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الصفحة الرئيسية ملوقع »برقان« اإللكتروني 

رائد الهقهق

شاكر الشتر 

الرومي: 4 مليارات دينار قيمة المشاريع التنموية التي يعمل 
الجهاز الفني على تنفيذها خالل عامي 2011 و2012

أعلن عن مشاركة الجهاز في منتدى »مشاريع التنمية بوابة مستقبل الكويت«

أعلن اجلهاز الفني لدراسة 
املشروعات التنموية واملبادرات 
ع����ن مش����اركته ف����ي منتدى 
االستثمار في مشاريع التنمية 
حتت شعار »مشاريع التنمية 
بوابة مستقبل الكويت«، والذي 
تنظمه ش����ركة كويت اكسبو 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
بالتعاون مع جمعية املهندسني 
الكويتي����ة وجامع����ة الكويت 
متمثلة في كلية العلوم االدارية 
خالل الفترة من 18 الى 19 يناير 
املقب����ل في فندق ش����يراتون 
الكويت، حتت رعاية وحضور 
نائب رئي����س مجلس الوزراء 
للش����ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ 

أحمد الفهد.
وبهذه املناسبة قال رئيس 
اجلهاز الفني لدراسة املشروعات 
التنموي����ة واملب����ادرات عادل 
الروم����ي ان قيمة املش����اريع 
التنموية الت����ي يعمل اجلهاز 
على اجنازها خالل عامي 2011 
و2012 تقدر بنحو 4 مليارات 
دينار وتتوزع على مش����اريع 
ل����وزارة املواص����الت ووزارة 
االشغال العامة والكهرباء واملاء 

والبلدية.
وأوضح الرومي أن اهتمام 
اجله����از ينص����ب حاليا على 
البدء مبش����روع انتاج الطاقة 
القطاع  الكهربائية بواس����طة 
اخلاص حيث س����يتم انشاء 
شركة مس����اهمة تتولى انتاج 
الطاقة الكهربائية بتكلفة تقدر 
ب� 700 مليون دينار وبرأسمال 
150 مليون دين����ار، الفتا الى 
الشركة س����يتم طرحها خالل 

الدولية ومشروع  االتصاالت 
تطوير خدمات البريد وانشاء 
محطة للص����رف الصحي في 
منطق����ة أم الهيم����ان، مبين����ا 
أن اجلهاز يق����وم أوال بتعيني 
مستش����ار عمليات منذ بداية 
التفكي����ر باملش����روع ويقوم 
بدراسة جدوى مرورا باالشراف 
على طرح هذه املشاريع على 

هيئة شركات مساهمة.
وعن مدى استعداد القطاع 
اخلاص احمللي لتنفيذ مشاريع 
املليارية قال  التنمي����ة  خطة 
الروم����ي ان اجلهاز س����يلزم 
اجلهات التي ستدخل كمساهم 
استراتيجي في الشركات بأن 
يكون لها مجال وباع طويل في 
تنفيذ مثل هذه املشاريع التي 
من أجلها تأسست الشركات، 
ضارب����ا املث����ال على ش����ركة 
الكهرباء بالقول »ينبغي على 
اجلهة التي ترغب في الدخول 
كمساهم استراتيجي في شركة 
الكهرباء أن يكون قد سبق لها 
تنفيذ مثل ه����ذه احملطات في 
اخلارج، وهناك اشتراطات فنية 

الربع االول من العام املقبل تكون 
مملوكة بنسبة 60% للمواطنني 
واجلهات العامة و40% للمساهم 

االستراتيجي.
وق����ال ان����ه وبعد ش����ركة 
الكهرب����اء س����يتم الب����دء في 
مشروعني لبلدية الكويت وهما 
مراكز خدمة الشاليهات مبنطقة 
الدوحة واملدن العمالية، وسيتم 
طرحهما خالل النصف االول 
من 2011، كاش����فا أن مشروع 
امل����دن العمالية س����يكون من 
خالل 4 ش����ركات كل ش����ركة 
سيكون رأس����مالها نحو 105 
ماليني دينار وسيتم طرح هذه 
الشركات بالتتابع، مشددا على 
أن اجلهاز سيأخذ بعني االعتبار 
تقبل السوق واهتمام املواطنني 
في املشاركة في هذه املشاريع، 
وبني الرومي أن اجلهاز سيقوم 
بطرح مشروع تدوير النفايات 
الصلبة في أواخر النصف االول 

من 2011.
وقال ان املشاريع التي سيقوم 
اجله����از بتنفيذها خالل العام 
2012 س����يكون مشروع املترو 
الس����كك احلديدية  ومشروع 
ومشروع تطوير جزيرة فيلكا، 
مبينا أن قيمة مشروع املترو 
ستحدد من قبل دراسة اجلدوى، 
وتبلغ القيمة التقدير ملشروع 
جزيرة فيلكا نحو 600 مليون 
دينار، كما أن النصف الثاني من 
العام 2012 سيشهد تطوير مطار 
الكويت الدولي والذي سيكون 
عبارة عن 4 مش����اريع قيمتها 

202 مليون دينار.
وكش����ف أن اجله����از يقوم 
حاليا بدراسة 3 مشاريع هي 
مشروع تطوير خدمات ومرافق 

متكاملة للتأكد من أن صاحب 
احلصة االستراتيجية قادر على 
عمل املش����روع من بدايته الى 

نهايته«.
وأض����اف قائ����ال: »املجال 
مفتوح جلميع الشركات احمللية 
والعاملية لتنفيذ مشاريع خطة 
التنمية، نحن نشجع أن تتنافس 
الش����ركات احمللية والعاملية 
لتنفيذ هذه املشاريع، وسيكون 
التعام����ل مع هذه الش����ركات 
مبنتهى الش����فافية للتأكد من 

أن املنافسة متساوية«.
وقال الرومي أن مش����اريع 
التنمي����ة لها جزآن رئيس����ان 
الفن����ي لدراس����ة  واجله����از 
املشروعات التنموية واملبادرات 
يقع عليه اهتمام واحد فقط هو 
رفع مساهمة وانتاجية القطاع 
اخلاص ف����ي الن����اجت القومي 
وتوسعة الفرص االستثمارية 
القطاع اخل����اص احمللي،  في 
مضيفا أن محط����ات الكهرباء 
كانت في الس����ابق حكرا على 
وزارة الكهرباء، أما اآلن والول 
مرة في تاريخ الكويت ستتيح 
الفرصة للقطاع اخلاص احمللي 
أن يش����ارك في تنفي����ذ هذه 

احملطات.
القط����اع اخلاص  أن  وقال 
احمللي مرن في تطوير قدراته 
لتغطية مشاريع خطة التنمية، 
س����واء من خالل قدرته على 
عقد شراكات استراتيجية مع 
مس����تثمرين أجانب أو العمل 
على تطوير الكوادر الوظيفية 
واخلبرات لديه، مضيفا أن رؤية 
عمل اجلهاز تتلخص في اعداد 
املشروع بأسلوب يتناسب مع 

قراءات القطاع اخلاص.

ب����أن اجلهاز  الرومي  وبني 
يطرح ه����ذه املش����اريع على 
مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص 
للقط����اع اخلاص ف����ي قضايا 
القطاعني،  طرح املشاركة بني 
مؤكدا ان قانون انشاء اجلهاز 
أرسى مبدأ الشفافية والعدالة 
في توزيع ه����ذه الفرص على 
القطاع اخلاص من خالل الالئحة 
االرشادية املوجودة باللغتني 
العربية واالجنليزية، مؤكدا ان 
اجلهاز يبذل جهودا متواصلة 
في متابعة املشاريع واملبادرات 
التنموية املعروضة عليه نظرا 
ملا لها من أهمية قصوى على 
االقتصاد الكويتي بشكل عام.

مشاركة فعالة

من جانبها رحبت مدير عام 
ش����ركة كويت اكس����بو سعاد 
اله����ارون بانضم����ام اجلهاز 
الفني لدراس����ة املش����روعات 
التنموية واملب����ادرات، مبينة 
أن تل����ك املش����اركة قائمة من 
منطلق ح����رص ادارة اجلهاز 
على التواج����د في هذا احلدث 
الكبير الذي يناقش مش����اريع 

التنمية في الكويت.
وأكدت اله����ارون أن أهمية 
املنتدى تأتي من أهمية خطة 
التنمية التي يعول الكثير عليها 
النتشال االقتصاد الوطني من 
تداعيات االزمة املالية العاملية 
التي أصابت جميع القطاعات 
البلد بالوهن  االقتصادية في 
الشديد، مشيرة الى أن اخلطة 
مبا حتتويه من مشاريع تقدر 
بنحو 110 مليارات دوالر تعتبر 
املخرج الوحي����د للخروج من 

تداعيات االزمة.

»برقان« يعزز موقعه اإللكتروني 
بمواصفات تكنولوجية رفيعة وآمنة 

أعلن بنك برقان عن قيامه حاليا بتحديث وتعزيز 
 www.burgan.com املزايا األمنية ملوقعه اإللكتروني
حتى يتسنى لعمالئه القيام بكافة عملياتهم التجارية 
مع البنك بكل ثقة وأمان، ويأتي ذلك استمرارا لنهج 

البنك في تبني أحدث الوسائل اإللكترونية. 
وقالت رئيسة مديري املصرفية الشخصية- مدير 
عام البنك منيرة املخيزمي في تصريح صحافي: »يتم 
حاليا حتديث موقع بن����ك برقان اإللكتروني حتى 
نضمن تقدمي خدمات تتسم بأكثر اإلجراءات األمنية 
تعزيزا وتطويرا مع إثراء املوقع مبحتويات تخدم 
كافة متطلبات العمالء م����ن العمليات اإللكترونية 

املصرفية«.
واوضح����ت انه م����ن بني أهم التغيي����رات التي 
سيشهدها املوقع وجود صفحات منفصلة لدخول 
املوق����ع متيز بني العميل الش����خصي والعمالء من 
الشركات، كما سيشمل املوقع صفحات جديدة تطلب 
اإلجابة عن خمسة أسئلة أمنية تكون إجاباتها معروفة 
فقط للمستخدم وسيتم استحداث ما يسمى »مفتاح 

وصورة وجملة« تظهر للعميل قبل محاولة دخول 
موقع بنك برقان اإللكتروني.

وأضافت املخيزمي: »مت تعزيز كلمة املرور لضمان 
أعلى مستويات األمن بالنسبة ملستخدم املوقع وحتى 
يتسنى للعميل استخدامها باطمئنان«، مبينة انه 
يتعني على كافة عمالء بنك برقان إعادة التسجيل 
لدخ����ول املوقع اإللكتروني احمل����دث، الفتة الى ان 
البنك سيكون مستعدا على مدار الساعة الستقبال 
االتصاالت ملس����اعدة العمالء في عملية التسجيل 
كما ستكون العملية موضحة على موقع اإلنترنت، 
وعلى العمالء تقدمي رقم هاتف نقال وعنوان بريد 

إلكتروني للقيام بإعادة التسجيل.
اجلدير بالذكر أن بنك برقان حاز خالل عام 2010 
ش����هادة أفضل بنك في تق����دمي اخلدمات املصرفية 
اإللكترونية من منظمة »بانكر ميدل إيست«، وكنتيجة 
لذلك حصل البنك للسنة الثانية على التوالي أيضا 
على جائزة أحسن موقع مصرفي إلكتروني في شريحة 

العمليات التجارية والشركات في الكويت. 

استمرارًا لنهج البنك في تبني أحدث الوسائل اإللكترونية

.. والبنك يخصص خطًا هاتفيًا ساخنًا 
لعمالئه من الشركات والمؤسسات 

»الغرفة« تبحث تعزيز العالقات االقتصادية 
مع رئيس الوزراء التركي الثالثاء المقبل

أعلنت إدارة اخلدمات املصرفية للش���ركات في بنك برقان عن 
تخصيص رقم خ���اص للخدمة احلصرية والفورية لعمالء البنك 
من الشركات والهيئات واملؤسسات، وذلك تعزيزا الهتمام البنك 

املستمر بتقدمي أعلى مستويات اخلدمة.
وفي تعليق على هذه اخلدمة اجلديدة واحلصرية، قال رئيس 
مديري املجموعة املصرفية- مدير ع���ام اول في بنك برقان رائد 
الهقهق: »إننا سعداء بإطالق هذه اخلدمة اجلديدة واخلط الهاتفي 
احلصري لعمالئنا من الشركات واملؤسسات لنوفر لهم خدماتنا 
النوعية الرائدة لنكون دوما قريبني وعلى تواصل مع احتياجات 

عمالئنا املصرفية، ولنؤكد من جديد ريادتنا في اخلدمة«.
وأضاف: »لتعزيز مستوى اجلودة في اخلدمة، سيكون اخلط 
الهاتفي الس���اخن مرتبطا بنظام تسجيل وبريد صوتي، ورسالة 
ترحيبية مسجلة ليقوم بعدها فريق متخصص باستقبال اتصاالت 

العمالء واإلجابة عن جميع استفساراتهم وتلبية احتياجاتهم«.

تستقبل غرفة جتارة وصناعة الكويت الثالثاء 
املقبل رئيس وزراء جمهورية تركيا رجب طيب 
أردوغان والوفد املرافق له والذي يزور البالد بدعوة 

رسمية من سمو رئيس مجلس الوزراء.
وفي هذا االطار فإن الغرفة ستس���تضيف في 
الس���اعة 11.30 صباحا من يوم الثالثاء في قاعة 
املس���رح بالدور االرضي رئيس الوزراء التركي 
يرافقه حوالي 400 من أصحاب االعمال والشركات 
التركية املرموقة، حيث سيكون فخامته متحدثا 

رئيسيا.
وأوضحت الغرفة ان اعضاء الوفد التركي ميثلون 
شركات تعمل في قطاعات مختلفة منها: االستثمار، 
الزراعة، املواد الغذائية واملش���روبات، املركبات، 
االلكترونيات واالسالك، البناء واملقاوالت، احلديد 
والصلب، اآلالت واملعدات، التجهيزات الطبية، الغاز 

الطبيعي والصخور، االقمشة، الصناعة واألثاث.
كما أفادت الغرفة بأنه ال���ى جانب هذا اللقاء 
املهم، سيتم عقد لقاءات ثنائية ألصحاب االعمال 
في فندق الشيراتون � القاعة املاسية، خالل فترة 
الزيارة الرس���مية من 10 ال���ى 12 يناير 2011 من 
الساعة 9 الى 11 صباحا. وأشارت الغرفة الى انه 
ميكن احلصول على معلومات تفصيلية أو لتأكيد 
املش���اركة ميكن االتصال مباش���رة على السفارة 
التركية لدى الكويت من خالل البريد االلكتروني 

.kuveyt@dtm.gov.tv
هذا وقد أكدت الغرف���ة ان هذه الزيارة تهدف 
الى التأكيد على أهمي���ة االقتصاد التركي وعمق 
عالقته مع الكويت، حيث تعتبر تركيا ضمن املراكز 
العشرة االولى في قائمة أهم الشركاء التجاريني 

للكويت.

»إستراتيجيا« تنظم محاضرة تدريبية  
لموظفيها حول مكافحة غسيل األموال 

اعلنت إدارة املخاطر في شركة إستراتيجيا 
لالستثمار عن تنظيم برنامج تدريبي ملوظفيها 
عن مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب حتت 

.»KPMG(« إشراف محاضري شركة
واوضحت الشركة في بيان صحافي ان الغرض 
من عقد هذا البرنامج هو تأهيل موظفيها وتوفير 
املعلومات الكافية عن مخاطر عمليات غس���يل 
االموال وتبني السياسات والضوابط التي من 
ش���أنها جتنيب الشركة أي اس���تغالل لتمرير 

العمليات املشبوهة.
وبينت شركة استراتيجيا لالستثمار ان شركة 
»KPMG« قام���ت بدور فاعل ف���ي هذا البرنامج 
فتناولت احملاضرة إيضاح تعريف غسيل األموال 
واحلكم الش���رعي فيها والعقوبات التي يقرها 
القانون على املس���تويني اخل��اص والعام، كما 
تناول���ت احملاضرة تعري���ف اإلره���اب وطرح 
العديد م���ن األمثلة التي تندرج حتت مس���مى 

غسيل االموال ومت��ويل االرهاب وتأثي��رها من 
الناحية االقتصادية واملالية بل القانونية على 

األخص.
اجلدي���ر بالذكر أن إدارة املخاطر بالش���ركة 
تقوم بدور رقابي على إدارة احملافظ والصناديق 
والعمليات املالية والتحويالت احمللية واخلارجية 
التي ستتم عن طريق الشركة طبقا ملا يتوافق 
م���ع تعليمات بنك الكويت املركزي مع ضرورة 
احلصول على موافقة مجلس اإلدارة قبل إبرام 
أي اتفاقيات جديدة حسب اإلجراءات الداخلية 
املتبعة، كما تأخذ أفضل السبل املطبقة دوليا في 

مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب.
واختتمت احملاض���رة بتدريب املس���ؤولني 
والعاملني بالشركة على العمل بهذه السياسة مبا 
يكفل إحاطتهم علما بشكل دوري باملستجدات 
في مجال مكافحة غس���يل األموال على الصعيد 

احمللي واخلارجي. 

»الخدمات اآلمنة« تفتتح فرع اإلمارات
افتتحت شركة اخلدمات اآلمنة لصناعة البرمجيات فرعها اجلديد 
في اإلمارات، وقالت الش����ركة التي تتخذ من عمان والرياض مقرا لها 
ان افتتاح فرعها اجلديد في ثاني أكبر س����وق خليجية يندرج ضمن 
إستراتيجيتها التوسعية في األس����واق العربية، ملجاراة احتياجات 
الش����ركات املتنامية حللول تفاعلية تس����اعدها على تطوير قدرتها 

اإلنتاجية وخفض كلفها التشغيلية. 
وقال املدير التنفيذي لشركة اخلدمات اآلمنة لصناعة البرمجيات 
عالء نشيوات: »نحرص على خدمة العمالء وتزويدهم بالدعم الفني 
واللوجيس����تي الالزم لتحقيق توقعاتهم احلالية وخدمة مصاحلهم 
املس����تقبلية، خاصة ان التطبيقات احلديثة تعتمد في الدرجة االولى 
على فهم القطاعات وحاجة الش����ركات حلل����ول الكترونية تزيد من 
تنافس����يتها«. وأضاف: »يشكل الفرع اجلديد عالمة بارزة في مسيرة 
الشركة وسلس����لة جناحها في تطوير تقنيات متقدمة تتمتع بأعلى 
معايير االمن والس����رية بدءا من بوابات الدفع االلكتروني »سي فور 
س����داد« C4Sadad ونظام مراسالت االلكتروني eMurasalat باالضافة 
إلى العديد من تطبيقات احلكومات االلكترونية ونظم أمتتة البنوك 
واملص����ارف وغيرها من القطاعات«. يذك����ر ان االمارات احتلت العام 
املاضي املرتبة الثانية بعد الس����عودية من حيث إجمالي اإلنفاق على 
تكنولوجي����ا املعلومات واالتصاالت حيث بل����غ اجمالي انفاقها 4.26 
مليارات دوالر ومن املتوقع ان تسجل معدالت منو تتراوح ما بني %10 

و12% في نهاية العام احلالي.

»مينا العقارية« تؤسس التعمير الخليجي العقارية 
 أعلنت شركة مينا العقارية 
عن تطوير األنشطة واخلدمات 
التي تقدمها الشركة عبر الدخول 
في مجاالت جديدة ضمن نطاق 
عملها في النشاط العقاري وتقدمي 
خدمة االستشارات والدراسات 
العقارية من خالل شركة التعمير 
 )GDREC( اخلليج���ي العقارية
التي أسس���تها له���ذا الغرض، 
وتس���تهدف منطق���ة الش���رق 

األوسط وش���مال افريقيا، على 
أن تباشر هذا النشاط بدءا من 

الشهر اجلاري.
املناس���بة، صرح   وبه���ذه 
الرئيس التنفيذي لشركة مينا 
العقارية شاكر الشتر بأن شركة 
التعمي���ر اخلليج���ي العقارية 
)GDREC(، متتل���ك فريق عمل 
يتمتع باخلبرة املهنية الالزمة في 
تقدمي اخلدمات االستشارية لكافة 

املجاالت العقارية، باإلضافة إلى 
جتربة عميقة في دراسة النظم 
التعامل  األساسية واس���اليب 
معها، مما يعزز القدرة على تقدمي 
اخلدمات بكفاءة عالية اجلودة.
 وأض���اف الش���تر أن فريق 
الشركة سيتخصص في تقدمي 
اخلدم����ات لقط����اع العق����ارات 
واخلدمات املساندة لها بشكل 
العم����الء  يحق����ق طموح����ات 

عبر تقدمي دراس����ات اجلدوى 
واالستش����ارات املتخصص����ة 
الفني  التحليل  إل����ى  باإلضافة 
واملالي وكذلك ستعمل الشركة 
على تقدمي خدمة تقييم األصول 
العقارية  الدراس����ات  وإع����داد 
باإلضافة إلى التقييم العقاري 
وخدم����ات الوس����اطة وغيرها 
من اخلدمات املساندة للنشاط 

العقاري.

العلي: 80% نمو صناعة المؤتمرات والمعارض في الكويت 
ص���رح مدي���ر ع���ام املعارض 
واملؤمترات بشركة مجموعة الراية 
قيس العلي ب���أن صناعة مقومات 
املؤمترات واملع���ارض في الكويت 
بدأت في النمو املتسارع وأصبحت 
أحد أهم أوجه النشاط االقتصادي 
في البالد، مما جع���ل هناك حراكا 
ماليا وجتاريا في السوق أدى إلى 
نش���اط اقتصادي كبير ساهم في 
تخفيف حدة الرك���ود الذي تعانى 
منه البالد، مبينا ان مقومات صناعة 
املؤمترات واملعارض منت بنس���بة 
80% في السوق الكويتي بالرغم من 
وجود آثار لالزمة املالية، وهذا راجع 
إلى ان ه���ذه الصناعة لعبت دورا 
مهما في التسويق والبيع والشراء 

للشركات واملؤسس���ات في الفترة 
الس���ابقة واحلالية في ظل الركود 
الذي أصاب جميع االقتصادات في 
العالم، لذلك أصبحت املعارض احدى 
أهم وسائل التسويق املباشر وغير 
املباشر حاليا، وتعتمد عليها شرائح 
كثيرة في املجتمع ملا لها من مميزات 
متنوعة غير موجودة في الوسائل 
األخ���رى، مبينا ان مجموعة الراية 
قدمت خالل العام املنصرم العديد من 
املؤمترات املهمة، حيث قدمت مؤمتر 
رؤية الكويت 2035 االقتصادية، وهو 
املؤمتر الذي ناقش اخلطة التنموية 
االخيرة بكل تفاصيلها مقدما توصيات 
مهمة للعمل على إحاللها لإلسراع 
في تنفيذ اخلطة التنموية وقدمت 

مؤمتر مكافحة املخدرات الذي عقد 
حتت رعاية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد والذي ناقش 
اثر املخدرات على الشباب واألسرة 
ومدى تأثر االقتصاد الوطني من تلك 
اآلفة االجتماعية اخلطيرة، كما قدمت 
املرأة االقتصادي  املجموعة مؤمتر 
اخلليج���ي ال���ذي كان يه���دف الى 
تكريس مكتسبات املرأة االقتصادية 
واالجتماعية في البالد، وكذلك مؤمتر 
الصم والبكم بالتعاون مع شركة زين 
لالتصاالت وهي اآلن بصدد تنظيم 
عدة مؤمترات ومعارض أخرى للعام 
املقبل أبرزها مؤمتر أزمة التسويق 
العاملي للدكتور فيليب كوتلر الذي 
س���يقدم خارطة تس���ويق جديدة 

الكويتية  للشركات واملؤسس���ات 
للخروج من أزمتها التسويقية.

وأوض���ح العل���ي ان املجموعة 
قدمت كذلك العدي���د من املعارض 
منه���ا معرض العقار املصري الذي 
حقق جناحات غير مس���بوقة وزاد 
من التب���ادل التج���اري بني مصر 
والكويت، مبينا ان مجموعة الراية 
بعد عام حافل باالجنازات ستستمر 
في حتقيق أهدافها وتنفيذ خططها 
االس���تراتيجية على مدى االعوام 
املقبلة مس���اهمة ب���دور كبير في 
العملية التنموية للبالد ومستمرة 
في التوسع واالستحواذ على وكاالت 
عاملية حصرية على مستوى منطقة 

الشرق االوسط لعام 2011.

أكد أن »مجموعة الراية« مستمرة في التوسع نحو العالمية على مستوى المنطقة في عام 2011

عادل الرومي 

قيس العلي


