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Triathlon ڤيڤا« تتبنى رياضة«
The Three Club بالتعاون مع

»فيليبس« تطرح منتجات موفرة للطاقة 
محلياً بالتعاون مع »X سايت«

عاطف رمضان 
أطلقت Xسايت من إلكترونيات 
الغامن في السوق الكويتي مجموعة 
فيليبس من املنتجات االستهالكية 
العصرية التي تتميز بالكفاءة في 
استهالك الطاقة، مما يتيح للعمالء 
توفير الطاقة وحماية البيئة. وتؤكد 
هذه اإلستراتيجية على االلتزام 
الراسخ باملساهمة في إنشاء بيئة 
صحية وسليمة. ويأتي إطالق هذه 
املنتجات الصديقة للبيئة ليلبي 
حاجة العمالء إلى خيارات مستدامة 
تتيح لهم اإلسهام الفاعل في تعزيز 
البيئة من خالل أسلوب حياتهم 
اليومي���ة. وف���ي مؤمتر صحافي 

عقد أمس بهذه املناسبة أكد نائب رئيس إلكترونيات 
الغامن شاهد خان أن السوق الكويتي يحمل الكثير من 
اآلمال الواعدة للمنتجات الت���ي تتميز بالتكنولوجيا 
العالية وتوفير الطاقة وحماية البيئة، كتلك التي تقوم 
بإطالقها فيليبس، مش���يرا إلى أنه تفخر » Xس���ايت« 
من إلكترونيات الغامن بكونها الس���باقة إلى طرح هذه 

املنتجات االستهالكية الذكية في الكويت.
وأضاف خان أن شركة فيليبس طرحت في الشرق 
األوسط مجموعة من منتجات أسلوب احلياة للمستهلك 
التي متت���از بفاعلية عالية في توفي���ر الطاقة كجزء 
من خطته���ا البيئي���ة EcoVision 5.، موضحا أن هذه 
االس���تراتيجية تهدف ألن تش���كل املنتجات الصديقة 
للبيئة 30% من دخل فيليبس بحلول العام 2012، مما 
يش���ير إلى مدى التزام الشركة للمساهمة في احلفاظ 

على البيئة.
ولفت إلى أنه يأتي طرح هذه املنتجات اس���تجابة 
للطلب املتزايد من العمالء على خيارات مستمرة متكنهم 
من املساهمة في احلفاظ على البيئة بخطوات صغيرة 

يوميا.
وذك���ر أن مجموعة فيليب���س اجلديدة تتكون من 
منتجات أس���لوب احلياة للمستهلك والتي تضم ثالث 
مكانس كهربائية مبتكرة، ومكنسة آلية صغيرة وفعالة 
لليد، ومجموعة من املكاوي بالبخار ذات االس���تهالك 
املنخف���ض للطاقة، ومجموعة من غالي���ات املاء التي 
تتحكم في الص���وت وتعدل درجات احلرارة، وأنظمة 
املس���رح املنزلي بتقنية بلو راي، ومش���غالت أقراص 
ڤيديو رقمية DVD بتقنية بلو راي ومجموعة من أجهزة 

.LCD التلفاز بشاشات
وأشار إلى أن هذه األجهزة صممت بأسلوب يقلل من 
تأثيرها على البيئة دون التأثير على أدائها وتصميمها، 
حيث تستفيد من تقنية فيليبس اجلديدة التي تسمح 
لها بالعمل بذات فاعلية األجهزة العادية، ولكن باستهالك 
أقل للطاقة، أو تضم مزايا فريدة تس���مح للمس���تهلك 

بتوفير الطاقة.
وبني خ���ان أنه بالتحول الس���تخدام هذه األجهزة 
املقتصدة في اس���تهالك الطاقة، ميك���ن لألفراد في كل 
بيت أن يقللوا من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 
بدون تغيير أسلوب حياتهم، حيث لن يقوم املستهلك 
بإصدار بخار غير ضروري عند الكي بفضل مجموعة 
إنيرجي كير اجلديدة من املكاوي بالبخار التي تعطي 

نتائج مرضية وتقتصد في استهالك الطاقة.
وبعكس املكاوي البخارية العادية، تتوقف تقنية 
البخار الذكية من »إنيرجي كير« عن ضخ البخار عند 
رفع املكواة عن القماش، مما يؤدي إلى توفير للطاقة 
املستهلكة بنسبة 20% في كل دورة كي، بدون التقليل 
من امتي���از النتيجة النهائية. وباحلد من ضخ البخار 

غير املستخدم.
واس���تطرد خان قائال: إلى جانب املكواة، طرحت 
فيليبس هذا العام »ميني ف���اك« اجلديدة وهي أقوى 
وأخف مكنسة آلية لليد حيث توفر ما يصل إلى %79 
من الطاقة، وتس���تهلك طاقة مس���تهلكة مخفضة في 

وضع االستعداد.
وتستخدم املكنسة اآللية بطارية ليثومي-آيون غير 
اخلطرة التي تش���حن أسرع من بطاريات »ميني فاك« 
العادية بنسبة 50%، وتقنية بطارية الليثيوم-آيون 
املكنسة »ميني فاك« طويلة العمر، التي تخفف من وزن 
املكنسة وجتعلها أكثر قوة. وذكر أنه تستهلك مكانس 
»إنيرجي كير« الكهربائية اجلديدة من فيليبس مبحركها 
بقوة 1250 واط، طاقة أقل بنسبة 35% في حني تعطي 
نفس أداء املكانس الكهربائي���ة األخرى املزودة بقوة 
عالية تبلغ 2000 واط، مشيرا إلى أنه تصنع مكانس 
فيليبس الكهربائية اجلديدة من مكونات خالية من ال� 
PVC بنسبة 95%، كما يتم تغليفها بنسبة 95% مبواد 
مع���اد تدويرها. وزاد قائال: أم���ا غاليات املاء فتقتصد 
في استهالك الطاقة مبؤشر الكوب الواحد الذي ميكن 
املس���تهلك من التوفير في الطاق���ة بتجنب غلي مياه 

أكثر من احلاجة.
فبغلي الكمية املطلوبة من املياه ميكن توفير الطاقة 
بنس���بة 66% وبالتالي تقليل تأثير غاليات املاء على 
البيئة.و تسمح غاليات املاء من انتاج فيليبس املتحكمة 
بدرجة احلرارة للمستهلك باختيار درجة غلي املياه بني 
درجات حرارة تبلغ °40، °60، °80 و°100 درجة مئوية، 
مما يقلل من استهالك غاليات املاء للطاقة بنسبة %25، 

ويقلل من إصدارات الكربون عن كل شخص.
وأفاد خان بأن فيليبس حققت خطوات كبيرة في 
مجال تصنيع أجهزة التلفاز الفعالة بأقل طاقة مستهلكة، 
مؤكدا أن معظم أجهزة التلفاز حتمل تصنيف »إكو فالور« 
واألجه���زة املزودة بشاش���ات LCD مضاءة من اخللف 
توفر في الطاقة بنسبة 40% - 50% عن أجهزة التلفاز 
األخرى بشاشات LCD، كما أنها ال تستهلك أي قدر من 
الطاقة عندما تكون مغلقة، موضحا أن فيليبس أخذت 
خطوات إضافية في تقليل التأثير على البيئة، فأجهزة 
التلفاز اجلديدة باحلافة الرفيعة تس���تخدم بالستيك 
أقل وتلغي اس���تخدام املواد اخلطرة، وفي 2009 بدأت 
فيليبس في دمج دليل املستهلك ألجهزة التلفاز بشكل 
إلكتروني كبرنامج يعرض على الشاشة، كما تضمنت 
مواد املعلومات في منافذ البيع إلكترونيا، مما يوفر 10 
مليون كلغ من الورق س���نويا كذلك تستخدم الشركة 
املواد املعاد تدويرها ف���ي تغليف أجهزة التلفاز التي 
تصنعها. من جانبه، قال املدير التنفيذي للتس���ويق 
وخدمة العمالء لدى فيليبس فينتسنزو فينتريشيللي: 
»إن تقنيات فيليبس تتطور وتبسط األمور على املستهلك 

منذ العام 1891«.

اميانا منها بأهمية دعم الشباب 
الكويتي، وأهمية نش����ر رسالة 
الصحة في املجتمع، أعلنت شركة 
االتص����االت الكويتية )ڤيڤا( عن 
تبنيها رياض����ة Triathlon وذلك 
بالتعاون مع The Three Club � فرع 
 Pro Vision Sports Management من

.Company
وبهذه املناسبة، أشار مدير 
العامة واالتصال في  العالقات 
الش���ركة عمر احلوطي إلى ان 
الشركة تهدف من هذه الشراكة 
وبالتعاون مع The Three Club إلى 
توعية املجتمع بأهمية الرياضة 
من حيث الصحة اجلس���دية، 
والعقلية، كما تؤمن »ڤيڤا« بأن 
اهمية نش���ر ثقافة الصحة هي 
احدى الركائز األساسية ملجتمع 
مزدهر ومتطور، ومن هذا املبدأ 
تقوم شركة االتصاالت الكويتية 
 The Three ڤيڤا وبالتعاون مع
Club بنشر ثقافة احملافظة على 
الصحة من خالل تنظيم برامج 
رياضية متكاملة حيث يحظى 
املش���اركون بدورات تدريبية 
وتثقيفية يكون محورها فوائد 
وأهمية الرياضة ومعرفة الطرق 
املثلى لصحة جسدية وعقلية 

مثالية.

البرنامج سيتضمن  ان  وقال 
مس����ابقات حيث يكون التطبيق 
التثقيفي����ة  العمل����ي للبرام����ج 
هو األس����اس ال����ذي ينطلق منه 
املش����اركون، حي����ث ستس����اهم 
الس����باقات الرياضي����ة الث����الث 
)الرك����ض والس����باحة وركوب 
الدراج����ات( في رف����ع معنويات 
وحتسني صحة املشاركني فضال 
عن اضافة روح التحدي والفوز 

في نهاية املسابقة.
 The Three وأضاف ان برامج
Club تتوج����ه لألجيال الصاعدة 
من خالل برام����ج تقوم بها على 
امتداد السنة، حيث توفر دورات 
تدريبي����ة، فيختبر املش����اركون 
اختبارات بدنية وتكون الدورات 
تفاعلية بحيث تنمي روح التحدي 

من خالل الرياضة.
وأعرب احلوطي عن سروره 
 The بهذا التع����اون بني »ڤيڤا« و
Three Club قائ����ال: ان »ڤيڤا« و
Three Club The وحدوا جهودهم 
من اج����ل رفع مس����توى الوعي 
واملعرفة الصحية والتي ستعود 
علينا بحياة صحية أمثل، اذ ان كل 
هذه العوامل تتداخل لينتج عنها 

مجتمع مزدهر وحيوي.
ولفت احلوطي الى ان هدفنا هو 

نشر التأثيرات االيجابية ملسابقة 
ال����� Triathlon من خالل الرياضة 
والتشديد على اهمية النشاطات 
في حياتنا لننم����و ونتفوق في 

مجتمعنا.
وم����ن ناحيته، أش����ار محلل 
العالقات العام����ة واالتصال فهد 
الفهد الى ان هذا التعاون هو احد 
األدوار املهمة التي تقوم بها الشركة 
ضمن مس����ؤولياتها االجتماعية 
وتهدف لتوفير ثقافة مجتمعية 
بأهمية الرياضة ودورها في حياة 

املواطنني.
ومن جهتها، قالت املؤسس����ة 
 The Three �املساعدة واملدير العام ل
Club رابع����ة الهاجري: ان الهدف 
األول من الشراكة مع »ڤيڤا« هو 
لنمو النادي ومتكينه من نش����ر 
الرس����الة االيجابي����ة من خالل 
 Triathlon �املش����اركة برياضات ل

.Club
وأضافت: نريد ان نشارك »ڤيڤا« 
في نشر الوعي كوننا نتشارك نفس 
األهداف فيما يخص احملافظة على 
الصحة، وإذ متثل »ڤيڤا« لنا اخليار 
األمثل للنجاح فقد انعكست هذه 
النجاحات باالجنازات الالمتناهية 
لها منذ دخولها قطاع االتصاالت 

في الكويت.

في إطار مسؤوليتها االجتماعية وتوعية المجتمع

)فريال حماد( لقطة تذكارية تضم عمر احلوطي مع فهد الفهد وأحمد املاجد ورابعة الهاجري عقب املؤمتر 

لقطة للمنتجات اجلديدة من فيليبس  )كرم دياب(

انتخاب مجلس إدارة جديد لـ »األبراج القابضة«
عموميتها شهدت تزوير 7 بطاقات وتفويضين وتواجدًا أمنيًا غير مسبوق

  توقعات بترشح عبدالوهاب المطوع للرئاسة وتشكيل المجلس الجديد خالل األيام المقبلة

 محكمة االستئناف تقضي بمخالفة الكندري والناصر وإلزامهما
بدفع 10.2 آالف دينار للشركة والمساهمين ومطالبات أخرى بـ 40 مليون دينار

عملية التصويت على مجلس االدارة اجلديد

)اسامة البطراوي( لقطة جماعية ملجلس االدارة اجلديد 

ممثلة »التجارة« وممثلو املقاصة خالل اكتشافهم 7 بطاقات مزورة

صفحة »بيتك« على الـ »فيس بوك«

»بيتك« ينظّم أول مسابقة رسمية على الـ »فيس بوك« محلياً
تعبّر عن اهتمام البنك وتنظم يومياً خالل شهر رمضان

فهد املخيزمي

أعلن بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( عن تنظيمه أول مسابقة 
رس���مية على موقع ال� »فيس 
بوك« وذلك من خالل صفحته 
 Kuwait Finance House اخلاصة
KFH(( والتي يتواصل »بيتك« 
من خاللها مع مس���تخدمي ال� 
»فيس بوك« باستمرار للتعريف 
بآخ���ر أنش���طته ولتحقي���ق 
جانب كبي���ر من التواصل مع 

اجلمهور.
وأوضح مدير إدارة التسويق 
والعالقات العامة م.فهد املخيزمي 
ان املسابقة التي سيتم تنظيمها 
خالل شهر رمضان املبارك تعد 
األولى من نوعها محليا، وهي 
متاح���ة للمس���تخدمني داخل 
الكوي���ت فقط م���ن املواطنني 
واملقيمني، مش���يرا إلى أن هذه 
اخلطوة تعبر عن اهتمام »بيتك« 
بالتقنية والوسائل الهادفة إلى 
تعري���ف اجلمهور من العمالء 
وغير العمالء بآخر املستجدات 
وأهم األخبار التي تهتم بها هذه 

الشريحة.
وبني أن املس���ابقة س���يتم 
تنظيمه���ا يومي���ا ومتاح���ة 
للمشتركني في صفحة »بيتك« 
عل���ى ال� »فيس ب���وك« داخل 
الكويت، ويشترط فيها الدخول 
باالس���م احلقيقي للمش���ترك 

ومين���ح كل مش���ترك بإجابة 
صحيحة على السؤال اليومي 
والذي ستتم اإلجابة عليه من 
الس���اعة الرابعة مساء وحتى 
الثامنة مس���اء كوبونا واحدا 
لدخول السحب اليومي والذي 
سيتم تنظيمه أسبوعيا بحضور 

ممثل عن وزارة التجارة.
وأضاف ب���أن هذه اخلطوة 
تعبر عن اهتمام »بيتك« بعنصر 
الشباب الذين يعدون الشريحة 
األكبر في اس���تخدام موقع ال� 
»فيس بوك« ومختلف وسائل 
التواصل احلديثة املتاحة لهم، 
مشيرا إلى أن املسابقة اليومية 
تهدف إلى جانب إتاحة فرصة 
الفوز لهم تثقيف املش���اركني 

العامة  وتزويدهم باملعلومات 
إلى جانب إتاحة روح املنافسة 

بشكل يومي.
وأشار أن »بيتك« يتواصل 
أيضا مع العمالء عبر صفحته 
على موقع Twitter والذي يعد 
أحد املواقع املهمة في التواصل 
 KFHGroup أيضا وذلك باس���م
حيث يتم بث آخر األخبار التي 

تهم مستخدمي املوقع إضافة إلى 
تلقي املالحظات واالقتراحات 
من جانب اجلمهور بصدر رحب 
ومبا يتيح لهم فرصة املشاركة 
الرأي حول خدماتنا  إبداء  في 

وأنشطتنا املختلفة.
وش���كر املخيزمي املنضمني 
ال�  إلى صفحة »بيت���ك« على 
»فيس بوك« والتي مت إطالقها 

رس���ميا خالل الفترة األخيرة 
دون اإلعالن عنه���ا، مبينا أن 
هذا االنضمام يعبر عن ثقتهم 
وحرصهم على التواصل الدائم 
واالطالع على كل ما هو جديد 
في أنشطة »بيتك«، وأن »بيتك« 
سيعمل على زيادة أنشطته من 
خالل هذه القنوات االلكترونية 

في املستقبل.

محمود فاروق
الستار على  اخيرا اس���دل 
ازمة مجلس ادارة شركة االبراج 
القابضة، حيث استطاع مساهمو 
الشركة انهاء ازمتهم من خالل 
التصوي���ت على مجلس ادارة 
جديد مكون من 6 مس���اهمني 
)افرادا( ال ميثلون اي ش���ركة 
وذلك رغ���م التالعب���ات التي 
العمومية  ش���هدتها اجلمعية 
التي عقدت امس حتت اشراف 
وزارة التج���ارة والصناع���ة، 
مس���تغرقة ما يزيد على ثالث 
ساعات حيث شهدت العمومية 
عملي���ات تزوير في 7 بطاقات 
وكتب التفويض بنسبة تصل 
الى 2%، االمر الذي دفع ممثلي 
شركة املقاصة الى استبعاد تلك 
البطاقات املزورة من النصاب 
وابالغ »التجارة« مبا حدث حتى 
يتم تس���جيل ذلك في محضر 

اجلمعية العمومية.
وكانت العمومية قد شهدت 
تواجدا امنيا غير مسبوق منعا 
حلدوث اي مشاجرات بني طرفي 

النزاع.
الى ذلك حتفظ احد املساهمني 
بنسبة ملكية تصل الى %15.5 
حول ترؤس اجلمعية العمومية 
من قبل عبدالوهاب املطوع قائال: 
ال يجوز ان يترأس العمومية 
مساهم وان هذا االمر يجب ان 
تقوم به وزارة التجارة فقط، 
اال ان املس���اهمني البالغ نسبة 
حضوره���م 51.72% اعترضوا 
على ذلك مما دفع املساهم الى 
تسجيل اعتراضه وخروجه من 

اجلمعية العمومية.

مالحقة قانونية

م���ن جان���ب آخ���ر، صرح 
املستشار القانوني للمساهمني 
محمود دياب بأنه متت مالحقة 
السابق  إدارة الشركة  مجلس 
برئاسة جمال الكندري ونائبه 
سمير الناصر مبوجب »دعاوى 

مس���ؤولية« ع���ن املخالفات 
والتالعبات التي مت اكتشافها.

ان���ه مت احلصول  وأضاف 
على حكم نهائ���ي من محكمة 
االستئناف يقضي مبسؤولية 
الكندري والناصر عن مخالفتهم 
القانونية واملالية لشركة االبراج 

وإلزامه���م بدف���ع تعويضات 
5.1 آالف  للشركة بقيمة تبلغ 
دين���ار ومثله���ا للمس���اهمني 
ليصبح املبل���غ االجمالي 10.2 

آالف دينار.
انه س���يتم  وأوضح دياب 
رفع دع���اوى قضائية اخرى 

ض���د املوظف���ني واملتالعبني 
بالش���ركة واتهامه���م بخيانة 
األمانة، كما س���تتم محاسبة 
وكيل املس���اهمني ايضا نظير 
تالعبه بإرادة املساهمني خالل 

الفترة املاضية.
انه س���يتم  وتاب���ع قائال: 

مطالبة مجلس اإلدارة السابق 
وكل املتالعبني في الشركة عن 
اخلسائر التي تكبدتها الشركة 
ط���وال االع���وام املاضية التي 
جتاوزت 40 مليون دينار، في 
اشارة منه الى ان هذا االمر من 
املمكن ان يكون ضمن أولويات 
مجلس اإلدارة اجلديد وضمن 
خطت���ه للنهوض بالش���ركة 
من جدي���د وع���ودة احلقوق 

املسلوبة.

مجلس إدارة جديد

من جهة اخرى ذكرت مصادر 
ل� »األنباء« ان تشكيل مجلس 
اإلدارة اجلديد س���يكون خالل 
ايام وس���ط توقعات بترشيح 
عبدالوهاب املطوع لرئاس���ة 
مجلس اإلدارة وأسامة املطوع 
نائبا لرئي���س مجلس اإلدارة 
وعضوا منتدبا وكال من جاسم 
الفهد وطالب  التمار ويوسف 
اخل���رس وفاض���ل منصوري 

كأعضاء مبجلس اإلدارة.

لقطات من أجواء العمومية
 استغرقت اجلمعية العمومية ما يزيد 
على ثالث ساعات، وكان من املقرر لها ان تبدأ 
الساعة 10.30 صباحا اال انها بدأت نحو الساعة 

11.30 نظرا لتأخر بعض املساهمني.
 لوحظ تواجد أمني قبل البدء في اعمال 
اجلمعية العمومية اال انه لم يتواجد داخل قاعة 

»التجارة« حرصا على أجواء العمومية.
 استبعدت خالل االنتخابات ملجلس 

االدارة بطاقتان نظرا لعدم صالحيتهما.

ــات تزوير  ــهدت االنتخابات عملي  ش
ــتجابت  في 7 بطاقات وتفويضني وبالفعل اس
املقاصة وقامت باستبعادها من نسبة النصاب 
ــى صاحب تلك البطاقات  ولم يتم التعرف عل

املزورة.
 شكرا لوزارة التجارة، حيث حرص 
رئيس قس����م اجلمعيات العمومية على ان 
تتم كل أمور العمومية بش����فافية واضحة 

أمام جميع احلاضرين.


