
االثنين 18 اكتوبر 2010   39اقتصاد
بناًء على دعوة رسمية من سمو رئيس مجلس الوزراء 

بقيمة 10 ماليين دينار وتنفذهما »الرابية للمقاوالت«

عطري يزور الكويت لمناقشة
العالقات االقتصادية والتجارية بين البلدين

»برقان« يمّول مشروعين لـ »التربية«

دمشق ـ كونا: سيقوم رئيس 
مجلس الوزراء الســــوري محمد 
ناجي عطــــري بزيارة رســــمية 
للكويت بعد غــــد على رأس وفد 

حكومي واقتصادي.
وأوضح بيان لرئاسة الوزراء 
الســــورية انه »انطالقا من عمق 
األواصر والصالت األخوية القائمة 
بني سورية والكويت سيقوم رئيس 
مجلس الوزراء محمد ناجي عطري 
بزيارة الكويــــت بناء على دعوة 
رســــمية تلقاها من سمو رئيس 
مجلس الوزراء الكويتي الشــــيخ 

ناصر احملمد األحمد الصباح«.
وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء السوري 
سوف يرأس اجلانب السوري في اجتماع اللجنة العليا 
السوريةـ  الكويتية املشتركة. ومن املقرر أن يجتمع 
أثناء زيارته بعدد من املسؤولني الكويتيني ملناقشة 
وبحث عالقات التعاون بني البلدين الشقيقني واالنشطة 

االقتصاديــــة والتجارية وســــبل 
تطويرها وتوسيع افاقها مبا يحقق 
املصلحة املشتركة واملنفعة املتبادلة 
البيان  في جميع املجاالت. وذكر 
انه ســــيتم في اطار هذه الزيارة 
افتتاح منتدى االســــتثمار  ايضا 
السوري في الكويت حتت شعار 
»آفاق جديدة في اسواق سورية 
عريقة«، مبشاركة واسعة من رجال 
االعمال السوريني ورؤساء واعضاء 
غرف التجارة والصناعة السورية. 
يرافق عطري في هذه الزيارة وفد 
حكومي يضم وزراء املالية محمد 
احلسني والسياحة سعد اهلل آغا 
القلعة واإلسكان والتعمير عمر خالوجني والكهرباء 
قصي كيالي واالقتصاد والتجارة ملياء عاصي ورئيس 
هيئة تخطيط الدولة عامر لطفي ومحافظ دمشــــق 
بشر الصبان ووفد اقتصادي ميثل الهيئات واالنشطة 

االستثمارية واالقتصادية والتجارية والصناعية.

أعلــــن بنك برقــــان عن قيامه بتمويــــل اثنني من 
املشروعات الكبرى التي قامت وزارة التربية بترسية 
تنفيذهما على مجموعة شركات الرابية للمقاوالت، 
وذلك اســــتمرارا جلهوده في دعــــم مبادرات حكومة 

الكويت في التركيز على التنمية االقتصادية.
وأوضح البنك ان هذين املشروعني اللذين سيستغرق 
تنفيذ كل منهما عامني، هما مشروعان معنيان بأعمال 
الصيانة والترميم ملدارس ومباني منطقتي اجلهراء 
التعليميــــة األولــــى بقيمة 5 ماليــــني دينار وحولي 

التعليمية الثانية بقيمة 5 ماليني دينار ايضا. 
وبهذه املناسبة، قال رئيس مدراء املجموعة املصرفية 
في بنك برقان رائد الهقهق في تصريح صحافي، انه 
نظرا ألهمية قطاع التعليم في تنمية املوارد البشرية 
الوطنية في الكويت، يلتزم بنك برقان بتمويل مثل 

هذه النوعية من املشاريع.
 وأضاف: »أن بنك برقان يتشرف دوما ويسعى إلى 
متويل مشاريع تعود بالفائدة على االقتصاد الوطني 

وتساهم في التنمية الشاملة للبالد«. 
وتعليقا على مشاركة بنك برقان في هذه املشاريع، 
قال رئيس مجلس إدارة مجموعة شــــركات الرابية 

للمقاوالت راشد صالح بورسلي انه فخور بالتعاون 
الذي مت بني مجموعة الرابية وبنك برقان، معربا عن 
ارتياحه العميق إزاء جودة اخلدمات املقدمة من بنك 

برقان وحسن توقيتها.

للبدء في توفير مصادر التمويل المناسبة

بن علي: »اتصاالت« تنتظر الرد الرسمي من »زين« 
أكـــدت مؤسســـة اإلمارات 
أن  لالتصـــاالت »اتصـــاالت« 
توجهها بـشأن احلصــول على 
فـــي »زين«،  حصة استحواذ 
لن يؤثــر في خطـــطها لدخول 

السوقني العراقي والسوري.
وقـــال نائب رئيـــس أول 
مؤسســـة اتصاالت »أحمد بن 
علـــي« لصحيفـــة »اخلليج« 
اإلماراتية: ان املؤسسة وضعت 
عدة أسواق على أجندة توسعاتها 
للمرحلة املقبلة، وعلى رأسها 
حصة االســـتحواذ في »زين« 
التي تقدمت »اتصاالت« بعرض 
مبدئي للحصول عليها منتظرة 
الرد الرسمي من اجلانب الكويتي 
للبدء في توفير مصادر التمويل 

املناسبة.
وأضاف: »إن الشركة تهتم 
بحصص استحواذ في العديد 
من األسواق النشطة إقليميا«، 
متوقعا أن يتم حتديد املوقف 
من الرخصة الثالثة في سورية 
مطلـــع 2011، مشـــيرا إلى أن 
هنـــاك جهات أخـــرى تنافس 

»اتصاالت«.
وتابع: »إن اتصاالت« تدرس 

أوضاع السوق العراقي ومدى 
مالءمة احلصـــة املتوقعة منه 
لتوجهات املؤسسة، من خالل 
محادثات مبدئية للوقوف على 

توجهات السوق«.
وتدخــــــل »اتــصـــاالت« 
كواحـــدة ضمـــن 8 شـــركات 
تتنافس علـــى احلصول على 
رخصة الهاتف النقال الرابعة 
بالعراق، مبدية اهتمام اجلانب 
العراقـــي بدخول شـــريك لها 

بحصة %70.

»زين« تشارك بمنتدى الفرص الوظيفية

»باز للنظم العقارية« و»ماجك هوم«
تشاركان في معرض العقارات الكويتية الدولية 

»االتحاد للطيران« ترحب 
بأول مضيفة إماراتية

الشــــركة على املشــــاركة في هذا 
املتميز، مشيدا  العقاري  املعرض 
بالثقافة العقارية التي يتمتع بها 

املواطن الكويتي.
وفي الســــياق ذاته، قال مدير 
ادارة العالقــــات العامة بشــــركة 
ماجــــك هوم محمد ســــليم ان من 
أهم اهداف املعرض تقدمي فرص 
اسكانية واستثمارية للمواطنني، 
وانه من اهم األولويات التي تتبناها 
الشركة توفير سكن ومبان لزائري 
املعرض مبواصفات عالية اجلودة 

وفق املقاييس املرعية عامليا.
واشار السليم الى اهمية حماية 
املشــــتري والعميل مــــن الناحية 
القانونية وصوال الى اعلى مستوى 
من الكفاءة اخلدمية التي تضمن 
مستوى متميزا من اخلدمة يقدم 
العقارية  لعمــــالء ماجيك هــــوم 

احلاليني واملتوقعني.

دبي ـ إيالف: رحبت »االحتاد 
للطيران« بأول مضيفة طيران 
إماراتية بني صفوفها. وتبلغ فرح 
ســـعيد من العمر 27 عاما وهي 
من إمارة دبـــي، حيث تخرجت 
مؤخرا من دورة تدريبية ابتدائية 
استغرقت 8 أسابيع في أكادميية 
فـــي مدينة  االحتـــاد للتدريب 

خليفة.
وتضم االحتاد للطيران أكثر 
من 3 آالف فرد في طواقم الضيافة 
اجلوية ينحدرون من أكثر من 100 
العالم، لكن فرح  جنسية حول 
هي مضيفة الطيران األولى من 

مواطنات الدولة.
وقال الرئيس التنفيذي لالحتاد 
للطيـــران جيمس هوجن: »إننا 
فخورون جدا بوجود فرح بيننا 
في أسرة االحتاد للطيران، ونتمنى 

لها كل النجاح والتقدم«.
واضاف: تعد مهنة الضيافة 
اجلوية وجـــه االحتاد للطيران 
في األجـــواء، فمن خاللها يكون 
التعامل املباشر مع العمالء، لذا 
من األهمية مبكان أن يكون بني 
هذه املجموعة املتعددة اجلنسيات 

من ميثل الوطن«.

اعلنــــت شــــركتا بــــاز للنظم 
العقارية وماجك هوم عن انضمامهما 
للشــــركات الراعية واملشاركة في 
معرض العقارات الكويتية الدولية 
اكتوبر  الذي تنطلق انشطته 25 
اجلــــاري. وبهذه املناســــبة، قال 
مدير التسويق في شركة اكسبو 
ســــيتي ايهاب جابــــر ان معرض 
الدولية في  الكويتيــــة  العقارات 
دورته االولى يأتي بشــــكل جديد 
ومختلف من حيث حجم الشركات 
املشاركة ومدى تنوعها في طرح 
العقارية حتى تلبي  مشــــاريعها 
رغبات العمالء واملستثمرين، مشيرا 
الى ان املؤشرات احلالية تؤكد أن 
الكويتي بدأ في  العقاري  السوق 
اســــتعادة عافيته من جديد بعد 
االنخفاض الذي شهده إبان األزمة 
املالية العاملية خاصة في ظل بوادر 
تعافي واستقرار األسواق األجنبية 

واخلليجية بشكل عام، الفتا الى انه 
»من هذا املنطلق ندعو املستثمرين 
إلى انتهاز الفرص املتاحة حاليا في 
السوق العقاري الكويتي واالنطالقة 
في االســــتثمار في القطاع االكثرا 
امانا«. من جانبــــه، اوضح مدير 

التسويق في شــــركة باز للنظم 
العقارية خالد الشمري ان الشركة 
ترى ان القطاع العقاري الكويتي 
بدأ يتعافى من ازمته حيث يوجد 
اقبال من املستثمرين والعمالء على 
منتجات الشــــركة، مؤكدا حرص 

إيهاب جابر خالد الشمري 

توقعات بأن يصبح »آي باد«
المنتج األكثر مبيعًا خالل فترة أعياد الميالد

عواصمـ  وكاالت ومواقع: توقع 
عدد من احملللني أن تواصل مبيعات 
جهاز الكمبيوتر اللوحي »آي باد« 
الذي تنتجه شركة »أبل« األميركية 
اقتراب موسم  تعزيز مكانته مع 
عطلة أعياد امليالد. ووفقا ملجلة »إي 
ويك« األميركية، فقد توقع تقرير 
حتليلي جديد أن تبيع شركة »أبل« 
45 مليون وحدة من جهاز »آي باد« 
في عام 2011، رغم دخول املزيد من 
املربح.  القطاع  املنافسني في هذا 
وكتب براين وايت، وهو محلل في 
شركة »تيكونديروجا إنداستريز«، 
في مذكرة بحثية نشرت مجلة »إي 
ويك« مقتطفات منها، »إن رحلتنا 
إلى تايوان والصني هذا األسبوع 
تقدم دليال إضافيا على الطلب القوي 
على أجهزة آي باد خالل النصف 
الثاني من2010«. وأضاف أن »آي 
باد« سيظل واحدا من أكثر الهدايا 
املرغوبة في عطلة هذا املوســــم. 
وبصرف النظر عن الطلب املتزايد 
من املســــتهلكني على اجلهاز، فإن 
»أبل« تكثف من جهودها إلتاحة 
»آي باد« ألغلبية سكان الواليات 
املتحدة األميركية قبل بدء موسم 
العطــــالت. وحتالفــــت »أبل« مع 
عدد من الشركات األميركية مثل 
»وول مارت« و»تارجت« و»بست 
باي« لبيع اجلهاز عبر منافذ البيع 
بالتجزئة اخلاصة بهم، فضال عن 
اقناع شركة »فيريزون وايرلس« 
لبيع اجلهاز اللوحي املشهور بدءا 

من 28 اجلاري.
من جانب آخر، قالت شــــركة 
إنها ستكشف  »مايكروســــوفت« 
النقاب خالل معرض دبي »جيتكس 
2010« والذي بدأ انشطته أمس عن 
املوجــــة األولى من أجهزة الهاتف 
الذكي اجلديدة »ويندوز فون 7« 
والتي ستكون متوفرة قريبا لدى 
الهاتف املتحرك  مشغلي خدمات 

منطقة الشرق األوسط.
وسيوفر نحو 60 مشغال لشبكات 
الهاتف املتحرك في أكثر من 30 بلدا 

على مستوى العالم التزامهم بتوفير 
جهاز »ويندوز فون 7« في السوق. 
وقالت الشركة إن »ويندوز فون 
7« يساعد املستخدمني في الوصول 
إلى البيانات واملعلومات واخلدمات 
واستهالكها بسرعة وسهولة من 

شبكة اإلنترنت والتطبيقات. 
ويوفر »ويندوز فون 7« شاشة 
البدء القابلة للتخصيص واملزودة 
التطبيقات  بخاصية اختصارات 
»اليف تايلز« جتربة شــــخصية، 
تستعرض للمستخدمني احملتوى 
اخلاص بهم. كمــــا تتوافر أدوات 
»اليف تايلز« مع حتديثات في الوقت 
املناسب من شبكة اإلنترنت مثل 
األخبار، واملواعيد، وحالة األصدقاء، 
وميكن تكوين »اليف تايلز« بسهولة 
من أي محتوى يريده املستهلك، 
مثل مواقع اإلنترنت والتطبيقات 
وملفات املوسيقى. كما يساعد حل 
»ويندوز اليف« املستخدمني على 
إدارة الصــــور، وتقومي »ويندوز 
اليف«، وتطبيق »أوفيس ون نوت 
موبايل«. وتساعد خدمة »فايند ماي 

فون« املجانية اجلديدة واملتوافرة 
عبر »وينــــدوز اليف« في البحث 
الهاتف املتحرك وقفله  عن جهاز 
ومسح جميع املعلومات املخزنة 
عليه وحتديد مكانه على اخلريطة 

في حال مت نسيانه أو سرقته.

الهواتف الذكية

من جهة اخرى، توفر الهواتف 
احملمولة الذكية فــــي هذه اآلونة 
إمكانيــــات كثيرة ملســــتخدميها 
نظرا ألنها أشبه بأجهزة كمبيوتر 
مصغرة. لكن كثيرا من مستخدمي 
هذه الهواتــــف ال يحققون أقصى 
استفادة ممكنة من هواتفهم الذكية 
مثل تسجيل املالحظات واستخدام 
اآللة احلاسبة وتصفح االنترنت 
واالطــــالع على آخــــر األنباء من 
خاللها. وينصــــح من وقت آلخر 
بالتعرف على التطبيقات والبرامج 
املوجودة علــــى الهاتف والتي لم 
يســــبق لــــك اســــتخدامها، فهذه 
التطبيقات موجودة ولها شعبية 

كبيرة.

»مايكروسوفت« تطرح نسخة جديدة 
من برنامجها الشهير إكسبلورر 9

»أونالين بوكس« يحتوي
على آالف الكتب المجانية

واشـــنطنـ  د.ب.أ: هل يســـتطيع متصفح االنترنت 
اجلديد الذي ستطرحه شـــركة مايكروسوفت العمالقة 
للبرمجيات استعادة حصة السوق التي خسرتها الشركة 

لصالح املتصفح فايرفوكس وغيره من املنافسني.
وميكنك أن حتكم بنفســــك على هذه املسألة عند طريق 
اختبار النسخة التجريبية من برنامج إنترنت إكسبلورر 9 

الذي ميكن حتميله حاليا من خالل موقع الشركة.
ورغم أن هذا البرنامج مازال في مرحلة التجريب، إال 
أن الكثيرين أشادوا به لسرعته واستقرار أدائه وسهولة 

استخدامه.
ويراعى أنه في حالة تنزيل النسخة التجريبية من 
املتصفح إكسبلورر 9، فإن النســــخة املوجــودة بالفعل 
من البرنامج على الكمبيوتر اخلاص بك لن تعمل إال في 

حالة مسح النسخة التجريبية من على اجلهاز.

واشنطنـ  د.ب.أ: زيارة املوقع اإللكتروني »أونالين 
بوكـــس. اليبرري. يوبن.إيدو« متنـــح هواة القراءة 

واالطالع فرصة لتطلع الكتب مجانيا.
ويحتوي هذا املوقــع على روابط ألكـــثر من أربعني 
ألف كتـــاب ميكن االطالع علــيها مجــانا ســـواء من 
خالل القراءة على املوقع أو حتميلها من أجل قراءتها 
في وقت الحق على جهـــاز القارئ اإللكتروني أو أي 

جهاز آخر.
وميكن استعراض الكتب التي يحتويها املوقع من 
خالل اســـم الكاتب أو اسم الكتاب أو املوضوع الذي 
يتناوله، كما يتيح املوقع إمكانية التعرف على أحدث 

اإلصدارات في عالم القراءة.
فإذا ما أدرجت اسم هذا املوقع وموقع »جوتنبرج 
دوت أورج« على قائمة املواقع املفضلة لديك، فسيكون 
أمامـــك مخزون هائل من الكتـــب الذي ميكن أن تظل 

تقرأها لسنوات طويلة مقبلة.

أك��د املدي��ر التنفي��ذي 
لقطاع العالقات واالتصاالت 
بش��ركة االتصاالت املتنقلة 
)زين( عب��داهلل اجلدعان أن 
القط��اع اخل��اص يواص��ل 
للعمالة  الالمح��دود  دعم��ه 
الوطنية التي أثبتت جدارتها 
العمل  في جمي��ع ميادي��ن 

اخلاص.
ف��ي  اجلدع��ان  وق��ال 
تصريح صحافي ان مشاركة 
»زين« في منت��دى الفرص 
»وظائف  الس��ابع  الوظيفية 
2010« والذي سيقام برعاية 

إستراتيجية لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة 
واجله��از التنفي��ذي للدولة وتنظم��ه مجموعة 
ڤيجن ف��ي الفترة م��ن 24 وحت��ى 26 أكتوبر 
اجلاري، تهدف الى دعم العمالة الكويتية انطالقا 
من مسؤولية شركة زين جتاه املجتمع، كما أنها 
جاءت بهدف إطالع العمالء على آخر املستجدات 

والتطورات املتالحقة في مجال االتصاالت.
وح��ول الف��رص الوظيفية التي س��تقدمها 

»زين« خالل فترة املعرض، 
أفاد بأن الشركة حترص على 
تلق��ي طلب��ات الراغبني في 
االتصاالت  مجال  في  العمل 
وذلك بهدف االس��تعانة بهم 
وف��ق احتياج��ات الش��ركة 
املس��تقبلية  وتوس��عاتها 
باإلضافة إل��ى ورش العمل 
ل��زوار  املقام��ة  التوعوي��ة 
املعرض والتي تسلط الضوء 
على العمل في القطاع اخلاص 
وباألخص في الشركة، الفتا 
إلى أن الشركة تقوم في كل 
بزيادة معدالت نس��ب  عام 
العمال��ة الوطنية لديها خاصة بعد أن أثبتت هذه 
العمالة كفاءتها وجدارتها بالعمل في كل ميادين 
القطاع اخلاص بش��كل عام وقطاع االتصاالت 

بشكل خاص.
ولف��ت اجلدعان إل��ى أن املع��رض يعد أحد 
األنش��طة املهمة التي جتمع أع��دادا كبيرة من 
الباحثني عن العمل والش��ركات الراغبة في ضم 

الكفاءات الشابة حتت سقف واحد.

عبداهلل اجلدعان

عمومية »التمويل الخليجي« ستخفض رأس المال 
أفاد بيت التمويل اخلليجي بأنه 
ســــوف يتم عقد جمعية عمومية 
عادية وغيــــر عـادية للبـــنك في 
31 اكتوبر اجلاري، وكان البنك قد 
طلب ايقاف التداول على اسهمه في 
السوق اعتبارا من االمس وحتى 
اشــــعار اخر، وذلك بعد حصوله 
علــــى موافقة  مصــــرف البحرين 

املركزي.
وذكــــر البنك انه ســــوف يتم 
خالل اجلمعية العمومية مناقشة 

ما يلي:
أوال: جدول اعمال اجلمعية العامة 
العادية والذي يتضمن:املصادقة على 
محضر االجتماع السابق، املصادقة 
على معاملة استبدال االسهم بني 
بيت التمويــــل اخلليجي ورئيس 
مجلس ادارته عصام جناحي والتي 
سيتم مبوجبها حتويل حصته في 
املصرف اخلليجي التجاري بالكامل 
الى بيت  )104.923.734 ســــهما( 
التمويل اخلليجي مقابل احلصول 
على حصة البنك في شركة العرين 
للترفيه والسياحة و البالغة %100 
)جنة دملون املفقودة( باالضافة الى 
مبلغ 3 ماليني دوالر تدفع اما نقدا او 
بواسطة اسهم خزانة بيت التمويل 
اخلليجــــي، واملوافقة على تغيير 
سجل مســــاهمي البنك من سجل 
عادي الى الكتروني  وفقا الحكام 
مصرف البحرين املركزي وسوق 

البحرين لألوراق املالية. 
ثانيا: جــــدول اعمال اجلمعية 
العامة غير العادية:  املصادقة على 

محضر االجتماع السابق، التباحث 
واملصادقة على دمج االسهم الصادرة 
لبيت التمويل اخلليجي مبعدل 4:1 
لينتج عن ذلك تخفيض عدد االسهم 
الصادرة من 1.896.332.565 سهم 
الى 474.083.141 سهما.  التباحث 
في تخفيــــض رأس املال املدفوع 
مــــن 625.789.746.45  دوالرا الى 
142.224.942.375 دوالرا بسبب 
اخلسائر املتراكمة،  و»سيقدم املدقق 
اخلارجي الســــادة كي بي ام جي 
بيانا مستقال يتعلق بتأييدهم لهذا 
التباحث واملصادقة  التخفيض«.  
على خفض القيمة االسمية اجلديدة 
لالسهم والتي  ستبلغ 1.32 دوالر 
بعد الدمــــج وتخفيض رأس املال 
املدفوع املشار اليه في البندين 2 و3 
من بنود جدول االعمال الى 0.3075 
دوالر.  التباحث واملصادقة على قيام 
بيت التمويل اخلليجي من خالل اي 
شركة غرض خاص يؤسسها البنك 
او تؤسس بناء على طلبه القتراض 
ما يصل  الى 500.000.000 دوالر 
أميركي من خالل مرابحة متويلية 
قابلة للتحويل الى اسهم بناء على 
البنود والشــــروط التالية:  معدل 
ارباح يحدد وفقا لســــعر السوق 
ووفقا للمعدل والصيغة احملددة من 
قبل مجلس االدارة قبل وقت قصير 
من تاريخ السحب، بحيث ميكن 
دفع هذا الربح نقدا او في صورة 
اســــهم عينية في بيــــت التمويل 
اخلليجي.، سعر حتويل يتراوح 
بني 0.31 دوالر و0.40 دوالر  مبعدل 

خصم ال يقل عن 20% الى 40% من 
القيمة السوقية في اعقاب الدمج 
بحيث ال تقل عن القيمة االسمية 
للسهم، فيما سيتم حتديد السعر 
النهائي  من قبل مجلس االدارة قبل 
فترة قصيرة من تاريخ الســــحب 
مدة تصل الى ثالث سنوات ونصف 
السنة، غير مضمونة ولكن قابلة 
للتحويلـ  مبحض خيار املستثمرـ  
الى اسهم في بيت التمويل اخلليجي 
قبل انتهاء املدة ووفقا للشــــروط 
االدارة،  التــــي يحددها مجلــــس 
املبكر لتشــــجيع  التحويل  حافز 
الى  التحويل  املســــتثمرين على 
اسهم قبل نهاية املدة وفقا للشروط 
التي يحددها مجلس االدارة، منح 
التنازل عن حق االولوية اخلاص 
مبساهمي بيت التمويل اخلليجي 
 فيما يتعلق باصدار اسهم عادية 
جديدة سيتم اصدارها عند حتويل 
متويل املرابحة وفقا لبنود الفقرة 
5 من جــــدول االعمــــال.، تخويل 
مجلــــس االدارة او من ينوب عنه 
للقيام بجميع االجراءات الرسمية 
 املطلوبة والصحيحة لتفعيل متويل 
املرابحةـ  مبا في ذلك دون حصرـ  
حتديد او تعديل شروط املرابحة 
واملستندات االخرى ذات العالقة.  
تخويل رئيس مجلس االدارة او من 
ينوب عنه بالتوقيع على تعديل 
التأسيس والنظام االساسي  عقد 
نيابة عن املساهمني امام كاتب العدل 
فيما يتعلق   بالتغييرات في رأس 

املال لتعكس ما تقدم. 

ينطلق 25 الجاري

محمد ناجي عطري


