ب٘اى صحفٖ
 10إبسٗل 2018

مجلسسإدارة «مدينسسندر سسسدان سسلتعديةا سسس»دديف س رد س س إدةا جلسسإ ف س د
مسة لندشسكن « ريك» ال تيع امتدبتالردمتجدأيدبتال ح ةذ
أػلٌت الْ٘م شسكة هدٌٗة ًصس لإلظكاى ّالتؼو٘رس ككرْا الرْزصرة الوصرسٗة ُّ – )MNHD.CAرٖ شرسكة زاةردم بو را
التطْٗس الؼقازٕ فٖ هصس –اى ه لط االاازم قرسز اًرَ فرٔ اغراز زاررة الارسكة التْظرغ فرٔ ًاراغِا ّشٗراام االظرت وازا
التٔ تقْم بِا ّذلك لتؼظ٘ن ح وِا ّزبح٘تِا ّالؼاةد لوعاُؤ الاسكة ّبؼد ازاظرة فرسا االظرت واز الوفتلفرة ّالوؼسّظرة
ػلٔ ه لط اال اازم تن هٌاقاة اقتساح فسصة التؼاّى الوحتورل هرغ شرسكة العرااض هري اكترْبس للتٌو٘رة ّاالظرت واز غ م م مم
كظْاٗك ) إها باالًدهاج أّ باالظتحْاذ م ّتن تفْٗط الع٘د الوٌِدض  /زة٘ط ه لط االاازم فرٔ هساظرلة شرسكة العرااض هري
اكتْبس للتٌو٘ة ّاالظت واز غمممم ك ظْاٗك ) فْز إًتِاء الو لط لوٌاقاة إهكاً٘رة التؼراّى ّالعررل الوتاحرة لررلك فرٔ ظرْء
القْاً٘ي ّالقْاػد العازٗة م ُرا كوا تن الوْافقة ػلٔ تؼ٘٘ي كل هي العاام  /الو وْهة الوال٘ة ُ٘سهط ّهكتب الدكتْز شكرٔ
ُاشن ّشسكاٍ هحاهْى ّهعتاازّى قاًًْْ٘ى كوعتاازٓ الاسكة فٔ ُرا الااى م كوا تن تفْٗط العر٘د الوٌِردض  /زةر٘ط
ه لط االاازم ّالل ٌة الوال٘ة لو لط االاازم فٖ التفاّض ّالتؼاقد هغ الوعتاازٗي الوركْزٗي ّإ هعتاراز اررس قرد ٗكرْى
الشها تؼٌَ٘٘ ّذلك حترٖ ٗقرْم كرل هري الوعتارازٗي حعرب تفصصرِوا فرٖ اػرداا الدزاظرا الٌاف٘رَ لل ِالرة ّازاظرة الق٘ورة
الؼاالة لكل هي الاسكت٘ي ّافعل الف٘ازا الوتاحَ لالظت واز اّ التؼاّى هغ شسكة العااض هري اكترْبس للتٌو٘رة ّاالظرت واز
غ م م م م كظْاٗك ) ّذلك للؼسض ػلٖ الو لطم
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تأتٖ شسكة هدٌٗة ًصس لإلظكاى ّالتؼو٘س ػلٔ زأض الاسكا الوصسٗة ذا الفرسم فٖ ه اال التا٘٘د ّالرٌاء ّالتطْٗس الؼقازٕ فٖ
هصس .قاهت الاسكة بتطْٗس هاسّػا كرسٓ هٌر ًاأتِا تتعوي هؼظن حٖ هدٌٗة ًصس ّالرٕ ٗوتد ػلرٔ هعراحة تت راّش  04هل٘رْى
هتس هسبغ بالقاُسم الكرسٓ ّٗؼد ب٘تا ً ألك س هي  3هلْ٘ى هْاغيم ّتحظٔ الاسكة بوفصّى أزاظٖ جررا فرٖ القراُسم ٗتعروي هعراحة
3م 3هلْ٘ى هتس هسبغ بوْقغ هتو٘ص ػلٔ هقسبة هي هطاز القاُسم الدّلٖ ّ3م 3هلْ٘ى هترس هسبرغ ػلرٔ غسٗرق القراُسم العرْٗطم لوصٗرد
هي الوؼلْها ٗسجٔ شٗازم هْقؼٌا اإللكتسًّٖwww.mnhd.com :
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