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خالد العثمان

العثمان: »أجيال العقارية« 
ترفع رأسمال »الحمراء العقارية«

»الصفاة القابضة« تتجه 
إلى إعادة هيكلة أصولها 

محمود فاروق 
اإلدارة  كشف رئيس مجلس 
في شركة الصفاة القابضة باسم 
العتيب����ي عن تعي����ن جهة ذات 
سمعة عاملية معروفة في مجال 
االستش����ارات واالستثمار لعمل 
دراس����ة متكاملة إلعادة هيكلة 
أص����ول الش����ركة وباقي أصول 
شركات مجموعة الصفاة، موضحا 
ان إحدى نتائج هذه الدراسة انه مت 
جتميع وتركيز بعض األصول لكل 
شركة حسب اختصاصها وإدارتها 
وحسب اإلستراتيجية واألهداف 

التي مت وضعها لكل شركة.
العتيبي خ����ال كلمته  واكد 
أمام اجلمعية العمومية العادية 
التي عقدت أمس ان هناك أرباحًا 
محققة ستعلن عنها الشركة في 
القريب العاجل، وجاءت االرباح 
جراء بيع بعض أصول الشركة، 
مشيرا الى انه خال دراسة إلعادة 
هيكلة شركات مجموعة الصفاة 
تبن أنه مت زي����ادة قيمة أصول 
الشركة األمر الذي سيكون له األثر 

االيجابي الكبير ألداء الشركة في 
املس����تقبل. وأضاف أنه جنم من 
خال اعادة هيكلة أصول الشركة 
ظهور خس����ارة بلغ����ت 717 ألف 
دينار، مضيفا ان نسبة اخلسارة 
من إجمالي األصول بلغت %1.10 
مقارنة مع خسارة بلغت نسبتها 

من إجمالي األصول %1.57.
وأردف ان مجم����وع حق����وق 
املساهمن قد ارتفع بنسبة %33.47 
خال 2009 ليبلغ 15.32 مليون 
دينار، مضيفا جاء ذلك االرتفاع 
بس����بب ارتفاع احتياطي القيمة 
العادلة من 1.76 مليون دينار في 
العام املاضي الى 2.74 مليونن 
دينار في هذا العام، وهو ما يبن 
حتسنا نسبيا في أصول الشركة 

بالرغم من االزمة املالية.
الفترة مناس����بة  ان  واعتبر 
إلع����ادة هيكلة أصول الش����ركة 
لتحسن أوضاعها املالية وتهيئتها 
لل����دورة االقتصادية القادمة في 
املس����تقبل وأنها س����تؤدي في 

احملصلة النهائية.

دعت شركة أجيال العقارية 
الترفيهية مساهميها لاكتتاب 
في أسهم زيادة رأسمال شركة 
احلمراء العقارية وهي ش����ركة 
تابعة لش����ركة أجيال العقارية 
الترفيهية لتصل الى 100 مليون 
دينار عوضا عن 60 مليونا في 
الزيادة  الراهن. وستتم  الوقت 
بنسبة 1.337 س����هم من شركة 
احلمراء لكل 1 س����هم من شركة 
أجيال، وذل����ك بقيمة 100 فلس 
للسهم الواحد، باإلضافة إلى حق 
املساهمن في االكتتاب في فائض 
األسهم. وبهذا اخلصوص أوضح 

رئيس مجلس إدارة أجيال العقارية خالد العثمان قائا: »قامت شركة 
أجيال العقارية الترفيهية مبنح مساهميها حق االكتتاب وحرصت على 
أن يكون الس����هم بقيمته االسمية ودون عاوة إصدار، وذلك لتعزيز 
املشاركة املباش����رة للمساهمن في أحد أكبر املش����اريع املرتقبة في 
الكويت، مشروع احلمراء«. وأضاف العثمان »نحن شديدو احلرص 
على اس����تثمارات مساهمينا ونتبع خطة مدروسة في إتاحة الفرصة 
لهم باملشاركة في زيادة رأسمال شركة احلمراء العقارية. لقد التزمنا 
بجدول زمني للبناء وها هو برج احلمراء صرح في سماء الكويت إذ 
وص����ل ارتفاعه إلى 405 أمتار وما هي إال 9 أمتار ليتم اكتمال الهيكل 
اخلارجي«. وعن وضع الس����وق العقاري ونس����بة اإلشغال في برج 
احلمراء أشار العثمان الى تكيف املشروع مع الظروف احلالية، قائا: 
»لم يتوقف البناء يوما واستمررنا رغم صعوبة الوضع لنكون مثاال 
حيا على قدرة االستثمارات السليمة في النجاح، وقد تكيفنا مع أسعار 
السوق بشكل جيد، وبدأنا فعليا في تسليم وحدات للمستأجرين وذلك 
لتجهيز التصاميم الازمة قبل افتتاح املشروع في النصف األول من 
2011«. وأكد العثمان أن عمليات التأجير في احلمراء يجب أن تتماشى 
وفق مس����توى املشروع إذ يجب على كل اسم أن يكون قيمة مضافة، 
مضيفا: »تلقينا العديد من الطلبات اإليجارية منذ بدايات املش����روع 
ولكننا نراعي الدقة في االختي����ار ألننا نؤمن بأن جناحنا هو جناح 
مس����تأجرينا في برج األعمال ومركز التس����وق على حد سواء، نحن 

نستقطب الشركات الرائدة والناجحة لنضمن استمرارية التعاون.

إلى 100 مليون دينار وبسعر 100 فلس للسهم الواحد

أعلنت ش���ركة تويوتا عن إجناز كبير في تاريخها 
يؤكد دورها القيادي في صناعة السيارات ومساهمتها 

الفاعلة في تطوير تقنيات املستقبل قبل عصرها.
فقد كش���فت أكبر بائع للسيارات في العالم عن بيع 
مليون سيارة تعمل بالدفع الهجن في اليابان، وأكثر من 

2.86 مليون عامليا وذلك حتى تاريخ 31 يوليو 2010.
وكانت تويوتا قد أطلقت مبيعات أولى سياراتها بالدفع 
الهجن إلى السوق الياباني في أغسطس 1997، ومتثلت 
في حافلة حجم امليني »كوستر هايبرد EV«، وفي ديسمبر 
لنفس العام أطلقت اجليل األول من سيارة الدفع الهجن 

األكثر شهرة ومبيعا في العالم »بريوس«.
ثم توسعت في توظيف أنظمة الدفع الهجن للمزيد 
من سياراتها لتشمل سيارات الركاب، واملركبات النفعية 

الرياضية SUV، واملينيفان وسيدان الدفع اخللفي.
وش���هد العام 2009 والدة اجليل الثالث »بريوس« 
ليك���ون األكثر ثورية وتطورا ف���ي عالم الدفع الهجن، 
وكذلك تقدمي »لكزس HS250h« لتكون أول سيارة فاخرة 
في العالم مطورة ومصممة لتعمل فقط بالدفع الهجن، 
وجرى تقدمي نسخة في اليابان تشاركها تصميم اجلسم 
وتخالفها في تفاصيل املقدمة واخللف وحملت االس���م 

»تويوتا ساي«.
وللسوق الياباني، تقدم تويوتا 9 سيارات ركاب تعمل 

بالدفع الهجن، و3 مركبات للنقل التجاري اخلفيف.
وألس���واق خارج اليابان، تبيع تويوتا في قرابة 80 
دولة وإقليما عامليا 8 سيارات ضمن فئة الركاب تعمل 
بالدفع الهجن، وقد بلغت املبيعات اإلجمالية لتلك املركبات 

عامليا ومنذ تقدميها أكثر من 2.68 مليون وحدة.
وتلتزم تويوتا بتعزيز حضورها ضمن فئة سيارات 
الدفع الهجن بالتوس���ع في تقدمي املزيد من الطرز مع 
زيادة بقعة حضورها عامليا لتش���مل أس���واقا وأقاليم 
جديدة ال تتوافر فيها هذه املركبات ومن ضمنها أسواق 
الشرق األوسط التي ينحصر فيها خيار الدفع الهجن 
من تويوتا حاليا في طراز القمة »لكزس LS600h«، حيث 
 »CT200h تعتزم الشركة تقدمي الطراز الرياضي »لكزس

إلى أسواقنا في وقت الحق من هذا العام.
ووفقا حلس���ابات تويوتا، جنحت الشركة اليابانية 
وخ���ال الفترة من تقدمي أول طراز دفع هجن في 1997 
وحتى 31 يوليو 2010 في تخليص البيئة في اليابان من 
4 ماين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة 
بالبيئ���ة، وتخليص البيئة حول العال���م من قرابة 15 

مليون طن، وهي كميات هائلة من الغاز الذي يتسبب 
 Global »بشكل رئيسي في ظاهرة »االحتباس احلراري
Warming والتي بدأ يتأكد حضورها عبر التغير احلاد 

في ظروف اجلو العاملية.
وتشير تويوتا الى أن عدد سيارات الدفع الهجن التي 
باعتها حول العالم ل���و كانت قد بيعت مبحركات دفع 
تقليدية باحلجم نفسه وبالقوة نفسها وباألداء نفسه، 
لكان���ت قد أضافت أكثر من 19 مليون طن من انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون.
وعبر مبادرتها بتقدمي نظم الدفع الهجن األكثر تطورا 
في العالم، وإثبات كفاءتها العالية في خفض استهاك 
الوقود واالنبعاثات الضارة بالبيئة، جنحت تويوتا في 
تغيير اجتاه صناعة الس���يارات نحو األفضل، وهاهي 
مصانع السيارات األخرى تقتفي أثرها في تقدمي طرزها 
بالدفع الهجن والتأكيد على أنها جزء أساسي من مسار 

املستقبل لصناعة السيارات.
ولن تتوقف جهود تويوتا عند هذا احلد من اإلجنازات، 
بل تهدف الشركة اليابانية إلى بيع مليون سيارة سنويا 
تعمل بالدفع الهجن خال العقد احلالي، وتوفير خيار 

الدفع الهجن لكل منتجاتها خال العقد القادم. 

»تويوتا« تبيع مليون سيارة دفع هجين في اليابان
مبيعات سيارات الدفع الهجين من تويوتا

التراكميةاالجماليةخارجاليابانالعام
19970.3-0.30.3
199817.7-17.718.0
199915.3-15.333.2
200012.56.519.052.3
200118.518.536.989.2
200220.021.441.3130.5
200327.226.153.3183.8
200468.766.0134.7318.5
200558.5176.4234.9553.5
200672.4240.1312.5866.0
200782.0347.5429.41.295.4
2008104.4325.3429.71.725.1
2009251.1279.0530.12.255.2
2010258.9170.8429.72.684.9

االرقام: 1 × 1000 وحدة

»مينا« تخسر 292 ألف دينار

 »صفوان« تربح  956 ألف دينار
اعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس 
ادارة شركة صفوان للتجارة واملقاوالت )صفوان( 
اعتمد البيانات املالية املرحلية للش���ركة للفترات 
املنتهية في 2010/6/30، حيث حققت الشركة 956.5 
الف دينار مبا يعادل 19.4 فلسا، وذلك عن النصف 

األول من العام احلالي.  
كما اعلنت شركة مينا العقارية )مينا( عن اعتماد 
البيانات املالية املرحلية للشركة للفترة املنتهية 
في 2010/6/30، حيث حققت الشركة خسائر تقدر 

ب� 292 ألف دينار مبا يعادل 1.5 فلس للسهم.


