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محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان مدير عام ش���ركة املشروعات الكبرى 
العقارية )جراند( م.حسني زمان قدم استقالته من منصبه ملجلس إدارة الشركة 
دون أسباب تذكر عما وراء تلك االستقالة املفاجئة، اجلدير بالذكر ان حسني زمان 
قد ساهم في النهوض بالشركة خالل الفترة املاضية عبر العمل على توسيع رقعة 
عمل الش���ركة بالوطن العربي وتطوير األداء اإلداري بالشركة فضال عن تقدمي 

خدمات استشارية ملجموعة شركات جراند منذ تاريخ تعيينه بالشركة.

استقالة مدير عام »جراند« حسين زمان من منصبه

»التجارة« تشهد إحالة 7 مديرين و4 مراقبين 
للتقاعد وقرارات تسكين وظائف جديدة

توجه الهارون إلصدار هذه القرارات 
الوزارية يأت����ي تزامنا مع انتظار 
احلكوم����ة لنتائج دراس����ة ديوان 
اخلدمة املدنية فيما يتعلق بإحالة 
من جتاوزت خدمتهم 30 عاما إلى 
التقاعد، علما أن »الديوان« سيحصر 
اعداد من جتاوزت خدمتهم 30 عاما 
التي يشغلونها  القطاعات  ويحدد 
وتخصصاتهم ومدى ندرتها وحاجة 
الوزارات اليها، وس����يرفع دراسته 
الى مجلس الوزراء لتحديد مصير 

هذه الفئة.

11 شركة تعقد جمعياتها العمومية
قالت وزارة التجارة والصناعة ان 11 ش��ركة تعمل في قطاعات 
اقتصادية مختلفة س��تعقد اجتماعات جمعياته��ا العمومية العادية 
وغي��ر العادي��ة في الفترة بني 29 أغس��طس اجل��اري والثاني من 
س��بتمبر املقبل. وذكرت الوزارة على موقعها االلكتروني ان بعض 
هذه اجلمعيات ستعقد في مبنى الوزارة مبجمع الوزارات وبعضها 
اآلخر في مقار الش��ركات ذاتها، مضيفة انها س��تعلن اسبوعيا عن 
اجلمعيات املقررة لكل شركة في االسبوع الذي يسبق موعد انعقاد 
جمعيتها العمومية. وأوضحت ان اربع ش��ركات س��تعقد جمعياتها 
العمومية في 29 أغسطس اجلاري هي محمد عبداحملسن اخلرافي 
القابضة والتس��هيالت للتمويل العقاري والفج��ر العاملية القابضة 
واملعجل لالدوية. وأش��ارت الى أن هناك ش��ركات اخرى س��تعقد 
جمعياتها العمومية في 30 اغسطس اجلاري هي برقان حلفر اآلبار 
وكاري��ر الكويت للتكييف وجمان الوطني��ة العقارية فيما لن تعقد 
أي جمعي��ة عمومية في 31 أغس��طس اجلاري. وقالت ان عموميتي 
ش��ركتي كوالتي مارين وصف��وان للتجارة واملقاوالت س��تعقدان 
في االول من س��بتمبر املقبل وان ش��ركتني اثنتني فقط ستعقدان 
جمعيتيهما العموميتني في 2 سبتمبر وهما املتحدة الدولية القابضة 

واملجموعة الدولية لالستثمار.

سيكون الطعن في احملكمة الطريق 
األمثل ام����ام املتضررين. واعربت 
املصادر عن قلقها من االس����تغناء 
ع����ن ذوي اخلبرات م����ن املديرين 
واملراقبني خاصة انه لم يكن ه�ناك 
تأهي����ل للصف الثان����ي »املراقبني 
ورؤساء األقسام« حتى ال يؤثر ذلك 
سلبا على س����ير العمل بالوزارة. 
واش����ارت املصادر الى ضرورة ان 
يتم تعيني الش����خص املناسب في 
املكان املناسب حرصا على تطوير 
العمل بالوزارة. وبينت املصادر ان 

عاطف رمضان
كش����فت مص����ادر مطلع����ة 
ل�»األنب����اء« ع����ن توج����ه وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون 
الى اصدار مجموعة من القرارات 
الوزارية إلحال����ة 7 مديرين و4 
مراقبني تقريبا الى التقاعد حيث 
جتاوزت مدة خدماتهم بالوزارة 30 
عاما، اضافة الى قرارات الندب أو 
تسكني وظائف جديدة في االماكن 
الشاغرة. ووس����ط توقعات بأن 
تعلن الوزارة عن قرارات اإلحالة 
املقبل  للتقاعد خالل االس����بوع 
اكدت مصادر مقربة من الوزارة 
ان الهارون يسعى إلصدار قرارات 
اإلحال����ة للتقاع����د بالتزامن مع 
قرارات تعيني وتسكني وظائف 
جديدة وذلك لتسكير الباب أمام 

»الواسطات« في هذا الشأن.
واوضحت املصادر ان الوزير 
كلف مسؤولني في الوزارة لرصد 
من أمتوا 30 عاما بالوزارة واعداد 
كشوف بهم متهيدا إلصدار القرارات 
الوزاري����ة بحقه����م وذلك تنفيذا 
لتوصيات مجلس الوزراء وديوان 
اخلدمة املدنية فيما يتعلق بإحالة 
من جتاوزت خدماتهم 30 عاما الى 
التقاعد. هذا وقد توقعت املصادر 
ان تشمل قرارات االحالة للتقاعد 
وكيلني مساعدين بالوزارة على اال 
يتم السماح بالتجديد لهم خالل 
الفترة املقبلة. وتساءلت املصادر 
عن موقف املخالفني لقرارات ديوان 
اخلدمة املدنية، مشيرين الى انه 
في حال مت تثبيتهم في وظائفهم 

الهارون طلب من مسؤولين كشوف أسماء من تجاوزت خدماتهم 30 عامًا

الكندري: »حيات لالتصاالت« تعتزم االستحواذ 
على أبراج اتصاالت في الخليج وأفريقيا

تعيد تأجيرها لمدة 10 سنوات بأرباح تفوق الـ %30

طارق الكندري

أحمد يوسف
الرئيس والعضو  قال نائب 
املنت���دب ف���ي ش���ركة حي���ات 
لالتصاالت ط���ارق الكندري ان 
الشركة تعتزم االستحواذ على 
مجموعة م���ن أبراج االتصاالت 
في أسواق دول اخلليج والقارة 

األفريقية.
وأضاف الكندري ل� »األنباء« 
انه في انتظ���ار نتائج عدد من 
املناقصات التي كانت قد تقدمت 
ان  اليها الشركة مؤخرا، مؤكدا 
فرص الش���ركة للحصول على 
أكثر من مناقصة في هذا املجال 

كبيرة جدا.
وبني ان اجتاه الش���ركة الى 
ش���راء أصول هذه االبراح يعد 
حت���وال مهما في إس���تراتيجية 
انه سيتم شراء  الشركة، حيث 
األصول وإعادة تأجيرها لألكثر 
من مشغل وتعظيم خدماته مبا 
يعود مبزيد م���ن األرباح على 

الشركة.
وأكد ان ه���ذه اخلدمات تعد 
ف���ي عالم  األحدث م���ن نوعها 
االتصاالت في العالم، حيث انها 
حديثة العهد في أوروبا وأميركا 

والهند.
وأش���ار ال���ى انه ل���م تقدم 
ش���ركة في منطقة اخلليج على 
هذه اخلدمات سوى »االتصاالت 

السعودية«.
وأوضح ان الش���ركة سوف 
حتصل على عائدات شهرية كبيرة 
من هذه األب���راج نظرا لإلعادة 
تأجيرها لنفس املالك باإلضافة 
الى مس���تأجرين آخرين ملدة 10 
س���نوات مببالغ مالية شهرية 

كبيرة لشركات.
وتوقع ان حتقق الشركة ألرباح 
تفوق نسبتها ال� 30% من تأجير 
هذه األبراج فضال عن االحتفاظ 
باألص���ول، مؤك���دا ان العوائد 
إيرادات  الثابتة تعزز  الشهرية 

الشركة على املدى الطويل.
وأكد على ان الشركة متتلك 
الكثير م���ن اخلبرات والكفاءات 
القادرة على  املدربة  البش���رية 

إدارة وتشغيل هذه االبراج وذلك 
من خبراتها في إدارة ش���بكات 
في الكويت والبحرين باإلضافة 

الى عمان.
وفي رده على سؤال يتعلق 
بالتدابير املالية الالزمة لتمويل 
مجموع���ة االس���تحواذات، قال 
الكن���دري: »ان ل���دى الش���ركة 
التمويلية  البدائل  مجموعة من 
التي تلبي هذا الغرض، باإلضافة 
إلى ان هناك اجتاها لزيادة رأسمال 
الشركة، فضال عن كون الشركة 
تتمتع بعالقات جيدة مع 4 بنوك 
محلية ابدوا استعدادهم لتمويل 
العمليات بناء على تاريخ  هذه 
وسمعة الشركة من جانب ومن 
جانب أخرى للعقود طويلة املدى 
التي حتظى بها الشركة وتوافر 
إيرادات ش���هرية مببالغ كبيرة 

نسبيا«.
وقال ان هذا اجتاه عاملي جديد 
يؤكد على قدرة قطاع االتصاالت 
على النمو والتطور، وان العديد 
من شركات الشبكات ستتحول 
الى عملية االستحواذ على هذه 
األص���ول ملزيد م���ن العمليات 
التش���غيلية وأيض���ا لتخفيف 
األعب���اء املالي���ة واإلدارية على 
شركات االتصاالت، باإلضافة الى 
إتاحة مزيد من اخلدمات التي تقدم 

من خالل هذه األبراج.

سلطان: »أجيليتي« تتجه نحو تقديم خدمات لوجستية 
في الدول النامية وتحقيق معدالت نمو مرتفعة

تساهم في عمليات إغاثة منكوبي فيضانات باكستان باعتبارها عضواً في مبادرة األمم المتحدة

جانب من عمليات االغاثة التي تقوم بها »اجيليتي« في باكستان

توزيع التبرعات العينية على منكوبي باكستان امام مكتب »أجيليتي« باكستان

)قاسم باشا(طارق سلطان متحدثا لوسائل اإلعالم خالل املؤمتر الصحافي

سيتم إرسالها إلى باكستان، من 
خالل مركز الفنار، وهي منظمة 

غير ربحية.
 وتبرع العاملون في باكستان 
براتب يوم واحد، في حني أن 
حملة تبرع���ات عبر اإلنترنت 
التي أطلقتها »أجيليتي« مكنت 
املوظفني في جميع أنحاء العالم 
من التبرع ملساعدة املنكوبني.

حيث س���يتم التبرع بهذه 
املبالغ املالية التي مت جمعها إلى 
الهيئة الطبية الدولية، على أن 
توجه »أجيليتي« التبرعات التي 
قدمها املوظفون، لدعم ضحايا 
الكارثة الطبيعية في باكستان 
والتي تعد هي األقوى على مدار 

تاريخ البالد.

المسؤولية االجتماعية 

وحول المسؤولية االجتماعية 
للش�ركة ش�ارك��ت أجي��لي�تي 
في أكثر من 418 مشروعا ضمن 
خطتها للم�ساهمة المجتمعية 
في 57 دولة، تقدموا بمختلف 
ان���واع المش���اركة الممكن���ة 
لحوالي 500 ألف شخص من 

المنكوبين.
الكارثة رقم 20  وتعد هذه 
التي تستجيب لها »أجيليتي« 
منذ عام 2006، وبلغت قوة العمل 
المش���اركة في هذه المشاريع 
حوال���ي 5000 موظف متطوع 
في كل عام كرد للجميل تجاه 

مجتمعاتهم.
ويتيح برنامج »أجيليتي« 
للموظفين فرصة المساهمة في 
تمويل المش���اريع التي تحمل 
معنى لهم وتساهم في خدمة 

المجتمع.

مخصصة للتعامل مع البضائع 
التي تتأثر باحلرارة في بيشاور، 
وتكريس وس���ائل لنقل مواد 
االغاثة ال���ى نقطة جتميع في 
سوكور، مبنطقة السند والقيام 
بالعمليات والدعم اللوجستي 
وتوفي���ر املوظف���ني التقنيني 
املؤهل���ني إلدارة جهود اإلغاثة 
الشاملة، والتخزين واملناولة 

للحاويات والشاحنات.

حملة اإلغاثة

وفيما يتعلق بدور العاملني 

في الش���ركة ق���ال ان موظفي 
أجيليتي في باكس���تان قاموا 
النطاق  بإطالق حملة واسعة 
لإلغاث���ة وتوزي���ع اآلالف من 
الغذائية اجلافة  املواد  حقائب 
وم���واد اإلغاثة األخرى على 5 
آالف أسرة في املناطق النائية 
واملناطق احمليطة بها في سوكور 
وخير بور، باإلضافة إلى ذلك، 
أطل���ق العاملون ف���ي مكاتب 
»أجيليتي قطر« حملة للتبرع 
وجمع املالب���س والبطانيات 
وامل���واد الغذائية املعلبة التي 

الطبيعي���ة والصراعات، ومن 
هذا املنطلق توجهت مجهودات 
»اجيليتي« نحو تقدمي املساعدات 
ملنكوبي كارثة باكس���تان عبر 
توفير مساحات تخزينية لكتلة 
اخلدمات اللوجيستية التابعة 
لالمم املتحدة في منطقة مولتان 
بباكستان، وذلك لدعم أنشطة 

اإلغاثة في منطقة بنجاب.
وتضم املساحات التخزينية 
الدقيق،  م���واد غذائية مث���ل 
والبسكويت عالي الطاقة وزيت 
الطعام والتبرع بحاويات مبردة 

محمود فاروق
أكد رئي���س مجلس االدارة 
والعضو املنتدب لشركة اجيليتي 
ط���ارق س���لطان أن الش���ركة 
س���تركز عملياته���ا التجارية 
في ال���دول النامية عبر تقدمي 
خدمات لوجستية جديدة خالل 
الفترة املقبلة، مبينا أن الشركة 
تستهدف االستحواذ على حصة 
سوقية كبيرة فيها واحلصول 
عل���ى »حصة األس���د« بعد أن 
وصل عدد ال���دول التي تعمل 
بها إلى أكثر من 120 دولة حتى 
اآلن، وس���ط توقعات بتحقيق 
مع���دالت من���و مرتفعة خالل 
السنوات املقبلة نظير التوسع 
في العمليات اللوجستية بالدول 
النامية. وقال س���لطان خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقد أمس 
لإلعالن عن مجهودات »أجيليتي« 
نحو تقدمي املساعدات ملنكوبي 
كارثة باكس���تان بالشراكة مع 
ش���ركتي ubs وtnt أن الشركة 
لديها ميزانية ملثل هذه الكوارث 
فضال عن فرق خاصة ملساعدة 

منكوبي الكوارث.
وأضاف أن »أجيليتي« تنشر 
موظفيها لهذا العمل التطوعي 
كجزء من املشاركة في مبادرة 
فرق تقدمي اخلدمات اللوجيستية 
 )LET’s( ودعم حاالت الطوارئ
التي تعمل على توفير سلسلة 
النقل  اإلمدادات م���ن عمليات 
واإلمداد والتوريد لدعم عمليات 
اإلغاثة، موضحا أن الشركة تقدم 
اللوجيستية مجانا،  خدماتها 
مس���تعينة باخلبرة الواسعة 
لديها في مجاالت النقل واإلمداد 
للمناطق التي ضربتها الكوارث 

»وضوح«: تقّلبات األسهم تعكس رغبة 
المستثمرين في رؤية متغيرات جديدة

قال التقرير األس���بوعي لش���ركة وضوح 
لالستش���ارات االقتصادية ان التقلبات التي 
شهدتها األسهم خالل األسبوع الماضي تعكس 
رغبة المستثمرين في رؤية متغيرات جديدة 
تعزز من مستويات الثقة لديهم في الشركات 
بحيث تدعم من قراراتهم االس���تثمارية، فمن 
خالل تلك المتغيرات الجديدة يتم بناء المواقع 

مجددا ومن ثم استمرار مسيرة االرتفاع.
وأش���ار التقرير الى ان تراجعات المؤشر 
الحالية تأتي ضمن تحرك عرضي يسيطر على 
أداء المؤش���ر خالل الفترة األخيرة، وتحديدا 
منذ الثامن والعش���رين من يوليو الماضي، 
وتنحصر تحركات المؤشر داخل هذا النطاق 
العرضي بين مستوى دعم يبلغ 6.600 نقطة 

ومستوى مقاومة يبلغ 6.700 نقطة.
وذكر التقرير ان المعطيات الفنية قصيرة 
األجل تشير إلى أن تراجعات المؤشر الحالية 
تستهدف اس���تجماع العزم والتقاط األنفاس 
بغية استئناف الموجات التصاعدية مرة أخرى، 
مستهدفة في ذلك الوصول إلى منطقة المقاومة 
6.715 � 6.745 نقطة وصوال إلى مستوى 6.840 
نقطة في حال االختراق واإلغالق أعلى المنطقة 

األولى بصورة صحيحة.
هذا وأنهى س���وق الكويت لألوراق المالية 
تداوالت األسبوع الرابع من شهر أغسطس على 
تراجع طفيف حيث أغلق المؤش���ر السعري 
عند مستوى 6.645.6 نقطة متخليا عن %0.54 
عن إغالق األس���بوع السابق الذي بلغ 6.682 
نقطة، في حين أنهى المؤشر الوزني تداوالت 
هذا األسبوع مغلقا عند مستوى 433.71 نقطة 
بزيادة مقدارها 0.78% مقارنة بإغالق األسبوع 

السابق عند 430.36 نقطة.
ومقارنة بتداوالت األسبوع السابق فقد بلغ 
إجمالي القيمة المتداولة لهذا األسبوع ما يقارب 
173.0 مليون دينار مقارنة بنحو 208.1 ماليين 
دينار خالل األسبوع السابق بتراجع مقداره 
16.9%، فيما ارتفعت كمية األس���هم المتداولة 
لهذا األسبوع بنحو طفيف 5.0% لتبلغ بنهاية 
هذا األس���بوع 846.4 مليون س���هم من خالل 
تنفيذ 14.681 صفقة. هذا وقد بلغ متوس���ط 
قيمة الت���داول اليومي 34.5 مليون دينار من 

خالل متوسطات كمية متداولة تعادل 169.3 
مليون س���هم يوميا تقريبا على معدل 2.935 

صفقة يوميا.
وعلى صعيد القطاعات، فقد شهدت تداوالت 
السوق تباينا في أدائها حيث تصدر االرتفاعات 
قطاع البنوك والذي أغلق مؤشره السعري عند 
مس���توى 10.237 نقطة، مرتفعا بواقع %1.90 
مقارنة باألسبوع السابق مستحوذا على قيمة 
تداول تعادل 49.76% من قيمة تداوالت السوق 
اإلجمالية، يليه قطاع االستثمار بواقع ارتفاع 
مقداره 1.18% في مؤشره السعري والذي أغلق 

عند مستوى 4.776.6 نقاط.
ومن حيث التراجعات، فقد تصدرها قطاع 
الصناعة ليغلق مؤشره السعري عند مستوى 
5.241.3 نقاط متخليا عن 3.66% وبقيمة تداول 
تعادل 12.58% من إجمالي القيمة السوقية، يليه 
قطاع الخدمات والذي تراجع مؤشره السعري 
بنحو 0.79% مغلقا عند مس���توى 14.633.7 
نقاط بقيمة تداول 13.95% من إجمالي القيمة 

المتداولة.
أما من حيث نش��اط الق���طاعات فقد تصدرها 
قطاع البنوك باس���تحواذه على 49.76% من 
قيمة تداوالت الس������وق، يليه في الن��شاط 
قطاع الخدمات حيث حقق قيم��ة تداول تعادل 
13.95% من إجمالي قيمة تداوالت الس������وق 
وحق���ق قطاع التأمين أق���ل قيمة تداول لهذا 
األسبوع حيث بلغت 0.29% من إجمالي القي��مة 

السوقية.
وعلى صعيد األسهم فقد تصدر سهم »وطنية 
د ق« قائم���ة االرتفاعات بواقع 29.4% ليغلق 
عند 66 فلس���ا، يليه سهم آبار مرتفعا بواقع 
17.6% فيما جاء سهم كويتية في المرتبة الثالثة 
مرتفعا 13.0%، وفي المقابل تصدر التراجعات 
سهم التغليف بنحو 33.7% حيث أغلق عند 
345 فلسا، يليه سهم البناء متخليا عن %20.0 

ثم سهم سفن بخسارة مقدارها %13.8.
أما من حيث نشاط األسهم فقد حقق سهم 
بيتك أعلى قيمة تداول خالل هذا األسبوع بلغت 
19.27 مليون دين���ار وأغلق عند 1.100 فلس، 
يليه وطني بقيمة تداول مقدارها 18.49 مليون 

دينار، حيث أغلق عند 1.380 فلس.
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