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الهاجري: الكويت تحصد مزايا عالم زين
الموحد وتذيب الحدود الجغرافية

 كبشة: »سفريات مساعد الصالح«
نت فرعها السادس بأبرق خيطان  دشَّ

املجموعة ضمن هذه اخلدمة املميزة«، مبينا أنه 
بفضل هذه اخلدمة وابتداء من اليوم سيصبح 
بإمكان جميع عمالء الدفع املسبق والدفع الالحق 
أن يدخلوا بسهولة وبسرعة إلى خدمات البريد 

االلكتروني االمييل والبالك بيري في 18 دولة.
وأعرب الهاجري عن سعادته بهذه اخلطوة 
والت����ي قربت زين الكويت من خدمة الش����بكة 
الواحدة وهي اخلدمة التي أذابت الفوارق والقيود 
في االتصاالت بني دول منطقة الشرق األوسط 
وقارة أفريقيا، خصوصا - وعلى حد قوله - أن 
الكويت هي الس����وق الرئيسية للمجموعة األم 

التي تنتشر اآلن في 24 دولة.
وأفاد بأن الكويت باتت حتصد املزايا والقدرات 
التكاملية الناجمة عن توحيد عالمتها التجارية، 
مبينا أن عميل زين هو املستفيد األول خصوصا 
أن هذه اخلدمة اجلديدة ترجمة حقيقية جلهود 
املجموعة األم في اتخاذ خطوة أخرى نحو رسم 

سمات العالم املوحد.
ومضى في قوله »لقد أس����همت خدمات زين 
املوحدة في إحداث ثورة جذرية في مفهوم التجوال 
كما أنها غيرت الطريقة التي يتواصل بها الناس 
من خالل ما توفره م����ن إمكانية إجراء خدمات 
االتصاالت عبر احلدود اجلغرافية«، مشيرا إلى 
أن التج����وال بخدمة البيانات من دون رس����وم 
التجوال الدولية سيسهم في إضفاء بعد جديد 
لعم����الء زين خصوصا مع ثورة االتصاالت في 

العالم اآلن«. 
يذكر أن عمالء زين الراغبني في االشتراك في 
خدمة البيانات اجلديدة أثناء التنقل والسفر، ال 
يتعني عليهم التسجيل املسبق وال االنتقال إلى 
ش����ريحة تعرفة خاصة وال أن يغيروا إعدادات 
هواتفه����م وال أن يدفع����وا أي نوع من رس����وم 
االش����تراك، فكل ما عليهم أن يفعلوه ببساطة 
هو أن يأخذوا هواتفهم معهم لدى س����فرهم إلى 
أي واحدة من دول الش����رق األوس����ط )أفريقيا 
الحق����ا( التي تعمل فيه����ا مجموعة »زين« وأن 
يس����تخدموا تلك الهواتف بنفس الطريقة التي 
يستخدمونها بها في وطنهم بحيث يستفيدون 
من خدم����ة البيانات بنفس األس����عار التي يتم 
حتصيله����ا من العمالء احملليني في الدولة التي 

هم موجودون فيها. 

أعلنت زين الش����ركة املتخصصة في تقدمي 
خدمات االتصاالت املتنقلة في الكويت أنها عززت 
من انتشار خدمة التجوال بنقل البيانات والوصول 
إلى االنترنت بدون حتمل أعباء املصاريف ورسوم 
خدمات االتصال الدولي بتطبيقها على شبكاتها 
في أفريقيا، وهي اخلدمة التي أطلقتها قبل فترة 
في أسواقها في منطقة الشرق األوسط، والتي 
اعتبرتها الش����ركة خطوة كبيرة نحو تطبيق 

خدمة »الشبكة الواحدة«.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن جميع 
عمالء الشركة في الكويت سوف يتمتعون بهذه 
اخلدمة في األس����واق اإلفريقية التي تخدم فيها 
ش����بكات زين والتي يصل عددها إلى 13 دولة، 
مش����يرة إلى أن توس����عة قاعدة األسواق التي 
ستستفيد من هذه اخلدمة في القارة اإلفريقية 
تأتي في إطار حرص الشركة على تهيئة أسلوب 
تنقل سهل لعمالئها املسافرين والراغبني الولوج 

إلى شبكة االنترنت.
وذكرت الش����ركة أن رفع عدد األسواق التي 
ستستفيد من هذا االنتشار ميثل خطوة كبيرة 
نحو خدمة »الش����بكة الواح����دة« التي أطلقتها 
املجموعة األم في منطقة الشرق األوسط وقارة 
أفريقيا قبل فترة، والتي استطاعت من خاللها 
زين أن تتخطى احلدود اجلغرافية بني البلدان 
دون حتمل عناء أي مصاريف أو رسوم التجوال 
الدولي خلدمات لهاتف النقال، وذلك بإطالق خدمة 

الوصول إلى خدمات نقل البيانات. 
وكشفت الشركة عن إطالق خدمة »الوصول 
إلى البيانات«بسرعات عالية إلى خارج احلدود 
الكويتية، ليستطيع عميل زين وألول مرة في 
تاريخ قطاع االتص����االت الكويتية، أن يتجول 
بدون حتمل أعباء مصاريف ورس����وم خدمات 
التجوال الدولي على شبكات زين املنتشرة في 

منطقة الشرق األوسط وأفريقيا.
وأكدت الشركة أنه بهذا اإلطالق املميز تكون 
ش����بكتها على مقربة كبيرة من خدمات نسيج 
مشروع »الشبكة الواحدة« الذي يخدم ما يقارب 
75 ملي����ون عميل في جميع ش����بكاتها العاملة 
من خالل الدول الت����ي تقدم فيها مجموعة زين 

خدماتها.
 يذك���ر أن مجموعة زي���ن األم كانت أعلنت 
قبل فترة عن اخت���راق تكنولوجي جديد غير 
مسبوق على مستوى العالم يحسب لها، وذلك 
عندما كشفت عن إطالقها خدمة »الوصول إلى 
البيانات« بسرعات عالية، أثناء التنقل والسفر 
عبر احلدود اجلغرافية من دون رسوم التجوال 
الدولي، لتكون أول مش���غل خدمات اتصاالت 
متنقلة على مس���توى العال���م يقدم هذا النوع 

من اخلدمات.
وبهذه املناسبة قال الرئيس التنفيذي في شركة 
زين الكويت خالد الهاجري: بعد ما أطلقنا بنجاح 
اخلدمة في دول الشرق األوسط استطعنا أن نؤمن 
لعميل زين الكويت القدرة على التنقل بحرية عبر 
احلدود اجلغرافية بني هذه البلدان دون احلاجة 
إلى دفع رسوم التجوال الدولي على شبكات زين 

فيما يخص خدمة نقل البيانات اآلن«.
وأضاف »اآلن نعزز هذه اخلطوة بضم األسواق 
اإلفريقية التي تعمل فيها زين لتصبح كل شبكات 

»زين الكويت« تقترب من »الشبكة الواحدة«

مت خدمات ألكثر من 100 ألف عميل في 2009 الشركة قدَّ

خالد الهاجري

البنك الوطني املصري اجلديد في فرع شرم الشيخ شيخة البحر

كمال كبشة  نوري الصالح 

عادل احلماد

د.سلطان باهبري مع مسؤولي الشركة في سوق دبي املالي يقرعون جرس بدء التداول

جديدة تتم دراس���تها وحتديد 
مواقعها حسب الكثافة السكانية 
داخل وخارج الكويت. وحتدث 
كبش���ة عن ان سوق السياحة 
والسفر في الكويت مر بظروف 
قاس���ية هذا العام بدأ باالزمة 
انفلونزا  االقتصادية ومرض 
اخلنازير ال���ذي كان له تأثير 
كبير على حركه الس���فر هذا 
العام مما سبب خسائر كبيره 
جدا لشركات الطيران وشركات 

السياحة.
وتوقع كبشة ان يكون عام 
2010 هو بداية لتحقيق نقطه 
التعادل في ه���ذا القطاع الهام 
واحليوي جدا وسيكون هناك 
بالطبع تأثير باالزمات املوجودة 
حاليا ويجب علينا االستعداد 
وتقدمي أفضل اخلدمات لعمالء 

الشركة، 
وناشد وس���ائل االعالم في 
عدم التهويل من مرض انفلونزا 
اخلنازير بصفة خاصة الن كل 
تقارير منظمة الصحة العاملية 
تثبت انه مرض اقل من االنفلونزا 
املوسمية، واملسافر عادة يتأثر 
بوسائل االعالم بشكل كبير مما 
سبب عزوف اعداد كبيرة من 
املسافرين هذا العام عن السفر 
وظهر ذلك واضحا خالل موسم 
احلج الذي كان انخفاضه بنسبه 
50% تقريبا عن العام املاضي.

الشركة حاليا استكملت منظومة 
خدماتها، حي���ث تقدم في كل 
فرع من أفرعها جملة خدمات 
للعمي���ل في كل مكان وابرزها 
عمليات حجز التذاكر والفنادق 
والتخليص اجلمركي، اضافة إلى 
تنظيم رحالت جماعية وفردية 
سياحية عالجية وكذلك خدمات 

احلج والعمرة لكل الشرائح.
 وأشار إلى ان لدى الشركة 
خدمة VIP على أعلى مستوى، 
بدءا م���ن تخلي���ص واصدار 
التذاكر والبوردجن والتوصيل 
إل���ى املنازل. وأكد كبش���ة ان 
سفريات مساعد الصالح اتخذت 
الع���ام احلالي 2009 ش���عار 
»نحن في خدمتكم«، مش���يرا 
امكاناتها  انها سخرت كل  إلى 
وجذبت اكفأ الكوادر لتنفيذ كل 
ما يحمله الش���عار من معان. 
عل���ى صعيد آخر قال كبش���ة 
ان سفريات مس���اعد الصالح 
الع���ام املاضي خدمات  قدمت 
لنحو 100 الف عميل الول مرة 
في تاريخ الشركة، مشيرا إلى 
ان ارباحها العام املاضي منت 
بنس���بة كبيرة، في ظل ازمات 

عديد مر بها العالم. 
وكش���ف عن ان »سفريات 
مس���اعد الصالح« لديها خطة 
لتحقي���ق فريد من التوس���ع 
واالنتش���ار في مناطق أخرى 

لمواكبة خطط واستراتيجيات 
البن���ك التي تض���ع العنصر 
البشري في مقدمة أولوياتها 
وتوليه اهتماما خاصة كونه 
الوحيد القادر على ترجمة هذه 
الخطط واالستراتيجيات إلى 

واقع ملموس. 
وأضاف ان الموارد البشرية 
تع�ت�بر المح�رك الرئيسي ألي 
مؤسسة وقوتها الحقيقية في 
مواجهة الت�حديات التي تزداد 
يوما بعد يوم في ظل األزمات 
العالم والتى  التي يش���هدها 
ك����ان آخ�رها األزم���ة المالية 
التي  العالمية  واالقتصادي���ة 
أل�ق��ت بظ��اللها ال��س�����لبية 
ع��ل���ى مختل���ف الق��طاعات 
االقتصادية في مختلف أنحاء 

العالم. 
الحم���اد على أهمية  وأكد 
معارض الفرص الوظيفية لما 
لها من أثر إيج�ابي في التعامل 
الب�طالة والعمل  مع مش��كلة 
على المش���اركة في حلها من 
خالل توفي���ر وظائف مميزة 
للشباب عبر الجهات المشاركة 

في المعرض.

شركات االتصاالت الروسية والتي 
قامت بتقييم الشركة ب� 300 مليون 
دوالر خالل الفترة ما قبل األزمة 
حيث تضمن العرض شراء %30 
منها، كما تلقينا عرضا من شركة 
اتصاالت خليجية قيمت االستثمار 
ب� 221 مليون دوالر وذلك بعد األزمة 

املالية.
وكشف باهبري عن مبادرتني 
جديدتني في قطاع نقل البيانات 
والشبكات االفتراضية بكلفة 35 
مليون دوالر تس����تعد الش����ركة 

للمساهمة فيهما.
وقال باهبري: »وفقا للمؤشرات 
من املرتقب ان تصل »هيتس« إلى 
نقطة التعادل في اعداد مشتركيها 
مبا يساهم في تغطية كلفة التشغيل 
عندما يبلغ عدد مش����تركيها 160 
ألفا، وهذا متوقع حتقيقه في الربع 
االول من العام املقبل، اي بعد عام 
وربع فقط من التشغيل، حيث من 
املنتظر ان يتراوح عدد املشتركني 
نهاية العام بني 50 و64 ألفا، وفي 
العام املقبل من املتوقع ان يصل 
إلى 230 ألفا، وفي 2011 من املرتقب 
ان يبلغ 480 ألفا، ما ميثل اجنازا 
واضحا مقارنة بنش����اط شركات 
التشغيل الكبرى وكذلك الصغرى. 
فيما توقع حتقيق هيتس ألرباح 
وايرادات معتدلة من خالل االسواق 

التي تعمل فيها.

كش����ف رئيس مجلس االدارة 
في مجموعة »هيت����س تيليكوم 
القابضة« د.سلطان باهبري عن 
مالمح اهتمامات املجموعة خالل 
السنوات املقبلة وأهدافها الرامية 
الى حتقيق منو متزايد ينعكس 
على حقوق مساهميها واصولها 
التابعة املنتشرة في عدد من الدول 

واألسواق األفريقية والعاملية.
وأكد باهبري في بيان صحافي 
أصدرته املجموعة مبناسبة ادراج 
أسهمها في سوق دبي املالي اعتبارا 
من أمس ان االستراتيجية تركز في 
األساس على دخول املجموعة في 
عدد من األسواق الناشئة استكماال 
التي انطلقت معها منذ  خلططها 

البداية.
وقال باهبري ان ادراج اسهم 
»هيتس« في »سوق دبي« سيكون 
له انعكاس����اته خصوصا في ظل 
متانة االقتصاد االماراتي عامة ودبي 
بشكل خاص ما يوضح قدرتها على 
جتاوز أية أزمات السيما في ظل 
توافر رؤية واضحة املعالم ذات 
مسار اقتصادي متني تعمل القيادة 

على تفعيلها.
ولفت باهب����ري في مضمون 
تصريحات����ه الى ان س����وق دبي 
منظم ينش����ط من خالل ضوابط 
املتابعة الدائمة للكيانات املدرجة ما 
يوفر لها التواجد اإلقليمي املجدي 

امتام بع����ض النواحي االجرائية 
التي يتطلبها ذلك.

ان  ومن ناحية اخرى اوضح 
»هيتس« لديها اصول تابعة تقدر 
قيمتها بنح����و 500 مليون دوالر 
وس����ط توقعات بان تش����هد تلك 
االصول منوا كبيرا خالل املرحة 
املقبلة خصوصا ان املجموعة لديها 
شبكات واعدة في اسواق كبيرة 
منها افريقيا واس����بانيا واميركا 
اجلنوبي����ة عالوة على ش����ركات 
تنشط في قطاعات التوزيع التي 
تهتم به كثيرا في بعض االسواق 

االقليمية منها السوق السعودي 
مثل قنوات.

واشار باهبري إلى أن حقوق 
املساهمني حتى نهاية العام املاضي 
2008 بلغت 358 مليون دوالر أي 

ما يعادل 103 ماليني دينار.
وقال باهبري »نحن متواجدون 
كمشغلي اتصاالت في اربعة اسواق 
افريقية، وميكننا اليوم القول ان 
عروقن����ا في امل����اء ورمبا تعكس 
جودة استثمارنا في هذه االسواق 
العروض التي تلقتها الشركة لشراء 
هيتس افريقي����ا االول من احدى 

في ظل احتضانه ملؤسسات مالية 
عاملية، فيما بني ان االدراج في حد 
ذاته سيس����هم في توسيع قاعدة 
املساهمني عبر دخول شركاء جدد 
ليس فقط من السوق احمللي بل 
من أس����واق اقليمية اخرى تتابع 
وتراقب أداء سوق دبي املالي على 
مدار سنوات مضت وحتى اآلن. 

وكش����ف باهب����ري عن توجه 
ل����الدراج في بورصة  املجموعة 
»القاهرة« بجمهورية مصر العربية 
اذ ينتظ����ر ان يحدد موعد قريب 
الجناز هذه اخلطوة الهامة عقب 

أعلن بنك بوبيان عن رعايته 
ومشاركته في معرض الفرص 
الوظيفية السادس »وظائف 
2009« والذي سيقام برعاية 
إس���تراتيجية لبرنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملة والجهاز 
التنفيذي للدولة في الفترة من 
27 وحتى 30 ديسمبر الجاري 
بتنظي���م من ش���ركة فيجن 

لالستشارات. 
وقال مدي���ر عام مجموعة 
الموارد البش���رية والخدمات 
العامة ف���ي بنك بوبيان عادل 
البنك في  الحماد ان مشاركة 
المع���رض تأتى م���ن منطلق 
القطاع  مكانت���ه كجزء م���ن 
الخ���اص الكويتي الذي اثبت 
خالل السن�وات األخيرة ق�درته 
على أداء دوره في دعم العمالة 
الوطني���ة وخ��لق المزيد من 
فرص العم���ل وف�تح األبواب 
أمامه����ا لتلع���ب دورها في 
التنمية والم�شاركة في ب�ناء 

الك�ويت. 
وأض���اف أن البن���ك وهو 
يحتفل هذه األيام بمرور خمس 
سنوات على تأسيسه قد ساهم 

العمالة الوطنية من  في دعم 
خالل خلق المزيد من الفرص 
أم�امها والعم���ل على تطوير 
قدراته���ا من خ���الل الدورات 
التدريبية والبرامج الم�خ�تلفة 
المع���دة على اعلى مس���توى 
المحلية  التط���ورات  يواكب 

والعالمية.
 وأكد الحماد أن خطة اإلدارة 
التنفيذية للعام المقبل تتضمن 
في احد أه���م أهدافها تع��يين 
المتميزي���ن والمواه���ب من 
الشباب الكويتي من الجنسين 

أع���رب مس���اعد مدير 
املوارد البشرية في البنك 
األهل���ي الكويت���ي حمزة 
انكي عن سعاته مبشاركة 
البنك في معرض الفرص 
املقام  الوظيفية السادس 
من قبل هيئة إعادة الهيكلة 
ودعم العمالة الوطنية لدعم 
الراغبة  الوطنية  الكوادر 
واملؤهلة للعمل في القطاع 
اخلاص وباألخص القطاع 
املصرفي، وقد أكد حمزة 

على ضرورة مساهمة شركات القطاع اخلاص في تعيني 
الكف���اءات الوطنية وتطويرها لتس���اهم في دفع عجلة 

التنمية االقتصادية للكويت.
وسيش���ارك البنك األهلي الكويتي مبعرض الفرص 
الوظيفية الس���ادس املقام في قاعة الراية من 27 إلى 30 
ديسمبر 2009 من الساعة 9 صباحا إلى الواحدة ظهرا، 
ومن الساعة 4:30 عصرا إلى 8:30 مساء حيث يدعو البنك 
الطلبة حديثي التخرج وأصحاب اخلبرة املؤهلني للعمل 

في القطاع املصرفي لزيارة جناح البنك األهلي.

..و»األهلي« يشارك في المعرض

أعلنت ش���ركة سفريات 
مس���اعد الصالح عن تدشني 
الفرع السادس لها في منطقة 
أبرق خيط���ان، مؤكدة بذلك 
اس���تمرارها في التوسع في 
السوق الكويتي عبر خطط 

إستراتيجية مدروسة. 
وفي هذا اإلطار قال مدير 
عام الش���ركة كمال كبش���ة 
ان فرع الش���ركة أحد األفرع 
الشاملة املتعلقة بسوق السفر 
من حجز تذاكر الطيران وحجز 
الفنادق وحج���ز املصحات 

العالجية. 
وأوضح كبش���ة ان ادارة 
س���فريات مس���اعد الصالح 
الوجود بقرب  حترص على 
اينما كان���وا، لذا  عمالئه���ا 
حترص عل���ى حتقيق أكبر 
توسع وانتشار في كل املناطق 
التي تتمتع بكثافة س���كنية 
عالية، وبناء على تعليمات 
رئيس مجلس اإلدارة نوري 
مس���اعد الصالح بضرورة 
الذي يطرأ  التق���دم  مواكبة 
على صناعة السياحة والسفر 
وتق���دمي أفض���ل اخلدمات 

السياحية.
واضاف ان احد أبرز أهداف 
الشركة في التوسع واالنتشار 
هو ضمانة تقدمي أفضل وأرقى 
أنواع اخلدمات بجودة عالية، 
خصوصا ان تعدد أفرع ومنافذ 
الشركة يخدم اعدادا محددة 
وبالتالي يحظى العمالء بأجود 

أنواع اخلدمة.
وقال كبش���ة ان الشركة 
لديها ستة أفرع حاليا موزعة 
على مناط���ق مختلفة بينها 
منطقة ضاحية عبداهلل السالم 
والفحيحيل والفروانية والفرع 
اجلديد ف���ى »ابرق خيطان« 
وفرعان في منطقة العاصمة 
الرئيسي للشركة في  الفرع 
السالم باالضافة  شارع فهد 
الى فرع ش���ارع السور وان 

 »الوطني« يعزز تواجده في السوق المصري
ويفتتح فرعًا جديدًا في شرم الشيخ

عزز بنك الكويت الوطني تواجده في الس����وق املصري 
بافتتاح فرع جديد للبنك الوطني املصري في مدينة شرم 
الشيخ السياحية ليصبح عدد فروع البنك 36 فرعا تغطي 

جميع أنحاء مصر.
وتأتي هذه اخلطوة تأكيدا الهتمام البنك الوطني بالسوق 
املصري باعتباره من أكبر أسواق املنطقة، وتعزيزا للعالقات 
الثنائية املتبادلة مع مصر سواء على مستوى الشركات أو 

املؤسسات احلكومية واخلاصة.
وأعربت نائبة الرئيس التنفيذي لدى بنك الكويت الوطني 
ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني املصري ش����يخه خالد 
البحر عن س����عادتها الفتتاح فرع شرم الشيخ اجلديد في 
مصر، والذي يأتي خصيصا لتلبية احتياجات عمالئنا من 

السياح في هذه املدينة السياحية املهمة.
وأكدت البحر أن هذه اخلطوة تأتي انسجاما مع سياسة 

البنك في توسيع دائرة انتشاره محليا واالقتراب من العمالء 
لتقدمي أفضل اخلدمات املصرفي����ة في كل أماكن تواجدهم 
في مختلف مناطق الكويت، مؤكدة أن البنك سيستمر في 
توس����يع ش����بكة فروعه احمللية واخلارجية خلدمة عمالء 
البنك ف����ي كل مكان، باعتبار أن الس����وق املصري من أهم 
األس����واق الواعدة التي يتواجد فيه����ا الوطني حاليا على 

صعيد املنطقة العربية.
ويأتي افتتاح فرع ش����رم الشيخ اجلديد املجهز بأحدث 
األجه����زة والتقني����ات املصرفية الكفيل����ة بتلبية مختلف 
االحتياجات املصرفية للعم����الء على اختالف متطلباتهم، 
منسجما مع سياسة البنك الرامية إلى توسيع دائرة انتشاره 
محليا والسعي لتقدمي املزيد من اخلدمات املصرفية احلديثة 

واملتطورة.
وأضافت البحر أن فرع شرم الشيخ يعد من أحدث فروع 

الوطني املصري املنتش����رة في جميع أنحاء مصر، وقد مت 
تصميمه الس����تيعاب أكبر عدد ممكن م����ن العمالء وتلبية 
احتياجات شريحة كبيرة من قاطني املنطقة وخدمتهم على 
النحو األمثل، مش����يرة إلى أن الفرع اجلديد يتميز بتوافر 
أحدث وأرقى اخلدمات املصرفية اآللية، والسيما خدمة اإليداع 
اآللي للشيكات وأجهزة اإليداع النقدي باإلضافة إلى أجهزة 
الصرف اآللي األخرى ما يوفر الراحة والسهولة للعمالء من 

السياح وعلى سكان املنطقة.
يذكر أن البنك الوطني املصري هو عضو مجموعة بنك 
الكويت الوطني وقد تأس����س عام 1980 ولديه ش����بكة من 
الفروع املصرفية تبلغ )36( فرعا موزعة في أفضل املواقع 
احليوية في مختلف احملافظات واملدن املصرية منها القاهرة، 
اجليزة، اإلسكندرية، طنطا، السادس من أكتوبر، والعاشر 

من رمضان، املنصورة وسوهاج وشرم الشيخ.

36 فرعًا تغطي كل أنحاء مصر

البحر: نهدف لخدمة عمالئنا حول العالم و»الوطني المصري« يشهد تطورات متسارعة

الحماد: »بوبيان« يرعى معرض الفرص الوظيفية السادس

حمزة انكي

»هيتس تيليكوم« تدرج أسهمها في سوق دبي المالي
الشركة تستعد لإلدراج في السوق المصري 


