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أبيات ميغاستورز متاشيا مع خطة التوسعات 
املوجودة حاليا لدى الشركة. 

وتال أبل جدول أعمال الشركة على مساهمي 
اجلمعية العمومية التي انعقدت أمس بنصاب 
قانوني 80.45% حيث صادقت العمومية على 
تقريري مراقبي احلس����ابات ومجلس اإلدارة 
وإقرار توزيع 10% نقدا ملساهمي الشركة من 
رأس املال املدفوع وإخالء طرف أعضاء مجلس 

اإلدارة وإبراء ذمتهم.

تأجيل دفعات االيجارات املستحقة عليها. 
وأضاف أن أبيات العقارية اس����تهلت أول 
نش����اطاتها بتملك عقار في منطقة الش����ويخ 
الصناعية بتكلفة 20.1 مليون دينار مت متويلها 

من رأسمال الشركة.
وفيما يتعلق باخلطة التشغيلية للشركة 
خ����الل الفترة القادمة تس����عى الش����ركة إلى 
االستحواذ على أراض في منطقة اخلليج بغرض 
بناء معارض جديدة تؤجر عن طريق شركة 

مس����توى الش����راء أو البيع، مع غياب واضح 
ألداء القطاع العقاري ووضع الس����وق خالل 

الفترة املقبلة. 
وبني أن األزمة املالي����ة والتي بدا تأثيرها 
واضحا منذ أغسطس 2008 أثرت كثيرا على 
السوقني احمللية واإلقليمية، خاصة في قطاع 
املقاوالت واالستثمار العقاري وتطوير األراضي 
مما أوجب على الشركة املساهمة للحد من تأثير 
األزمة على شركة أبيات ميغاستورز املوافقة على 

30 ألف متر مربع. 
ونف����ى أبل خروج أحد امل����الك من حصته 
في رأسمال الشركة، مس����تدركا بأن الشركة 
تتمتع مبركز مالي وتشغيلي جيد مكنها من 
حتقيق أرباح في 2009 وكذلك توزيعات نقدية 

ملساهميها. 
وقال إن الفرص العقارية التي نبحث عنها 
تتركز خارج الكويت، مش����يرا الى ان السوق 
العقاري يعاني من حالة ترقب واضحة على 

عمر راشد 
كشف رئيس مجلس اإلدارة في شركة أبيات 
العقارية ياس����ر حسن أبل أن الشركة تدرس 
حاليا فرصا عقارية خارج الكويت وتتركز في 
أسواق السعودية واإلمارات والبحرين وذلك 
من أجل تأس����يس مدينة متكاملة ملواد البناء 

على مساحة 100 ألف متر مربع. 
ولفت أبل إلى أن الشركة تسعى كذلك إلى 
البحث عن فرص اس����تثمارية لصالح شركة 
أبيات ميغاس����تورز على مساحة تقدر بقيمة 

عموميتها أقرت توزيع 10% نقداً من رأسمالها المدفوع 

أبل: »أبيات العقارية« تخطط لتأسيس مدينة متكاملة لمواد البناء

ياسر حسن أبل 

عادل الرومي

محمد عبدالعزيز الشايع مع عدد من املتطوعني خالل تدشني حملة التبرع بالدم 

)أسامة البطراوي( شاكر الشتر مترئسا اجلمعية العمومية للشركة 

المدينة على مساحة 100 ألف متر خارج الكويت والشركة تبحث عن فرص استثمارية لصالح »أبيات ميغاستورز«

نجاح يوم »إنفو التعليمي« للعام الرابع على التوالي

471 ألف دينار خسائر »رواج القابضة« في 2009 

أحمد مغربي 
قال رئيس مجلس إدارة شركة 
رواج القابضة ش���اكر إبراهيم 
الشتر أن الش���ركة قامت ببيع 
احدى الوحدات العقارية التابعة 
لها في برج هاجر مقابل 140 ألف 
دينار، موضحا أن الشركة تقوم 
حاليا بتسويق باقي الوحدات في 

الدور اململوك لها في البرج.
حديث الشتر جاء على هامش 
انعقاد اجلمعية العمومية العادية 
وغي���ر العادية للش���ركة التي 
انعقدت أمس في وزارة التجارة 
والصناعة بنسبة حضور بلغت 
75%، وبني أن الش���ركة تنتظر 
املقدمة  الدفعات  حتصيل باقي 
من الوحدات املتبقية، منوها إلى 
أن قيمة الدور كامال في البرج 

تصل ل� 1.3 مليون دينار.
وذكر أن الش���ركة تستهدف 
التخ���ارج اجلزئ���ي من بعض 
اس���تثماراتها خ���الل األش���هر 
الس���تة املقبلة والتي ستمكنها 
اقتناص فرص استثمارية  من 
جديدة ومباش���رة في أنشطة 
محلية وخليجية ستدر عوائد 
جيدة على الشركة خالل فترة ما 

بعد األزمة املالية العاملية.
وق���ال الش���تر ف���ي كلمته 
بالتقرير السنوي للشركة خالل 
اجلمعي���ة العمومية أن صافي 
خسارة الش���ركة بلغ 471 ألف 

دينار بواقع خسارة 15.69 فلسا 
للسهم خالل السنة املالية املنتهية 

في 30 ديسمبر 2009.

النتائج المالية

الش���ركة  وب���ني أن أصول 
تراجعت بنسبة 17% لتصل إلى 
3.1 ماليني دينار بينما تراجعت 
نسبة حقوق املساهمني بنسبة 
إل���ى 2.8 مليون  19% لتص���ل 
دين���ار وذلك بعد توزيع أرباح 
نقدي���ة بواق���ع 6%، مبينا أن 
اإلدارة التنفيذية قامت ببعض 
اإلجراءات التي تهدف لتقليص 
املصروفات اإلدارية مع االستمرار 
في نشاط الشركة الذي يساعدها 
على اغتنام الفرص مس���تقبال 

والتوسع في أسواق جديدة.
تخفي���ض  أن  وأوض���ح 
املصروفات مت على عدة مراحل 
يتم استكمالها مع بداية السنة 
املالية املقبلة ليصل ألكثر من %50، 
مشيرا إلى أن الشركة استمرت في 
االستثمار في األصول العقارية 
ذات اجلودة االستثمارية حيث 
مت مؤخرا إجناز أهمها وهو أصل 
مدر للدخل يبدأ تشغيله منتصف 
العام احلالي وم���ن املتوقع أن 
يدر عوائد تش���غيلية مجزية. 
ون���وه الى أن أوضاع الس���وق 
العقاري شكلت حتديات صعبة 
أمام الشركة خالل العام املاضي 

حيث كان اجلانب األصعب هو 
التخارج في الوقت املس���تهدف 
وتسييل االستثمارات التي تتسم 
مبخاطر منخفضة ومتوسطة، 
وبالرغم من شح السيولة إال أن 
الشركة بقيت حتى اآلن قادرة 
على الوفاء بالتزاماتها ولم تضطر 
أو تكبد تكاليف  إلى االستدانة 

متويل للوفاء بالتزاماتها.

الجمعية العمومية

ه���ذا وقد وافق���ت اجلمعية 
العمومية العادية للشركة على 
جميع بن���ود ج���دول األعمال 
امليزانية  حيث صادقت عل���ى 
العامة للشركة وتقرير مراقبي 
احلسابات للسنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2009، باإلضافة 
إلى املوافقة عل���ى تولي إدارة 
الشركة مجلس إدارة مكون من 

4 أعضاء بدال من 3 أعضاء
ووافقت اجلمعية العمومية 
غير العادية لشركة رواج القابضة 
على انتخاب مجلس إدارة جديد 
املقبلة  الثالث  لفترة السنوات 
مكون من شركة مينا العقارية 
وشركة الدوحة الوطنية للتجارة 
واملقاوالت والشركة اخلليجية 
القابضة والش���ركة  املغاربية 
الكويتي���ة العقاري���ة القابضة 
وشركة رأسمال القابضة كعضو 

احتياطي.

اعلنت »انفوس���نتر« عن افتتاح ي���وم »انفو 
التعليمي« )Info Edu Day( للعام الرابع على التوالي 
بنجاح. وقالت في بيان صحافي انه وس���ط حشد 
من املتخصص���ني في عدة مجاالت من تكنولوجيا 
املعلومات وإدارة املشاريع وإدارة الكفاءة وحتت 
تنظيم وإش���راف »إنفوسنتر« مت تقدمي 43 ورشة 
عمل مجانية مبساعدة 33 مختص، حيث افتتح هذا 
احلدث املدير اإلقليمي ملايكروسوفت الشرق األوسط 
وغرب أفريقيا إيهاب مصطفى مبحاضرة عامة عن 
كيفية مواكبة التغيير في تكنولوجيا املعلومات، 
وقد تطرق لبرامج مايكروسوفت اجلديدة، وتاله 
مدير عام خدمات الشبكة لدى شركة كواليتي نت 
وليد القالف ومن ثم مدير عام قس���م تكنولوجيا 

املعلومات للبنك األهلي سامي العلي.
وق���د تضمن هذا الي���وم املميز ش���رحا تقنيا 
وتفصيلي���ا للكثير من البرام���ج واملواضيع ومت 

خالله طرح الكثير م���ن احللول واألفكار اجلديدة 
في املجاالت املطروحة، وقد وصل عدد التسجيل لهذا 
احلدث 526 شخصا حيث حضر كبار املتخصصني 
ومدراء قس���م تكنولوجيا املعلومات واملسؤولني 
التنفيذيني من مختلف اجلهات احلكومية وقطاع 
البنوك والقطاع النفطي والشركات اخلاصة ومن 
أبرزها: مجلس الوزراء والبنك املركزي وشركة نفط 
الكويت وشركة النقل العام الكويتية وصناعات الغامن 
ودار الوطن وغيرها من الش���ركات الكبرى، حيث 
 أبدى جميع احلضور انبهارهم بهذا الكم الهائل من

احملاضرات املجانية العالية اجلودة. وفي هذا السياق، 
أعربت مساعد املدير العام بإدارة التدريب والدعم 
الفني في »انفوسنتر« سورين أصالوي عن سعادتها 
بالنجاح الباهر الذي حققه هذا اليوم، وتقدمت جلميع 
من شارك في إجناح هذا احلدث واعربت عن تطلعها 

ملشاركتهم في نفس احلدث السنة املقبلة.

وسط حشد من المتخصصين في عدة مجاالت

الشركة تستهدف التخارج الجزئي من بعض استثماراتها خالل األشهر الستة المقبلة

»المباني« تشارك في حملة التبرع بالدم

أعلنت شركة املباني عن مشاركتها في 
حملة التبرع بالدم التي نظمها بنك الدم 
في مجمع األڤنيوز، وذلك بحضور رئيس 
مجلس االدارة والعضو املنتدب للشركة 
محمد عبدالعزيز الش���ايع، وبالتعاون 
مع »نادي 25« للشباب املتبرعني بالدم 
باالضافة الى عدد من من جمعيات النفع 

العام واملتطوعني.
وتهدف احلملة التي تأتي مواكبة مع 

احلملة العاملية للتبرع بالدم التي تنظم 
حتت ش���عار )دم جديد( الى تشجيع 
املواطن���ني واملقيمني على التبرع بالدم 
خصوصا فئة الشباب الذين التزال أمامهم 
فرص كثيرة للتبرع بالدم وانقاذ حياة 
العديد من املرض���ى الذين قد تتوقف 

حياتهم على توافر الدم املناسب لهم.
ويأتي اختيار مجمع األڤنيوز لتدشني 
حملة بنك ال���دم وغيرها من احلمالت 

التوعوية االخ���رى نظرا لتميزه بعدد 
زواره والذي جتاوز عددهم العام املاضي 
أكث���ر من 20 مليون زائ���ر، كما يتميز 
بأجوائه العائلية التي تستقطب مختلف 

الشرائح العمرية.
العديد  املبان���ي  وتتبن���ى ش���ركة 
من االنش���طة الت���ي تقام ف���ي مجمع 
األڤنيوز على مدار العام اميانا بدورها 
ومسؤوليتها جتاه املجتمع، من خالل 

تنظي���م واس���تضافة هذه االنش���طة 
املتنوعة وبالتعاون مع جمعيات النفع 
العام واملؤسسات احلكومية واملجاميع 

التطوعية الشبابية.
اجلدير بالذكر أن حملة التبرع بالدم 
ستس���تمر خالل فترة الصيف، حيث 
سيتواجد بنك الدم على مدى أيام متفرقة 
في مجمع األڤنيوز باالضافة الى مجمعات 

جتارية أخرى.

ضمن تبنّيها المبادرات التطوعية واإلنسانية

صندوق المركز العقاري
يوزع 5.8 فلوس للوحدة

»سفير الدولية إلدارة الفنادق« تحصد
جائزتين من جوائز السفر العالمية

أوصى مدير صندوق املركز العقاري في بيان صادر عن البورصة 
بتوزيع 5.833 فلوس للوحدة الواحدة، أي ما يعادل 7%س���نويا 
من القيمة االس���مية للوحدة، عن الفترة من 1 إلى 31 مايو املاضي 
وذلك حلاملي وحدات الصندوق املقيدين في سجل املساهمني كما 

في نهاية تداول اليوم.
علم���ا بأنه قد مت احلصول على موافق���ة بنك الكويت املركزي 
عل���ى اجراء هذه التوزيعات وأن التوصية املذكورة أعاله تخضع 

ملوافقة اجلهات املختصة.

كونا: أعلنت شركة سفير الدولية إلدارة الفنادق الكويتية 
امس عن حصولها على اثنتني من »جوائز الس���فر العاملية � 
الشرق األوس���ط« خالل الدورة السنوية ال� 17 حلفل توزيع 

اجلوائز الذي أقيم في دبي مؤخرا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سفير الدولية الدارة الفنادق 
هلموت ماكلبورغ في تصريح صحافي بهذه املناسبة ان الفوز 
بجائزتني من جوائز السفر العاملية املخصصة ملنطقة الشرق 
األوس���ط ميثل اجنازا كبيرا بالنس���بة للشركة نظرا لكونها 
اجلوائز األهم في القطاع والتي يتولى مهمة التصويت خاللها 

نخبة من خبراء السفر من مختلف أنحاء العالم.
وذكر هلموت ان الش���ركة اس���تثمرت كثيرا في منشآتها 
الفندقية في كل من العراق وسورية، مشيرا الى ان هذه اجلوائز 
»تؤكد التزامنا بتوفير خدمة استثنائية مع احلفاظ على أعلى 

مستويات رضا العمالء في مختلف أنحاء املنطقة«.
وأضاف ان الش���ركة اعتمدت على خبرته���ا احمللية التي 
 تصل الى أكثر من 15 عاما في قطاع الضيافة، معربا عن تطلع
الش���ركة الى حتقيق املزيد من النجاحات جلميع منش���آتنا 

الفندقية.
يذكر ان كال من فندق »سفير هدى الوالي � العراق« وفندق 
»س���فير السيدة زينب � س���ورية« فازا بجائزة أفضل فندق 

خالل عام 2010.
وانطلقت جوائز الس���فر العاملية ع���ام 1993 بهدف تكرمي 
التميز في قطاع السياحة والسفر العاملي وميثل احلصول على 
احدى هذه اجلوائز عالمة فارقة بالنسبة للفنادق واملنتجعات 
في منطقة الشرق األوس���ط وحافزا لالرتقاء مبعايير خدمة 

العمالء والتميز في العمل.
وشارك في التصويت على جوائز السفر العاملية 180 ألف 

متخصص في قطاع السفر من أكثر من 175 بلدا.

الرومي: جهاز دراسة المشروعات التنموية 
يقر مشاريع بقيمة 2 مليار دينار

سبيكة الفزيع تمثل الكويت في برنامج 
»مفاجآت صيف دبي« للزمالة التدريبية

اعلنت مؤسسة دبي لالنشطة والترويج التجاري، 
اجلهة املنظمة لبرنامج »مفاجآت صيف دبي«، وإحدى 
مؤسسات دائرة التنمية االقتصادية في دبي، اختيار 
سبيكة الفزيع من اجلامعة األميركية في الكويت لتمثيل 
الكويت في الدورة اخلامس����ة من برنامج »مفاجآت 
صيف دبي« للزمالة التدريبية، وذلك ضمن عش����رة 
طالب مت اختيارهم من 50 مؤسس����ة تعليمية في 10 
دول في منطقة الش����رق األوسط وش����مال أفريقيا، 
حيث قامت كل مؤسس����ة تعليمية بترشيح أفضل 6 
طالب للمشاركة في هذا البرنامج احلائز على العديد 

من اجلوائز.
وبهذه املناسبة، هنأت املدير التنفيذي للمؤسسة 
ليلى سهيل، الطالبة سبيكة الفزيع، قائلة: »لقد ركزت 
املقالة التي قدمتها سبيكة على توفير أنشطة ترفيهية 
بأسعار مالئمة، وأسهمت بذكاء في التخطيط الجتذاب 
املزيد من الزوار ومن مختلف الشرائح لدبي«، موضحة 
ان »الفكرة تثبت قدرة سبيكة على املشاركة في عملية 
اتخاذ القرار بنض����ج وحكمة، وبخاصة أنها ال تزال 
طالبة، ونحن سعدنا مبشاركتها بني زمالئها في برنامج 

الزمالة للدورة احلالية من مفاجآت صيف دبي«.

االخرى التابعة للجهات العامة من 
بينها االدارة العامة للطيران املدني 
وبلدية الكوي����ت واالدارة العامة 
للجمارك وجامعة الكويت ووزارة 
االشغال العامة. وقال الرومي ان 
اجلهاز اعلن تأهيل الشركات غير 
املدرجة في سوق الكويت لالوراق 
املالية س����واء احمللية او العاملية 
النشاء اول مشروع محطة غازية 
لتوليد الطاقة الكهربائية متاشيا مع 
اخلطة التنموية للحكومة وحرصا 
على التعاون فيما بني اجلهاز الفني 
واجلهات العامة ذات العالقة على 
القطاع اخلاص في تنفيذ  اشراك 
املشروعات التنموية االستراتيجية. 
واضاف أن مشروع احملطة الغازية 
لتوليد الطاق����ة الكهربائية املراد 
انش����اؤها س����تعمل بقدرة 1.500 
ميغاواط وانتاج 100 مليون غالون 
يوميا من املياه احملالة على االقل 
لفترة استثمارية محددة تتجاوز 
25 سنة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 
2008 في موقع الزور الشمالية علما 
بأنه سيتم طرح املشروع بنظام 

.»B.O.T« �ال

ومشروع تاهيل وبناء مستشفى 
الطب الطبيعي والتأهيل.

 واوض����ح أن اللجن����ة العليا 
وافقت ايضا على طرح مشروعني 
لالس����تثمار وهما مشروع انشاء 
محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في 
منطقة الزور الشمالية ومشروع 
انشاء 6 مدن عمالية في مختلف 
مناطق الكويت. واش����ار الى قيام 
اجله����از الفن����ي حالي����ا مبتابعة 
اجراءات طرح عدد من املش����اريع 

كونا: قال رئيس اجلهاز الفني 
التنموية  لدراس����ة املش����روعات 
واملبادرات عادل الرومي ان اللجنة 
العليا للمش����روعات املقامة على 
امالك الدول����ة العقارية اقرت في 
اجتماعها االخير الذي عقد برئاسة 
وزير املالية مشاريع تنموية ب� 2 
مليار دينار وفقا للقانون رقم 7 

لسنة 2008.
 واضاف الرومي في تصريح 
صحافي امس ان وزارة املواصالت 
تقدمت بثالثة مشاريع تتعلق بقطاع 
البريد واالتصاالت ووزارة االشغال 
تقدمت مبشروع الصرف الصحي 
ووزارة الصحة تقدمت مبشروع 

بناء وتأهيل مستشفى.
 واش����ار الى ان املشاريع التي 
اقرتها اللجنة هي مشروع منتزه 
الكويت الداخلي الرياضي ومشروع 
تطوي����ر خدم����ات قط����اع البريد 
ومشروع تطوير خدمات ومرافق 
االتصاالت الدولية ومشروع تطوير 
خدمات ومرافق االتصاالت الثابتة 
ومشروع توسعة محطة الصرف 
الصح����ي في منطق����ة ام الهيمان 

جانب من يوم »إنفو التعليمي الرابع«


