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ف���ي كل ع���ام يح���ل معرض 
املنتجات السورية ضيفا عزيزا 
على أرض الكويت حامال في جعبته 
فخر الصناعة السورية وعراقتها 
وعبق الروح الدمشقية، املعرض 
ومن خالل تواج���ده في الكويت 
على أرض املعارض استقطب آالف 
الزوار واملتسوقني عشاق املنتج 
السوري، وجعل من أرض املعارض 

قبلة الزوار في كل موسم.
املناس���بة قال رئيس  وبهذه 
شركة املصري وشركاه لتنظيم 
املع���ارض محم���ود املصري ان 
الش���ركة تنظم املعارض منذ ما 

يزيد على 25 عاما على مس���توى املنطقة والعالم، ونحن نتخصص 
بالصناعيني السوريني ومنتجاتهم التي تعد األرقى واألفضل بال منافس، 
تلك البضائع احلائزة على شهادات اآليزو العاملية، الكثير منها يصنع 
في س���ورية ويصدر إلى أوروبا التي تعيد تصديره إلى دول الشرق 

األوسط بأسعار خيالية.
واضاف ان املعرض نظم هذا العام بالتعاون مع ش���ركة الهاجري، 
وهذه هي املش���اركة ال� 18 في الكويت، وهذا دليل كاف ومؤش���ر يدل 
على جناح وانتشار منقطع النظير ليصبح في كل موسم قبلة للزوار 

وعشاق املنتج السوري.
كما ان املعرض ترافقه في كل عام انش���طة تعكس الروح التراثية 
الدمش���قية من الش���خصيات التي حتل ضيوفا على املعرض كأبطال 
املسلس���ل السوري باب احلارة الذين يستقبلون معجبيهم ومحبيهم 
م���ن اجلمهور الكرمي اضافة إلى الفرق الش���عبية والركن الدمش���قي 
وغيرها من احلرف اليدوية كالدراعات الفاخرة والنحاسيات واملذهبات 

والصدفيات وغيرها الكثير.
اما عن أداء املعرض في دورته احلالية فقال املصري: املعرض استقبل 
آالف الزوار في هذا املوس���م بإقبال مميز، ولقد شهد صفقات باجلملة 
كانت جيدة جدا، ونحن نحرص على التغيير والتجديد في كل دورة 

والقادم من السنوات سيحمل جناحات إضافية تسجل في رصيدنا.
وعن العالقات الكويتية � الس���ورية أضاف املصري: تلك العالقات 
األخوية املش���تركة ممتازة جدا، التس���هيالت الت���ي قدمتها احلكومة 
الكويتية منذ عقدين وحتى اآلن من ناحية استخراج تأشيرات الدخول 
للعارضني واإلعفاءات اجلمركية كانت مميزة جدا، كل ما سبق يدفعنا 
للمش���اركة واحلرص على التواجد في الس���وق الكويتية، فالكويت 

ستبقى بلدنا الثاني.
وعن أهمية املنتج الس���وري أضاف املصري ان املنتج الس���وري 
تخطى احلدود نحو العاملية وما نراه حاليا في املعرض ال يشكل سوى 
1% من املنتجات الس���ورية، فهل لكم أن تتخيلوا ضخامة وتنوع تلك 
الصناعة؟ وعن تفاوت األس���عار بني ما يعرض هنا وما يباع في بلد 
املنشأ قال: من الطبيعي جدا أن نرى تفاوتا بسيطا في األسعار يبقى 
في متناول اليد والس���بب يعود ف���ي ذلك إلى أن ما نراه داخل جدران 
ه���ذا املعرض هي بضائع من الطراز األول وهي معدة للتصدير حيث 
تتمت���ع باجلودة العالية واملواصفات العاملية كل ذلك حفاظا منا على 

جودة وريادة املنتج السوري.
اجلدير بالذكر أن معرض املنتجات السورية مستمر في استقبال زواره 

حتى يوم غد اجلمعة في أرض املعارض مبشرف صالة رقم 4.

.. مفاجآت لهواة الدراجات الناريةبايك ورلدحديث بني خالد الساير واحد رواد بايك ورلد

بعض املعروضاتجانب من االفتتاح

توفيق اجلراح

م.جنيب العوضي

العوضي: »سينيفيرس« الخيار األفضل لمساعدة  
»ڤيڤا« على تلبية متطلبات عمالئها

أعلنت شركة سينيفيرس تكنولوجيز املدرجة 
في بورصة نيويورك أنها اختيرت من قبل شركة 
ڤيڤا لتعزيز عمليات التجوال والرسائل القصيرة 

التابعة للمشغل الكويتي.
ومبوجب العقد املبرم، ستقوم »سينيفيرس« 
بتزويد ڤيڤا بعدد من حلول التجوال، وتبادل بيانات 
التجوال بالوقت ش���به احلقيقي، والربط الشبكي 
والرسائل القصيرة. ومن بني املنتجات املختارة من 
 ،)DCH( قبل ڤيڤا نذكر تبادل البيانات جلي إس إم
وتبادل املعلومات املالية جلي إس إم )FCH(، وخدمات 
 Syniverse Datanet وح���ل ،)RMS( إدارة التجوال
Signaling Transport – INLink SS7® ،NRTRDE، و

SCCP Gateway، وبوابة الرسائل املتعددة الوسائط 
MMS Interworking Gateway. وبهذه املناسبة، قال 
املدير التنفيذي في شركة ڤيڤا جنيب العوضي »انه 
في حني يس���تمر قطاع اجلوال في  اكتساب زخم 
هائل في هذه املنطقة، كنا بحاجة إلى مزود يستطيع 
مساعدتنا على تلبية وجتاوز التوقعات املتزايدة 
لعمالئنا«. وأضاف: »وقد اخترنا »سينيفيرس« ألننا 
ش���عرنا بأن كال من نطاق حلولها وإملامها بسوق 
اجلوال الديناميكية هذه جتعالنها اخليار األفضل 

ملساعدتنا على تنمية أعمالنا التجارية«.
ومن جهتها قالت نائب الرئيس التنفيذي ملنطقة 
أوروبا والش���رق األوس���ط وأفريقيا لدى شركة 
»سينيفيرس« يوجني بيرغن هينيغوين »انه مع 
إجمالي عدد املش���تركني املتوقع ان يصل الى 193 
مليون بحلول ع���ام 2012، من الواضح أن منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا في سوق منو قوي. 
وجتد شركة سينيفيرس نفسها في قلب ذلك كله، 
فهي تكتس���ب زخما كبيرا في حني نقوم بتسهيل 
التعقيدات التجارية والتقنية للمشغلني في جميع 
أنح���اء املنطقة«. وأضافت: »وم���ع هذه املجموعة 
من احللول، ستتمتع شركة ڤيڤا بعمليات جتوال 
مبس���طة، في حني تزود عمالءها بتجربة رسائل 

قصيرة متعددة الوسائط وعالية اجلودة«.
وباإلضافة إلى ذلك، ستقوم شركة سينيفيرس 
بتزويد ڤيڤا بعملية تبادل معلومات شاملة ومبسطة 
من خالل حّليه���ا لتبادل البيان���ات DCH وتبادل 

 DataNet في حني سيقوم حل ،FCH املعلومات املالية
بحماية املشغل من احتيال التجوال وضمان االمتثال 
ملبادرة مؤسسة جي إس إم  NRTRDE. أما خدمات 
إدارة التجوال فستس���اعد ڤيڤا على زيادة عائدات 
التجوال من خالل التخطي���ط األفضل، والتقرير، 
واملراقبة، وحتليل بيانات التجوال، وسيمنح حل 
SCCP Gateway املش���غل قدرات توافقية وترجمة 
إشارات وهي ضرورية لتزويد املشتركني بتجوال 
دولي سلس. ومع  Signaling Transport SS7 تستطيع 
ڤيڤا االس���تفادة من عمود فقري للشبكة ملجموعة 
مختلفة من خدمات ومزايا الشبكات املتقدمة، والذكية، 
كتس���ليم االتصاالت، ومكافحة االحتيال، وقابلية 
الرقم احمللي، ومزايا اسم املتصل، ما يجعل التجوال 
ممكنا. وجلهة الرسائل القصيرة، ستستعمل ڤيڤا 
خدمة MMS-IG التابعة ل� »سينيفيرس« للمساعدة 
على زيادة عائدات املش���غل من الرسائل القصيرة 
من خالل حل القضايا التجارية والتقنية املتعلقة 
بتوصيل الرسائل املتعددة الوسائط خارج الشبكة 
وبني املشغلني. ونتيجة لذلك، سيتمتع املشتركون 
لدى ڤيڤا بتجربة سلسة، وشفافة للرسائل املتعددة 

الوسائط.

السميط: بياچيو اإليطالية .. اآلن في الكويت

افتتحت »بايك ورلد« الوكيل الرسمي ملجموعة بياچيو 
االيطالية في الكويت، معرضها اجلديد مبنطقة الش����ويخ 
بجانب التالل خلف س����يتي سنتر، ويشتمل املعرض على 
جميع احتياجات الدراجات النارية حتت سقف واحد، حيث 
تضم املجموعة حتت مظلتها عالمات متنوعة من الدراجات 
مثل فيسبا، ابريليا، جيليرا وموتو جوزي وبياچيو، اضافة 
الى مجموعة متكاملة من املالبس واالكسسوارات. وفي هذا 

الصدد قال العضو واملنتدب في شركة بايك ورلد حمد السميط 
اننا متشوقون لنكون شركاء مع بياچيو في متثيل مجموعة 
من افضل العالمات من ايطاليا واوروبا في الكويت، حيث 
نهدف دائما الى حتقيق رضا العمالء املهتمني باجلودة، وذلك 
من خالل طرح دراجات نارية تتخطى توقعاتهم فيما يتعلق 
بالرفاهية والس����رعة في اجناز االعمال، لذا فإننا نستهدف 
أولئك الذين يبحثون عن التميز. واضاف الس����ميط لدينا 

في بايك ورلد خليط من املنتجات لتلبية احتياجات جميع 
االعمال كخدم����ات توصيل البريد واملطاعم وخدمات االمن 
واحلراسة، فضال عن اختالف مستويات االسعار عبر فئات 
مختلفة من الدراجات كاجلوالة والسكوتر التي تناسب جميع 
االعمار حيث تتراوح اسعارها بني 295 دينارا و7000 دينار، 
اضافة الى قسم خدمات ما بعد البيع الذي يقدم الدعم الفني 

والتقني ملستخدمي الدراجات النارية.

198.2 مليون دينار إجمالي األصول و64.8 مليونًا حقوق المساهمين

الجراح: 657.3 ألف دينار أرباح  حققتها
»مجمعات األسواق« في 9 أشهر

اعلن رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب لش���ركة مجمعات االس���واق 
توفيق احمد اجلراح نتائج الربع الثالث 
لعام 2009 حيث حققت الشركة صافي 
ارباح بلغ 657.3 الف دينار مبعدل 2.67 
فلس للسهم عن التسعة اشهر حتى 
2009/9/30 عل���ى رأس املال اجلديد، 
موضحا ان الشركة استطاعت تغطية 
خسائرها خالل النصف االول وحتقق 

هامش الربح املذكور في 2009/9/30 
ويرجع ذلك بالدرجة األولى الى جناحها 
في التخارج من صفقة بيع برج املقام 
والتي متت في الربع الثالث هذا بالرغم 
من اس���تمرار األوض���اع االقتصادية 
العاملية السيئة وكذلك القيود الكبيرة 
التي تفرضها البن���وك على التمويل 
وكذلك قيود القوانني احمللية اخلاصة 
بالتداول في العقار وصعوبة التخارج 

من بعض االس���تثمارات العقارية في 
الوقت احلالي. واوضح اجلراح ايضا 
ان اصول الشركة في 2009/9/30 بلغت 
198.2 مليون دينار في حني كانت 193.2 
مليون دينار في 2008/12/31 وكذلك فان 
حقوق املساهمني في 2009/9/30 بلغت 
64.8 مليون دينار، واشار اجلراح الى 
ان االدارة تعمل جاهدة على اس���تمرار 

النتائج االيجابية باذن اهلل تعالى.

كارلوس ريبيرو

 ع����نّي بن����ك اخللي����ج مؤخرا 
كارلوس ريبيرو رئيسا تنفيذيا 
لإلدارة املالية في البنك وذلك بعد 
موافقة بنك الكويت املركزي على 
ترش����يحه لهذا املنصب. وينضم 
ريبي����رو إلى بن����ك اخلليج بعد 
مسيرة مهنية حافلة شغل خاللها 
منصب الرئيس التنفيذي في شركة 
جنرال موت����ورز باململكة املتحدة 
ونائ����ب الرئيس اإلقليمي ملنطقة 
أوروبا في شركة جيماك للخدمات 
املالية، حيث تولى إدارة 22 مليار 
دوالر من األصول و1200 موظف 
توزعوا في 18 دولة. ومبناس����بة 
تعيني ريبيرو، شدد رئيس مجلس 
إدارة بنك اخلليج علي الرشيد البدر 
على أهمي����ة انضمام ريبيرو إلى 
البنك حيث قال: »يتمتع كارلوس 
بخبرة عاملية بارزة في ش����ركات 
معروفة عبر العالم، خبرة جتعل 

»سيكون كارلوس إضافة قيمة إلى 
مؤسستنا وسيلعب دورا رئيسيا 
في البنك«، وأضاف »نحن ممتنون 

للغاية النضمامه إلينا«.
وعزز ريبيرو وجود ش����ركة 
املالي����ة في  جيم����اك للخدم����ات 
أوروبا، حيث أصبحت تشمل 18 
دول����ة أوروبية بدال م����ن 14، كما 
أقام مش����اريع ناجحة في أوروبا 
الشرقية مبا فيها روسيا، پولندا، 
اجلمهورية التشيكية، وهنغاريا. 
إضافة إلى ذلك، ساهم في إنشاء بنك 
إيداع جديد لألفراد في أملانيا، كما 
ساهم في وضع استراتيجية البنك 
الس����وقية. وفي عام 2008، جنح 
ريبيرو في تنمية أصول مشروع 
روسيا من صفر إلى 340 مليون 
دوالر، حي����ث بلغت قيمة األرباح 
التي حققها في سنته املالية األولى 

10 ماليني دوالر.

منه الرجل املناسب ليكون الرئيس 
التنفيذي اجلديد لإلدارة املالية في 
بنك اخلليج«. في هذا السياق، علق 
رئيس املديرين العامني والرئيس 
التنفيذي السيد ميشال العقاد على 
انضمام ريبي����رو إلى البنك قائال 

البدر: ريبيرو إضافة مهمة لفريق عمل »الخليج«

اللجنة العليا في »المالية« تناقش الميزانية اليوم 
»زاك سلوشنز« تحتفل بموظفيها الفائزين

في التقرير الشهري لشركة مجمعات األسواق التجارية:

الفهد وزير المرحلة: أهداف تنموية عديدة
 تتحقق بإطالق عدة شركات في معظم القطاعات

قال���ت وزارة املالية ام���س ان اللجنة العليا 
للميزاني���ة في الوزارة س���تناقش في اجتماعها 
االول املقرر اليوم مشروع ميزانية الدولة للسنة 
املالي���ة املقبل���ة 2010 / 2011 بهدف حتديد االطار 
العام ملشروع امليزانية. واضافت الوزارة في بيان 
صحافي ان االجتماع الذي سيعقد برئاسة وزير 
املالية مصطفى الشمالي سيبحث احملاور الرئيسية 
لبرنامج عمل احلكومة واملش���اريع الواردة فيه، 
كما سيقوم بادراج االعتمادات الالزمة للبرنامج 
ضمن مشروع امليزانية.  وافادت بأنه سيتم في 

االجتماع دراسة تقديرات االيرادات النفطية واالعباء 
املالية املستجدة على مختلف ابواب املصروفات 
متهيدا لصياغة مشروع امليزانية بشكله النهائي. 
واوضح���ت ان اللجنة تضم في عضويتها وكيل 
وزارة املالية خليفة حمادة ووكيل امليزانية العامة 
بالوزارة عبدالوهاب املزيني وأمني عام املجلس 
االعلى للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان ورئيس 
ديوان اخلدمة املدني���ة عبدالعزيز الزبن ومدير 
البحوث االقتصادية بالبنك املركزي سامي االنبعي 

ووكيل وزارة النفط سعد الوسمي.

احتفلت شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر 
مبوظفي الش���ركة الفائزين خالل مسابقتها التي 
اعت���ادت عليها كل عام وهي املس���ابقة الثقافية 
والدينية والتي تنافس عليها أكثر من 50 موظفا 

في جميع إداراتها.
وقال املدير العام والشريك في الشركة أشرف 
فتح���ي خالل كلمته أثناء توزي���ع اجلوائز على 
املوظفني إن الش���ركة تس���عى دائما إلى تقارب 
املوظفني فيما بينهم سواء على صعيد املسابقات 
أو االحتفاالت وحثهم على روح الفريق الواحد.

ولفت فتحي إلى أن أحب لقاء يجمعه مبوظفي 
الش���ركة والذين يعتبرهم شركاء جناح وليس 
موظفني هو لقاء تكرمي املوظفني ولقاء اإلعالن عن 
زيادة املرتبات وقرعة عمرة رمضان التي متنحها 

الشركة ملوظفيها كل عام.
وأشار فتحي إلى أن فريق العمل داخل الشركة 
يتمتع بروح التنافس���ية الشريفة والسعي وراء 
االجتهاد من أجل حتقيق جناحات حتقق س���واء 
عل���ى صعيد العمل أو احلي���اة العامة، داعيا في 
الوقت نفسه الى اس���تمرار التنافس واالجتهاد 

في العمل. 
وقد كرمت الشركة 28 موظفا خالل احلفل الذي 
أقيم في الشركة أول من أمس من أجل الفائزين في 
مسابقتها الثقافية والدينية التي تقيمها الشركة كل 

عام للمعلومات العامة وحفظ القرآن الكرمي.
وفاز باملراكز املتقدمة من املسابقة كل من أبوبكر 
قاسم، إبراهيم بريك، وائل محمود سيد، وإسماعيل 

جالل الشريف.

أوضح التقرير الش���هري الصادر عن شركة 
مجمعات األس���واق التجاري���ة ان وزير التجارة 
والصناعة أحمد الهارون قد ذكر أن مشروع قانون 
هيئة سوق املال له أولوية سامية لدى أمير البالد 
حيث ان القانون املذكور أقر في اللجان النيابية 
املختص���ة وهو اآلن جاه���ز للتصويت عليه في 

جلسة نيابية عامة في القريب العاجل. 
واضاف التقرير: ان هن���اك 9 اهداف تنموية 
عدي���دة تتحقق باطالق عدة ش���ركات في معظم 

القطاعات.
وعل���ى صعيد متصل، جاء ف���ي برنامج عمل 
احلكومة عدد من االشارات الى تأسيس شركات 
اسكان وصحة ومستودعات جمركية وشركات تنشأ 
من عمليات خصخصة اوالها سيكون للخطوط 
اجلوية الكويتية في االشهر القليلة املقبلة، وإلى 
ذلك ستنشأ شركات ملشاريع سكك احلديد وميناء 
بوبيان وتطوير فيلكا ومدينة احلرير وقطاع البريد 
واالتص���االت واملواصالت وغيرها من القطاعات 
املرشحة للتنمية في برنامج عمل احلكومة، ناهيك 
عن شركات نفطية س���واء في التكرير أو غيره 

فضال عن البتروكيماويات. 
وبني التقرير أن منصب نائب رئيس احلكومة 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
استحدث في مجلس الوزراء احلالي ليحمل هذه 
احلقيبة الثقيلة الوزير الشيخ أحمد الفهد، الذي 

يتول���ى أيضا وزراة حيوي���ة بامتياز هي وزارة 
اإلسكان، مبينا أن استحداث املنصب على جانب 
كبير من الدالالت االيجابية في العمل احلكومي.

وقال: اختيار الوزير الش���يخ احمد الفهد لهذا 
املنص���ب اتى محاوال تقدمي االولوية االقتصادية 
والتنموية التي تخلفت كثيرا في سلم االولويات 

الكويتية في السنوات االخيرة.
واض���اف التقرير ان القطاع املعني به الوزير 
الشيخ أحمد الفهد قبل غيره هو االسكان وهو قال: 
»انن���ي في هذه الوزارة مبباركة أولي األمر حتى 
أنهي مش���كلة االسكان في البلد«. وهو أكد مرارا 
امكان طرح ش���ركات اسكانية تسهم في حل تلك 
املعضلة املزمنة، واسرع في حتريك عدة وزارات 
لالتفاق سريعا على تخصيص اراضي املشاريع 
الس���كنية. وفي هذا القطاع ال مجال للحديث عن 
اجلدوى من عدمها. فاجلدوى أكثر من أكيدة بدليل 
وجود 80 ألف طلب اسكان ال يجد من يلبيه. وما 
انفجار القروض املقسطة )االسكانية( في البنوك 
احمللية بزيادتها 150% في سنوات قليلة اال خير 
دليل اضافي على عطش الكويتيني لتأمني بيوت 
العمر ألبنائهم. والدليل الساطع اآلخر هو شبه عدم 
نزول أسعار السكن اخلاص بعد اقرار قانوني 8 و9 
لسنة 2008، وعدم نزولها في األزمة كما عقارات 
التجاري واالستثماري، كل ذلك ألن الطلب هائل 
واملعروض ش���حيح. ان اطالق هذا امللف الشائك 
بطرحه على طاولة احلل املستدام على يد الوزير 
الشيخ احمد الفهد سيكون مبنزلة حجر الزاوية 

في نهضة جديدة بالكويت.

أكد أنها تخطت الحدود نحو العالمية

المصري: معرض المنتجات 
السورية نجح على مر السنوات 

محمود املصري

بورت غالب الراعي الرئيسي للمعرض 
المصري للعقار واالستثمار الخامس

انها  أعلنت مجموعة اخلرافي 
س����تقدم رحلة للمتعاقدين على 
وحداتها الى ب����ورت غالب خالل 
فت����رة املعرض املص����ري للعقار 
الذي يقام  واالس����تثمار اخلامس 
ف����ي مرك����ز املؤمترات  برعايتها 
والرويال سويت بفندق موڤنبيك 
املنطقة احلرة من 11 � 15 من نوفمبر 
اجلاري حتت رعاية السفير طاهر 
فرح����ات س����فير جمهورية مصر 
العربية لدى الكويت. وستعرض 
املجموعة فرصا استثمارية رائعة 
في مشروعها العمالق الذي يعتبر 
درة استثمارات مجموعة اخلرافي 
في مصر وهو مشروع بورت غالب 
على ساحل البحر األحمر. وتأتي 
الرعاية من منطلق حرص املجموعة 
على األنشطة التي تزيد من أواصر 
الترابط بني مصر والكويت، حيث 
تؤدي زيادة االستثمارات الكويتية 
في مص����ر الى تعزي����ز العالقات 
املصري����ة � الكويتي����ة في جانبها 
االقتصادي وهذا يؤثر بالضرورة 
على العالقات االجتماعية والثقافية 
والسياسية بني البلدين. وقد حقق 
مشروع بورت غالب في فترة وجيزة 
جناحات عاملية، حيث اصبح واحدا 
من اهم املقاصد السياحية العاملية 
في منطقة الشرق االوسط بفضل ما 
يتمتع به من امكانيات سياحية من 

طقس معتدل وشمس ساطعة ورمال 
ذهبية ومياه بح����ر نقية صافية 
وشعاب مرجانية بألوانها البديعة، 
الى  النجاحات  وكذلك ترجع هذه 
الت����ي بذلته����ا مجموعة  اجلهود 
اخلرافي واالستثمارات التي قامت 
بها في هذه املنطقة، حيث انشأت 
مطار مرسى علم الدولي الذي يبعد 
مس����افة خمس دقائق عن منتجع 
بورت غالب، ويستقبل طائرات من 
معظم العواصم االوروبية ومن مدن 
اخرى في الشرق االوسط وتعمل به 
خطوط طيران رحالت منتظمة بني 
القاهرة ومرسى علم وبني الكويت 
ومرسى علم، كذلك انشأت مجموعة 
اخلرافي مارينا دولية في بورت غالب 

تستقبل اليخوت الضخمة وتقدم 
خدمات الكثر من الفي يخت سنويا، 
وكانت بورت غالب بقعة منس����ية 
على اخلارطة السياحية استطاعت 
مجموعة اخلرافي اكتشافها واحياءها 
لتحقق بذلك اس����طورة سطرتها 
الطبيعة على مر العصور لتكون 
واحدة من افضل البقاع السياحية 
في العالم، وانفقت املجموعة الكثير 
من مشروعات البنية التحتية من 
محطات لتحلي����ة املياه ومحطات 
لتوليد الطاقة الكهربائية وشبكات 
املياه والصرف الصحي وغيرها من 
املشروعات التي وفرت لبورت غالب 
التميز السياحي في مصر ومنطقة 

الشرق االوسط.

منتجع بورت غالب 


