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عموميتها وافقت على توصيات مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح

بسعر يبدأ من 500 دينار وتوقعات بتحقيق مبيعات تتجاوز الـ 300 شاشة في السنة

»الصناعات المتحدة«: خسائرنا نتيجة بيع حصتنا في »همبل«
 وانخفاض القيم السوقية لمحافظنا وظروف السوق

11.23 مليون دينار خسائر الشركة في 2009 نتيجة ألوضاع استثنائية وتحديات أخرى

»مسار الجزيرة« تطرح ألول مرة في الكويت »الشاشة المرآة«

مجموعة الجابرية تنظم األسبوع الكويتي السادس في مصر
حتت رعاية رئيس الوزراء في جمهورية مصر العربية 
د. أحمد نظيف يقام األس����بوع الكويتي السادس حتت 
شعار »الكويت في مصر«، خالل الفترة من 27 إلى 29 

أبريل.
وأش����ارت مجموعة اجلابرية للمع����ارض، املنظمة 
لألس����بوع، في بيان لها إلى أن األسبوع يقام في فندق 
سيتي س����تارز انتركونتيننتال مبشاركة أكثر من 50 

هيئة ومؤسسة كويتية في مختلف املجاالت.
وأكد البيان أن جناح الدورات اخلمس السابقة ساهم 
بشكل كبير في تزايد اإلقبال على املشاركة من الهيئات 
واملؤسس����ات الكويتية في هذا املهرج����ان الكبير الذي 
يسهم بش����كل كبير في منو وتطور العالقات املتميزة 

بني الكويت وجمهورية مصر العربية.
وأوضح البيان ان الهدف من إقامة األسبوع هو زيادة 
فرص االس����تثمار الكويتي املصري عل����ى كل الصعد، 
كمجاالت االتصاالت وتقنية املعلومات والسياحة والعقار، 

من خالل اتاحة املجال امام املستثمرين ملناقشة األفكار 
االستثمارية فيما بينهم، ضمن اطار العالقات املتميزة 
التي جتمع البلدين وكذلك عرض اخلدمات التي تقدمها 

الدولة للمواطنيني واملقيمني. 
وأضاف ان تنظيم هذا االسبوع يأتي في وقت يشهد 
فيه االقتصاد املصري استقرارا قائما على ارتفاع معدالت 
النمو، وه����و األمر الذي يتيح املن����اخ املالئم لتوظيف 
االستثمارات الكويتية في مشاريع مجدية للمستثمرين 

العرب واالجانب.
ونوه البيان باالهتم����ام الكبير باملعرض من جانب 
الشخصيات والهيئات املصرية، خصوصا في املجاالت 
االقتصادي����ة واإلعالمية، إذ يحظى بحضور عدد كبير، 
باإلضاف����ة إلى االهتمام اإلعالم����ي الكبير باملعرض من 

جانب الفضائيات ووسائل اإلعالم املختلفة.
وش����دد البيان على أن هذا املع����رض فرصة مواتية 
إللق����اء الضوء على التطور الكبي����ر الذي وصلت إليه 

املؤسسات والهيئات الكويتية، ومنو احلركة االقتصادية، 
ما يسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على اإلجنازات 
الكويتية في مختل����ف املجاالت في عاصمة كبيرة مثل 
القاهرة املصري����ة، والكويت بفوائضها املالية ميكن ان 
تكون مصدرا لالستثمار في مصر، كما أنها تعتبر سوقا 
جتارية تشكل منفذا مهما للصادرات املصرية، بجانب ما 
تشكله الكويت من سوق ملجال عمل شركات املقاوالت 

املصرية.
وشهدت االستثمارات الكويتية في مصر معدالت منو 
عالية في الس����نوات االخيرة واتسمت بتنوعها لتشمل 

اغلب مجاالت االستثمار.
وال شك في ان العالقات الكويتية املصرية، بشقيها 
الرسمي والشعبي، وما حتمله من مشاعر ود واحترام 
متبادل����ني متثل منوذجا حيا ملا يج����ب ان تكون عليه 
العالقات العربية، وتشكل حافزا إلحياء التضامن العربي 

والعمل العربي املشترك.

الشيخ خليفة العبداهلل مترئسا اجلمعية العمومية للشركة

محمد الفوزان وراجو مالهوترا عقب اللقاء

خالد اجلري وبتريشيا قهواتي خالل املؤمتر الصحافي 

أحمد يوسف
قال رئيس مجلس إدارة شركة 
الصناعات املتحدة الشيخ خليفة 
العبداهلل ان الشركة قد واجهت 
بعض التحديات نتيجة للظروف 
االقتصادي���ة احمللية � بالدرجة 
األولى � والتي أثرت على األداء 
في 2008 بصورة مباشرة، وأيضا 
الستمرار تبعات تلك الظروف 
خالل 2009 فقد واجهت الشركة 
حتديات أخرى استثنائية محققة 
خسائر خالل العام املاضي بقيمة 

11.23 مليون دينار.
جاء ذل���ك أمس خالل انعقاد 
العادية  العمومي���ة  اجلمعي���ة 
للشركة بنس���بة حضور بلغت 
62.9%، مشيرا إلى أن هناك احد 
عوامل خسائر الشركة متثل في 
انخفاض القيم السوقية حملافظ 
األسهم، وطبيعة وحجم االلتزامات 
املالية واملطلوبات املتداولة، األمر 
الذي أدى إلى تبني إدارة الشركة 
لسياس���ة محاس���بية متحفظة 
من خ���الل أخذ مخصصات لكل 
استثماراتها مبا فيها االستثمارات 
املتاحة للبيع لتنخفض خسائر 
العام احلالي إل���ى 7.36 ماليني 
دينار تتضمن خس���ارة دفترية 
غير محققة بقيمة 3.34 ماليني 

دينار.
وأض���اف انه ميك���ن إرجاع 
اخلسائر احملققة إجماال إلى بيع 
كامل مساهمة الشركة في شركة 
التزامات  أصباغ همبل لتسديد 
الشركة املتمثلة في سداد قيمة 
السندات املستحقة الدفع، عالوة 
العادلة  القيم���ة  على انخفاض 

أعلنت شركة »مسار اجلزيرة« 
للتجارة العامة واملقاوالت التابعة 
ملجموعة شركات جوهرة الفنار 
عن إطالق املنتج اجلديد للشركة 
وهو »الشاشة املرآة« وهي الوكالة 
احلصرية من ش���ركة »إيه دي 
نوت���ام« في الكوي���ت ومنطقة 

اخلليج العربي.
وبهذه املناسبة قال مدير عام 
الشركة خالد اجلري في مؤمتر 
الش���ركة أمس  صحافي عقدته 
ان الش���ركة ب���ادرت في خطوة 
جريئ���ة إلى الدخ���ول إلى عالم 
التقنيات واألجهزة الذكية التي 
تواك���ب متطلب���ات العمالء من 
بوابة اكبر األسماء التجارية مثل 
ماركة »ايه دي نوتام« وماركة 
»انب���الن« وماركة »اي دي ام«، 
وماركة »بيها وستينيل« و»اس 
كي اس« وغيرها من األسماء ذات 
العريقة في  التجارية  العالمات 

عالم التكنولوجيا العصرية. 
وتوق���ع اجل���ري أن حتقق 
الش���ركة مبيعات تتج���اوز ال� 
300 شاشة خالل العام احلالي، 
على أن حتقق الش���ركة تارجت 
مبيعات يقدر ب� 2 مليون يورو 
أن الشركة  السنة، موضحا  في 
جنحت خالل الفترة املاضية في 
توقيع عدد من العقود احلصرية 
لتوريد احدث األجهزة كان أهمها 
فندق للشركة التجارية العقارية 

في منطقة الساملية.

تنويع مصادر الدخل

وعن السعر املستهدف للجهاز 
اجلديد ق���ال اجلري ان س���عر 
اجلهاز س���يبدأ م���ن 500 دينار 
حسب املواصفات التي يتطلبها 

من ناحية أخرى وكرد فعل 
للجه���ود املبذولة خ���الل العام 
املاض���ي، أكد ان هناك حتس���نا 
ملموسا في أوضاع املساهمات 
التش���غيلية الرئيس���ية، حيث 
التش���غيلية  ارتفع���ت قدراتها 
وحققت نتائج إيجابية كما يتضح 
من أداء شركات املجموعة، وبصفة 
أداء شركتي »سدافكو«  خاصة 
و»القرين«. ونتوقع حتقيق نتائج 
أفضل خالل الفترة املقبلة نظرا 
لبداية عمليات التشغيل الفعلية 
لعدد من املش���اريع الرئيس���ية 
التابع���ة ملجموع���ة  اجلدي���دة 

الشركات.
وأضاف أن السياسة املتوازنة 
التي حت���رص عل���ى تطبيقها 
إدارة الشركة، في ظل التحديات 
االستثنائية املتعاقبة، ستمكننا 
من جتاوز األوضاع والظروف 
االقتصادية املضطربة. وإذ نحن 
على أعتاب عام 2010، فإننا نؤكد 
أننا عازمون على مواصلة  لكم 
املس���يرة لتحقيق نتائج أفضل 
بدعمكم املستمر وبثقتكم الغالية 
حيث تعكف إدارة الشركة حاليا 
على دراس���ة اخليارات املتاحة 
لتحديد أفض���ل البدائل وصوال 
إلى ما فيه أقصى منفعة ممكنة 

للسادة املساهمني.
من جانبه، استعرض نائب 
اإلدارة والعضو  رئيس مجلس 
املنتدب عيس���ى خالد العيسى 
جدول أعمال اجلمعية العمومية، 
حيث مت���ت املوافقة على جميع 
توصيات مجلس اإلدارة وإقرارها 

باإلجماع، دون توزيع أرباح.

لالستثمارات العقارية نظرا إلعادة 
تقييم األصول، وأخيرا مصروفات 

التمويل خالل 2009.
وق���ال انه في إط���ار عملية 
إعادة جدولة املطلوبات املتداولة 
للش���ركة مع األخذ في االعتبار 
مالحظات مدققي احلس���ابات 
حول بيانات امليزانية العمومية 
املجمعة نهاي���ة العام املاضي، 
فقد قامت الشركة باتخاذ عدة 
خطوات تنفيذية جذرية - وفق 
املعايير احملاس���بية العاملية - 
متثلت في إعادة جدولة قروض 
الشركة بقيمة 40 مليون دينار 
أي ما ميث���ل 43.1% من إجمالي 
الق���روض املس���تحقة كما في 
نهاية الع���ام املاضي وذلك من 
قروض قصيرة األجل إلى قروض 

إلى  متوسطة األجل، باإلضافة 
سداد بعض القروض وااللتزامات 
املالية اخلاصة بالشركة بقيمة 
25 ملي���ون دينار أي ما يعادل 
23.3% من إجمالي قيمة القروض 
املس���تحقة عليها كما في نهاية 

العام املاضي.
وأش���ار الى انه مت االنتهاء 
من إعادة تصنيف استثمارات 
الشركة في الش���ركات التابعة 
والزميل���ة وفق���ا للمعايي���ر 
العاملية املعتمدة،  احملاس���بية 
األمر الذي أدى إلى خفض إجمالي 
املتداولة  القروض واملطلوبات 
بقيم���ة 42.5 مليون دينار مبا 
ميثل 40% م���ن قيمة القروض 
البيانات  الواردة في  اإلجمالية 
املالية املجمعة للش���ركة نهاية 

العام املاضي، حيث تتعلق تلك 
القروض مبطلوبات الشركات 

الزميلة.
هذا، ولفت الى ان اخلطوات 
العملية التي نفذتها الشركة قد 
أدت إلى شطب كامل مالحظات 
مدققي احلسابات حول البيانات 
املالية املجمعة للشركة، وبذلك 
تكون اإلدارة قد وفت بوعودها 
للسادة املساهمني فيما يتعلق 
املالية  بإعادة جدولة أوضاعها 
خالل املدى الزمني احملدد لذلك، 
األم���ر الذي يؤكد عل���ى متانة 
وصالبة الوضع املالي للشركة 
وجناحها في معاجلة أوضاعها 
املالية. ومن ثم نتطلع إلى حتسن 
تلك البيانات املالية في املستقبل 

القريب.

العميل، مش���يرا إلى أن الشركة 
تسعى إلى تنويع مصادر دخلها 
كإستراتيجية طويلة املدى تقيها 
من مخاطر االنزالقات في األزمات 
املالية الطارئة وفي الوقت نفسه 
تكون سياسة تنبع من ضرورة 
التي من شأنها  توزيع املخاطر 
أن حتفظ للشركة مركزها املالي 
القوي بعد أن اقتصرت نشاطات 
الش���ركة لفترة من الزمن على 

العقود التجارية.
وبني أن السياسة التحفظية 
للشركة دفعت إلى ضرورة حتقيق 
نقل���ة نوعية في عمر الش���ركة 
وذلك من خالل الدخول إلى عالم 
التكنولوجيا ومواكبة معطيات 
العصر من احلداثة والتطور الذي 
ميتاز به هذا العالم، خاصة في ظل 
امتالك الشركة للخبرة في مجاالت 
عديدة من االستثمار سواء كان 
في القطاع العقاري أو التجاري 

أو السياحي أو اخلدمي.
وأكد أن اقتران اس���م »مسار 

العام���ة  اجلزي���رة« للتج���ارة 
واملق���اوالت باألس���ماء الالمعة 
العريق���ة في عالم التكنولوجيا 
وجناحها املتواصل على مر السنني 
املاضية كان ل���ه ابرز الدور في 
حصولها على الوكالة احلصرية 
ملاركة »إيه دي نوتام« وهي ماركة 
الشاش���ة املرآة التي تعتبر أحد 
احلل���ول العصرية التي تقدمها 
مسار اجلزيرة لعمالئها فضال عن 
بقية املنتجات األخرى كاإلضاءة 
الذكية والتكنولوجيا الالسلكية 
وأنظمة الصوت الفريدة وأنظمة 
التحكم املنزلي وأنظمة التعقب 

وغيرها.
أن الشركة متلك  إلى  واشار 
اآلن ممثال لها في اململكة العربية 
الس���عودية إضاف���ة إلى وكيل 
خاص بها في اإلمارات العربية 
املتحدة الى جانب مكتب الشركة 
الرئيسي في الكويت ومعرضها 
الكبير الكائن في دار العوضي، 
مبينا أن الشركة ستقوم بخطوات 

مستقبلية مدروسة وموضوعة 
ضمن اخلطة اإلستراجتية للشركة 
تتمثل في افتتاح فروع للشركة 
في كل من مملكة البحرين ودولة 
قطر وسلطنة عمان وكل ذلك في 
سبيل تغطية الطلب على جميع 

منتجات الشركة.

تقنيات عالية الجودة

م���ن جانبها حتدث���ت مدير 
التسويق واملبيعات في الشركة 
بتريشيا قهواتي عن املواصفات 
التي  الفريدة  الفنية واملي���زات 
ينفرد بها املنتج اجلديد »الشاشة 
امل���رآة، مؤكدة أن املنتج اجلديد 
يتميز بتقني���ات عالية اجلودة 
ومواصفات فنية متطورة جدا 
ميكن اعتباره���ا ثورة في عالم 
التكنولوجيا واملرئيات. وأوضحت 
قهواتي أن اجلهاز اجلديد يعد نقلة 
التطبيقية  النواحي  نوعية من 
فهي شاشات أملانية الصنع يتم 
تفصيلها حسب الطلب لتتناسب 

م���ع جمي���ع األذواق وتنف���رد 
بخصائص متيزه���ا عن جميع 
الشاشات األخرى مثل تعددية 
االستعمال وسهولة التركيب عن 
طريق نظام تعليق مغناطيسي 
وتوفير الطاقة لعدم احلاجة إلى 
مراوح التبريد والعمل اآلمن حتت 
الظروف الصعبة حيث انها مزودة 
مبحول طاقة 12 أو 24 فولت تؤمن 
بيئة آمنة في احلمامات والتجهيز 

الكهربائي اخلارجي.
وأضافت أن »الشاشة املرآة« 
تنفرد بالعديد من امليزات واألفكار 
اإلبداعي���ة من الناحي���ة الفنية 
والتصميمية والبيئية فهي مزودة 
بعدة أن���واع من أجهزة التحكم 
لتتماشى مع جميع االستعماالت 
اخلاص���ة، وخصوصا ضد رذاذ 
املاء، إضافة إلى تزويدها بتقنية 
RF على عكس األجهزة العادية 
وذلك لتفادى انعكاس األش���عة 
على الزجاج مع خاصية العمل 

عن طريق اللمس.

الفوزان: البنك حريص على طرح أفضل الخدمات

»ماستر كارد العالمية« تشيد بجهود »بيتك«
لتعزيز األمان لمستخدمي بطاقاته االئتمانية

»الوطنية العقارية« 
 ترعى الشباب »لوياك«

عدد السياح حول العالم 
يرتفع إلى مليار نهاية العام الحالي

اكد متخصصون بشؤون السياحة والفنادق 
في دول اخلليج العربي ان على القطاع السياحي 
اخلليجي والعاملي التفكير جديا بانتهاج امناط 
س���ياحية جديدة تنطلق من تضييق الفجوة 
الفكري���ة والثقافية واملعرفية بني الش���عوب، 
وتتناسب مع اجلهود الدولية املبذولة لتعزيز 
اس���س االمن والس���لم العامليني، وعلى الوجه 
الذي يع���ود باملزيد من الرخاء واالزدهار على 
هذا القطاع احليوي املهم في خضم التحديات 
االقتصادية والسياسية املختلفة التي يشهدها 

عالم اليوم.
وتأتي هذه املقترحات في الوقت الذي اعلنت 
فيه منظمة السياحة العاملية ان معدالت السياحة 
ستشهد انتعاشا في 2010 بعد سنتني صعبتني 
سابقتني، وراهنت على زيادة عدد السياح حول 
العالم بنسبة 3 – 4%، وهي ذات نسبة التراجع 

التي ش���هدتها العام املاضي، والتي قادت عدد 
الس���ياح الى االنخفاض عن 2008، ليصل الى 
نحو 800 مليون سائح فقط حسب تقديراتها 

االولية للمنظمة.
وتشير التوقعات السياحية للسنة احلالية 
في تقارير منظمة السياحة العاملية، ومجلس 
السياحة والسفر العاملي، الى ان هناك امكانية 
واضحة لزيادة  اعداد الس���ياح على مستوى 
العالم، واقترابه من تس���جيل مليار سائح مع 

انتهاء 2010.
ويعزز هذه التوقعات انكش���اف العديد من 
االزم���ات التي تعرض لها العالم خالل العامني 
املنصرمني، متثلت احداها بأزمة االئتمان التي 
ضرب���ت االقتص���اد العاملي، ف���ي حني متثلت 
االخرى في خط���ر االصاب���ة مبرض انفلونزا 

اخلنازي��ر.

أشادت منظمة ماستر كارد العاملية بجهود 
بيت التمويل الكويتي � بيتك � لتعزيز وتطوير 
آليات اس����تخدام بطاقات ماستر كارد � بيتك 
االئتمانية واملسبقة الدفع مبا في ذلك عناصر 
األمان في االستخدام عبر االنترنت أو أجهزة 
نقاط البيع من خالل االعتماد على أفضل األنظمة 

وتصدر السوق الكويتي في هذا املجال.
حيث كان بيتك أول بن����ك يصدر بطاقاته 
االئتمانية بنظام »شب« أو ما يعرف بالطاقة 
الذكية وتبع ذلك بتبديل جميع أجهزته العاملة 
ل����دى التجار للتوافق مع ه����ذا النظام اجلديد 
 3D Secure باإلضافة إلى طرحه مؤخرا خدمة
األولى من نوعها في الكويت لتوفير أمان إضافي 
ملس����تخدمي بطاقات ائتمان بيتك في التسوق 

عبر االنترنت.
وقال املدير العام ملنطقة الش����رق األوسط 
ودول اخلليج ماستركارد راجو مالهوترا، خالل 
لقائه مع مساعد املدير العام للقطاع املصرفي 

في بيتك محمد ناصرالفوزان: 
بيتك من املؤسسات املالية الرائدة في توفير 
حلول الدفع حلاملي البطاقات والتجار، نحن 
سعداء للتعاون مع بيتك إلدخال ماستركارد 
SecureCode للمرة األولى في الكويت، فهي تتيح 
بطاقات آمنة ومريحة وجتربة تس����وق رائعة 
مع مزيد من احلماية والطمأنينة وراحة البال، 
فحاملو بطاقات بيتك � ماستر كارد االئتمانية 
ومسبقة الدفع ميكنهم اختيار كلمة السر اخلاصة 
بهم من اجل حماية أفضل أثناء القيام بعمليات 

خاصة باالنترنت.
من جانبه اعتبر الفوزان ان اخلدمة اجلديدة 
قد عبرت عن متيز بيتك في مجال التكنولوجيا 

واخلدمات، مبا يتماش����ى مع احدث األساليب 
ويعمق مفهوم االهتمام بالعميل من خالل خدمات 
مبس����توى عاملي من الدقة واألمان واجلودة، 
حيث يستطيع عمالء بيتك اآلن أن يستمتعوا 
بتسوق امن عبر االنترنت، من خالل خطوات 
kfh. بس����يطة يجريها العميل عبر موقع بيتك
com وبذل����ك أصبحت كل خدم����ات الدفع عبر 
االنترنت لبطاقات بيتك محمية بهذه اخلدمة 

سهلة االستخدام.
مش����يرا إلى أن التس����وق عب���ر االنترنت 
أصبح سوقا كبيرة ويحتل أهمية لدى العديد 
من الش����ركات التي أصبحت تطرح منتجاتها 
وخدماتها للبيع عبر االنترنت حول العالم، كما 
أن العدي����د من اخلدمات احلكومية أصبح���ت 
تقب���ل الدف�������ع عبر مواقع عل����ى االنترنت 

تسهي���ال على العم���الء واملستخدم��ني.
وأكد الفوزان حرص بيتك على طرح أفضل 
اخلدم����ات واحللول املصرفية املتميزة لتلبية 
متطلبات العمالء ومنحه����م كل ما يحتاجون 
إليه مبنتهى احلداثة واألمانة وبأسلوب مبتكر، 
مشيرا إلى أن اخلدمة اجلديدة تأتي استكماال 
ملنظوم����ة األمان في بطاقات بيتك والتي بدأت 
بإحالل نظام البطاقات الذكية التي انفرد بيتك 
كأول بنك في الكويت بتطبيقها وش����مل األمر 
بعد ذلك تطوير أجهزة نقاط البيع في احملالت 
واملتاجر الكبرى للتوافق مع هذا التطور الكبير 

في أمن استخدام البطاقات.
وتعتبر خدمة 3D Secure احدث االجنازات في 
جهود بيتك في هذا املجال والتي لن تتوقف في 
سبيل أن يتمتع عمالؤه بأفضل وأرقى مستوى 

خدمة وبأعلى درجات األمان.

خليل إبراهيم العبداهلل يصافح فارعة السقاف

انضمت الشركة الوطنية 
العقارية الى الشركات الراعية 
ملركز لوذان إلجنازات الشباب 
»لوياك« وذلك في إطار املشاركة 
اإلجتماعية ضم���ن برامجها 
للمسؤولية االجتماعية في دعم 
وتشجيع األنشطة التي تساهم 

في تطوير مهارات الشباب.
وأوضح الرئيس التنفيدي 
العقارية  الوطنية  للش���ركة 
خليل العبدهلل ان تلك الرعاية 
ال���ى دع���م اخلطوات  تهدف 
الرامية لتطوير قدرات الشباب 
واإلس���هام في تنمية املجتمع 
في جميع مجاالت احلياة، كما 
ترجع أيضا الى تقديرنا للدور 
الذي يقوم به لوياك في تشجيع 
الشباب، واخلدمات اإلنسانية 
التي يقدمها للمجتمع الكويتي 
العربية وتوفير  واملجتمعات 
العدي���د من الف���رص الهادفة 

لتطوير مهارات الشباب.
وقال العبدهلل: إضافة إلى 
رعاية أنشطة لوياك بصفة عامة 
فإن الشركة الوطنية العقارية 
ستقدم رعاية أخرى منفصلة 
ملشروع خيري مشترك بني فرع 
لوياك الكويت وفرع لوياك في 
لبنان، حيث سيشترك مجموعة 
من الشباب الكويتي واللبناني 

في ترميم مجموعة من البيوت 
في املناطق اللبنانية البعيدة 
عن العاصمة. ومن خالل هذه 
األنشطة واملساهمات املختلفة 
أبدى العبدهلل إعجابه الشديد 
باملشاريع التي تقوم بها لوياك 

في مختلف الدول العربية.
من جانبها ش���كرت نائب 
الرئي���س والعض���و املنتدب 
الس���قاف  بلوي���اك فارع���ة 
الش���ركة الوطني���ة العقارية 
على رعايتها الكرمية لبرامج 

الى  وأنشطة لوياك واشارت 
أن الوطنية العقارية من خالل 
دعمها ومساهماتها االجتماعية 
أثبتت التزامها باملساهمة في 
تطوير املجتمع وتقدمه ليس 
فقط على املستوى احمللي وإمنا 
على املستوى العربي أيضا، كما 
أكدت السقاف أن دعم املشاريع 
املشتركة بني الشباب العربي 
من شأنه أن يعزز أواصر احملبة 
والتعاون بينهم ويكرس رسالة 
السالم التي تدعو لها لوياك.

)أسامة البطراوي(.. وبجوار الشاشة املرآة


