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روب بول

�شركة الو�شيلة مل�شاريع التنمية العقارية

انعقاد اجلمعية العامة العادية
ي�شر جمل�س اإدارة �شركة الو�شيلة مل�شاريع التنمية العقارية دعوة 

ال�شادة امل�شاهمني الكرام حل�شور اجتماع اجلمعية العامة العادية 

املوافق  االثنني  يوم  ظهراً   12:30 ال�شاعة  متام  يف  عقدها  واملقرر 

2010/5/24 يف جممع الوزارات - وزارة التجارة وال�شناعة - بلوك 

رقم 2 - الدور االأول - قاعة )اأ(، وذلك ملناق�شة البنود الواردة يف 

جدول االأعمال.

وا�شتالم  باحل�شور  الراغبني  الكرام  امل�شاهمني  ال�شادة  على  لذا 

مقر/  مراجعة  العمومية  اجلمعية  ح�شور  توكيل  ا�شتمارات 

مبارك  �شارع   - �شرق  املالية،  االأوراق  حلفظ  اخلليجية  ال�شركة 

الكبري - مقابل بنك اخلليج الرئي�شي - برج العنزي - الدور االأول 

)�شجالت امل�شاهمني( خالل �شاعات الدوام الر�شمي من االأحد اإىل 

اخلمي�س من ال�شاعة 9:00 �شباحًا وحتى ال�شاعة 1:00 ظهراً.

م�شطحبني معهم:

پ البطاقة املدنية االأ�شلية )لالأفراد(

پ �شورة من ال�شجل التجاري )لل�شركات(

لال�شتف�شار هاتف 22250610 - 22250612
جمل�س االإدارة

أكد في الجلسة النقاشية المسائية لمؤتمر الـ B.O.T التاسع أن القانون كامل وال يوجد به أي قصور

باقر: ال ذنب لقانون الـ B.O.T في تأخر الدولة بعرض القسائم الصناعية
أحمد مغربي

البريطان����ي  ق����ال اخلبي����ر 
البروفيسور روب بول ان االنتشار 
السريع للمشاريع اخلاضعة لنظام 
البناء والتش����غيل والتحويل ال� 
B.O.T جاء نتيجة لتأخر مشاريع 
العام  البني����ة التحتية للقط����اع 
كالتعليم والصحة والنقل، موضحا 
أن الفرق بني اإلدارتني أن مسؤولية 
القطاع اخلاص عن هذه املشاريع 
تختلف من حي����ث اإلدارة، مبينا 
ان هذه املشاريع بدأت في اململكة 
املتحدة، منذ ع����ام 1992، وحتدد 
شريحة واسعة من مصادر التمويل، 
وأولها تأمني قيمة أفضل لرأس املال 
مبا فيه����ا ادارة أفضل للمخاطر، 
وتأمني استثمار أفضل في مشاريع 
البنية التحتية، وتعمل على إبقاء 
تكاليف هذه االستثمارات بعيدة 

عن ميزانية الدولة.
حديث بول جاء خالل اجللسة 
املسائية التي عقدت مساء اول من 
امس في املؤمتر ال� 9 لدور القطاع 
اخلاص في مشاريع التنمية والبنية 
التحتية التي تقام وفق نظام ال� 

.B.O.T
وأوضح ان هناك تشابها كبيرا 
بني قان����ون ال� B.O.T في الكويت 
التمويل اخلاص  وقانون مبادرة 
)بي اف آي( املطب����ق في اململكة 
املتحدة، مبينا أن هذا النظام يعمل 
على خفض تكاليف هذه املشاريع 
نظرا إلدارة القطاع اخلاص الذي 
يسعى لتخفيض النفقات بطبيعته 

بخالف القطاع احلكومي.
وأوضح بال أن مدة مشاريع ال� 
B.O.T في اململكة املتحدة متتد بني 
25 إلى 30 عاما، وجناحها يعتمد 
بالدرجة األولى على استقرار العقود 
والبيئة التشريعية احمليطة بها، 
مشيرا إلى اخلطوات التي اتخذتها 
احلكومة البريطانية لدعم مشاريع 
ال� B.O.T، منها تقليص اإلجراءات 
البيروقراطي����ة اخلاص����ة، بهذه 
املش����اريع، حيث قامت بإنش����اء 
هيئة مالية خاصة تقدم النصائح 

االستشارية.
ولشرح التجربة البريطانية قام 
بال بطرح منوذج ملدرسة ثانوية 
في اسكوتلندا مت حتديثها بنظام 
وفق نظام ال� B.O.T، وأش����ار بال 
إلى أن املرحل����ة األولى في طرح 
ال� B.O.T على  املش����اريع بنظام 
القطاع خاص، تتمثل في حتديد 
اجلدوى االقتصادية لهذا املشروع، 

هن����اك توافقا تاما ب����ني النموذج 
املطروح بني اسكتلندا وبريطانيا 
والكويت، مش����ددا على ضرورة 
أعط����اء الفرصة الكافية للقانون، 
حيث انه ف����ي البدايات، والبد أن 
يكون بطيئا في خطواته األولى. 
وأوضح باقر أنه خالل توليه حقيبة 
وزارة التجارة استقبل 40 مشروعا 
ومتت املوافقة عليها لكن البلدية لم 
حتدد مناطق لهذه املشاريع حتى 

وقتنا هذا.

أهمية خاصة

من ناحيته، قال رئيس مجلس 
ادارة ش����ركة »كي جي ال« سعيد 
دشتي ان مشاريع ال� B.O.T ذات 
اهمية خاص����ة لدورها الكبير في 
اعادة بناء وتطوير البنى التحتية 
في الدولة مبا فيها الطرق ووسائل 
النق����ل. ولفت دش����تي إلى أهمية 
البريطانية في اش����راك  التجربة 
القطاع اخل����اص في املش����اريع 

احلكومية.
إدارة معادية

من جانبه، قال رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب ملجموعة 
األوراق املالية علي املوسى ان ما 
يحدث في بريطانيا واس����كتلندا 
عكس ما يحدث في الكويت، فهناك 
اختالف كبير بني القوانني وطريقة 
التطبيق على أرض الواقع، مشددا 
على ضرورة التع����اون التام بني 
املستثمرين والدولة لتحقيق أقصى 
استفادة من املشاريع على أساس 

املنافسة الشريفة.
وأضاف املوسى قائال: »نحن 
لدينا إدارة معادية للقطاع اخلاص 
فالدولة محتكرة جميع األراضي، 
ونتس����اءل ملاذا ال يوجد منو في 
الصناعة ونتحدث فقط عن الصحة 
والتعليم، فالبد أن نعلم أن للقطاع 
اخل����اص دورا حيويا في التنمية 
القطاعات االقتصادية  في جميع 
ويجب عدم اإلساءة والتشكيك في 
ذمم القطاع اخلاص، وعدم وصفهم 
باحلرامية«. قال علي املوسى في 
مداخلة من اح����د احلضور حول 
جدوى مشاريع ال� B.O.T ان أجهزة 
الدولة ال تخدم املشاريع، حيث ان 
البيئة القانونية املوجودة معادية 
لها، فال يجوز أن ننطلق من باب 
املجاملة، علينا أن نكون واقعيني 
ب����أن احلكومة معادي����ة للقطاع 

اخلاص.

املصممني للمعايير املطلوبة ومن 
ثم يعطى املتقدمون نقاطا حتدد 

فرصة كل متقدم في الفوز.
وأفاد بأنه من املهم أن جند كل 
املعايير املطلوب����ة في العقد منذ 
البداية ألي إضافة في فترة الحقة، 
حتى ال يكلف الكثير من االموال.

من جانبه، قال وزير التجارة 
والصناعة الس����ابق أحمد باقر ان 
قانون ال� B.O.T احلالي ال يوجد 
به أي معوقات، فال يوجد ما مينع 
به تأخير تس����ليم أراضي الدولة 

التجارية والصناعية  لألنش����طة 
وغيره����ا بامل����زاد العلني وكذلك 
تأجيره، مضيف����ا أنه ليس ذنب 
الدولة في  القان����ون أن تتأخ����ر 
عرض القسائم الصناعية وكذلك 
عدم توصيله����ا باخلدمات كاملاء 
والكهرب����اء فهذا ع����بء يقع على 

الوزارات املعنية بالدولة.
باق����ر أن االراضي  وأوض����ح 
موج����ودة بالفع����ل ل����دى الهيئة 
العامة للصناع����ة ومن املمكن أن 
تستوعب أكثر من 4 آالف طلب، 

مشددا على ضرورة توزيعها على 
التجاري  العمل  الصناعيني لبدء 
حلني االنتهاء من توصيل اخلدمات 
إليها، مبينا أن وكيل وزارة الكهرباء 
أعلن مؤخرا أنه ال ميكن توصيل 
الكهرباء لهذه القسائم ملدة خمس 

سنوات مقبلة.
وتس����اءل باقر: ما ذنب وزير 
التج����ارة باعتباره رئيس الهيئة 
العامة للصناعة؟ فالتأخير لم يأت 
من الهيئة أو الوزارة لكنه جاء من 
الكهرباء، مضيفا أن خطة  وزارة 

رئيس الوزراء البريطاني االسبق 
توني بلير ش����ددت على ضرورة 
حتسني فرص الوصول إلى األراضي 
ألنها متثل عائقا كبيرا في الكويت، 
حيث أوضح بلير أن الكويت بحاجة 
إلى حتسني س����وق األراضي لكي 
ميكن التوصل إليها بحيث تكون 
نزيهة وش����فافة ويحكمها قانون 

السوق.
وأشار باقر إلى أن هناك خلطا 
كبيرا في قانون ال� B.O.T فالقانون 
صدرت الئحته التنفيذية في أكتوبر 

2008 ومت طرح بعض االعالنات في 
الصحيفة الرسمية وفي صحيفتني 
يوميتني للمستثمرين، ومت التعامل 
مع البنك الدولي في شرح القانون، 
والذي نتج عن هذه الدراسة عدم 
اعت����راض قانون ال����� B.O.T مع 
الدولية، مكررا ملاذا هذا  القوانني 
الهجوم على القانون الذي ال أساس 

له من الصحة؟
وبني باقر أن العديد من مواد 
قانون ال� B.O.T الكويتي متشابهة 
البريطاني من خالل  القانون  مع 
عملية التعاقد مع املستثمر وجلب 
العروض التي تتم بناء على ثالثة 
مرتكزات هي مكونات املش����روع 
ورأس املال، فإذا كانت قيمة املشروع 
تتراوح بني 60 و250 مليون دينار، 
فال ينبغي تأس����يس شركة، لكن 
ف����ي حال كانت قيمته����ا أكبر من 
ذلك فيجب تأسيس شركة. ولفت 
باقر إلى أن العديد من املستثمرين 
يأخذون أراضي من الدولة لتنفيذ 
أنهم يقومون  إال  مشاريع معينة 
بتغير صفة املش����روع، وهذا يعد 
باطال بش����كل مطلق، موضحا أن 

وقياس الطلب على اخلدمة التي 
س����يقدمها، في ح����ني أن املرحلة 
الثانية تنحص����ر في البحث عن 
أرض مناسبة إلنشاء املشروع وهي 
احدى املش����اكل التي تعاني منها 
املشروعات في بريطانيا، معتبرا 
أن الكويت لديها مساحات شاسعة 
م����ن األراضي لم يتم اس����تغاللها 
حتى اآلن، ورمب����ا لن تعاني من 

هذه املشكلة.
وأوضح بال أن املرحلة األهم في 
املشروع تشمل إعداد فريق العمل 
اخلاص الذي يجب أن ميلك الكفاءات 
اجليدة في جميع املجاالت كالتمويل 
والهندسة والش����ؤون القانونية، 
باإلضافة إلى أم����ور فنية أخرى 

تختص بطبيعة كل مشروع.
وأض����اف أن املرحلة األخيرة 
تكون بطرح املشروع على العامة 
في دول مجلس التعاون االوروبي 
اليومية والرسمية،  في الصحف 
وتل����ي ه����ذه املرحلة نقاش����ات 
ومفاوضات حول هذا املش����روع، 
وتبحث في العديد من امللفات التي 
تؤخذ بعني االعتب����ار مع لقاءات 

حيات: ال يوجد تطابق بين قانون الـ B.O.T البريطاني والكويتي

»البترول الوطنية« تلتقي الموردين في يونيو

في مداخلة من رئيس مجلس إدارة شركة نابيسكو عمران حيات، 
قال انه ال يوجد أي تطابق بني قانون الـ B.O.T البريطاني والكويتي، 
ــاريع، فرد باقر قائال:  حيث ان القانون الكويتي عرقل العديد من املش
ان جلنة الـ B.O.T قامت بتوقيع عقود جديدة وهي في مرحلة اإلعالن 
سواء من اجلانب احلكومي أو األهلي، وينبغي عدم احلكم مسبقا على 
القوانني خاصة أنها جديدة ومراقبة من البنك الدولي. وفي توضيح من 
احلضور قال هاشم الطبطبائي ان قانون الـ B.O.T مازال في البداية وأول 

مشروع طرح لالستثمار بدأنا دراسته في شهر يونيو املاضي.
ــة من أحد احلضور حول امكانية  ــال باقر في رده على مداخل وق
إلغاء بعض مشاريع الـ B.O.T، انه متت االستعانة بديوان عام احملاسبة 
ــواء كان  ــاريع س في هذا االمر والذي أكد على عدم جواز إلغاء املش
ــيا، مبينا أنه مت إلغاء بعض املشاريع قبل صدور  دستوريا أو سياس
قانون الـ B.O.T احلالي، حيث كان هناك خالف حاد على هذه املشاريع 

ومت إلغاؤها. 

ــرول الوطنية  ــركة البت في إطار جهود ش
لتطبيق آلية مؤسسة البترول الكويتية اخلاصة 
ــاع النفطي،  ــة الوطنية في القط بدعم الصناع
أعلن نائب رئيس مجلس اإلدارة ونائب العضو 
املنتدب ملصفاة ميناء األحمدي ورئيس املجلس 
االستشاري للشراكة مع املوردين أسعد السعد 
ــركة البترول الوطنية ستقوم من خالل  أن ش
ــن التابع لها وبالتعاون مع  مركز خدمة املوردي
احتاد الصناعات الكويتية بتنظيم لقاء تنويري 
ــة الكويت في يونيو  ــي غرفة جتارة وصناع ف
ــيا مع أهداف املجلس الذي  املقبل، وذلك متاش
ــركة لتعزيز عالقة الشراكة مع  استحدثته الش
القطاع اخلاص من خالل رعاية وتوجيه الدعم 

املقدم للموردين واملصنعني واملقاولني احملليني 
الذين يقدمون خدماتهم للقطاع النفطي.

وأوضح أن هذا اللقاء يهدف إلى التوعية بدور 
كل من مركز خدمة املوردين ومجلس الشراكة 
االستشاري مع شرح آلية العمل اخلاصة بهما، 
وذلك تنفيذا لقرار املجلس االستشاري للشراكة 
خالل اجتماعه الثالث واملنعقد في مارس املاضي، 
والذي متت خالله مناقشة التوصيات اخلاصة 
ــل اخلاصة مبجلس  ــذ محاور خطة العم بتنفي
الشراكة، وهي احملاور التي أسفرت عنها احللقات 
النقاشية التي نظمها مركز خدمة املوردين في 
ــالل الفترة من 9 الى 17  نادي بيت الوطنية خ

مارس املاضي.

  بول: االنتشار السريع لـ B.O.T جاء نتيجة لتأخر مشاريع البنية التحتية للقطاع العام كالتعليم والصحة والنقل
  الموسـى: الحكومـة اقطاعيـة وتحتكـر جميـع األراضـي ونتسـاءل لمـاذا ال يوجـد نمو فـي الصناعة؟ 

  دشتي: مشاريع الـ B.O.T ذات أهمية خاصة لدورها الكبير في إعادة بناء وتطوير البنية التحتية 

الرشيد: حقل برقان »يافع« ولم تصبه »الشيخوخة« 
وطاقته اإلنتاجية بلغت 200 ألف برميل في 2009

مؤسسة البترول استعرضت في اليوم الثاني للمؤتمر خططها التنموية

أحمد مغربي
نفى رئيس مجلس ادارة شركة 
نفط الكويت سامي الرشيد اصابة 
حقل برقان بالشيخوخة مؤكدا ان 
احلقل مازال يافعا وتسعى الشركة 
الى زيادة طاقته االنتاجية، مشيرا 
الى ان الطاق����ة االنتاجية للحقل 
بلغت 200 الف برميل خالل العام 
املاضي، كما ان الشركة لديها خطة 
لزيادة قدرته االنتاجية مبا ال يؤثر 

على احتياطاته املستقبلية.
وأوض����ح الرش����يد ان املبالغ 
التي تعتزم الش����ركة انفاقها في 
اخلطة اخلمسية تتراوح بني 5 و7 
مليارات دينار ستشمل برامج حفر 
وتطوير لآلبار وانش����اء محطات 
لتعزيز ضخ الغاز، باالضافة الى 
انشاء مستشفى ومعرض للشركة 
وزوارق لسحب وتوجيه ناقالت 
النفط اخلام ومش����روعات أخرى 
عدة س����يتم طرح مناقصتها عن 
املناقصات اخلاص  طريق موقع 
بالش����ركة، وانشاء مركز لالنتاج 
املبكر للنفط اخلام والذي يتوقع 
افتتاحه في شهر يوليو املقبل في 
شمال الكويت باالضافة الى عدة 

محطات لتعزيز االنتاج.
الرش����يد ج����اء خالل  حديث 
اجللسة الثانية في اليوم الثاني 
ملؤمتر دور القط����اع اخلاص في 
مشروعات التنمية والبنية التحتية 

السعد: عامان إلعادة تقييم 
أسعار الغاز المباع محليًا

تأكيدا ملا نشرته »األنباء« أمس قال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة ونائ���ب العضو املنتدب ملصف���اة ميناء األحمدي 
أسعد السعد ان الشركة طلبت ضرورة وجود فترة زمنية 
كبيرة متتد الى عامني أو أكثر حتى تقوم بدراسة التقييم 
الس���عري للغاز وتأجيل فلس���فة تعديل األسعار حلني 
دراستها بش���كل كامل وحتى ال تضر مبصالح الشركة، 
وذلك مبا يس���اعد على ترشيد الطاقة دون رفع األسعار، 
مقترحا ان يتم رفع اسعار الغاز تدريجيا حتى ال يحدث 
تأثير كبير على عمليات الشركة حيث ان األسعار ستزداد 
بأكثر من 3 أضعاف السعر احلالي ومصافي الشركة ال� 3 
تستهلك كميات كبيرة للغاية من الغاز وهذا ما سينتج عنه 
انخفاض كبير في أرباح الشركة. وفيما يتعلق مبشروع 
إسالة الغاز )اخلط الرابع(، قال السعد ان الشركة التزال 
في مرحلة دراسة العروض املتقدمة، وتبلغ حوالي 4 الى 
5 شركات، على ان يبدأ العمل في املشروع خالل 3 الى 4 

شهور، ونعمل اآلن على دراسة العطاءات.

الرفاعي: »المؤسسة« تستهدف إنتاج 
108 آالف برميل بحلول 2012

أكد رئيس مجلس ادارة شركة التنمية النفطية هاشم 
الرفاعي حرص مؤسس���ة البت���رول الكويتية وجديتها 
في إش���راك القطاع اخلاص وعزمها على تسريع حركة 
التنمية ف���ي القطاع النفطي من خالل طرح املش���اريع 
العمالقة التي من ش���أنها حتقيق الوفرة املالية للدولة، 
وخلق فرص وظيفية جدي���دة واالرتقاء باألداء، ودعم 
االقتصاد احمللي. كما ان رعاية املؤسسة لهذه االنشطة 
التنموية تنسجم مع مس���ؤوليتها االجتماعية في دعم 
املش���اريع التي تخدم املجتمع الكويتي. وتعكس أهمية 
الدور واملكان الذي تشغله املؤسسة كونها املسؤولة عن 
إدارة أهم مصدر دخل للدولة، حيث يعتبر املؤمتر فرصة 
للمؤسسة للقيام بتعريف الرأي العام بأهمية املشاريع 
التي تقوم بها واستعراض أهم االجنازات التي حققتها 

هي وشركاتها التابعة.
وأوضح في كلمته خالل اجللسة األولى لليوم الثاني 
للمؤمتر التاسع لدور القطاع اخلاص في مشاريع التنمية 
والبنية التحتية ان رؤية الدولة حتى عام 2035 والتي 
تنص على »حتول الكويت إلى مركز مالي وجتاري جاذب 
لالس���تثمار، يقوم فيه القطاع اخلاص بقيادة النشاط 
االقتص���ادي، ويذكي فيه روح املنافس���ة، ويرفع كفاءة 
اإلنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، ويرسخ القيم، 
ويحافظ على الهوية االجتماعية، ويحقق التنمية البشرية 
والتنمية املتوازنة«. وبني ان الرؤية املستقبلية ملؤسسة 
البترول الكويتية تصبو إلى التكامل والتميز للوصول 
إلى مكان���ة رائدة عامليا في مجال النفط والغاز، وقد مت 
حتويل األهداف الرئيس���ية خلط���ة التنمية إلى أهداف 

وبرامج ميكن قياسها ومتابعة تنفيذها.

دول اخ����رى لالس����تحواذ عل����ى 
الس����وقية، الفتا  الكويت  حصة 
الى ان خس����ارة االسواق ال ميكن 
تعويضها، وان املشكلة الرئيسية 
تكمن في كيفي����ة مواكبة الطلب 
العاملي من خالل زيادة االنتاج حيث 
تستغرق دورة املشروعات النفطية 
7 سنوات على اقل تقدير، موضحا 
ان الكويت حالها كباقي الدول من 
النمو االقتصادي وحتتاج  حيث 
الى زيادة مواردها املالية ملواكبة 
النمو االقتصادي، وال يوجد مصدر 
للدخل سوى القطاع النفطي، لذا 
فنحن مطالب����ون بزيادة قدرتنا 
االنتاجية. وع����ن حصة االجيال 
القادمة م����ن النفط اخلام اوضح 
الرش����يد ان لدى »نفط الكويت« 
سياسة يعمل بها منذ عام 1997، 
وتعتمد على تعوي����ض االنتاج 
من خالل االكتش����افات اجلديدة 
وتطوير االنتاج من خالل استخدام 
التكنولوجيا املتقدمة، مؤكدا على 
انه منذ االعتماد على هذه السياسة 
مت تعويض االنتاج بنسبة %100، 
وان املنظور النفطي لم يتغير منذ 
هذه الفترة. وفيما يتعلق بانتاج 
املنطقة املقسومة قال الرشيد ان 
املنطق����ة تنتج في الوقت احلالي 
270 الف برميل يوميا فيما تسعى 
خطة االنتاج لرفع الطاقة الى 350 

الف برميل.

ال� BOT التاسع الذي تنظمه شركة 
التجارية ملدة  مجمعات االسواق 

يومني.
وبني الرش����يد أن م����ا تنتجه 
الكويت من نفط يس����مى النفط 
التقليدي وينتج حسب حصص 
الكويت في منظمة الدول املصدرة 
للنفط »أوپي����ك«، أما عن النفط 
اخلفيف فيتم انتاجه من مصاحب 
للغاز احلر م����ع املكثفات وتنتج 
الكويت منه نحو 50 ألف برميل 
الكويت كميات  يوميا، وال تنتج 
كبيرة من النفط الثقيل من حقل 
فارس السفلي وفي خطة 2016/2015 
سينتج منه 60 ألف برميل وهو 
يحتاج ال����ى تقني����ات جديدة ال 

متتلكها الشركة حاليا.
وبسؤاله حول االجراءات التي 

اتخذتها الكوي����ت من اجل حفظ 
نصيب االجيال املقبلة من النفط، 
خصوصا في ظل توجه الدولة لرفع 
الطاقة االنتاجية، قال الرشيد ان 
الكويت هي جزء من املجتمع الدولي 
وانتاجها يش����كل 9% من اجمالي 
النفط اخلام،  العاملي من  االنتاج 
ومن املعروف ان االستهالك العاملي 
للطاقة مرتبط بالنمو االقتصادي 
العاملي في تشغيل املصانع وتوليد 
الكهرباء وغيره����ا من املجاالت، 
مش����يرا الى أن هذا النمو املرتفع 
س����يؤدي الى زيادة الطلب على 
النفط الكويتي حيث تتوقع الدول 
املنتجة ان تستمر الكويت في زيادة 

طاقتها االنتاجية. 
وذكر الرش����يد ان����ه في حالة 
عدم اس����تغالل الفرصة ستسعى 

جانب من اجللسة الثانية لليوم الثاني من املؤمتر

)كرم دياب(أحمد باقر وعلي املوسى وسعيد دشتي وروب بول خالل احللقة النقاشية


