
دائـمـا مــا يـتـردد إســمه في االعالم الـعــراقي خـاصـة عــنـدمـا تــذهب الـفـرق الــعـراقـيـة
للـمـشاركـة في بـطوالت تـقام في الـسـعوديـة كـونه منـسق االحتـاد العـراقي لـكرة الـقدم
هني ويـذلل كل الصعـاب ويسهل كل االمور هناك فتـراه شعلـة من النشـاط االداري وا
ـرات يـحـسـمـهـا بـهـاتـفه اجلـوال الـذي اليـصمـت أبدأ بـطـريقـة سـاحـرة بل في بـعض ا

ودائما يقول حملديثه " سهلة أخوية أن شاء الله محلولة ".
في البطولـة الرباعيـة التي انتهت قـبل ايام في الرياض وشـارك فيها مـنتخبـنا العراقي
ضيفـة السعـودية كان محـمد أبراهيم بجانب منـتخبـات البرازيل واالرجنـت والدولـة ا
العـب لـتـدربـيـات في أوج عـطـائـه وعـمـله خلـدمــة الـوفـد الـعــراقي فـهـو الــذي يـحـجـز ا
ـنتـخب يـالـتـعاون مع ـسؤول عـلى كل شـاردة واردة تـخص ا منـتـخـبـنا الـوطـني وهـو ا
ـا تـعانـوا مـعه في كل اجلـانب الـسـعودي الـذين يـعـرفـون من هـو مـحـمـد ابـراهـيم وطـا
نتخـبات واالندية الـعراقية للـملكة .. فـفي البطولة الـرباعية الـتي أختتمت قبل زيارات ا
ـنـسق وحـلـقـة الـوصل بـ الـوفـد االعالمي الـعـراقي الـكـبـيـر الذي بـلغ أيـام كـان هو ا
عددهم 87 شخص مـابـ اعالمي وصـحـفي ومصـور وبـ هـيئـة الـريـاضة والـشـباب
السعودي التي لم تذخر جهدا وكرمـا في توفير كل وسائل الراحة للوفد االعالمي من
" االقامة . السكن . النقل " وكان االخ محمد ابراهيم متعاون مع اجلميع لتلبية كل ما
يـطـلـبه الـوفـد االعالمي الـذي
تـــرأسـه اخلـــلــــوق االســــتـــاذ
عدنان لـفتة " الـذي كان بحق
رفـعــة رأس لـلــعــراق ولـلــوفـد
لـدماثـة خـلـقه وأدارتـه بشـكل
رائع وحتــــــــدث لـــــــعـــــــدد من
الفـضـائيـات عن مـهمـة الـوفد
االعالمي الـــذي أ مـــهــمـــته
بـنــجــاح واســتــطـاع تــغــطــيـة
البـطـولة الـربـاعيـة عـلى أكمل

وجه.
مـــحـــمـــد أبـــراهــــيم الـــســـهل
ـمــتـنـع في حل الــكـثــيـر من ا
ـشـاكل الـتي تـوجه االمـور وا
الـفــرق الـعـراقــيـة الــتي تـزور
ـــمــلـــكـــة وشـــاهـــدنــا كـــيف ا
أخـتـاره نــادي الـقــوة اجلـويـة
بــأزمـــته االخــيـــرة مع احتــاد
الـــعـــاصــمـــة اجلـــزائـــزي مع
العـمـيد ولـيـد الزيـدي بتـمـثيل
النادي في االجتـماع الطار
الـذي عـقـده االحتــاد الـعـربي
في مـقـره بـالــريـاض واعـلـنت
نــــتـــــائـج هــــذا االجـــــتـــــمــــاع
والـــقــرارات مـــنـــهـــا اعـــتــذار
الفريق اجلزائري للشعب الـعراقي عن ما بدر من جمهور احتـاد العاصمة من هتافات

مسيئة.
نـتخب الـعـراقي منـذ عام 2004 عنـدمـا  أختـياره بدأ مـشوار مـحـمد ابـراهيم مـع ا
نـسق العـام لالحتاد الـعراقي لـكرة الـقـدم ومنـذ ذلك الوقت هـو مبـدع في عمـله يلـجأ ا
اجلميع له محبوب من الكل سواء كانوا العب أو مدرب أو أداري باالضافة الى أن
اجلانب السـعودي يـثق بقـدارته ويشيـدون دائمـا بعـمله وتعـاونه معـهم . علـما أن أغلب
الالعب العراقي الذين احترفوا للعب في االندية السعودية كان احترافهم عن طريقه
ـثـابـة أخ يـسـتـشـيرونـه بكل فـهـو قريب مـنـهم ويـقف بـجـانـبـهم عـنـدمـا يـحتـاجـون له و
صغيـرة وكبـيرة . عالقاته الـرياضـية متـشعبـة وتربـطه صداقة مـع اغلب النـجوم سوى
ـمـيـزة مع االحتـاد السـعـودي وهـيئـة الـريـاضة العبـ أو مـدربـ نـاهيك عن عـالقاته ا

والشباب.
ـيـز االخ محـمد أبـراهـيم في عمـله أنه طـوعي ولم يـستـلم ديـنار واحـد من االحتاد ما 
العـراقي جـراء عمـله هـذا بل أنه يـأتي على حـسـابه اخلـاص من محـافـظة الـدمـام التي
يسكـن فيهـا الى الريـاض أو جدة الجل خـدمة منـتخـبنـا الوطني وقـد يسـتغـرب القار
من هذا القول لكنها احلقيقة التي أعرفها عن قرب فالرجل يعمل مدير قسم في شركة
ـة ولديه بـحريـة بـاالضـافـة الى هـوايـته في جـمع الـتـحف واالنـتيـكـات والـعـمالت الـقـد
مـتــحف في بـيــته يـضم كل مــاهـو تــراثي ودائـمــا يـقـيـم مـزادات في دول اخلــلـيج وهـو
ـا أسـتـضـافـته الـفضـائـيـات والـصـحف اخلـلـيـجـية مـعـروف بهـذا اجملـال الـتـراثي وطـا
ليـتحـدث عن مـشواره مع هـذه الهـوايـة التي أحـبهـا من الـطفـولة وأبـدع فـيهـا مع مرور

. االيام والسن
ـعـروف بـهذا االسم في أخيـرا نـقـول له كـفـيت وفـيت يـاصديـقـنـا " مـحمـد الـعـراقي " ا
الـسـعـودية عـلى أخـالصه في عـمـله وتـعـاونه مع اجلـمـيع فـهـو رفـعـة رأس لـكل الـوفود

العراقية وسفير فوق العادة في تمثيل وطنه العراق في اخلارج.
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رء الـطـائرة لـكـن لـيس كل مـايـتـمـنـاه ا
يدركه "وماب فرحة لقائي وب حزني
لـعـدم اكــمـال حـواري قـلـت له سـعـادتي
كـبـيـرة بلـقـائك واتـمنى أن الـتـقـيك مرة
ثــانـيــة دون أن يـقــطع حـديــثـنــا صـوت
ـذيع واقالع الـطائـرة . أبـتسم الـفـنان ا
محمد عبدة " فنان العرب " وهذا اللقب
أرتـبط به مـنـذ سنـ عـديـدة .. وقال أن
شـاء الــله نـلـتــقي مـرة أخـرى وبــعـدهـا
تـوجـهـنـا سويـة الى الـطـائـرة وجـلست
خـلــفه بــعــدة مــقــاعــد وكم تــمــنـيـت لـو
أواصل احلديث معه لكن الرجل مسافر

وقد ال يكون مستعد لتكملة احلوار.

ــكن ســريــعــة في الــلــحن والــكالم وال
ـطـربـ الـسـابـق قـارنـة بـ جـيل ا ا
ـفـردة والكالم الـذين كـانـوا يخـتـارون ا
الــرائـع والــلــحن اجلــمــيـل لــكي تــبــقى
اغــانــيــهم مــدى الــدهـر فـي حـ اغــلب
االغـاني االن تشـبه الـوجبـات الـسريـعة

تنتهي بسرعة
وعـــنــدمـــا أردت أن ســأله ســـؤال ثــالث
ــذيع الـــداخــلي في ســـمــعــنـــا صــوت ا
ـســافـرين الــتـوجه ـطــار يـطــلب من ا ا
نحو الطائرة فحزنت جدا الني لم أكمل
حـواري مـعه وكم تـمــنـيت حلـظـتـهـا أن
يـخـبـرونـا بـوجـود عـطل أو تـاخـيـر في

مـبــارتـنــا مـعـكم فــيـهـا أثــارة وحـمـاس
وتشويق

ــوجــودة كـــنت أنـــظــر الى الـــســاعـــة ا
ـطار ولم يـبق سوى أمامي في صـالة ا
دقائق على اقالع الطائـرة فلهذا سألته
بـــســـرعـــة كـــيف تـــرى واقـع االغـــنـــيــة
الـــعـــراقـــيـــة بـــ االمس واحلـــاضــر /
أجـابـني االغـنـيـة العـراقـيـة لـهـا ماضي
طرب ناظم جميل ومتألق فمن ينسى ا
الـغـزالي وأغانـيه الـتي تـخـاطب الروح
والوجـدان . أما عن االغـاني في الوقت
احلـاضـر فـأغـلـبــهـا ذات طـابع شـبـابي
تــــخــــاطـب هــــذا اجلــــيل وهـي اغــــاني

- حتـــــيـــــاتـي لـــــلـــــشـــــعـب الـــــعـــــراقي
وجلـــــمـــــهـــــــوري الـــــعـــــزيـــــز هـــــنـــــاك
فـــالــعـــــــراقــيـــون أهــلــنـــا وجتــمـــعــنــا
الــكـثــيـــــــر من الــروابط االجـتــمـاعــيـة
والـــفـــنـــيــة والـــريـــاضــيـــة وتـــصـــلــني
رســـــــــائل اعـجـاب كـثـيـرة من الـعـراق
يــسـألــون عـني ويــتـابــعـون كل مــا هـو

جديد من اعمالي . 
فــقـلت له مــنـتــخـبــنـا الــوطـني االن في
الـريـاض يـشـارك بـالـبـطـولـة الـربـاعـيـة
بجانب منتخـبات البرازيل واالرجنت
والـــســعــوديــة . قــال نـــعم عــنــدي عــلم
ـا تـكون واتابع اخـبـار مـنـتـخبـنـا وطـا

گــنت جـــالــســا فـي قــاعــة مـــطــار جــدة
بانـتظـار الطـائرة اخلاصـة التي تـقلني
الى الــــريــــاض بــــعــــد أن أديت زيــــارة
العـمرة فـاذا الفـنان السـعودي " مـحمد
عــبـده " يــدخل الى الــصـالــة االنـتــظـار
ويـجـلس أمــامي بـعـد أن أدى الــتـحـيـة
على احلاضرين وتب أنه مسافر معي
عــــلـى نــــفس الــــطــــائــــرة . نــــظــــرت له
وأســتـرجــعت ذاكـرتي ووجــدت نـفـسي
عام 1979 عـنـدمـا سـمعـت صوته الول
مرة من خالل أغنـيته الشـهيرة في ذلك
راد الـوقت " أبـعـاد كـنـتم وال قـريـبـ ا

أنكم دا سا " 
وهــنــا بــدأ صــراع داخــلي بــ عــمــلي
الــصــحــفـي وبــ وجــودي كـــمــســافــر
وبــدأت أقــول هل أنــتـهــز فــرصــة قـد ال
تــتــكــرر مـســتــقـبـال وأجـري مــعه لــقـاء
صـــحــفي بـــدون أي مــوعــد مـــســبق أم
التقط معه صورة كشخص معجب به .
أم أتــرك االحــتـمــالــ وأدنــدن أغــانـيه
اجلميلة . لكني حسمت أمري ونهضت
من مقعدي واجتهت نحو الفنان محمد
عــبـده وأنــا أخـاطـبه بــصـمت من خالل
اغنـيته الـشهـيرة " كل االمـاكن مشـتاقة
لـك " قـدمت نـفـسي له وقــلت الـصـحـفي
الـــــعــــراقـي عــــلي كـــــاظم مـن جــــريــــدة
(الـــزمـــان). فــــنـــهض من مــــقـــعـــده مع
أبـتسـامة رائـعة تـتالءم من لون بـشرته
مـيزة فقال اهال وسهال بك/ السمراء ا
فـقـلت له قـبل ان تـقـلع الـطـائـرة عـنـدي
أسئلة على الطاير / فاجابني أسأل ما

تريد .
{ اجلـمـهور الـعـراقي يـتـابع نـشـاطك الـفـني
ـعـجــبـ الـذين يـرددون ولــديك الـكـثـيــر من ا

اغانيك اجلميلة ماذا تقول لهم 
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(الزمان) حتاور
الفنان السعودي
محمد عبده في
مطار جدة

w³M²*« Ÿ—Uý w  t²KOIŽË fOzd «
نطـقة اخلضـراء احملصنـة ويقترب من في ا
ــواطــنـ ويــتــحــدث مـعــهم ويــوعــز بـحل ا
مشاكلهم ويسمع منهم مقترحاتهم وأراءهم
 والـرسالـة الثـانيـة الـتي أراد الرئـيس برهم
صالح أرسـالهـا من خالل هذه الـزيارة " هي
حث الـعـراقيـ علـى الثـقافـة والـقراءة وهي
الوسـيـلـة الـوحـيدة لـتـقـدم الـبـلـد الى االمام
فبدون الثقافة يـبقى الشعب متخلف ويندب
حـظه العـاثر امـا الـرسالـة الثـالثـة التي أراد
الـــرئـــيـس أرســـالـــهــــا فـــهي " قــــد ولى زمن
الرئـيس الذي يـقبع في قـصره واليـعرف من
ــرض أمــور الـــبـــلـــد شي ســـوى الـــنـــوم وا
والـعالج في اخلارج وتـهـنئـة الـعراقـي في
االعياد وبـعدها يـعود الى نومه الـعميق مع
الي احلصول على امتيارات ورواتب با

أذن زيـارة الرئـيس للـمتنـبي رأهـا الكثـيرين
أنهـا زيارة خـير وبدايـة عهـد جديد لـلرئيس
مع شـعب يـحلم بـوطن حـر وسعـيـد وتوفـير
كــافــة اخلــدمـات ومــعــاجلــة أزمـة الــبــطــالـة

وغيرها من االمنيات الـبسيطة التي تتحقق
ــســؤولــيــة ــســتــوى ا ــســؤول  لــو كــان ا
ويخاف الله في عمله أتمنى من كل قلبي أن
ال تــكـــون زيــارة رئــيــســنـــا الــذي أكن لم كل
احلـب واالحــــتـــــرام هي االولـى واالخــــيــــرة
وبعدها يختفي كالرؤوساء السابق ونردد
في كل مـحــنــة " الـرئــيس فـ " وأتــمـنى أن
تكون له زيارات اخرى مصطحبآ عقيلته في
مـنـظر قـد يـبدو غـريبـا عـلى العـراقـي لـكنه
ــرور االيــام ســيــصــبح مــألــوفــا والــنـاس

تستقبلهم بكل حب واحترام
سيادة الرئيس برهم صالح .

أرى فيك كل اخليـر فال تخذل شـعب العراق
ـنـقـذ مع رئـيـس الوزراء الـصـابـر  كن أنت ا
ـان وقولـوا بصوت ومن خـلفكـم رئيس الـبر
واحـــــد " ولـى زمن الـــــفـــــســـــاد والـــــرشــــوة
واحملـسـوبـيـة " سـنـبـدأ عـهـدا جديـد لـنـبـني
عــراق جــمــيل بـــعــد أن حــرم شــعــبه من كل

متطلبات احلياة.

ـاضي ـتــنـبي يــوم اجلـمــعـة ا رواد شـارع ا
بوجود الرئيس برهم صالح وعقيلته بينهم
فـي ســابــقــة تــعــد االولـى من نــوعــهــا مــنــذ
عـشـرات الـسـنـ حـيث لم يـروا في الـسابق
رئـيـس جـمـهــوريـة وعــقـيــلـته يــسـيـرون في
واحـد مـن أشـهــر شـوارع بــغـداد الــثـقــافـيـة
ويـجـلـسون فـي مقـهى الـشـابنـدر ويـشـربون
ـواطنـ الذين الـچاي ويـسـمعـون مشـاكل ا
فـرحـوا جــدا وهم يـرون رئــيـســهم وزوجـته
ــتــجــولـ االنــيـقــة تــتــحــدث مع الــبــاعــة ا
وتـســألـهم عـن حـالـهـم وعـمــلـهم وقــد تـكـون
تــبـــحث عن كـــتـــاب تـــرغب بـــقــراءتـه حــيث
شــاهـدت بــعض الــصــور وهي واقــفــة أمـام
صـاحب بـسطـيـة للـكـتب وتتـصـفح كتـاب قد

يكون أعجبها
زيارة الـرئيس بـرهم صالح وعقـيلـته لشارع
ــتــنـــبي ذات مــغــزى وفــيــهــا عــدة رســائل ا
لــلـــســيــاســيــ االخــرين مــنــهــا " آن اآلوان
لـلمـسـؤول والوزيـر أن يـترك بـرجه الـعاجي تنبي الرئيس برهم صالح خالل زيارته شارع ا
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كــنت من ضــمن االعالمــبــ الــذين
ذهـبـوا لتـغطـيـة البـطولـة الـرباعـية
الـتـي أســتـضــافــتــهــا الــســعــوديـة
بــجــانب مــنــتــخــبــات " الــبــرازيل .
االرجـــنـــتـــ . الـــعـــراق . بـــعــد أن
وجهت لنا دعـوة رسمية من وئيس
ـسـتـشار " هـيـئـة رعـايـة الـشـبـاب ا
تركي آل الشيخ " يشكر عليها جدا.
ومـا أن حــطت الــطـائــرة في مــطـار
الــــــــريـــــــاض وجـــــــدنـــــــا كـل احلب
والـتـرحـاب واالسـتـقـبـال من هـيـئـة
الـريـاضــة والـشـبـاب حــيث وجـدنـا
بعض من اعضـاءه ينتـظرون الوفد
ـــطــار وخالل دقـــائق انـــتــهت في ا
أجـراءات الـدخـول ومـنـهـا انـطـلـقت
حافلة الوفد التي خصصت لنا الى
لـعب حلـضـور مـبـاراة مـنـتـخـبـنا ا
الــوطــني مع االرجــنــتــ . ومــا أن
لـعب وجدنـا العراقي وصلـنا الى ا
االصــيل االخ مـحـمـد ابــراهـيم عـبـد
الــله مــنـسـق االحتـاد الــعــراقي في
الــســعـــوديــة بــأنــتـــظــارنــا والــذي
بــشــهــادة جــمــيع الــوفــد الــعــراقي
سـوى اعالمــيــ مـدربــ العـبــيـ
ا قدمه من جهد رفعة رأس للـوطن 
وتعب وسـهر وتـسهـيالت وتواصل
مع اجلــمـــيع خالل تـــواجــد الــوفــد

ملكة . االعالمي في ا
بـعـد أنـتـهـاء مــبـارتـنـا مع مـنـتـخب

االرجـنــتـ ذهب الــوفـد الى فــنـدق
نـارسس ذات الـسـبـعـة جنـوم حيث
كـان مـقر أقـامتـنـا وخصـصت غـرفة
لـكل اعالمي وصـحـفي ومـصور مع
تـــــوفـــــيـــــر كـل وســـــائل الـــــراحـــــة
واالبـــتـــســامـــة الـــتي ال تـــفــارق كل
الـعامـلـ في الفـندق عـنـدما نـطلب

منهم اي حاحة .
أهــتم االعالمي الــسـعـودي بــالـوفـد
العراقي حيث تواجدت الفضائيات
الـــســعـــوديــة فـي الــفـــنــدق الجــراء
لـقــاءات مع اعــضــاء الـوفــد ا الـذي
كـــان بـــحق رفـــعـــة رأس لـــلـــعـــراق
واعــطى انــطــبــاع حــسن لـالشــقـاء
الــــســــعــــوديــــ بــــحــــسن اخلــــلق
واالحـــتـــرام وأدوا عــــمـــلـــهـم عـــلى
أحـــسن مـــايــكـــون وكــانـــوا الــوجه
ـشـرق للـعـراق رغم أن عـددهم بلغ ا

٨٧ شخص
ولالمـانـة نـقـول أن هـيـئـة الـريـاضة
ــتــمــثــلـة والــشــبــاب الــســعــودي ا
ـسـتـشـار تـركي ال الـشيخ واالخ بـا
رجـا الله الـسلـمي وكـيله قـدموا كل
التـسهيالت لـلوفد واخـجولنـا بكرم
الـضــيـافـة واالســتـقـبــال ووضـعـوا
جــدول يـومي لـلـوفـد لـزيـارة بـعض
ــــمــــلــــكــــة بل أنــــهم االمــــاكن فـي ا
خــصـصــوا طــائـرة خــاصــة لـلــوفـد
االعالمي الجــــراء مـــراســـيم زيـــارة

الـعمـرة لبـيت الـله احلرام وجـهزوا
الــــــــوفـــــــد ب " مـالبـس االحـــــــرام "
وخـصــصـوا ســيـارات لــنـقــلـهم من

كرمة مطار جدة الى مكة ا
ولم يـــقــــتـــصـــر كــــرم الـــضــــيـــافـــة
ــــســـــؤولــــ واالحـــــتـــــرام عــــلـى ا
الـســعــوديـ فــقط بل وجــدنـاه في
والت فما الشارع وفي االسـواق وا
ـواطن الـسـعـودي أنـنـا أن يـعـرف ا
ــطــرنــا بــاحــلى عــراقـــيــ حــتى 
الكالم وأجـمل عبارات الـترحاب بل
الـــــبــــعـض من اصـــــحــــاب احملالت
رفــــضـــوا أن يـــأخـــذوا حــــقـــهم من
الـبـضـائع الـتي اشـتـريـنـاهـا مـنـهم
وقـالـوا " أنتم طـيـب ونـحن كـرماء

مع الطيب "
أل الـفم  شـكرا لـلـممـلـكة نـقـولهـا 
السعودية على حسن االستقبال

شــكـرا لـلـشـعب الـسـعـودي االصـيل
الكر احملب للعراق 

ـستـشـار تركي أل شـكـرا لسـعـادة ا
الـشــيخ الــذي كـان مــسـافــرا خـارج
ـة وكان ـمـلـكـة على دعـوته الـكـر ا
عــــلى تــــواصـل مع نــــائــــبه " رجــــا
الــســـلـــمي " بــتـــوفـــيــر كـل وســائل
الراحة والكرم للوفد العراقي 

وأيـضــا ال بـد أن نـشـكـر االخ " رجـا
الـسـلـمي " الـذي أشـعـرنـا أنـنـا أهل

الدار وهم الضيوف
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تخذ في عدل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة ا ادة (٨٧) ثانيا من قانون الشركـات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ ا استنادا الحكام ا
نعقـدة بتاريخ  ٢٠١٨/٩/١٧ يسرنا دعوتـكم حلضور اجتماع الهـيئة العامة الذي سـينعقد في تمام اجللسة الـسادسة ا
ـصادف ٢٠١٨/١١/٧ وفي مـقر الـفنـدق الكـائن في بغـداد (شارع الـسعدون) السـاعة الـعاشـرة من صبـاح يوم االربـعاء ا

درج ادناه:- ناقشة جدول االعمال ا وذلك 
صادقة عليه. نتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وا الية ا ١- االستماع الى تقرير مجلس االدارة عن نشاط الشركة للسنة ا

نـتـهـية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ـالـيـة ا ـالـية االحتـادي واحلـسـابات اخلـتـامـية لـلـسـنة ا ٢- مـنـاقشـة تـقريـر ديـوان الـرقابـة ا
صادقة عليهما. وا

ناسب بشانه. شكوك في حتصيلها واتخاذ القرار ا ٣- تخصيص مبلغ الطفاء الديون ا
ناسب بشأنه. ٤- اقرار ومناقشة مقسوم االرباح لعام ٢٠١٧ واتخاذ القرار ا

٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة وحتديد مكافأتهم.
وجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل كان اعاله او توكيل الغير  ساهم احلضور في الزمان وا راج من السادة ا
ـساهم في الفـندق على ان ترفق شهادة كن احلصول عـليه من شعبة ا وجب سند انـابة  ساهـم  او انـابة احد ا
ـثله في سـند االنـابة ويـوقع ازاء النـسخـة وتودع الـوكاالت واالنـابات في مـقر الشـركة قـبل ثالثة سـاهم الذي  اسـهم ا
ـوعد احملـدد لالجـتمـاع. في حال عـدم اكـتمـال النـصاب الـقـانوني يـؤجل االجـتمـاع الى يوم االربـعاء ايـام في االقل من ا

ادة ٩٢ من قانون الشركات. كان والزمان احملدد وفقا الحكام ا وافق٢٠١٨/١١/١٤ في نفس ا ا
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