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الحميضي: نعيد رسملة »كفيك« لتكون رائدة في عالم ما بعد األزمة المالية
املالية، على ان  الكويت لالوراق 
يكون للمساهم األولوية باالكتتاب 
بحص���ة م���ن االس���هم اجلديدة 
متناس���بة مع عدد أسهمه، وذلك 
وفق املادة 111 من قانون الشركات 

التجارية.
ووافقت اجلمعية كذلك على 
طرح االسهم غير املكتتب بها من 
زيادة رأس املال على مس���اهمني 
ومس���تثمرين ج���دد وتفويض 
مجلس االدارة بدع���وة من يراه 
من املس���تثمرين لالكتتاب بهذه 
االس���هم، كما متت املوافقة على 
تفويض مجل���س االدارة بوضع 
الضوابط والشروط الستدعاء رأس 
املال وبالتصرف في كسور االسهم 
بالطريقة التي يراها مناسبة، كما 
مت تفويض مجلس االدارة بشراء 
10% من عدد اسهم الشركة وفقا 
للقانون، فيم���ا وافقت اجلمعية 
العمومي���ة غي���ر العادي���ة على 
تخفيض رأس املال ثم زيادته وفقا 
ملا وافقت عليه اجلمعية العمومية 

العادية.
ه���ذا وقد انتخب���ت اجلمعية 
ادارة جديدا  العمومية مجل���س 
املقبلة ومت  الث���الث  للس���نوات 
ترش���يح كل من: صالح يعقوب 
يوسف احلميضي، رهام فؤاد محمد 
الغامن، محمود فؤاد محمد الغامن، 
طارق مشاري البحر، محمود امام 
ياسني عويس، عبد احملسن يعقوب 
يوسف احلميضي، وفدوي يعقوب 

يوسف احلميضي. 

الى توافر ميزانية للشركة ذات 
سيولة عالية.

الجمعية العمومية

على جانب آخر وافقت اجلمعية 
العمومية على جميع بنود جدول 
االعم���ال، حيث صادق���ت على 
تقري���ر مجل���س االدارة وتقرير 
مدقق���ي احلس���ابات واملصادقة 
عل���ى امليزانية للعام املنتهي في 
31 ديسمبر 2009، كما متت املوافقة 
على اطفاء اخلسائر املرحلة لعام 
2009 والبالغة 25.3 مليون دينار، 
وذلك بإطف���اء رصيد االحتياطي 
الع���ام مببل���غ 6.3 ماليني دينار 
واالحتياطي القانوني مببلغ 8.9 
ماليني دينار، وع���الوة اإلصدار 
مببلغ 2.2 ماليني دينار، وتخفيض 
رأس املال من 41.9 مليون دينار 
ال���ى 34.1 مليون دين���ار مبقدار 
اخلس���ائر املتراكمة بعد اطفائها 
من االحيتاطيات وعالوة اإلصدار 

البالغة 7.8 ماليني دينار.
كما وافقت اجلمعية العمومية 
العادية على توصية مجلس االدارة 
بزيادة رأسمال الشركة من 34.1 
ملي���ون دينار ال���ى 54.1 مليون 
دينار وذلك عن طريق طرح عدد 
200 مليون سهم لالكتتاب بقيمة 
اس���مية قدرها 100 فلس ودفعة 
واحدة وذلك للمساهمني املقيدين 
بسجالت الشركة في نهاية اليوم 
السابق لبدء االكتتاب في زيادة 
رأس املال وفق قرار جلنة سوق 

4 مراحل، أولها تسدد يوم توقيع 
االتفاقية وآخرها تس���دد في 31 
ديس���مبر من عام 2014 وتقييم 
ألصول الش���ركة والتي متت من 
قبل ط���رف ثالث وهي ش���ركة 
»ارنست أند يونغ« حيث مت تقييم 
أصول الشركة بقيمة تفوق القيمة 
الدفترية بنسبة 15%، األمر الذي 
يعزز متانة الش���ركة، باإلضافة 

الشركة أنهت 2009 ومعدل سيولتها لدى البنوك 16 مليون دينار بزيادة 445% عن 2008
املالية  موافقة جميع املؤسسات 
احمللية والعاملية على بنود خطة 
إعادة هيكلة الديون ودعم كامل 
من املص���ارف الدائن���ة لنموذج 
عمل واستراتيجية كفيك واطالع 
املس���اهمني على زيادة رأس مال 
الش���ركة خالل عام 2010 وإعادة 
هيكلة الديون البالغة 145 مليون 
دينار والتي سيتم سدادها على 

من طابقني واس����عني إضافة إلى 
مساحات خاصة ملواقف السيارات، 
هذا ويتضمن املرفق مطبخا داخليا 
متكامل اخلدمات يلبي حاجات كافة 
املناسبات واألنشطة، مشيرا الى 
أن صالة االحتفاالت في بوليڤارد 
تتميز ببنيتها املتطورة وبقاعاتها 
الفخمة الكبيرة التي تالئم استضافة 
أكبر املؤمترات واملعارض، فضال 
عن االحتفاالت اخلاصة مبا فيها 

األعراس والوالئم الفاخرة.
 وأضاف ان املالعب اخلضراء 
بعيدة عن املنافسة حيث ترتقي 
إلى أعلى املستويات العاملية وتعد 
من أفضل املالعب الرياضية ليس 
فقط في الكويت وإمنا في املنطقة 
بأسرها، وتضم املالعب اخلضراء 
املرافق  مجموعة واس����عة م����ن 
الرياضية، مبا ف����ي ذلك ملعبان 
كبيران لكرة القدم مجهزان بإنارة 
متطورة: ملع����ب لكرة املضرب، 
السلة، ملعب للكرة  ملعب لكرة 
الطائرة، ملعب للكريكيت وملعب 
للبيسبول، إضافة إلى مالعب عامة 
للركض وممارسة الرياضة على 
أنواعها واملالعب الرياضية متاحة 
لالس����تخدام من جانب اجلمهور 
الع����ام، مب����ا في ذلك نش����اطات 
املجموعات احمللية والش����ركات، 
وكذلك كافة النشاطات الرياضية 

وغير الرياضية.
وبني أن مشروع بوليڤارد مقسم 
إلى عدة مكونات تضم مركزا جتاريا 
على مساحة بناء تصل إلى 60 ألف 
متر مربع يحت����وي على محالت 
جتاري����ة عاملي����ة وهايبر ماركت 
وصالة تس����لية داخلية وساحة 
مطاعم ومق����اه فضال عن مواقف 
سيارات تتسع لنحو 2500 سيارة 
بني مسطحات وحتت األرض، كما 
يضم املشروع قرية مطاعم على 
مساحة بناء تصل إلى 40 ألف متر 
مربع وتتضم����ن 8 ڤلل للمطاعم 

مطلة على بحيرة مائية كبيرة.

مربع، وسط أجواء طبيعية حتبس 
األنفاس وتأسر القلوب.

وتضم قرية املطاعم الساحرة 
ثماني ڤلل راقية تتراوح مساحة 
كل منها بني 400 و1200 متر مربع، 
مشيرا الى ان كال من الڤلل تقدم 
مطبخا فريدا مع االرتقاء إلى أدق 
التفاصيل، مبا ف����ي ذلك املطبخ 
اللبناني،  الفرنس����ي، اإليطالي، 
اليابان����ي، األميركي  الصين����ي، 
والهندي، ودون أي ش����ك املطبخ 

الكويتي التقليدي الشهي.
الن����ادي الصحي  واوضح ان 
في بوليڤارد صمم بأسلوب راق 
يحقق لزواره كامل الرفاهية سواء 
للجسد أو للروح، وتشمل وسائل 
الراح����ة فيه أح����دث التجهيزات 
وأكثرها تطورا إلى جانب خدمة 
كاملة متكاملة في منطقة الس����با 
التي تتضمن حمامات سونا، غرف 

بخار، جاكوزي.

طراز عصري حديث

وقال الشايع ان الصالة املتعددة 
األغراض تنف����رد بطراز عصري 
حدي����ث، وهي عب����ارة عن مبنى 
مس����تقل كامل التجهيزات يتألف 

من جانبه قال رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب في شركة 
الساملية جروب لتنمية املشاريع 
الشايع أن بوليڤارد  عبداحلكيم 
أصبح اآلن واحة غنية على شارع 
اخلليج العربي، حيث ميتد على 
أكثر من 353 ألف متر مربع ليصبح 
بذلك أكبر محور سياحي في البالد 

على اإلطالق بعد افتتاحه.
 وأفاد بأنه مت تفويض التصميم 
والتنفيذ ومن ثم إدارة املشروع 
لشركة مجمعات األسواق التجارية 
 B.O.T الكويتية مبوج����ب اتفاق
لصال����ح الهيئة العامة لش����ؤون 
الزراعة والثروة الس����مكية تبعا 
لنتائج مسابقة سبق ان أطلقتها 
الهيئة لهذا الغرض، وتتولى شركة 
مستشارو اخلليج تصميم مفهوم 
العناص����ر الترفيهية والطبيعية 
والهندس����ية للمشروع، ويتولى 
مكت����ب دينو جورجي����و العاملي 
تصميم املفهوم املعماري، وتقوم 
شركة بيرد فلوك بتصميم العالمة 

التجارية.
وق����ال ان قري����ة املطاعم في 
بوليڤارد تطل على بحيرة واسعة 
متتد على أكث����ر من 20 ألف متر 

للتعاون الناجح بني القطاع اخلاص 
وستنتج عنه شراكة طويلة املدى 
الن املشروع مبكوناته املختلفة 
اس����تثمار بنظام ال� B.O.T ممتد 

حتى العام 2038.
 وأشار إلى أن املشروع ستكون 
كلفته 36 مليون دينار دون احتساب 
قيمة األرض وال التجهيزات املختلفة 
التي سيقوم بها املستأجرون من 
بنية حتتي����ة وإعالمية للمحالت 
واملراكز التجارية، متوقعا أن يضم 
املش����روع بعد استكمال تسويق 
اجزائه املختلفة العالمات التجارية 
العاملي����ة في قطاع����ات التجزئة 
واألغذي����ة والترفيه ليكون بذلك 
مرفقا تنافسيا بامتياز ومقصدا 
ال بدي����ل عن����ه حملبي التس����وق 
والترفيه والرياضة واالستجمام 

في الكويت.
 واضح ان جدوى املشروع ال 
ريب فيها، فاملجمع سيكون معلما 
ترفيهيا ورياضيا وتنمويا وجتاريا 
وحضاريا في الكويت واألول من 
نوعه في منطقة الشرق األوسط 
ف����ي ذلك يضاه����ي أفضل  وهو 
املش����اريع في املنطقة وسيكون 

بأرقى املواصفات الدولية.

أحمد مغربي
املنت����دب في  العض����و  ق����ال 
شركة اخلليج املتحدة للخدمات 
العقاري����ة عادل عم����ور � املدير 
احلصري للتس����ويق والتأجير 
ملشروع بوليڤارد اململوك لشركة 
الساملية جروب لتنمية املشاريع � 
ان الشركة متكنت من تأجير %50 
من إجمالي املس����احة التأجيرية 
ال����ذي تقدر  ملش����روع بوليڤارد 
مس����احته ب� 35 الف متر مربع، 
متوقعا أن تتجاوز نسبة التأجير 
النسبة احلالية لتصل الى 80% مع 

نهاية العام احلالي.
وأوضح عم����ور خالل مؤمتر 
صحافي عقدته الشركة أمس أن 
أعمال البناء في مشروع بوليڤارد 
قطع أش����واطا كبيرة في التنفيذ 
حيث تخطت أعمال البناء 40% من 
األعمال اإلنشائية باملوقع، مشيرا 
الى أن بوليڤارد يعد أحد املشاريع 
الت����ي يتم تس����ويقها وتأجيرها 
من قبل فري����ق اخلليج املتحدة 
للخدمات العقارية وهو مشروع 
متعدد األغراض مساحته اإلجمالية 
تقدر ب� 353 ألف متر مربع يقع في 
مكان استراتيجي مبنطقة الساملية 
ويطل على أربعة شوارع رئيسية 
ويحتوي على مركز تسوق وقرية 
مطاع����م وبحيرات صناعية وناد 
صحي وصالة متعددة األغراض 
ومالعب رياضية وحديقة نباتية 
ومرافق ترفيهية خارجية وداخلية 
ومواقف سيارات تتسع ل� 2500 

سيارة.

مراحل البناء

وذكر عمور أن املشروع بنظام 
ال�B.O.T وتقوم ش����ركة الساملية 
جروب بتطوير املش����روع حيث 
يجري العمل حاليا على استكمال 
مراحل البناء بشكل سريع حيث من 
املقرر االنتهاء من تنفيذ املشروع 
في 11 نوفمبر 2011، ليكون منوذجا 

والتي امتدت على 18 شهرا قيمت 
الدائنة هيكلة  املالية  املؤسسات 
املالية ومنوذج عملها  الش���ركة 
ووافقت جميع األطراف املعنية 
على دعم الهيكلة ومنوذج العمل 

بتوقيع االتفاقية. 
وأوضح احلميض���ي ان أبرز 
اتفاقية  التي تضمنته���ا  البنود 
إع���ادة هيكلة دي���ون كفيك هي 

احمللية والعاملية البالغ عددها 22 
مؤسسة. 

وأشار الى ان خطة إعادة هيكلة 
ديون كفي���ك والتي تبلغ قيمتها 
145 مليون دينار تعتبر من أكبر 
خطط إعادة هيكلة الديون التي 
تنجزها شركة غير حكومية في 
منطقة اخلليج، الفتا الى انه خالل 
عملية التخطيط للهيكلة اجلديدة 

موظفيها بنس���بة 7% وتكاليف 
التمويل بنسبة %18.

وذكر ان الشركة سجلت خسائر 
في 2009 بلغت 12.5 مليون دينار 
واتخذت مخصصات بلغت 12.4 
مليون دينار مقارنة مبخصصات 
بلغ���ت 30.6 مليون دينار خالل 
2008، الفتا الى انه مت وضع هذه 
املخصصات لضمان بداية جديدة 
للشركة مبيزانية مليئة في عام 

.2010
وأوضح ان االيرادات التشغيلية 
الع���ام املاضي  للش���ركة بلغت 
15.4 ملي���ون دين���ار وذلك قبل 
احتساب مخصصات االنخفاض 

في القيمة.

أداء الشركة

وأشار احلميضي الى ان النتائج 
احملققة رغم انها األدنى بالنسبة 
للشركة في تاريخها اال انها تعتبر 
جيدة نسبيا مقارنة بحالة عدم 
استقرار األسواق وادائها الضعيف، 
الفتا الى ان »كفيك« خرجت من هذا 
العام مبركز مالي معزز يوفر لها 

املرونة في نشاطها التشغيلي.
وأفاد احلميضي بأن الشركة 
في طريقها لتكون من املؤسسات 
الرائدة في عالم ما  االستثمارية 
بع���د األزمة املالية، مش���يرا الى 
ان الشركة قامت في السابع من 
الشهر اجلاري باإلعالن عن توقيع 
إعادة هيكلة ديونها بدعم  خطة 
كامل من املؤسسات املالية الدائنة 

شريف حمدي
أكد رئيس مجلس إدارة الشركة 
الكويتية للتمويل واالس���تثمار 
صالح احلميضي انه بعد اإلعالن 
إعادة هيكلة  اتفاقي���ة  إبرام  عن 
ديون الش���ركة بالكامل األسبوع 
املاض���ي، تتوجه الش���ركة نحو 
إطف���اء اخلس���ائر املرحلة للعام 
2009، وتخفيض اعتماد الشركة 
على الدين إلى نسبة 1:2، وضمان 
سيولة دائمة في رأسمال الشركة 
بنسبة 10%، وإعادة رسملة الشركة 
ليكون لديها وضع مالي متني خالل 
عام 2010، الفتا الى ان الهدف من 
ذلك هو ان تبدأ »كفيك« عام 2011 

بتطلع جديد.
وقال احلميضي في اجلمعية 
العمومية التي انعقدت امس بنسبة 
حضور 90.3% ان عام 2009 كان 
عام���ا مليئا بالتحدي���ات لقطاع 
االستثمار والتمويل، حيث ركزنا 
اجلهود على تخفيض اخلس���ائر 
وزيادة اإليرادات التشغيلية في ظل 
الظروف االقتصادية مع احملافظة 
على حقوق املساهمني. واضاف ان 
الشركة جنحت في ان تنهي العام 
املاضي بوضع مالي أفضل وزيادة 
في معدل الس���يولة في ميزانية 
الش���ركة، حيث بلغ معدل النقد 
لدى البنوك مبلغا وقدره 16 مليون 
دينار أي بزيادة مقدارها 445% عن 
العام املاضي، كما قامت الشركة 
بالعمل عل���ى تخفيض تكاليفها 
التشغيلية بنسبة 11% وتكاليف 

عموميتها وافقت على إطفاء خسائر 2009 بتخفيض رأس المال وزيادته إلى 54 مليون دينار

حسان القناعي

»الخليج المتحدة« تنجح في تأجير %50 
من إجمالي المساحات التأجيرية لمشروع »بوليڤارد«

تكلفته 36 مليون دينار دون قيمة األرض وتملكه »السالمية جروب«

عمور: أعمال البناء قطعت أشواطًا كبيرة وتخطت الـ 40% واالفتتاح الرسمي سيكون في 2011
الشايع: المشروع مقسم إلى عدة مكونات تضم مركزًا تجاريًا على مساحة بناء تصل إلى 60 ألف متر مربع 

»المشروعات الصغيرة« تقدم رعاية 
إستراتيجية لـ »ملتقى األعمال«

التساؤالت اخلاصة  االجابة عن 
باملشروعات الصغيرة من خالل 
حوار مباشر مع أصحاب العالقة 
وذوي اخلب���رة والفك���ر في هذا 

املجال.
وقد اشار القناعي الى ان امللتقى 
يهدف الى توعية الشباب الكويتي 
بأهمية العمل احلر ودفع الشباب 
خلوض هذه التجربة، كما أن امللتقى 
سيضم كوكبة من املختصني في كل 
املجاالت االقتصادية واالجتماعية 
الى تناول  والشرعية باالضافة 
العديد من احملاور وعلى رأسها 
التعريف باملشروعات الصغيرة 
وأنواعه���ا، ودورها في التنمية، 
وكذل���ك التع���رف عل���ى البيئة 
املالئمة لعمل وجناح املشروعات 

الصغيرة.

امللتق���ى اس���تعراضا لتجارب 
وخبرات كويتية ناجحة في مجال 
املشروعات الصغيرة باالضافة الى 
ورشة عمل متخصصة سيتم فيها 

العام للش���ركة  صرح املدير 
الكويتية للمشروعات الصغيرة 
القناعي بأن املشروعات  حسان 
الصغي���رة واملتوس���طة باتت 
تلع���ب دورا مهم���ا وحيويا في 
كل اقتص���ادات العالم، الفتا الى 
أن الش���ركة الكويتي���ة لتطوير 
املش���روعات الصغيرة تس���عى 
لتش���جيع املبادرين من الشباب 
الكويتي على العمل احلر وتعمل 
على املساعدة في تأسيس مشاريع 
صغي���رة ومتوس���طة ميتلكها 

ويديرها مواطنون كويتيون.
واضاف القناعي ان الش���ركة 
من ه���ذا املنطلق تق���دم رعاية 
استراتيجية مللتقى االعمال الذي 
ادارة«  تنظمه شركة »مجموعة 
في 17 يونيو اجلاري وس���يضم 

يقام في 17 الجاري ويضم كوكبة من أصحاب العالقة وذوي الخبرة والفكر 

»وثاق« تمنح وثيقة حياة مجانية ألبناء المصريين 
أعلن رئيس دائرة التسويق والتطوير بشركة 
»وث���اق« للتأمني التكافلي أمين طحان عن منح 
وثيقة صندوق التكافل اجلماعي البناء اجلالية 
املصرية واسرهم »مجانا« عند حصولهم على 
وثيقة التأمني الشامل للسيارات بجميع شرائحها 
وفق شروط الشركة بهذا الش���أن، مبين����ا أن 
وثيقة تأمني التكافل اجلماع���ي تغ�طي الوفاة 
الطبيعية والوفاة بحادث ونفقات اجلنازة ونق����ل 
اجلثمان إلى مصر، كما تغطي العجز الكلي الدائم 
الناجت عن حادث، والعجز اجلزئي الدائم الناجت 
عن ح����ادث، الفتا الى انه س���وف يس���تفي���د 
من هذه التغطي����ات املش���ت����رك أو الوارث أو 
املوصى له كما يحدده صاحب الوثيقة في العقد 

أو مرفقاته.
واشار الى ان إدارة الشركة اقرت منح املؤمن 
عليه وثيقة التكافل مجانا ليس فقط له بل وأيضا 
لزوجته وأبنائه بحد أقصى 5 أوالد شريطة أال 

تتجاوز أعمار أي من أفراد العائلة 50 عاما.
وأكد أن جميع بنود الوثيقة تعمل طبقا ألحكام 

الشريعة اإلسالمية وذلك بعد أخذ موافقة هيئة 
الرقابة الشرعية للش���ركة والتي أقرت جميع 
عناص���ر الوثيقة والتي تعم���ل بعقد املضاربة 
اإلسالمية للتكافل اجلماعي لتأمني أخطار الوفاة 
أو العجز وفق األحكام املنصوص عليها في هذا 

النظام. 
وأوضح أن إدارة الشركة حرصت على حتديد 
قيمة منخفضة جدا لالش���تراك في جميع بنود 
الوثيقة، وذلك حتى تستطيع خدمة شريحة كبيرة 
من العمال واملوظفني وحتى ال تقتصر على بعض 

املهن الهامة من أصحاب الدخل املرتفع.
واشار الى أن التأمني يغطي الوفاة الطبيعية 
والوفاة بحادث ونفقات اجلنازة ونقل اجلثمان 
من خالل دفع 3 االف دينار من حساب التكافل 
اجلماعي للمتوفني املصريني سواء كانت الوفاة 
طبيعية أو وف���اة ناجتة عن حادث، يدفع منها 
مبلغ الف دينار فورا لتغطية مصاريف اجلنازة 
واإلعان���ة العاجلة، وتدفع الف���ا دينار املتبقية 

مباشرة إلى املستفيد حسب أصول املطالبة.

عند التأمين الشامل على سياراتهم

»الصفاة العقارية« تربح 
208 آالف دينار 

»بوليڤارد« في أرقام أبرز المستأجرين للـ »بوليڤارد«

قسيمة صناعية لـ »الخصوصية« في أمغرة

أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية أن مجلس ادارة ش���ركة 
الصفاة العقارية )صفاة عقار( قد 
اجتمع امس االول واعتمد البيانات 
املالية املرحلية للشركة للفترة 
املنتهية ف���ي 30 ابريل املاضي، 
حيث حققت الشركة أرباحا بلغت 
208 آالف دينار بربحية للسهم 
الواحد بلغت 0.87 فلس مقارنة 
بأرب���اح بلغت 185.9 ألف دينار 
للفترة ذاتها م���ن العام املاضي 
بربحية للسهم بلغت حينها 0.77 

فلس.
وبلغ اجمالي املطلوبات في 
الشركة 42.9 مليون دينار فيما 
بلغ اجمالي املوج���ودات 67.7 

مليون دينار.

< 36 مليون دينار كلفة املشروع دون احتساب 
قيمة األرض وتشطيبات املستأجرين.

< 50% نسبة األشغال في احملالت التجارية.
< 35 ألف متر مربع إجمالي املساحات التأجيرية 

للمشروع.
< 353 أل��ف مت��ر مرب��ع املس��احة اإلجمالية 

للمشروع.
< 11-11-2011 املوعد النهائي لالفتتاح.

< 2500 موقف للسيارات في بوليڤارد.

ذكر عمور أن ابرز املستأجرين 
الرئيس���يني ملشروع بوليڤارد 
مركز س���لطان مبساحة تفوق 
6500 مت���ر مربع على طابقني 
ومكتب���ة جرير مبس���احة 4 
آالف متر مرب���ع موزعة على 
طابقني وبس���ت الكترونكس � 
شركة عيسى حسني اليوسفي � 
مبساحة 2500 متر مربع موزعة 

على طابقني باالضافة الى سيرز 
� مجموعة احلساوي � مبساحة 
1750 مت���را مربع���ا، باإلضافة 
الى إبرام عدة عقود تأجير مع 
مجموعة من كبريات العالمات 
التجارية منها كاريبو كوفي � 
تشوكليت كافي � املركز الفرنسي 
للتجميل - أبريز )الطرف األغر( 
� ش���ركة املستقبل لالتصاالت 

)نوكيا( � شركة فونز � النظاراتي 
حسن � سويس ارابيان للعطور 
� On Time )ش���ركة اليسرة( � 
مطعم جايد جاردن الصيني، 
كم���ا أنه جار إع���داد مجموعة 
أخرى من العقود حاليا وتقوم 
جلنة التأجير اخلاصة باملشروع 
بدراس���ة مجموعة منتقاة من 

طلبات التأجير.

قال سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة مجموعة  اخلصوصية 
القابضة أفادته مبوافقة الهيئة العامة للصناعة على تخصيص  قسيمة 
صناعية للشركة مبنطقة أمغرة، وذلك مبوجب إعالن جريدة »الكويت 

اليوم« في عددها رقم 979 بتاريخ 13 يونيو اجلاري.

)قاسم باشا(عادل عمور وعبداحلكيم الشايع خالل املؤمتر الصحافي

)كرم دياب(صالح احلميضي مترئسا اجلمعية العمومية ل� »كفيك«


