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5 شركات جديدة تطرح مشاريعها في معرض الراية للعقار األحد املقبل
متميز وه���ادف مبني على عنصر 
الشفافية، الفتا إلى ان الشركة تسعى 
إلى التوسع في تقدمي خدماتها على 
املستوى اخلليجي ومنطقة الشرق 
األوسط ومنطقة شمال أفريقيا في 
ضوء خططها التوسعية املستقبلية، 
كما تهدف إلى الدخول في استثمارات 
مع ش���ركات عقاري���ة زميلة وفق 
تطلعات »إعم���ار األهلية« الرامية 

إلى العاملية.
وأوضح أن »إعمار األهلية« تعمل 
على تق���دمي كل اخلدمات العقارية 
بشكل متخصص ومتميز لألفراد 
واملؤسس���ات والقطاعات األهلية 
واحلكومية والشركات االستثمارية 
وم���اك العقارات واملس���تثمرين 
عل���ى  العقاري���ن  واملطوري���ن 
املستوين احمللي واإلقليمي وذلك 
بطريقة تقوم على دراسة مسبقة 
وبشكل علمي وأسس سليمة حتقق 
تطلعات الشركة الى تنفيذ ما هو 
جديد ومثمر في مجال املشروعات 
العقارية حي���ث إنها دائبة البحث 
عن املشاريع العقارية ذات االبتكار 
اجلديد، وقال الشداد إنه من ضمن 
أهداف الش���ركة املستقبلية تقدمي 
املساهمات ذات التأثيرات الفعالة 
في تطوير ومنو االقتصاد احمللي 
حيث تعمل »إعمار األهلية« جاهدة 
ألن تكون مثاال يحتذى به من قبل 
الشركات العقارية األخرى وتقدمي 
السبل واألدوات املناسبة والكفيلة 
بتطوير القطاع العقاري، كما تهدف 
إلى تقدمي املعلوم���ات والبيانات 
العقارية املطلوبة من قبل املستثمر 
العقاري بكل ما حتمله كلمة شفافية 

من معنى.

للكويتين إلى جان���ب حزمة من 
املشاريع الس���كنية واالراضي في 
سلطنة عمان بتسهيات متنوعة، 
مضيفا ان السوق العقارية العمانية 
احدى أهم األس���واق النشطة على 
مستوى دول اخلليج العربي وهذا 
م���ا يؤكده املختص���ون في مجال 
العقارات، مشيرا الى ان املستثمرين 
الكويتين األكثر ضخا لاستثمارات 
في القطاع العقاري في عمان، مشددا 
على أن متلك اخلليجين في السلطنة 
للعقارات اكثر من متلك العمانين 
في دول مجلس التع���اون، وذلك 
نتيجة الرتفاع اسعار العقار في دول 
املجلس وتدني اسعارها نسبيا في 
السلطنة الى جانب توافر االراضي 
في املخططات نتيجة التساع مساحة 
السلطنة وتنوع مناخها والبيئة 

املشجعة في متلك العقار.
من جانبه، قال مدير عام شركة 
اعمار األهلي���ة للخدمات العقارية 
عبدالعزيز الش���داد ان الش���ركة 
ستطرح خال املعرض مجموعة 
متميزة من اخلدم���ات من بينها، 
خدمة التقييم العقاري واملعلومات 
والبيانات اخلاصة بالعقار، فضا 
عن طرحها مجموعة متنوعة من 
املنتج���ات العقارية في الس���وق 

احمللية.
وقال الش���داد ان شركة اعمار 
األهلية للخدمات العقارية تتبنى 
استراتيجية واعية وهادفة تتركز 
على السوق احمللية ومن شأنها أن 
توفر جميع البيانات واملعلومات عن 
العقارات الى جانب بحث ودراسة 
املش���اريع املس���تقبلية فضا عن 
تقدمي التقديرات العقارية في شكل 

وقربه منها، وكذلك بالقرب من منطقة 
االليجا الشهيرة بالسياحة وأيضا 
املصحات العاجية وقربه من نهر 
البوسنة، وان الشركة استطاعت ان 
تقوم بعمل 4 تصاميم بناء مختلفة 
للڤيات لتتناسب مع جميع العائات، 
مشيرا إلى أن التصاميم مت تنفيذها 
بدقة عالية وروعة متناهية وتأخذ 

الطابع اخلليجي املميز والراقي.
وبن العتيبي أن الشركة متتلك 
املشروع بالكامل وستقوم بتسويقه 
في الكويت، في حن تقوم ايضا على 
بناء الڤلل والتشطيبات مبا يتناسب 
مع اذواق العماء املتميزين، الفتا إلى 
أن مساحات الڤلل تتناسب مع جميع 

الشرائح ومبواقع متميزة.
وأوض���ح مدي���ر التس���ويق 
واملبيعات في شركة أميال اخلليج 
العقارية سعود بوعركي ان الشركة 
ستطرح خال مشاركتها في املعرض 
ش���قق متليك ف���ي منطقة صالة 
بسلطنة عمان مع شروط ميسرة 

ولفت إلى أن املشروع عبارة عن 
مجموعة ڤلل مبس���احات مختلفة 
وتتمتع بالطابع اخلليجي وتطرحها 
الشركة بتسهيات كبرى، مشيرا 
إلى ان مشروع اجلزيرة الذي تقوم 
الشركة على تسويقه يعتبر ملكا 
للش���ركة بالكامل بعد ان اسست 
الش���ركة فرعا لها في س���راييڤو، 
مشيرا إلى أن املشروع يتكون من 
ڤلل ذات مس���احات مختلفة، وأن 
مش���روع اجلزيرة يقام في مدينة 
سراييڤو عاصمة دولة البوسنة التي 
تعتبر محطة سياحية مثيرة بسبب 
موقعها اجلغرافي في قلب اوروبا 
وقربه من دول اوروبا الغربية مثل 
املانيا والنمسا وغيرهما حيث ميكن 
الوصول لها خال ساعات بالسيارة 
وبحدود س���اعة واحدة بالطيران، 
وتتميز بطبيعتها اخلابة ومناخها 

املعتدل وثراء تراثها الثقافي.
وقال ان مشروع اجلزيرة ميتاز 
بإطالة رائعة على وس���ط املدينة 

اآلخر، مشيرا إلى دور الشركة في 
تطوير منتج حصص املش���اع من 
خال مشروع باز مارينا في منطقة 
مرس���ى علم، حيث تشمل امللكية 
حصة في أرض املشروع وحصة 
في احملات واخلدم���ات التجارية 

والفندقية.
كما أعلنت شركة أرض اجلزيرة 
عن مشاركتها في املعرض مبشروعها 
الكبير واخلاص بڤلل س���راييڤو 
للمتميزين والباحثن عن اجلديد 
والفريد في عالم العقار اخلارجي 
الذي القى اقباال كبيرا في السوق 

الكويتي.
وصرح رئي���س مجلس إدارة 
الشركة ضيف اهلل نهار العتيبي 
قائا »الشركة ستشارك في املعرض 
مبش���روعها املتميز وهو مشروع 
الشركة العقاري في سراييڤو الذي 
طرحت���ه اخيرا، في ح���ن يعتبر 
املش���روع هو األول من نوعه في 

الكويت«.

للنظم العقارية عن مشاركتها في 
املعرض وقال مس���اعد مدير ادارة 
التسويق محمد ابراهيم إن الشركة 
تطرح مشروعها اجلديد منتجع »باز 
سراييڤو« في جمهورية البوسنة 
الذي يتكون من مركز جتاري يضم 
مرافق عامة وخدمية ومحات جتارية 
مبساحات إجمالية وقدرها 4583 مترا 
مربعا، ومساحات خضراء خارجية، 
باالضافة الى وحدات سكنية بنماذج 
مختلفة وعددها 160 وحدة مبساحة 
إجمالية وقدرها 9700 متر مربع، 
مشيرا الى ان مالك حصص املشاع 
في باز سراييڤو يتمتع مبلكية تامة 
غير محددة املدة وبحصة معدلة في 

أرض املشروع واملركز التجاري.
واكد ابراهيم شركة باز للنظم 
العقارية دأبت على تقدمي كل ما هو 
جديد في عالم العقار من مشاريع 
وخدمات متنوعة على مر السنن 
للمحافظة على تربعها على عرش 
القمة ومواصلة النجاح واحدا تلو 

أعلنت 5 شركات جديدة مشاركتها 
في معرض الراية للعقار الكويتي 
الذي تنظمه مجموعة املسار لتنظيم 
املع���ارض واملؤمت���رات وتنطلق 
انشطته يوم 11 اجلاري وتستمر حتى 
14 من الشهر ذاته وذلك حتت شعار 

أقوى جتمع عقاري في الكويت.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة 
الهدف الذكي للتسويق واالستثمار 
العقاري التابعة ملجموعة شركات 
س���اس الدار للتجارة العامة خالد 
علوان أن الش���ركة ستطرح خال 
مشاركتها في املعرض منتجع القصر 
في سراييڤو بالبوسنة والذي يضم 
176 وحدة على مساحة ارض قدرها 
140 ألف متر مربع بعائد يتراوح بن 
10 و12% على االستثمار، فيما تبلغ 
أسعار الوحدات في املشروع الذي 
يبعد عن املطار بحدود 12 كيلومترا 
فقط بن 20 و34 ألف دينار، حيث 
تقدم الش���ركة تسهيات في الدفع 

بالتقسيط على عامن.
ولفت إلى أن املشروع البالغة 
تكلفته 5 ماين دينار يحتوي على 
ڤيات مبساحات تبدأ من 250 مترا 
وتصل إلى 500 متر مختلفة وشقق 
سكنية ذات إطاالت متميزة تبدأ 
مساحاتها من 80 مترا مربعا، ومطاعم 
وكافيهات وسوبر ماركت واستقبال 
وديوانيات للرجال وللنساء ومكتب 
س���ياحة وماعب كرة قدم وأماكن 
مخصصة لألطف���ال هذا باالضافة 
إلى جندول مائي وبحيرات وحديقة 
زهور مبساحة 1500 متر مربع، مبينا 
أن موعد التسليم للوحدات السكنية 

سيكون في 31 ديسمبر 2013.
من جهتها، أعلنت ش���ركة باز 

خالد علوانعبدالعزيز الشدادضيف اهلل العتيبي

افدح في مجال البناء والتشييد 
واحلصول على مس����كن. وبن 
اخلياط ان أس����عار مواد البناء 
ارتفع����ت في اآلون����ة األخيرة 
ارتفاعا ظهرت آثاره على حركة 
البناء واإلنشاء وزاد من تكاليفها 
بشكل كبير، كما أثر على أسعار 
األبنية والعمارات التي وصل ثمن 
بعضها إلى أرقام خيالية، إضافة 
إلى ارتفاع اإليجارات للمساكن 
والشقق رغم ضيق مساحاتها 
ورداءة مواصفاته����ا. الفتا الى 
ان الزيادة في س����عر االسمنت 
فهي بح����دود 18% أي ما يعادل 
دينارين للكيس فقط بالنسبة 
ألسمنت بورتاند الذي يستحوذ 
على نس����بة 28% من مبيعات 
األسمنت في الكويت، أما إنتاج 
شركة األسمنت فإن سعره لم 
يتأثر وذلك ألنه يتم تصنيعه في 
الكويت وبدعم من احلكومة التي 
تقوم بدعم الصناعات الكويتية 
بالطاقة، واضاف ان زيادة اسعار 
مواد البناء والعقارات جاءت في 
الصف����وف االولى من بن باقي 
الس����لع االخرى، مشيرا الى ان 
عددا كبيرا من املواطنن اصبح 
يتوجه الى البنوك لاقتراض منها 

للخروج من تلك االزمة.
وق����ال اخلي����اط أن بعض 
التشريعات االقتصادية املتعلقة 
بتنظي����م أعمال س����وق العقار 
حتتاج الى إعادة نظر بش����كل 
س����ريع من قبل املسؤولن في 
احلكوم����ة التي ينتظ����ر منها 
الكثي����ر خصوصا ف����ي مجال 
تعديل التش����ريعات والقوانن 
التي صدر ع����دد كبير منها في 
السنوات العشر األخيرة دون أن 
يتم دارستها بشكل واف. واشار 
اخلياط الى أن غياب الدراس����ة 
الوافية لتداعيات تطبيق تلك 
القوانن على أرض الواقع تسبب 
في زيادة أسعار العقارات بشكل 
كبير، فشهد العقار االستثماري 

الجمعية وبالتعاون مع إحدى 
المتخصصة في  الش���ركات 
المهنية األميركية  الشهادات 
المعتم���دة، س���وف تعق���د 
البرنامج التدريبي التأهيلي 
»مدقق داخلي معتمد � الجزء 
الثاني« والذي سيستمر لمدة 
شهر يومي االثنين واألربعاء 
م���ن كل أس���بوع وبواقع 3 
س���اعات يوميا خال الفترة 
من 12 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 
المقبل، باإلضافة إلى البرنامج 
التدريب���ي »أساس���يات في 
التدقيق الداخلي« وذلك ضمن 
التدريبي للموسم  برنامجها 
2013/2012 والذي يس���تمر 
لمدة خمسة أيام خال الفترة 
من 18 إلى 22 نوفمبر 2012. 
وأشار الفارس إلى أن جمعية 
المحاس���بين والمراجعي���ن 
الكويتية وتعمل ذلك انطاقا 

اخلياط: أسعار مواد البناء تتصدر قائمة 
الغالء واإليجارات ترتفع بال عودة

جمعية احملاسبني تنظم برامج تدريبية 
وتأهيلية في التدقيق الداخلي

ارتفاعا في اسعاره بواقع %20 
منذ بداي����ة الع����ام احلالي مع 
توقعات بارتفاعات في املستويات 
السعرية لايجارات في الكويت 
خال الفترة املقبلة، مؤكدا على 
ان السوق العقاري ال يزال املاذ 
اآلمن والقناة االستثمارية االكثر 
عوائد واالقل مخاطرة وان كان 
مازال بحاجة إلى اجراء تعديات 
تشريعية لتحفيز نشاطه وإعادته 
إل����ى االنتعاش مج����ددا، داعيا 
وزارة التج����ارة والصناعة إلى 
دعم املعارض سواء العقارية او 
االخرى املتخصصة في مختلف 
القطاعات على اساس أن املعارض 
تلع����ب دورا كبيرا في مواجهة 
التداعيات السلبية لألزمة املالية 
العاملية، مؤكدا على ان اسعار 
مواد البناء تتصدر قائمة الغاء 
وااليحارات ترتفع با عودة فضا 
عن ان ان سوق العقار الكويتي 
شهد خال الربع الثالث من العام 
احلالي 2012 نش����اطا ملحوظا، 
فقد أشارت البيانات املتوافرة 
من وزارة العدل، إدارة التسجيل 
العقاري والتوثيق الى ارتفاع 
إجمالي قيم����ة وعدد الصفقات 
املبرمة للعقارات املباعة خال 
الرب����ع الثالث من ع����ام 2012، 
حيث بلغ إجمالي قيمة العقارات 
املتداول����ة في الس����وق )عقود 
ووكاالت( نح����و 989.8 مليون 
دينار موزعة على 3450 صفقة 
مقابل نحو 952.4 مليون دينار 
موزعة على 2659 صفقة للربع 
األول من عام 2012، حيث يبلغ 
إجمالي عدد الوحدات السكنية 
املزمع توزيعها من خال الهيئة 
املذكورة حتى عام 2014 أكثر من 
120 ألف وحدة سكنية، منها على 
س����بيل املثال مشروع اخليران 
السكني الذي يحتوى على 57 ألف 
وحدة سكنية حكومية، ومشروع 
غربي عبداهلل املبارك نحو 7400 

وحدة سكنية حكومية.

الكامل بضرورة  إيمانها  من 
االستمرار والمشاركة الفعالة 
ف���ي تطوير أنظم���ة الرقابة 
الداخلية للقطاعات الحيوية 
في الدولة بما يتماش���ى مع 
أفضل المعايير والممارسات 
الدولي���ة، كما تأت���ي أهمية 
عقد هذا الن���وع من البرامج 
التدريبية والتأهيلية نتيجة 
تبني عدد من الجهات الرقابية 
كبنك الكويت المركزي وهيئة 
أسواق المال ضرورة تفعيل 
الداخلي  التدقي���ق  مفه���وم 
وحوكمة المؤسسات للوحدات 
المالي���ة الخاضعة لرقابتها، 
وهذا باشك يشكل مسؤولية 
إضافية على الجمعية للتأكيد 
على دورها المهني والتطبيق 
األمثل لهذه األدوات الرقابية 
والمرتبطة بمهنة المحاسبة 

ومراقبة الحسابات.

أكد رئيس مجلس ادارة شركة 
الفرقدان االقليمية يوسف اخلياط 
ان قطار الغاء لم يتوقف عند 
ش����يء بعينه، بل طالت انيابه 
مختلف الس����لع االس����تهاكية 
واثارت موجة ارتفاع اس����عار 
مواد البناء والتشييد املخاوف 
بن مختلف فئات املواطنن من 
تفاق����م االزمة االس����كانية بعد 
توقف املواطن����ن عن مواصلة 
بناء مس����اكنهم اخلاصة، وقد 
أدى هذا االرتفاع الى احتمالية 
اصابة حرك����ة البناء في الباد 
بشلل لعدم القدرة على التنفيذ 
في ظل تسجيل االسعار اعلى 
املستويات، ما ينعكس سلبا على 
السوق العقاري وذلك بارتفاع 
اسعار الشراء وااليجارات للمباني 
التجارية والسكنية اجلاهزة في 
ظل محدودية العرض في الوقت 
احلالي والتي يقابلها زيادة كبيرة 
في الطلب. وأش����ار الى ان نار 
االس����عار قد امتدت آثارها ولم 
تت����رك جيب����ا إال واحرقته في 
مجاالت عدي����دة ولكن اعباءها 
كانت اثقل وخس����ائرها كانت 

قال رئيس لجنة التدريب 
والتطوي���ر المهني بجمعية 
المحاس���بين والمراجعي���ن 
الكويتية أحم���د الفارس ان 

أحمد الفارس

للدخول في مشاريع كبيرة وعالية القيمة

زيادة رأسمال »مشرف« إلى 40 مليون دينار

شذى الصباح: مركز التدريب البترولي يستعد إلطالق مجموعة 
متنوعة من األنشطة التوعوية املجتمعية في الفترة املقبلة

»القطرية« تطرح خصومات عاملية
 كشفت اخلطوط اجلوية القطرية عن انها ستطرح 

لعمالئها في قطر وحول العالم خصومات مذهلة على 
تذاكرها على مدار ثالثة ايام للسفر الى اكثر من 100 

وجهة حول العالم.  وسينطلق سباق اخلصومات ملدة 
72 ساعة ابتداء من الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة 

نوفمبر اجلاري بالتوقيت احمللي لكل سوق وحتى 
الساعة 23.59 بالتوقيت احمللي لكل سوق بتاريخ 9 
نوفمبر.  ويوفر السباق للعمالء امكانية السفر الى 

وجهات متنوعة في اوروبا والشرق االوسط وافريقيا 
وآسيا واالميركيتني وأستراليا بأسعار رائعة.

 وتتيح هذه احلملة للعمالء متسعا من الوقت لتخطيط 
سفراتهم حيث متتد صالحية التذاكر لستة اشهر بعد 
حجزها - من 12 نوفمبر اجلاري وحتى 31 مارس من 
العام املقبل، حيث ان املقاعد محدودة ومرهونة مبدى 
توافرها، كما يخضع العرض لبعض الشروط اذ قد ال 

يتوافر في تواريخ او لوجهات معينة.
 وتنطبق االسعار املخفضة لعدد من الوجهات التي 
تصل اليها القطرية حول العالم من بينها نيويورك 

وسنغافورة ولندن والقاهرة وطوكيو وجوهانسبرغ 
ودبي ومدريد اضافة الى كل من مابوتو وكليمنجارو 
وبيرث التي مت تدشينها مؤخرا.  وبهذه املناسبة، قال 

الرئيس التنفيذي للخطوط اجلوية القطرية اكبر الباكر: 
»مع قرب انتهاء هذا العام الذي كان حافال بالتوسعات 
والتطورات في الشركة، اردنا ان نقدم ملسافرينا من 

خالل هذا العرض فرصة جديدة للحصول على اسعار 
مميزة بعد شهرين فقط من آخر عرض ترويجي 

عاملي قدمناه لهم«. واضاف الباكر قائال: »يعود جناح 
اخلطوط اجلوية القطرية بشكل كبير الى دعم عمالئنا 

لنا، وهذه اخلصومات هي طريقتنا اخلاصة للتعبير 
عن امتنانا لهم«.

أقرت اجلمعية العمومية غير 
العادية لش����ركة مشرف للتجارة 
واملقاوالت زيادة رأسمال الشركة من 
20 مليون دينار الى 40 مليون دينار 

لتعزيز امليزانية العامة للشركة.
وق���ال نائب رئي���س مجلس 
ادارة الشركة خلدون احلج على 
هامش اجلمعية العمومية للشركة 
التي  عقدت امس بنسبة حضور 
65% ان الشركة تسعى للدخول 
مبش���اريع كبيرة وعالية القيمة 
لرفع  امكانياتها، مش���يرا الى ان 
»مش���رف« مؤهلة اآلن للدخول 
مبش���اريع بنية حتتية ونفطية 
وغيرها. وأضاف احلج ان الشركة 
تسعى ايضا الى استخدام جزء من 

صرحت العضو املنتدب لقطاع 
التدري����ب والتطوير الوظيفي في 
مؤسسة البترول الكويتية الشيخة 
شذى ناصر الصباح بأن خطة مركز 
التدريب البترولي للمرحلة املقبلة 
تتضمن مجموعة من األنش����طة 
التوعوي����ة في مج����االت الصحة 

والبيئة والتعليم.
جاء تصريح الش����يخة شذى 
خال رعايتها حملاضرة »التدخن 
وأضراره« التي أقامها قطاع التدريب 
والتطوي����ر الوظيفي ف����ي الكلية 
االسترالية بالكويت يوم االثنن، 
وحاضر فيه����ا د.فه����د الغماس 
أخصائي أم����راض الربو واجلهاز 
التنفسي باملستشفى األميري ومعهد 

دسمان للسكري.
وأوضحت الشيخة شذى الصباح 
أن اله����دف من تنظيم مؤسس����ة 
البترول الكويتية ممثلة في قطاع 
التدريب والتطوير الوظيفي ملثل 
هذه احملاضرات هو توعية شريحة 
مهمة من املجتمع بأضرار التدخن 
خاصة مع انتشار تلك العادة في 
الفترة األخيرة بشكل ملحوظ بن 
اجلنسن وحتديدا بن الفئات من 18 

استدعاء رأس املال املقترح، والبند 
الثان����ي تعديل نص املادة )6( من 
عقد  تأسيس الشركة واملادة )5( 
من النظام االساسي للشركة فقد 
كان النص قبل التعديل حتديد رأس 
مال  الش����ركة ب� 20 مليون دينار 
موزعة على 200 مليون سهم بقيمة 
اس����مية 100 فلس للسهم الواحد،  
وجميع االسهم نقدية وعينية، وبعد 
التعديل مت حتديد رأس مال الشركة 
ب� 40 مليون دينار موزعة على 400 
مليون سهم بقيمة  اسمية 100 فلس 
للسهم الواحد، وجميع االسهم نقدية 

وعينية.

عبدالرحمن خالد  ٭

االسترالية د.عبداهلل الشرهان عن 
س����عادته بتنظيم املؤسسة لتلك 
احملاضرة مع انتشار آفة التدخن 
ف����ي اآلونة األخيرة بش����راهة في 
وطنن����ا العربي بش����كل عام وفي 
الكويت بشكل خاص، على نقيض 
دول العالم األخرى خاصة أوروبا 
وأميركا إذ بدأت احلمات التوعوية 
بأضرار التدخن تؤتي ثمارها في 
تقليل عدد املدخنن ورواج منتجات 

التبغ.
وخ����ال احملاض����رة أوض����ح 
استشاري أمراض التنفس وإعادة 
التأهيل في معهد دس����مان د.فهد 
الغماس أن االقاع عن التدخن يعد 
اخلطوة األولى ألي خطة عاجية 
خاص����ة ملن يعان����ون من أمراض 
مزمنة مثل امراض القلب والرئتن 
وانسداد األوعية الدموية. مشيرا أن 
االستشارات الطبية وعيادات االقاع 
عن التدخن متاحة للجميع وفي 
مختلف املناطق وأثبتت فعاليتها في 
حاالت عديدة خاصة أنه كلما زادت 
مدة تلك االستشارات وحوار املعالج 
مع املدخن قلت الفترة التي يقضيها 

في ممارسة تلك العادة.

مليون دينار، الفتا الى ان تخفيض 
تلك الديون سيعتمد على توصيات 
مجل����س  االدارة وبالتفاوض مع 
الدائنن للدخول في زيادة رأس املال، 
باالضافة الى استخدام بعض االموال 
لتلبية  احتياجات الشركة من االنفاق 
الرأس����مالي. وقد وافقت عمومية 
الشركة على البندين الواردين في 
جدول االعمال وهما: االول خاص 
بزي����ادة رأس  املال من 20 مليون 
دين����ار الى 40 مليون دينار زيادة 
نقدية تدفع على دفعات، وتخصص 
ملساهمن  جدد مع تنازل املساهمن 
احلالين عن حقه����م في االولوية 
باالكتتاب مع تفويض مجلس االدارة 
بوضع  ضوابط وشروط وقواعد 

محاضرة »التدخن وإضراره« جاءت 
لتساهم في زيادة الوعي املجتمعي 
باملخاطر التي حتيط بالش����باب. 
مضيفا أن احملاضرة استهدفت فئة 
الشباب وذلك لارتفاع امللحوظ في 

عدد املدخنن من الشباب.
 وعبر رئيس مجلس أمناء الكلية 

رأس املال لتخفيض جزء من ديون 
الشركة  طويلة االجل البالغة 15 

و20 سنة. مشيرة إلى أن املؤسسة 
تتبنى مثل تلك احملاضرات انطاقا 
من خطتها اإلس����تراتيجية 2030 

اخلاصة باملسؤولية االجتماعية.
ب����دوره أوض����ح مدي����ر دائرة 
التخطي����ط والتطوي����ر الوظيفي 
عبداللطي����ف أحم����د احلوطي أن 

)سعود سالم( خلدون احلج مترئسا عمومية الشركة  

الشيخة شذى الصباح تتقدم احلضور في احملاضرة يوسف اخلياط

محمد إبراهيمسعود بوعركي


