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اختتمت امس أنشطة معرض 
الغذاء الرمضاني 2010 الذي اقامته 
ش���ركة معرض الكويت الدولي 
حتت رعاية وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل محمد الكندري 
عل���ى ارض املع���ارض الدولية 
مبشرف والذي استمرت أنشطته 
خ���ال الفترة من 29 يوليو الى 

العاشر من الشهر اجلاري.
املناس���بة، قال مدير  وبهذه 
املع���رض لدى ش���ركة معرض 
الكويت الدولي عماد الهارون ان 
املعرض الذي أقيم برعاية جتارية 
من كل من شركة الكويت للزراعة 

وشركة كاريبو كافيه وشركة جلوريا جينز كافيه 
قد اختتم بنجاح ملحوظ ووسط اقبال جماهيري 
مميز، وحقق جناحات ملحوظة تؤكدها احصاءات 
عدد زواره الذين جتاوز عددهم اآلالف حيث تاحظ ان 

هناك بعض العائات قامت بزيارة 
املعرض اكثر من مرة طوال فترة 
اقامته التي امتدت نحو 13 يوما 
استعرضت فيه اكثر من 85 شركة 
ومؤسسة جتارية محلية ودولية 
جميع الس���لع الرمضانية التي 
يقبل على شرائها املواطن واملقيم 

خال شهر رمضان الكرمي.
وأملح الهارون الى ان الشركة 
حرصت على اقامة هذه الدورة 
من معرض الغذاء الرمضاني في 
هذا التوقيت لتحقيق الغاية من 
وراء اقامته وهي مساعدة زوار 
ارض املعارض من ناحية على 
التواصل مع  معارض الش���ركة خال هذه الفترة 
التي تقل فيها األنش���طة املماثل���ة، ومن الناحية 
األخرى لتوفير أفضل ما يطلبه من سلع رمضانية 

في هذا الوقت.

مقارنة باجللسة السابقة، ارتفع املؤشر الوزني بواقع 2.26 نقطة ليغلق 
عند 426.65 نقطة.

وبلغ إجمالي األس����هم املتداولة 395.2 مليون س����هم نفذت من خال 
5157 صفقة قيمتها 49.2 مليون دينار. وجرى التداول على أس����هم 123 
ش����ركة من أصل 212 شركة 
مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 
42 شركة وتراجعت أسعار 
أسهم 38 ش����ركة وحافظت 
أسهم 43 شركة على أسعارها 

دون تغيير. 

إيقاف األسهم 

دائم����ا ما تتج����ه أنظار 
املتداولني إلى املهلة املتبقية 
من افصاحات الشركات عن 
النصف األول والتي دائما 
ما تأت����ي منتصرة ملجالس 
إدارات الشركات على حساب 
صغار املتداولني، فقرار إدارة 
السوق بوقف سهم ما لتأخر 
إعان الشركة عن نتائجها 

وقد انتصرت أرباح »زين« والتحرك على »أجيليتي« باإلضافة لعوامل 
الدفع اإليجابية لقوى السوق في  جلسة التداول ليتخطى السوق حاجز 
ال� 6700 نقطة، حيث أغلق املؤش����ر العام للس����وق على ارتفاع نسبته 
0.11% بإقفاله عند مستوى 6701.2 نقطة رابحا 7.4 نقاط، علما بأنه أعلى 

مستوى إقفال للمؤشر منذ 
شهرين.

على اجلانب اآلخر، ارتفع 
أيضا املؤشر بنسبة أكبر من 
نظيره السعري، حيث بلغت 
تلك النسبة عند اإلغاق بواقع 
2.26 نقط����ة بالغا 426.65 
ليصل بذلك ألعلى مستوياته 
منذ 20 مايو املاضي، أي أكثر 
من شهرين ونصف الشهر.

وقد أنهى الس����وق ثالث 
جلسات تداوالته األسبوعية 
عل����ى ارتفاع مس����تقرا في 
املنطقة اخلض����راء، ففيما 
ارتفع املؤشر العام بواقع 7.4 
نقطة مس����تقرا عند 6701.2 
نقطة وبارتفاع نسبته %0.11 

 السوق يتخطى حاجز الـ 6700 نقطة للمرة األولى منذ شهرين 
على وقع أرباح »زين« القياسية واستمرار النشاط على »أجيليتي«

 استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 
21 ملي���ون دينار على 42.7% من إجمالي القيمة 
وهذه الش���ركات هي: زين واملستثمرون وبنك 
بوبيان وبن���ك اخلليج وأجيليتي وبنك الكويت 

الدولي.
 اس��تحوذت قيمة تداوالت زين والبالغة 8.3 ماليني 

دينار على 16.8% من إجمالي القيمة املتداولة.
 تصدر قطاع اخلدمات ارتفاعات مؤشرات السوق، 
حيث ارتفع املؤش���ر بواقع 53.1 نقطة، تاه مؤشر 
قطاع البنوك من حيث االرتفاع حيث ارتفع مؤشره 
بواقع 42.1 نقطة، فيما جاء قطاع األغذية في املركز 

الثالث بواقع 10.2 نقطة.

الذي  اإلدارة  يأتي مكافأة ملجلس 
املالية  تقاعس عن تقدمي بياناته 
خال الفترة القانونية التي متتد 
ال����ى 45 يوما وب����دال من اإلعان 
مبكرا عن تلك النتائج جند سيا 
من اإلعانات في نهاية كل ربع دون 
مبرر واضح حول أس����باب تأخر 
إعان الش����ركات عن تلك النتائج 
والتي تظل حبيسة األدراج حتى 
قبل انتهاء املهلة القانونية بيومني 
أو ثاثة. غير أن تلك األمور تدفع 
لضرورة املطالبة بالعمل على إيجاد 
قواعد من شأنها تعزيز الشفافية 
واإلفصاح من قبل إدارة السوق عن 
أداء الشركات خال كل ربع وذلك حتى ال يكون السوق مرتعا للمضاربني 

على حساب صغار املتداولني واملستثمرين في السوق.
وم���ع التوقع بإيقاف ما ال يقل عن 40 ش���ركة عن التداول في 
النصف األول بات الترقب واحلذر هما سيد املوقف بالنسبة سلوك 

املتداولني والذي تسببت فيه وبشكل رئيسي إدارة السوق.

آلية التداول

أغلق س���هم بنك الكويت الوطني على نفس مس���توى إغاق 
اجللس���ة الس���ابقة محققا دينارا و240 فلس���ا للسهم في حدود 
س���عرية تراوحت بني دينار و240 فلسا كحد أعلى ودينار و220 
فلس���ا كحد أدنى بكمية تداول بلغت 1.3 مليون سهم بقيمة 1.6 
مليون دينار. كما ارتفع س���هم بوبيان بواقع 20 فلس���ا للسهم 
مستقرا عند 560 فلسا للسهم بكمية نشاط تصدر بها ارتفاعات 
القط���اع املصرفي من حيث القيمة بالغا 2.6 مليون دينار بكمية 

تداول 4.7 مايني سهم.
وأغلق سهم مجموعة االستثمارات الوطنية عند نفس مستوى 
اجللسة السابقة بالغا 350 فلسا للسهم، وتراجع سهم املال عند 
76 فلسا للسهم بانخفاض قدره فلس واحد عن اجللسة السابقة 
على الرغم من تصدر شركة زين ارتفاعات السوق على وقع أرباح 
الش���ركة القياسية والتي بلغت 3.08 مليارات دوالر عن النصف 

األول مبا يعادل 895.3 مليون دينار.
وارتفع س����هم »زين« بواقع 20 فلسا ليستقر عند دينار و220 فلسا 
للس����هم على وقع األرباح القياسية التي حققتها الشركة والبالغة 3.08 
ملي����ارات دوالر ما يع����ادل 895.3 مليون دينار بنم����و 489% عن الفترة 
املماثلة من العام املاضي األمر الذي عزز حركة السهم وقاد السوق ألعلى 

مستوياته خال شهرين.

 عمر راشد
دفعت أرباح »زين« القياسية 
للنصف األول والبالغة 895.3 مليون 
دينار السوق لارتفاع واالستقرار 
على اللون األخضر متخطيا حاجز 
ال� 6700 نقطة. كما عززت ربحية 
الشركة من تداوالت قطاع البنوك 
على وقع قدرة »زين« على سداد 

التزاماتها قصيرة األجل جتاهها.
وعلى الرغم م���ن ان األرباح 
الكبيرة التي أعلنتها الش���ركة 
كانت متوقعة ومعروفة مسبقا 
نتيجة لألرباح االستثنائية لصفقة 
بيع أصول الشركة في أفريقيا، 

إال أن ما عزز أداء السهم -  إذا جنبنا األرباح االستثنائية إلى جانب 
جتنيب أرباح الربع األول – هو ان الش���ركة حققت أرباحا جيدة في 
الرب���ع الثاني تزيد على أرباح الربع األول، هو ما س���اعد على زيادة 

النشاط على السهم.
ومع تداوالت »زين« و»أجيليتي« املعززة باستمرار الشراء على أسهم 
البنوك، فتح انخفاض القيمة السوقية لبعض األسهم خاصة في القطاع 
العقاري شهية املضاربني للعمل وذلك لتحقيق أرباح سريعة، ليأتي أداء 

السوق متوازنا بني األسهم القيادية والرخيصة.
وعلى الرغم من متاسك السوق فوق حاجز ال� 6700 نقطة بفارق نقطة 
واحدة، إال أنه ليس هناك ما يش����ير الى استمرار ارتفاعات السوق خال 
الفترة القليلة املقبلة، فمع ورود أخبار مؤكدة عن اتفاق بني مجلس األمة 
واحلكومة على تصفية الشركات املتعثرة في السوق، بات الترقب واحلذر 

في التداوالت هو األكثر توقعا في سلوك املتداولني خال الربع الثالث.
ومم����ا يزيد من حالة ع����دم اليقني أن املهلة القانونية املس����موح بها 
للشركات التي لم تعلن عن نتائجها املالية النصفية لم يتبق منها سوى 
5 أيام باملعيار الزمني ويومني مبعيار العمل والتداول في السوق. وبينما 
الشركات التي أفصحت عن إعاناتها النصفية لم تتجاوز 50% من إجمالي 
عدد الشركات املدرجة وهو ما يزيد من الترقب لذهاب عدد ال بأس به من 

الشركات إلى مقصلة اإليقاف عن التداول.
وتأتي حالة الترقب مع عودة س����مو رئيس مجلس الوزراء الذي من 
املتوقع أن تصدر قراراته لدعم السوق والبورصة خال أيام والتي ستكون 
مفصلية في حتديد أداء الس����وق ومساره خال النصف الثاني من العام 
حيث يأتي على رأس تلك القرارات تش����كيل مفوضية هيئة سوق املال، 
وكذلك وعود نائب رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون االقتصادية الشيخ 
أحمد الفهد بأن هناك محفزات إيجابية تهم السوق الكويتي سيتم اإلعان 

عنها خال املرحلة املقبلة.

القرارات الحكومية 
لدعم السوق 

خالل أيام.. وتوافق 
السلطتين على 

تنظيف السوق يزيد 
من المخاوف

المؤشر العام 7.4 نقاط وتداول 
395.2 مليون سهم بقيمة

 49.2 مليون دينار
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رنا الرشيد

عصام جناحي 

عماد الهارون

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية »ڤيڤا« عن تقدميها باقات وخدمات 
ش����يقة وذلك إرضاء لرغبات العماء خال شهر رمضان املبارك، ومن 
أبرز هذه اخلدمات والباقات: برنامج القرآن، فمن خاله ميكن للعماء 
تصف����ح القرآن الكرمي كاما من هاتفهم النقال، باختيار الس����ورة من 
الفهرس. باإلضافة إلى باقة الصحة والغذاء التي صممت لتمنح العميل 
معلوم����ات ونصائح قيمة عن الصحة والتغذية في ش����هر يتغير فيه 
منط الغذاء: اإلفطار اليومي، السحور اليومي، نصائح غذائية واملنافع 
الصحية للصيام، وباقات رمضان التي تتيح للعميل االشتراك بخدمات 
رمضان املتنوعة: إمساكية رمضان، احلديث النبوي اليومي، آيات من 

القرآن الكرمي بشكل يومي ودعاء اليوم.
وعن هذه اخلدمات، قالت مدير إدارة التسويق في الشركة رنا الرشيد 
في تصريح صحافي: »مفاجآتنا مازالت مستمرة، وهذه اخلدمات املتنوعة 
واملفيدة، واحدة من مفاجآت شهر رمضان املبارك لعمائنا الكرام، فهي 

تشمل مختلف حاجاتهم اخلاصة بالشهر الكرمي«.

أعلن بيت التمويل اخلليجي عن التوصل إلى اتفاق رسمي مع 
مجموعة حتالف WestLB إلبرام اتفاقية مرابحة جديدة بقيمة 100 
ملي���ون دوالر، واوضح البنك في بي���ان صحافي ان مدة االتفاقية 
تبلغ عامني مع قابلية التجديد ملدة س���نة أخرى، بحيث تصل إلى 
ثاث س���نوات مع معدل ربح منخفض. وبهذه املناس���بة، أوضح 
رئيس مجلس إدارة بيت التمويل اخلليجي عصام يوسف جناحي: 
»يع���رب بيت التمويل اخلليجي عن بالغ س���عادته بالتوصل إلى 
اتفاق بش���أن إعادة جدولة تسهيات املرابحة مع مجموعة حتالف 
WestLB، ونتوجه بخالص الش���كر إلى أعضاء املجموعة ملا قدموه 
لنا من املساعدة والدعم«.  واضاف أن: »مجلس إدارة بيت التمويل 
اخلليجي على امت الثقة في قدرة البنك على إدارة ديونه ومتطلبات 
املاءة املالية حس���ب املعايير العاملية. كما نعتزم اتخاذ مزيد من 
اخلطوات واملبادرات لتقوية القاعدة الرأسمالية للبنك، وسوف نعلن 
عن ذلك في الوقت املناس���ب إن شاء اهلل، كما أنني اؤكد شخصيا 

تقدمي كل الدعم لهذه املبادرات«.

»ڤيڤا«: مجموعة خدمات شاملة في رمضان

 »WestLB«بيت التمويل الخليجي« و«
يتوصال التفاقية مرابحة بـ 100 مليون دوالر

الهارون: معرض الغذاء الرمضاني 
يختتم أنشطته وسط إقبال جماهيري

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 6 
شركات والبالغة 21 
مليون دينار على 
42.7% من إجمالي 
القيمة

سامر خنشت

»كيبكو« تربح 9.6 ماليين دينار للنصف األول
أعلنت شركة مشاريع الكويت )كيبكو( عن 
حتقيق صافي ربح مببلغ 9.6 مايني دينار 
مبا يعادل 8.53 فلوس للسهم الواحد، وذلك 
لألش���هر الستة األولى من عام 2010 مقارنة 
مببلغ 21.6 مليون دينار أو 19.47 فلسا للسهم 

الواحد للفترة املقابلة من العام املاضي.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي ان 
أرباحها للربع الثاني )أي لألش���هر الثاثة 
املنتهية في 30 يونيو 2010( بلغت 4.8 مايني 
دينار، أي ما ميثل ارتفاعا مبعدل 2% باملقارنة 
مع األرباح املعلنة لألشهر الثاثة األولى من 

عام 2010 والتي بلغت 4.7 مايني دينار. 
وبلغت اإليرادات اإلجمالية لألشهر الستة 
األولى من العام 193.8 مليون دينار مقارنة 

مببلغ 230.6 ملي���ون دينار للنصف األول 
من عام 2009.

وانخفض مجموع األصول خال النصف 
األول من ع���ام 2010 مبعدل 0.75% إلى 5.3 
مليارات دينار من 5.34 مليارات دينار، بينما 
انخفض مجموع حقوق املساهمني مبعدل %1 
إلى 548 مليون دينار من مستواه البالغ 554 

مليون دينار.
وفي هذه املناسبة، قال الرئيس التنفيذي 
لعمليات املجموعة سامر خنشت أن نتائج 
الشركة للنصف األول من العام جاءت مرضية 
جدا في ظل استمرار الصعوبات وحالة عدم 
اليقني في االقتصادات احمللية والعاملية، مبينا: 
»لقد جاء أداء شركاتنا العاملة لألشهر الستة 

األولى من العام قويا عند النظر إليه في ضوء 
استمرار صعوبة األوضاع االقتصادية العاملية 
واحمللية. ومما يدعم ويعزز هذه النتائج ما 
تتمتع به شركة مشاريع الكويت من أوضاع 
مالية قوية، حيث تتوافر لدينا السيولة الكافية 
للوفاء بكل التزامات الدين حتى عام 2020«. 
وأضاف: »لقد كان إصدارنا األخير للسندات، 
والذي لقي طلبا كبيرا على االكتتاب فيه مبا 
فاق حجمه بحوالي أربع مرات، دليا واضحا 
على أننا نتمتع بدعم قوي من املستثمرين 
الستراتيجية أعمالنا، ورمبا كان من املبكر 
قليا استشراف مؤشرات تعافي السوق، إال 
أننا نظل متفائلني بأن املشهد سوف يتحسن 

في املستقبل املنظور«.

»برقان«: خدمة دائمة الستقبال 
العمالء بجميع الفروع في رمضان

السعودية تكشف النقاب عن خطة 
خمسية إلنفاق 385 مليار دوالر

أعلن بنك برقان عن مواعيد 
العمل خال شهر رمضان املبارك 
بهدف مواصلة تق����دمي خدماته 
املصرفي����ة املتميزة لعمائه من 
الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 
1:30 ظهرا في جميع فروع البنك. 
وأوضح البنك في بيان صحافي 
أن ذلك يأتي تعزي����زا خلدماته 
املتميزة جتاه عمائه وس����عيا 
لاس����تمرار في تق����دمي الريادة 

املصرفية املعتادة.

وقال البنك انه خلدمة العماء 
واملسافرين، يستمر فرع املطار في 
العمل على مدار أيام األسبوع من 
الساعة 10 صباحا حتى الساعة 
3:30 عصرا ومن الس����اعة 9:30 

مساء إلى 11:30 ليا يوميا.
وتقدم بنك برق����ان بالتهنئة 
جلمهوره الكرمي، معربا عن خالص 
تهانيه بهذا الشهر الفضيل، سائا 
اهلل تعالى أن يجعله شهر خير 

ومين وبركات للجميع.

ج����دة � رويت����رز: أعلن����ت 
السعودية أمس أنها تعتزم بناء 
مدارس ومستشفيات وتنفيذ عدد 
من مشروعات البنية األساسية في 
إطار خطة خمسية تقدر ميزانيتها 

بنحو 385 مليار دوالر.
ويواجه العاهل السعودي امللك 
عبداهلل ضغوطا لتوفير فرص عمل 
وبناء مساكن مع زيادة عدد السكان 
وارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 
10.5% العام املاضي. ورغم ان ثلثي 
املواطنني السعوديني دون الثاثني 
اال ان اململكة تواجه صعوبات في 
توفير فرص عمل لهم ألسباب منها 
النظام التعليمي واجتاه الشركات 
احمللي����ة إلى توظي����ف األجانب 
بأجور أق����ل. وقفز عدد األجانب 
ف����ي الباد ومعظمه����م عمال من 
الهند وباكستان والفلبني الى %37 
بحسب أحدث البيانات السكانية 

الصادرة األسبوع املاضي.
وقالت الوكالة إن اخلطة البالغة 
قيمتها 1.4 تريليون ريال سعودي 
مب����ا يع����ادل 373.3 مليار دوالر 

تزيد قيمتها عن اخلطة اخلمسية 
السابقة بنسبة 67% والسعودية 
أكبر اقتص����اد عربي وأكبر دولة 

مصدرة للنفط في العالم.
وقال كبي����ر االقتصاديني في 
البنك الس����عودي � الفرنسي في 
الرياض جون سفاكياناكيس: »إن 
اخلطة س����تعزز بصفة أساسية 
الت����زام احلكومة جت����اه جميع 
القطاعات املهمة، وتابع: من املهم 
أن تس����تثمر اململكة في التعليم 
بينما تس����عى لتعزيز القطاعات 
األخرى، ويكرس أكثر من نصف 
العاملة والتعليم  االنفاق للقوة 
والتدريب«. وقال سفاكياناكيس: 
»حني يكون لديك اقتصاد يقوم 
على املعرفة يتيح لك فرصة أفضل 
لتحقيق تنمية مستدمية. إنه جزء 
من اجلهد االستراتيجي لتنويع 

اقتصادها«.
وقالت موني����كا مالك كبيرة 
االقتصاديني في املجموعة املالية � 
هيرميس إن اإلنفاق املزمع سيدعم 

تقديرات النمو االقتصادي.

عقدت عموميتها بدعوة من »التجارة« وانتخبت مجلس إدارة جديدًا

»الدولية لإلجارة« تتفق مع الدائنين
 على إعادة الهيكلة كبديل عن التصفية

 عاطف رمضان
دعت وزارة التجارة والصناعة 
امس الى عقد عمومية للش���ركة 
الدولية لاجارة واالستثمار وفقا 
لنص املادة 178 من قانون الشركات 
وذل���ك الطاع املس���اهمني على 
مخالفات الشركة الحكام القانون 
والنظام االساسي لها، كعدم تقدمي 
البيانات املالية للسنوات املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2008 و31 
ديس���مبر 2009 من قبل مجلس 

ادارة الشركة في املوعد احملدد.
ووافقت »العمومية« التي عقدت 
بنسبة حضور 68.15% باالجماع 
على تشكيل مجلس ادارة جديد 
بعد ان تقدم احد احلضور بصفته 

وكيا عن 40% من املساهمني باضافة هذا البند على 
جدول االعمال حيث متت املوافقة على تشكيل مجلس 
جديد بالتزكية مكون من »حجاج بوخضور واسامة 
املطوع وعبدالوهاب املطوع وفؤاد احلمود وشركة 
ابراج القابضة وممثلني عن البنك االسامي للتنمية 

هما خالد العبودي وبدر الدين نويوه«.
من جانبها اكدت »الدولية لاجارة« عقب انتهاء 
اجلمعي���ة ان العمل على تصوي���ب هذه املخالفات 
سيكون في س���ّلم اولويات مجلس االدارة اجلديد 
والذي قام فعليا بتشكيل جلنة متخصصة للنظر 
في كل نوع من ان���واع املخالفات وهي على النحو 
التال���ي: جلنة مخصصة ملتابع���ة تفويض توقيع 
رئيس مجلس االدارة احلالي، جلنة ملتابعة االمور 
املتعلقة بالبنك املركزي العادة الشركة الى مسارها 
الصحيح مع اجلهات الرقابية، جلنة ملتابعة متطلبات 
الدائنني العادة اجلدولة ووقف الدعاوي القانونية 
على الش���ركة، جلنة التحقيق في قضايا احملافظ 
والدعاوى القانونية، جلنة النظر في املوظفني الزائد 
عدده���م عن احلاجة، جلن���ة احملافظة على اصول 
الشركة »مش���روع الفجيرة«، جلنة لوضع اخلطة 
املستقبلية لسياسة الش���ركة، جلنة اعادة تنظيم 
استثمارات الش���ركة وجلنة اعادة ممثلي الشركة 

لدى الشركات التابعة.

هذا وذكرت الشركة ان مجلس ادارتها عقد عددا من 
االجتماعات املطولة مع الدائنني الرئيسيني للشركة 
بش���كل منفصل اتبعته بلقاء جماعي حضره نحو 
75% من مديني الش���ركة وذلك اول من امس حيث 
مت اس���تعراض خطة الشركة العادة الهيكلة املالية 
واالسس التي سيتم على هداها اعداد خطة العمل 
التي توضح فرص جناح عملية اعادة الهيكلة، وبعد  
نق���اش مطول مت قبول مبدأ اع���ادة الهيكلة كبديل 
عن اجراءات التصفية وتشكلت لهذا الغرض جلنة 
رباعية تشكل اجلهات الدائنة وتكون حلقة الوصل 
بينهم وبني الشركة مع حتديد األهداف املطلوب من 

تلك اللجنة حتقيقها.
واشارت الش���ركة الى األثر االيجابي جلهودها 
في احلفاظ على أصول الشركة ذات األثر البالغ في 
امكانية إجن���اح عملية اعادة الهيكلة وفي مقدمتها 
املش���روع العقاري الكبير لها في االمارات � بإمارة 
الفجي���رة وقد حظي هذا املجه���ود بالثناء من قبل 
احلضور.وأعربت الشركة عن شكرها لبنك الكويت 
املركزي والتجارة على توجيههما وابداء املاحظات 
والتصويبات واالبداء عن رغبتها في االس���تفادة 
القصوى من تل���ك التوجيهات والعودة الى العمل 
بشكل صحيح وسليم ينعكس ايجابا على مصالح 

االطراف الدائنة واملساهمني.

)اسامة البطراوي( جانب من عمومية »الدولية لالجارة«   


