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البنك وزّع المئات من وجبات اإلفطار في منطقة الشويخ الصناعية

»الوطني« يواصل حملته »افعل الخير في شهر الخير«

قام فريق العالقات العامة في 
بنك الكويت الوطني بتوزيع املئات 
من وجبات االفط���ار في منطقة 
الشويخ الصناعية، حيث جابت 
قوافل السيارات العديد من املناطق 
الداخلية واخلارجية البعيدة التي 
تش���هد جتمعات بشرية كثيفة، 
وذلك ضمن اط���ار حملة موائد 
الوطني اخليرية الناجحة »افعل 
اخلير في ش���هر اخلير« إلفطار 
الصائمني التي أطلقها بنك الكويت 

الوطني مع بداية ش���هر رمضان 
الفضيل. وقال مسؤول العالقات 
الوطني  الكويت  العامة في بنك 
واملشرف على احلملة طالل التركي 
ان االقبال الشديد الذي ملسناه من 
قبل الصائم���ني من العاملني في 

منطقة الشويخ الصناعية يدفعنا 
الى توسيع نطاق حملة الوطني 
الرمضانية »افعل اخلير في شهر 
اخلير« لتشمل العديد من املناطق 

االخرى ذات الكثافة السكانية.
جدير بالذكر ان حملة موائد 

التي  الوطني إلفطار الصائمني، 
أطلقها بنك الكويت الوطني مع 
بداية شهر رمضان املبارك في اطار 
برنامج اجتماعي حافل باالنشطة 
اخليرية واالنسانية، تشهد إقباال 
الفتا من جانب الصائمني الذين 

توافدوا باملئات على مراكز االفطار 
املقامتني  اجلماعي في اخليمتني 
إحداهم���ا قرب املس���جد الكبير 
الرئيسي للبنك  املواجه للمبنى 
واالخ���رى بجانب فرع س���ينما 

الساملية.

أعلنت شركة األرجوان املتحدة 
العقارية عن مشاركتها في معرض 
العق��ار الرمضاني ال��ذي تنظمه 
مجموعة املسار لتنظيم املعارض 

واملؤمترات. 
وأوضح رئيس مجلس اإلدارة 
لشركة األرجوان املتحدة العقارية 
خالد العجمي أن املش��اركة في 
املعرض تهدف الى تأكيد احلرص 
عل��ى املس��اهمة ف��ي املعارض 
العقارية، التي تعد فرصة جيدة 
للتواصل مع عمالء الشركة وذلك 
عبر طرح مجموعة من اخلدمات 
والفرص العقارية، حيث ستطرح 

الشركة خالل مش��اركتها في املعرض مشروعا جديدا في مصر 
مبحافظة 6 اكتوبر يتميز بالتصميم الرفيع والشكل احلديث بأسعار 
تنافس��ية، وذكر ان املجموعة األولى لالستثمار والتطوير والتي 
هي احدى الش��ركات اململوكة ل� »األرجوان« تعمل على اإلشراف 

والتنفيذ لتطوير املشروع بالكامل.

»الخليج المتحدة«

من جانبه أعلن مدير أول التس��ويق في ش��ركة اخلليج املتحدة 
فاضل جابر املوسوي أن الشركة ستسوق خدماتها خالل مشاركتها 
في املعرض وتشمل هذه اخلدمات االستشارات والدراسات، التسويق 
والعالقات العامة، املبيعات والتأجير، اإلعداد اإلداري، ادارة العقارات 
وغيرها من اخلدم��ات العقارية املتكاملة، باإلضافة الى أن الش��ركة 

ستقوم خالل املعرض بتسويق مجموعة من مشاريعها.
وأوضح املوسوي أن مش��روع »لوقة كوارتر مجمع املرحوم 
عبداهلل عبداللطيف العثمان التجاري اخليري« هو أحد املش��اريع 
التي ستقوم الشركة بتسويقها خالل املعرض حيث مت إبرام اتفاقية 
بني الشركة والهيئة العامة لشؤون القصر تقوم الشركة مبوجبها 
بتسويق وتأجير املش��روع بشكل حصري، ويقع مشروع لوقة 
كوارتر على مساحة 10400 متر مربع مبوقع استراتيجي مبنطقة 
حولي ويطل على 3 شوارع رئيسية وهي الدائري الثالث وشارع 
تونس وش��ارع العثمان، ويحتوي املش��روع على مركز تسوق 
مبس��احة تأجيرية صافية تقارب 20000 متر مربع موزعة على 5 
طوابق باإلضافة الى برج مكاتب من 13 طابقا مبس��احة 840 مترا 

فريق العالقات العامة لدى بنك الكويت الوطني أثناء توزيع وجبات اإلفطار على الصائمني

نادر احلبيب فاضل املوسويخالد العجمي 

مشعل تيفوني اياد قدومي د.خالد الشمري فواز العدواني جراح املطيري لؤي القطامي وضاح الصانع

طالل التركي

تنظمه »المسار« وتستمر أنشطته حتى 24 الجاري تحت رعاية الشيخ أحمد الفهد

7 شركات تطرح مشاريعها في معرض العقار الرمضاني الثاني غدًا
أعلن���ت 7 ش���ركات عقارية 
ع���ن مش���اركتها ف���ي معرض 
العق���ار الرمضاني الذي تنظمه 
مجموعة املسار لتنظيم املعارض 
واملؤمترات وتنطلق انشطته غدا 
السبت، ويقام حتت رعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان والتنمية الشيخ أحمد 
الفهد، وسط مشاركة أكثر من 25 
شركة عقارية محلية وخليجية 
وعربية، حيث يضم املعرض ڤيال 
وشققا سكنية وأراضي للبناء إلى 
جانب مشاريع وفرص استثمارية 
مميزة في دول خليجية وعربية 

وبعض الدول األوروبية.
في البداية صرح مدير تطوير 
األعمال في شركة جواهر مدينة 
صباح االحم���د البحرية وضاح 
الصانع بأن الش���ركة س���تطرح 
خالل املعرض مشروع »جواهر 
مدينة صب���اح األحمد البحرية« 
ال���ذي يعتبر واح���دا من أضخم 
املشاريع احمللية التي تقوم الشركة 
بتسويقها حاليا، مشيرا إلى مدينة 
صباح األحمد البحرية تعد إجنازا 
حضاريا وبيئيا فريدا من نوعه 
على مستوى املنطقة، وهي تعد 
أول مدينة ساحلية متكاملة في 
الكويت، خاصة أنها انفردت بعدم 
تعديها على البيئة البحرية عن 
طريق ردم البحر بل على العكس 
أدخلت مياه البح���ر إلى مناطق 
س���بخة للغاية محولة إياها إلى 
بيئة غنية ومتفاعلة، وبهدف إتاحة 
الفرصة للمواطنني والوافدين لكي 
ينعموا بحي���اة أفضل وبصورة 
أقرب للطبيعة في بيئة ساحلية 
مريحة، وق���د أخذ بعني االعتبار 
عند إنشاء املدينة أن تكون صديقة 
للبيئة حيث إن املياه داخل املدينة 
منسجمة متاما مع مياه اخلليج 
العرب���ي ومتوافقة مع ش���روط 
ومعايير الهيئ���ة العامة للبيئة، 
كما أن حماية الكائنات البحرية 
والزراعية املتواجدة داخل املدينة 
وتوفير بيئة مناس���بة لتكاثرها 
كانت من أهم املعايير التي أخذت 
بعني االعتبار، وتتميز مدينة صباح 
األحمد البحرية بجمال شواطئها 
وإطاللتها البحرية بسبب وجود 
املصدات الصخرية املستحدثة على 
طول الشاطئ والتي حتد من تأثير 

عوامل املد واجلزر.
وقال الصانع ان املوقع الفريد 
لألراضي التي تقوم بتسويقها في 
املدينة أطلق عليها اسم »جواهر 
البحرية«  مدينة صباح األحمد 
حيث انه���ا تقع في قلب املدينة 
الس���احل  وتتمي���ز بقربها من 
العامة، كما  املرافق  ومن جميع 
أنه يتوافر فيها جميع اخلدمات 
التكنولوجية، وحتوي مساحات 
متنوع���ة من األراض���ي والتي 

تتراوح بني 480 م2 و 700م2.
وختم الصانع بأن »جواهر 
البحرية«  مدينة صباح األحمد 
فرصة استثمارية واعدة جلميع 
املستثمرين بإذنه تعالى وخاصة 
الشباب حديثي الزواج وذلك نظرا 
لألسعار املناسبة باالضافة الى 
تطابق القسائم مع شروط بنك 

التسليف.

أجوان الخليج 

من جانبه أعلن رئيس مجلس 
املنت���دب في  االدارة والعض���و 
ش���ركة أجوان اخلليج العقارية 
لؤي القطامي عن رعاية الشركة 
البالتينية للمعرض موضحا ان 

بالفنادق تسجل وحدات حصص 
املشاع أعلى معدالت إشغال في 
جميع مواس����م السنة مبا فيها 

فترات الركود االقتصادي.
وأش����ار الش����مري ال����ى ان 
»باز« ستكش����ف في املعرض 
عن أنظمة التملك في حصص 
املش����اع من خ����الل مجموعة 
مختارة من املش����اريع الكبرى 
بجوانبها السياحية والدينية 
واالقتصادية، مبينا ان شركة باز 
طرحت أخيرا آخر مشاريعها في 
منطقة مرسى علم في جمهورية 
مصر العربية على شاطئ البحر 
األحمر، تضمن منتجعا فندقيا 
فاخرا، بواجهة بحرية متتد ألكثر 
من 70 مترا، مبحاذاة املمش����ى 
الس����ياحي ملدينة مرسى علم، 
وأجنحت����ه املتنوعة واملتميزة 
بإطالالتها عل����ى البحر األحمر 
وحمامات السباحة واملسطحات 
اخلضراء ذات الشالالت املائية 
وخيارات كثيرة ألحجام األجنحة 
والغرف، والعديد من احملالت 
التجاري����ة وسالس����ل املطاعم 
العاملية، وأشار الى أنه بدخول 
املس����تثمر أو املنتفع في احتاد 
مالك هذا العقار االس����تثماري 
يصبح ل����ه احل����ق الكامل في 
حتديد الكثير من األمور كطريقة 
ادارة الفندق، واختيار الشركة 
املشغلة، ومصاريف الصيانة، 
واملصاري����ف الطارئة، وصوال 
الى عدم ضياع حق املس����تثمر 
في الوحدة السكنية في حاالت 
الكوارث الطبيعية وما شابه ذلك 

بوصفه مالكا ومساهما.

رواج للتسويق

من جانبه كشف مدير تطوير 
األعمال في شركة رواج للتسويق 
العق����اري اي����اد قدومي عن أن 
الشركة ستطرح خالل مشاركتها 
في املعرض مشاريعها العقارية 
التي حازت وكالة تسويقها في 
الفترة الس����ابقة والتي تتميز 
بنس����بة اجناز عالية أو فترات 
تسليم قصيرة نسبيا، باإلضافة 
الى تنوع مواقعها جغرافيا حيث 
توجد هذه املشاريع في كل من 
جمهورية مصر العربية واململكة 
الهاش����مية وقبرص  األردنية 
وتركيا باإلضافة لوحدات سكنية 

ببرج هاجر مبكة املكرمة.
وأضاف قدومي ان مشاريع 
مص����ر العقاري����ة عب����ارة عن 
مشروعني عقاريني تقوم شركة 
أعيان لالس����تثمار بتطويرهما 
حيث يقع أحدهما وهو مشروع 
مارفل سيتي في منطقة التجمع 
اخلامس بالقاهرة اجلديدة، ويعد 
أقرب جتمع سكني ملقر اجلامعة 
األميركية اجلديد ويتكون من 
شقق س����كنية فاخرة مشطبة 
بالكامل من اخل����ارج ونصف 

تشطيب من الداخل.

أما مشروع جرين ويفز فيقع 
في احلي السادس عشر من مدينة 
الشيخ زايد ومقابل مقر النادي 
األهلي اجلديد، ويتكون من ڤلل 
وشقق في جتمع سكني مخدوم 

بالكامل.
وأشار قدومي الى ان مشاريع 
الهاش����مية  اململك����ة األردنية 
املعروض����ة مت اختيارها ضمن 
مش����اريع عديدة لتميزها من 
حيث نوعية التطوير واخلدمات 
باإلضاف����ة الى متان����ة وكفاءة 
املطوري����ن املختاري����ن، حيث 
سيتم عرض مشروع ريف عمان 
الذي تطوره شركة دارات الريف 
العقارية التابعة لشركة دارات 
القابضة، ويقع املش����روع في 
التابعة حملافظة  منطقة جوبا 
جرش وقريبة جدا من العاصمة 
عمان، ويتمتع مبوقعه وإطاللته 
األخاذة التي تأسر القلوب قبل 
العقول. ويتكون املشروع من 
)51( ڤيال على أراض زراعية تبدأ 
مس����احتها من 3600 متر مربع 
ضمن مجمع مسور ويقدم جميع 
اخلدمات من حراس����ة ونظافة 
وزراع����ة وصيان����ة باإلضافة 
الى مجمع خدمي يشمل حمام 
سباحة وناديا صحيا ومحالت 
جتاري����ة خلدمة م����الك منازل 
املشروع، وقد مت بيع وتسليم 
20% من وحدات املشروع ومت 
اجناز البنية التحتية على أعلى 

مستوى بالكامل.
أما املشروع اآلخر فهو مشروع 
ڤلل منتجع صفا مبنطقة جرش 
والذي تطوره شركة دار اإلدارة 
الت����ي دأبت على التفرد بتقدمي 
حلول إسكانية مميزة عبر تطوير 
مشاريع في ضواحي املدن ذات 
الطبيعة اخلالبة ونقل األنشطة 
احلضرية خارج ازدحامات املدن 
الى الريف وتوفير منتج عقاري 
بأعلى قيمة تنافسية في اجلودة 
والسعر، باإلضافة الى أنه فرصة 
لالستثمار القصير األجل بإعادة 
البيع عند انتهاء املشروع بالكامل 
واستثمار طويل األجل بإعادة 
تأجيرها بعائد ال يقل عن %7. 

بوابة الشعب

من جهته قال رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب في شركة 
بوابة الشعب العقارية مشعل 
تيفوني ان الش����ركة ستسوق 
لدى مش����اركتها ف����ي املعرض 
أراض����ي متنوعة مبس����احات 
تلبي جميع احتياجات العمالء 
في والية الب����ركاء الواقعة في 
سلطنة عمان وحتديدا في مدينة 
اجلينينة، علما أن هذه املواقع 
مميزة وذات طابع خاص وقريبة 
جدا من الشريط الساحلي كما 
ان مدينة اجلينينة تتميز فيها 
كل اخلدمات من الكهرباء واملاء 

والبنية التحتية. 

»اجوان اخلليج« ستطرح خالل 
املعرض وألول مرة أكبر مشروع 
عقاري في الكويت وهو املرحلة 
الثالثة ملشروع مدينة صباح األحمد 
ان الشركة  الى  البحرية، مشيرا 
ستقدم في املعرض أراضي سكنية 
بواجه���ات بحرية ضمن املرحلة 
الثالث���ة حيث تتمت���ع األراضي 
مبظلة امللكية اخلاصة، مؤكدا ان 
هذا املش���روع اعتمد على أحدث 
ما توصل اليه العلم احلديث في 
مجال انشاء املدن، وذلك من حيث 
التخطيط واالجناز لكل من خدمات 

البنية التحتية واملرافق.
وأش���ار الى ان تولي شركة 
اجوان اخلليج العقارية مسؤولية 
الثالثة من  تس���ويق املرحل���ة 
املشروع يعكس الثقة التي حتظى 
بها الشركة ويكرس مكانتها في 
السوق احمللي، كما ان مؤشرات 
االقبال على املش���روع قبل بدء 
تسويقه رس���ميا تؤشر الى ان 
السوق احمللي ورغم التداعيات 
الس���لبية لالزمة املالية العاملية 
م���ازال ق���ادرا على اس���تيعاب 
املش���اريع اجلديدة والتجاوب 
معها بشرط ان تكون املشاريع 
املطروحة جيدة وتلبي احتياجات 

العمالء.
من جانبه قال املدير التنفيذي 
للمشروعات اخلاصة في شركة 
اجوان اخلليج العقارية م. جراح 
هادي املطيري، انه بامكان العمالء 
الراغبني في شراء اراض ضمن 
املرحل���ة الثالثة احلصول على 
التسهيالت التمويلية الالزمة من 
بيت التمويل الكويتي الذي يقوم 
بتوفيرها بسهولة ويسر مشيرا 
الى ان البنية التحتية واخلدمات 
في مدينة صباح األحمد البحرية 
جعلت منها صورة مشرقة للكويت 
في املس���تقبل. وتوقع املطيري 
اقباال يفوق التوقعات على املرحلة 
الثالثة من املشروع استنادا الى 
حزمة من العوامل أبرزها األسعار 
التنافسية التي ستطرحها الشركة 
في املعرض والتي تلبي جميع 
احتياجات املستهلكني، واملرحلة 
الثالثة هي األكثر متيزا قياس���ا 
على املرحلتني االولى والثانية، 
وأقل واجهة بحرية لالراضي التي 
سيتم طرحها في املعرض لن تقل 
عن 20 مترا فما فوق، ومساحات 
االراضي املطروحة تتراوح بني 

550 و1300 متر مربع.

وثرة العقارية

من جهته أعلن مدير التسويق 
ف���ي مجموعة وث���رة العقارية 
العدوان���ي أن مجموعة  متعب 
وثرة العقارية مؤسسة انشائية 
تختص بإنشاء وإقامة الوحدات 
السكنية واالس���تثمارية بنظام 
ش���قق التمليك به���دف تعزيز 
النهضة العمرانية داخل الكويت 
وفي دول اخلليج العربي، وتطمح 

مجموعة وثرة العقارية الى تعزيز 
مفهوم التنافس بني الش���ركات 
اخلليجي���ة العامل���ة في مجال 
االنشاء والتعمير بهدف حتقيق 
رغبات املالك واملستثمرين في 
احلصول على شقق التمليك التي 

تالئم متطلباتهم.
وكشف العدواني أن الشركة 
ستطرح خالل مشاركتها باملعرض 
مشروعني في السوق احمللي عبارة 
عن ثالث مراحل من مش���روع 
ابوحليفة 12،  ابوحليفة وه���ي 
ابوحليفه 17، وابوحليفة 19، إلى 
جانب مشروع الساملية 55 وهو 
مشروع بنظام االدوار املتكررة، 
فضال عن مش���روعي، المارتني 
الشبانية  الس���كني في منطقة 
بلبنان، ومش���روع اخلليج )1( 

في املريوطية مبصر.

أوريجينال العالمية

من جانبه أعلن املدير العام 

ملجموعة أوريجينال العاملية فواز 
العدواني عن مشاركة املجموعة 
في مع����رض العقار الرمضاني 
عبر طرح حزمة من املشاريع 
املتنوع����ة، وأبرزها مش����روع 
ف����ي منطقة  س����رايا اخليران 
اخليران ضمن مش����روع آلليء 
اخلي����ران )املرحلة األولى( في 
جنوب مدينة الكويت، ويتكون 
من عدة قسائم سكنية بإطاللة 
مميزة عل����ى البحر، ويحتوي 
مشروع س����رايا اخليران على 
100 ڤي����ال مت تصميمها برؤية 
هندسية معمارية حديثة تضارع 
الشاليهات مكانة وأجواء، كما 
تنفرد الڤلل بأسعار تتناسب مع 
معظم الشرائح من العمالء من 
حيث توافر االحتياجات وجمال 
التصميم ودقة التنفيذ، معتبرا 
أن مشروع سرايا اخليران باكورة 
مشاريع مجموعة أوريجينال 
العاملية في الكويت حيث ميثل 

املشروع العقاري األكثر طموحا 
وفخامة وتفردا بكل املقاييس.

وافاد بأن مشاريع الشركة في 
املعرض لن تقف عند هذا احلد 
وامنا س����تمتد لتشمل تسويق 
مشروع أبراج مينا سفن وهو 
عبارة عن 135 وحدة س����كنية 
في 7 مبان ذات مساحة طابقية 
مس����احتها 44 ألف متر مربع. 
وتقع هذه األب����راج في اجلهة 
اجلنوبية ملركز املدينة ومدينة 
مرسى العائمة جلزر األمواج في 
املارينا  أبراج  البحرين، وتطل 
سفن على شاطئ املدخل اجلنوبي 
جلزر أم����واج واملدينة العائمة 

بالبحرين.

باز للنظم

من ناحيت����ه أكد مدير ادارة 
التسويق في شركة باز للنظم 
العقارية د.خالد الش����مري أن 
الشركة ستطرح لدى مشاركتها 

ف����ي املعرض منت����ج حصص 
املشاع، وحصص املشاع هو نظام 
ملكية خاصة مش����اع للمنفعة 
دون الع����ني وينتفع مبوجبها 
كل ش����ريك بنسبة حصته في 
املشاريع ويكون ذلك منسوبا 
الى اجمالي قيمة احلصص في 
العني املشاع وقد أكدت عدد من 
الفقهية صحة هذا  املرجعيات 
النظام من الناحية الش����رعية 
وتطابقه مع أحكام الش����ريعة 

االسالمية.
ولفت الى ان مشاركة »باز« في 
املعرض تأتي انطالقا من رؤيتها 
لتعزيز االس����تثمار والتطبيق 
العملي ألنظمة االقتصاد اإلسالمي 
العقار واالس����تثمار  في قطاع 
ومنها حصص املش����اع، مؤكدا 
ان حصص املشاع أصبحت متثل 
اخليار األمثل لألفراد والعائالت 
لتجنب ارتف����اع وتزايد تكلفة 
الفنادق، فباملقارنة  اإلقامة في 

..و»األرجوان« و»الخليج المتحدة« و»تساهيل« تعلن مشاركتها

مربعا للطابق الواحد و3 سراديب ملواقف السيارات.
وأضاف املوسوي أن الشركة ستقوم ايضا خالل املعرض بتسويق 
مشروع »بوليڤارد« الذي تقوم شركة الساملية جروب لتنمية املشاريع 
بتطويره ويقع على مس��احة 353000 متر مربع مبوقع استراتيجي 
مبنطقة الس��املية ويطل على 4 شوارع رئيسية )اخلنساء � قطر � 
حمد املبارك � املغيرة بن شعبة( وهو مشروع متعدد األغراض حيث 
يحتوي على مركز تس��وق وقرية مطاع��م وبحيرات صناعية وناد 
صح��ي وصالة متعددة األغراض ومالع��ب رياضية وحديقة نباتية 

ومرافق ترفيهية وغيرها الكثير. 
ومن املقرر افتتاح املشروع خالل الربع األخير من عام 2011 ومت 
حتى اآلن تأجير 60% من املساحات التأجيرية ملجموعة من كبار جتار 
التجزئة، وسيعتبر بوليڤارد معلما سياحيا وطنيا حيث انه املشروع 

األول من نوعه في الكويت واملنطقة.

»تساهيل العقارية«

م��ن جانبه أعلن املدير العام في ش��ركة تس��اهيل العقارية نادر 
احلبيب أن الشركة ستطرح لدى مشاركتها في املعرض مجموعة من 
األراضي الس��كنية والتجارية والصناعية في مواقع مميزة بسلطنة 
عمان، مش��يرا الى ان األزمة املالية العاملية دفعت األس��عار في عمان 
الى مس��تويات مغرية بالش��راء حيث ان األسعار قد هوت في بعض 
الواليات الى 84%، مش��يرا الى ان هذا الهبوط يجعل األسعار مغرية 
للغاية الفتا الى ان عام 2010 يعد أنسب وقت للشراء ودخول السوق 

سواء بالطريقة الفردية أو عبر انشاء احملافظ.

تأجيل انتخاب أعضاء مجلس إدارة »أبيار«
لعدم اكتمال نصاب العمومية غير العادية

)قاسم باشا( مرزوق الرشدان مترئسا عمومية الشركة 
شريف حمدي

حال اكتمال نص���اب اجلمعية العمومية غير 
العادية لشركة أبيار للتطوير العقاري دون انعقاد 
اجلمعية العادية امس رغم ان نس���بة احلضور 
جتاوزت 56% وذلك نظ���را الرتباط بند انتخاب 
مجلس االدارة بني اجلمعيتني، حيث كان مقررا ان 
يتم التصويت على تقليص عدد اعضاء املجلس 
من 7 الى 5 أعض���اء في اجلمعية العمومية غير 
العادية واملوافقة على انتخاب االعضاء اجلدد في 

اجلمعية العمومية العادية.
وأعلن رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 
للشركة مرزوق الرشدان انه مت تأجيل اجلمعيتني 
على ان يتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة 

لتحديد موعد جديد بعد عيد الفطر.
وكان مقررا مناقش���ة ع���دة بنود على جدول 
االعمال منها قبول استقالة اعضاء مجلس إدارة 
الش���ركة، وكذلك إعادة انتخ���اب 5 أعضاء جدد 

لعضوية مجلس االدارة.


