الفترة احلالية 
هم بصدد محاولة إعادة هيكلة 
احملفظة االستثمارية بحيث يكون 
النشاط األساسي  التركيز على 

العقار والتطوير العقاري.
وردا عن سؤال حول طبيعة 
الشراكات او التحالفات للشركة 
قال اجلناعي ان الشركة حريصة 
في عملي���ة انتقائها للش���ريك 
االس���تراتيجي الذي يقدم قيمة 
مضافة للشركة، مشيرا الى ان 
الشركة اتيحت لها قصة جناح 
من خالل متلك بعض احلصص 
الش���ركات  القوية ف���ي بعض 
العاملية بحصص قوية وقدمت 

قيمة مضافة.
وبخصوص مشروع مصر، 
اوضح ان���ه عب���ارة عن ارض 
مساحتها 892 فدانا سعر الفدان 
الواحد 900 الف جنيه والقيمة 

وما تبعها من شح للسيولة لدى 
التمويلية  البنوك واملؤسسات 
وضع���ف احلصول على متويل 
للمش���روع بالش���كل املطلوب، 
وبخصوص مش���اريع االمارات 
العربية املتحدة بني النفيسي ان 
الشركة قاربت على االنتهاء من 
بيع 65% من الوحدات الفاخرة 
الشارقة،  امارة  املهند في  لبرج 
ان  اململكة األردنية قال  وبشأن 
الفرص  الشركة مازالت تدرس 
االستثمارية املتاحة داخل اململكة 
لكن األزمة جعلت اإلدارة حتجم 
عن الدخول في اي اس���تثمارات 

عقارية حتى تتضح الرؤية.

أرض العقبة

عل���ى صعيد متص���ل، بني 
النفيسي ان الشركة ابقت على 
االرض اململوك���ة لها في منطقة 
معان مبدين���ة العقبة والبالغة 
477 الف متر مربع دون تصرف، 
مشيرا الى ان الشركة قامت بعمل 
مخططات متهي���دا لفرز األرض 
وتقس���يمها الى مصنع للزجاج 
مبس���احة 70 الف مت���ر مربع، 
وأضاف ان الش���ركة تؤمن بأن 
االستثمار س���يكون متاحا في 
الهاشمية وفي  اململكة األردنية 
العام  املنطقة االقليمي���ة خالل 
احلالي، مبينا أن الشركة ستقوم 
باستغالل جميع املوارد املتوافرة 
الفرص االستثمارية  القتناص 
املتميزة مبا يعود بالفائدة على 

الشركة ومساهميها.

املالي احلقيقي للش���ركة فعلى 
مدقق احلسابات ان يكون أكثر 
حتديدا وذلك ملصلحة املساهمني، 
متابعا ان على مدقق احلسابات 
ان يقول ان الشركة تعاني نتيجة 
لتوظيفها في املشاريع. وأشار 
بوخض���ور الى إن هناك حتفظا 
آخر على بنود موازنة »األبراج« 
فيما يتعلق باالستثمار بشركة 
زميلة اضافة الى عقد استشاري 
بقيمة 12.5 مليون دينار دون ان 

يذكر املزيد من التفاصيل.
واختتم بوخض���ور حديثه 
بالتأكيد على ان وزارة التجارة 
التحفظات ذاتها، مطالبا  قدمت 
الوزارة بض���رورة تفعيل املادة 
178 من قانون الشركات لتقوم 
اجلمعية العمومية ألي ش���ركة 
بدورها الطبيعي بافساح املجال 
للمساهمني الن يناقشوا بنودها 

بكل تفصيل وشفافية.

دون علم رئيس مجلس إدارتها 
الذي قام بدوره بتسجيل اعتراض 
كحق أصيل »للشبكة« التي متثل 

ما نسبته 8% من الشركة.
وع���ن التحف���ظ الثاني قال 
بوخض���ور ان تقري���ر مدق���ق 
احلس���ابات ل���م يظه���ر املركز 
املالي احلقيقي للش���ركة وشهد 
معارضة 23% من املساهمني حيث 
ان التقرير شهد عدم إبداء رأي 
وذلك بسبب ان البيانات املالية 
للشركة ال تعكس احلقائق وعدم 
حصول مدقق احلس���ابات على 
القيود الصحيحة، مشيرا إلى أن 
واجب مدقق احلسابات ان يبدي 
رأيا في ه���ذه احلالة وان يكون 

رأيه معاكسا.
وب���ني بوخض���ور ان تقرير 
مدقق احلسابات ال يحتوي على 
افصاحات للتجاوزات املالية في 
الش���ركة كما انه ال يحدد املركز 

فواز كرامي
انعقدت اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية لشركة 
القابض���ة بحضور  األب���راج 
60% من املساهمني امس، التي 
اقرت جدول اعمالها كامال، ولم 
تسمح إدارة الشركة بحضور 
الصحافي���ني إال ان املس���اهم 
واخلبي���ر االقتصادي حجاج 
بوخضور أدلى بتصريح تضمن 
العديد من التحفظات بصفته 

مساهما في الشركة.
وب���دأ بوخضور حتفظاته 
التج���ارة  وزارة  مبطالب���ة 
املادة رقم  والصناعة بتفعيل 
178 من قانون الشركات الذي 
ينظم االجتاه السليم النعقاد 
العمومية وماهية  اجلمعيات 
اجلمعية العمومية فيما اذا كانت 
اجلمعية العمومية تعقد وفق 
جدول اعمال تقليدي أو بحاجة 
إلى معاجلة مختلفة يسمح من 
خاللها إبداء الرأي وفي عكس 
ه���ذه احلالة يج���ب حتويلها 
إلى اجلهات املختصة مبا فيها 

النيابة العامة وغيرها.
وتابع بوخضور أن اجلمعية 
العمومية التي ترأسها رئيس 
إدارة ش���ركة األبراج  مجلس 
القابضة س���امي العبدالهادي 
وحضور مس���اهمني بنسبة 
60% ضم���ت أقلية متثل %23 
من املساهمني مما وضع نسبة 
احلضور بني التحفظات التي 
قدمها رئيس مجلس إدارة شركة 
الشبكة القابضة بندر الظفيري 
اذ انه مت توكيل شركة الريادة 
كابيتال لتمثيل »الشبكة« في 
اجتماع عمومية »األبراج« من 

مش���يرا إلى انس���حاب شركات 
عقارية ضخمة إماراتية السيما 

االعمار اإلماراتية.
وأكد ف���ي الس���ياق ذاته ان 
»جراند« انس���حبت من السوق 
اجلزائرية ول���م تتخارج، الفتا 
إلى أن الشركة تعتزم غلق امللف 

االستثماري في اجلزائر.
وأش���ار اجلناع���ي ال���ى أن 
املشاريع الواعدة ستكون مبصر، 
مشيرا إلى أن مصر بلد مستقطب 

لالستثمارات خاصة العقارية.

ثقة المستثمرين

من جانبه، قال نائب رئيس 
مجلس اإلدارة جمال النفيسي ان 
الش���ركة مرت بصعوبات خالل 
السنة املالية املاضية، مشيرا الى 
تراجع قيمة أسهمها في السوق 
الكويتي لألوراق املالية إلى اقل 
سعر منذ إدراج الشركة. وأضاف � 
في كلمة القاها خالل عقد عمومية 
� أن ثقة املستثمرين  الش���ركة 
في مشروعات »جراند« واصدار 
القوان���ني األخيرة من احلكومة 
أنعشا سهمها ووصل الى الضعف 

مع بداية السنة احلالية.
وعن اهم املشاريع التي تقوم 
بتنفيذها الشركة، كشف النفيسي 
أن مجلس ادارة الشركة ارتأى عدم 
االستمرار في مشروع ابراج روابي 
اقامته في منطقة  املزمع  البيت 
اجي���اد القريبة من احلرم املكي 
الشريف مبكة املكرمة، وعزا ذلك 
الى تأثيرات االزمة املالية العاملية 

فاز عميل بنك الكويت الوطني 
»سعد عبدالفتاح خضر ماضي« 
ألف دين���ار اجلائزة  مببلغ 125 
األولى لسحب حساب اجلوهرة 
الشهري لشهر يوليو 2009 الذي 
أجراه بن���ك الكويت الوطني في 
فرع الوطني في منطقة سلوى. 
وقد فاز باجلائزة الثانية وقدرها 
7500 دينار سلطان نادر سلطان 
الدبوس، فيما فاز باجلائزة الثالثة 
وقدرها 3000 دينار الكس���اندرا 
دوبيكايتيس، كما حصل الفائزون 
اآلخرون عل���ى 97 جائزة نقدية 
أخرى قيمة كل منها 400 دينار. 
وقال سعد عبد الفتاح خضر 
الفائ���ز باجلائزة األولى  ماضي 
وقدره���ا 125.000 دينار أنه كان 
قد اشترى شهادة جوهرة من فرع 
الوطني مبجمع الوزارات منذ عدة 
سنوات غير أن احللم بالفوز قد كان 
يراوده ولكن ليس بجائزة نقدية 

وخدمات عديدة ومتميزة من جانب 
الوطني.

هذا ويقدم حس���اب اجلوهرة 
لعمالئه مزايا عديدة أخرى، وإلى 
جانب متيزه كحساب بدون فوائد، 
فإنه مت���اح للمواطنني واملقيمني 
على ح���د س���واء ويؤهل جميع 
عمالئ���ه تلقائي���ا للدخ���ول في 
السحب الشهري واحلصول على 
فرصة للفوز بإحدى اجلوائز املائة 
املخصصة لكل سحب شهري حيث 
يجري إيداع اجلوائز تلقائيا في 
حسابات الفائزين في اليوم التالي 

للسحب.
وتبعا لذلك فكلما ازداد رصيد 
العمي���ل، ازدادت فرصه بالفوز، 
وجتدر اإلش���ارة إلى أن حساب 
اجلوهرة يتي���ح للعميل إجراء 
عمليات السحب واإليداع في أي 
وقت من األوق���ات ولدى أي من 

فروع الوطني العديدة. 

اآلن بأن الوطني قد حقق له هذا 
احللم، ويضيف بأنه يتعامل مع 
بنك الكويت الوطني، وذلك على 
ضوء ما تلمس���ه من تعامل جيد 

التكنولوجي����ا املتطورة  ب����ني 
والتصميم املبتكر. ونحن نتطلع 
إلى احملافظة على موقعنا الرائد 
في األس����واق من خالل إطالق 
هواتف جديدة ذات مزايا مبتكرة 
تقلب مفاهي����م صناعة أجهزة 

الهواتف املتحركة«.

إطالقه مع وصول مبيعاته إلى 
310 آالف وحدة خالل األسابيع 
اخلمس����ة األولى من إطالقه في 

أوروبا.
 LG Electronics وقال رئيس
اخلليج إتش إس بايك، : »ترجع 
شعبية هواتف Viewty إلى جمعها 

أعلنت LG Electronics أمس 
 عن إطالقها رسميا للهاتف اجلديد
 )Viewty Smart LG-GC900(
املزود بأول من���ط للتصوير 
الذكي. ويتيح هذا الهاتف، الذي 
يعد اجليل اجلديد من هواتف 
التقاط  Viewty، للمس���تخدم 
الصور بسهولة تامة كونه يقوم 
بتحليل املشهد تلقائيا وتعديل 

إعدادات الكاميرا وفقا لذلك.
ويأت����ي هذا اإلع����الن بعد 
حتقي����ق LG جناحا كبيرا مع 
 Viewty اجليل األول من هاتف
الذي مت إطالق����ه في نوفمبر 
2007، حيث وصلت مبيعات 
هذا اجلهاز إلى 7 ماليني وحدة. 
ويع����د هذا الهات����ف، الذي مت 
تصميم����ه ليبدو على ش����كل 
كامي����را مدمج����ة، أول هاتف 
ف����ي العالم م����زود بكاميرا 5 
ميغابيكسل مدعومة بشاشة 
ملس. وقد حق����ق هذا الهاتف 
جناحا منقطع النظير منذ بداية 

نبأ فوزه باجلائزة الكبرى.
وأضاف ماضي أنه قرر التبرع 
بجزء من اجلائزة ألعمال خيرية، 
وأنه م���ازال غي���ر مصدق حتى 

بهذا احلجم. وق���د جاءته مكاملة 
هاتفية من أحد مسؤولي العالقات 
العامة ببنك الكويت الوطني عشية 
إجراء سحب اجلوهرة ليزف له 

االجمالية لالرض مليار جنيه، 
الفتا الى ان الش���ركة في الوقت 
الراه���ن بصدد دراس���ة جميع 
اخلي���ارات لهذه االرض س���واء 

تخارج او استثمار.
أما بالنسبة لتوقعات النصف 
األول، فق���ال »نح���ن متفائلون 
جدا والنتائج ستكون ايجابية 

جدا«.
وعن استفسار حول بيع جزء 
من شركة أصول، فند هذا اخلبر 
وأكد أن الشركة لديها نية لتعزيز 
حصتها في شركة أصول، مشيرا 
إلى انه توجد نية كذلك للشركة 
لزيادة هذه احلصة في املرحلة 

املقبلة.
وحول تقييم عمل الشركات، 
قال إن الش���ركة قطعت شوطا 
مهما في إعادة تقييم شركاتها، 
مش���يرا في ذات اإلطار إلى عدم 
قدرة الش���ركة على تقييم عمل 
اإلدارات التنفيذية في ظل األزمة، 
وأضاف أن »جراند« لديها كفاءات 
ما ميكنها من حتمل املسؤولية 

ملعاجلة تراكمات األزمة.
وأكد ان الشركة قد جتاوزت 
الفت���رة الصعبة متوقعا نتائج 
ايجابية في نهاية العام احلالي.
وعن مش���اريع الشركة في 
اجلزائر، بني اجلناعي أن الشركة 
ال تنوي االس���تثمار في السوق 
اجلزائ���ري وكان���ت لديها نية 
متل���ك ارض وبحث مش���اريع، 
لكن تراجعت وعزا ذلك الى عدم 
االستقرار السياسي في اجلزائر، 

البنك الوطني أجري سحب »الجوهرة الشهري«
سعد ماضي فاز بالجائزة األولى بمبلغ 125 ألف دينار

 »األبراج القابضة« عقدت جمعيتها
العمومية العادية وغير العادية

»إكسون موبيل« تختتم المرحلة األولى من برنامج 
تنمية القدرات القيادية للشباب بالكويت

»LG« تطرح أول هاتف مزّود بنمط
التصوير الذكي في األسواق

أعلنت أمس ش����ركة إكسون موبيل احملدودة 
لالستكشاف واإلنتاج ومركز املسؤولية االجتماعية 
للشركات في شركة جسور عربية ومبادرة الشراكة 
الش����رق أوس����طية عن ختام املرحلة األولى من 
أول برنامج تنمية القدرات القيادية للشباب في 
الكويت الذي يهدف إلى بناء مستقبل حافل وخلق 
مهارة القيادة لدى الش����باب للعمل في القطاعني 

العام واخلاص.
وتتضمن املرحلة األولى من البرنامج 13 ورشة 
عم����ل ذات مواضيع مختلفة ويق����وم بالتدريب 
واإلش����راف على ورش العم����ل نخبة قيادية لها 
دور بارز وتاريخ حافل بالبرامج التنموية الهادفة 
مثل د.شفيق الغبرا ود.ابتهال اخلطيب ود.ساجد 
العبدلي ومحمد الدالل ومشاري احلمود وخالد 
الروضان ومن����ى العرفج وأرون����ا الدفا وأنس 

ميرزا.
واستغرقت مدة العمل في كل ورشة أسبوعا 
واح����دا لكل دورة تدريبية، بعد ذلك مت إنش����اء 
مشاريع مكونة من مختلف التخصصات لتضمن 
نتائج ورش العمل بعدها انتقلت املش����اريع إلى 
خطوة عملية أي مشاريع واقعية امتدت من منظمة 
غير حكومية إلى مشاريع جتارية صغيرة حسب 

هدف كل طالب.
ومبناسبة انتهاء املرحلة األولى من البرنامج 
استضافت شركة إكسون موبيل الكويت احملدودة 
لالستكشاف واإلنتاج الطلبة في مقرها بالكويت، 
ومت عرض أعمالهم على رئيس إكس����ون موبيل 
الكويت د.جون هوهوليك ومنسق مبادرة الشراكة 
األميركية الش����رق أوسطية بس����ام احلوسامي 
ومستشارة العالقات العامة واحلكومية في شركة 

إكسون موبيل أسيل التركيت.

وقال رئيس إكسون موبيل في الكويت د.جون 
هوهوليك »فخرنا به����ؤالء الطالب الذين انتهوا 
من املرحلة األولى من البرنامج أكثر من فخرنا 
برعاية هذا املش����روع، ونتمنى لهم التوفيق في 

املراحل املقبلة«.
وحتدث منسق مبادرة الشراكة األميركية الشرق 
أوسطية باسم احلسامي »نحن سعداء جدا لتقدمي 
هذا البرنامج الذي يزرع مهارة القيادة في الشباب 
وميكنهم من االطالع على الواجبات واملسؤوليات 

جتاه مجتمعاتهم«.
وقال رئيس جس����ور عربية د.شفيق الغبرا 
»هدفنا من املبادرة في هذا البرنامج هو إحساس 
الطالب املشاركني باملسؤولية من خالل العمل على 
حتقيق أهدافهم، حيث يتيح البرنامج لهم الفرصة 
لتحقيق هذا الهدف بطريقة منظمة حتت مظلة 

القطاع اخلاص وإرشادات جسور عربية«.
ويشارك في برنامج جس����ور عربية لتنمية 
القيادات الش����بابية 50 طالبا مت تقسيمهم على 
خمس مجموعات عمل: مجموعة االستش����ارات 
ومجموعة األعمال التجارية ومجموعة جمعيات 
النفع العام ومجموعة اإلعالم ومجموعة الضغط 
للترويج لقضايا الشباب والشابات، وتعمل هذه 
املجموعات حتت إشراف وتوجيه شركة جسور 
عربية ويعمل الطالب على تطوير مش����اريعهم 
والبحث عن التمويل املؤسس لهذه املشاريع وقد مت 
إنشاء شبكة عنكبوتية خاصة بهم ليتم التواصل 
فيم����ا بينهم ملتابعة العمل ف����ي هذه املجموعات 
ولتزويدهم بالوسائل واملناهج التي تساعدهم على 
حتقيق أهدافهم، كما سيتم تزويدهم بالدراسات 
واألبحاث من خالل وصلهم باملؤسسات الشبابية 

األخرى في العالم.

بعض المساهمين تحّفظ على بنود الجمعية

شملت 50 طالباً وضمن »الشراكة األميركية الشرق أوسطية« و»جسور عربية«


