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»البشر والكاظمي« تطلق تطبيقًا لهواتف 
 »MB Kuwait« حتت اسم »iPhone«

»شاكر العثمان«  تبرم عقداً ترويجياً لـ »املوج ـ مسقط«

أعلنت ش����ركة عبدالرحمن 
البشر وزيد الكاظمي »املوزعون 
العامون املعتمدون ملرسيدس � 
بنز بالكويت« عن إطالق تطبيق 
خاص بهواتف iPhone حتت اسم 
»MB Kuwait« م����ن أجل تزويد 
الكويت  مستخدمي iPhone في 
الراحة  بالعديد م����ن وس����ائل 
 »MB Kuwait« السريعة، وتطبيق
 iTunes Store متاح مجانا ف����ي
وأيضا ميكن جلميع مستخدمي 
iPhone تنزي����ل التطبيق الذي 
يعتبر مدخال جلميع ما يخص 
مرس����يدس � بنز املتوافرة في 

الكويت.
 »MB Kuwait« ويتضمن تطبيق
مجموعة من املميزات التي تساعد 
املس���تخدم في معرفة املزيد عن 
أحدث سيارات مرسيدس – بنز 
وأيضا يعتبر أداة فعالة للتواصل 
مع شركة عبدالرحمن البشر وزيد 
الكاظمي والعديد من اخلدمات التي 
توفرها الش���ركة ملالكي سيارات 

مرسيدس – بنز بالكويت.
مميزات التطبيق: استخدام زر 
»Passenger Cars«: اإلطالع على 
أحدث س���يارات مرسيدس � بنز 
التصفح بني أحدث  وتفاصيلها، 
حمالت وإعالنات ش���ركة البشر 
والكاظمي، حج���ز جتربة قيادة 
لس���يارتك املفضلة من بني فئات 
� بنز، معرفة املزيد  مرس���يدس 
عن السيارات املستعملة املعتمدة 
املتوافرة، ومعرفة املوقع وساعات 
العمل ومعلومات االتصال مبعرض 
شركة البشر والكاظمي مع خريطة 

معلومات.

أبرمت شركة ش����اكر العثمان 
ممثلة ف����ي رئيس مجلس إدارتها 
شاكر العثمان ومشروع »املوج � 
الرئيس  مسقط« ممثال في نائب 
التنفي����ذي للمش����روع عبداهلل 
الشيدي عقدا للترويج للمشروع 

داخل الكويت.
وبهذه املناسبة قال الشيدي إن 
الكويت متثل البوابة التي باشروا من 
خاللها حملتهم الترويجية ملشروع 
»املوج � مس����قط« على املستوى 
اخلليجي عبر حليفهم االستراتيجي 

شركة شاكر العثمان.
وأضاف خالل املؤمتر الصحافي 
أمس بحضور نخبة من املستثمرين 
انه مت إش����غال نسبة  الكويتيني 
25% من املش����روع ويستهدفون 
اس����تقطاب النس����بة املتبقية من 
التملك احلر  الكويتيني بغ����رض 
والتي متثل 75%. وأوضح الشيدي 
خالل استعراضه لتفاصيل طبيعة 
املشروع أن حجم إنشاء املشروع 
يقدر ب� 3 مليارات دوالر، مشيرا 
إلى انه يجمع بني السمات العقارية 
السكنية والسياحية، مكسبة إياه 
س����معة كبيرة أبرز ما تتميز به 
سلطنة عمان من مقومات سياحية 
جعلت منها وجهة مميزة استقطبت 
أنظار املستثمرين األجانب إليها.

ولفت الشيدي إلى أن املشروع 
يتميز بإطاللة رائعة على الشاطئ 
خصوصا أن امتداده يصل إلى 6 
كيلومترات، وأن مس����احته تصل 
إل����ى 2.5 مليون مت����ر مربع، كما 
يحتضن املش����روع ملعب جولف 
مميزا ذا مقايي����س عاملية فريدة 
قام بتصميمه أسطورة اجلولف 

البش���ر والكاظمي مع  بش���ركة 
خريطة معلومات،  االتصال بالرقم 
الساخن للخدمة على مدار 24 ساعة 
لس���يارات الصالون والسيارات 
التجارية، حتديد موعد خدمة من 
خالل التطبيق في أي من محطات 
اخلدمة اخلاصة بالشركة، معرفة 
حالة السيارة اخلاصة بالعميل 

 
مبجرد دخول السيارة للخدمة، 
معرف���ة املوقع وس���اعات العمل 
ومعلومات االتصال بجميع مراكز 
قطع غيار مرسيدس � بنز األصلية 

 
في الكويت مع خريطة معلومات، 
معرف���ة املوقع وس���اعات العمل 
ومعلومات االتصال ببوتيك ومركز 
اإلكسسوارات العصرية ملرسيدس 

� بنز مع خريطة معلومات.
 Commercial« ومن خ���الل زر
Vehicles« ميكن للمس���تخدمني 
الكرام معرفة املوقع وس���اعات 
العمل ومعلومات االتصال بقسم 
التجارية في شركة  الس���يارات 
البش���ر والكاظمي م���ع خريطة 

معلومات.
وبهذه املناسبة قال املدير العام 
لشركة »عبدالرحمن البشر وزيد 
الكاظمي« مايكل رويله: »يسعدنا 
 »MB Kuwait« أن نقدم تطبي���ق
لعمالئنا وأصدقاء مرسيدس � بنز 
الذي يعتب���ر بداية فقط لغزونا 
مجال تلك النوعية من تكنولوجيا 
احللول السريعة لتزويد عمالئنا 
بوسائل مريحة، وفي وقت قريب 
سيتم تطوير نسخ التطبيق لكل من 
iPad وAndroid ونأمل ان يستمتع 
املستخدمون بالتطبيق ويزودونا 

بآرائهم عن جتربتهم«.

والتي ترتكز على قواعد االقتصاد 
العماني الراسخة، ومبادئ االلتزام 
العمانية  الذي توليه احلكوم����ة 
الرشيدة في هذا املجال، فضال عن 
احلرص واجلهود التي يكرس����ها 
املساهمون لدعم املشروع، مشيرا 
إلى أن املشروع سيوفر أكثر من 
4000 وحدة عقارية تتضمن شققا 
سكنية وڤلال ومنازل مدمجة مطلة 
على مش����رف البحر العربي عند 

انتهائه.
وكش����ف أن »املوج � مسقط« 
وقع اتفاقيات تفاهم توفر للعمالء 
مجموعة واس����عة م����ن اخلدمات 
املصرفية واحللول املناس����بة مع 
رواد البنوك في السلطنة السيما 
منها بنك مس����قط وبنك ستاندرد 
تش����ارتيرد وإتش إس بي س����ي 
وبنك عمان العربي والبنك الوطني 

العماني.
وذكر أن تطوير مشروع »املوج 
� مس����قط« يتم بناء على حتالف 
مش����ترك بني ش����ركة استثمارات 
العمانية )التي  البحرية  الواجهة 
متثل حكوم����ة س����لطنة عمان( 
وصناديق االستثمار الوطنية )التي 
متثل صناديق التقاعد العمانية( 
التي  الفطيم أمالك  وشركة ماجد 
تتخذ م����ن دولة اإلمارات العربية 

املتحدة مقرا لها.
وعن آخر مستجدات املشروع 
قال الشيدي انه مت بيع 1000 وحدة 
سكنية وتسليم أكثر من 660 وحدة 
س����كنية وافتتاح عدد من املرافق 
التجارية في قرية املرس����ى تضم 

مقاهي ومطاعم وغيرها.
منى الدغيمي  ٭

 »After Sales« ومن خالل زر 
ميكن للمستخدم: معرفة املوقع 
وساعات العمل ومعلومات االتصال 
بجميع محطات اخلدمة واخلدمة 
السريعة وتغيير الزيت اخلاصة 

وصاحب الباع واخلبرة الواسعة 
في مجال التصميم جريج نورمان، 
إضافة إلى قرية املرسى التي تتسع 

ل� 400 مرفأ.
وقال: »بفض����ل هذه املميزات، 
واصل املشروع حتقيق مبيعات 

متصاعدة منذ 2006«.
وتابع: »حظي املشروع في عام 
2010 مبفرده بتحقيق مبيعات زائدة 
عن خطة املبيعات املوضوعة بلغت 
90 مليون دوالر مشيرا الى ان املوج 
� مسقط يعكف حاليا على إجناز 
املراحل النهائية للمرسى وملعب 
اجلولف تأهبا لتدشينهما بنهاية 
العام احلالي، وباشر بتنفيذ خطة 
لتشييد فندق كمبينسكي »املوج � 

مسقط« بفئة 5 جنوم«.
وأكد الشيدي أن النجاح الذي 
خطه »املوج � مسقط« منذ بدايته 
إل����ى املوقع املمي����ز الذي  يرجع 
يق����وم عليه املش����روع، ومعايير 
البناء والتش����ييد التي يعتمدها، 

)متني غوزال( شاكر العثمان وعبداهلل الشيدي يوقعان العقد   

»زين« ترعى امللتقى العربي لالتصاالت 
واإلنترنت في بيروت

بطالن حضور »اإلسالمي للتنمية« 
لعمومية »الدولية لإلجارة« غير صحيح

تقنيات اجليل الثالث وتوفير 
ش����ركة إم تي س����ي تاتش 
خلدمات تقنية اجليل الثالث، 
والتي س����ترتقي مبستوى 
خدم����ات االتصاالت املتنقلة 
ف����ي البالد إلى املس����تويات 

العاملية«.

املتوقع أن يش����هد حضورا 
مكثفا من وزراء االتصاالت 
باإلضافة إلى شركات القطاع 
اخلاص وعدد كبير من اجلهات 
احلكومية العربية في قطاع 
االتص����االت  تكنولوجي����ا 

واملعلومات.
وف����ي هذا الس����ياق قال 
الرئي����س التنفي����ذي ف����ي 
مجموع����ة زي����ن نبيل بن 
س����المة »إن رعاي����ة زي����ن 
للملتقى العربي لالتصاالت 
واإلنترنت تندرج في إطار 
إستراتيجية املجموعة التي 
ته����دف إلى دعم األنش����طة 
املتخصصة التي تساهم في 
طرح ومناقشة آخر تطورات 
ومستجدات قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت في 

لبنان واملنطقة«.
وأضاف بن سالمة بقوله 
»يأتي انعقاد هذا امللتقى في 
لبنان في وقت استراتيجي 
يشهد فيه البلد حاليا مرحلة 
جديدة في قطاع االتصاالت 
اقتراب إطالق  املتنقلة، مع 

أعلن����ت مجموع����ة زين 
الرائدة في تقدمي  الش����ركة 
خدم����ات االتصاالت املتنقلة 
في منطقة الش����رق األوسط 
ع����ن رعايته����ا الرئيس����ية 
ألنش����طة الدورة العاش����رة 
العربي لالتصاالت  للملتقى 
واالنترن����ت وال����ذي تنظمه 
مجموعة االقتصاد واألعمال 
في بيروت في الفترة من 3-2 

يونيو املقبل.
وذكرت زين الشركة األم 
لشركة mtc touch أن رعايتها 
الذي ينظم  امللتقى  ألنشطة 
بالشراكة مع وزارة االتصاالت 
وبالتع����اون م����ع االحت����اد 
الدولي لالتصاالت واالسكوا 
واملؤسسة العربية لالتصاالت 
الفضائية )عرب سات( جاءت 
من منطلق اهتمامها بقطاع 
االتص����االت ولرغبته����ا في 
مواصلة مساهماتها للنهوض 
مبس����توى ه����ذه الصناعة 

احليوية في املنطقة.
وذكرت املجموعة في بيان 
صحاف����ي أن هذا احلدث من 

دفع مجلس اإلدارة اجلديد للشركة الدولية 
لإلجارة واالس����تثمار في مذكرة إيضاحية 
حصلت »األنباء« على نسخة منها � دفع بأنه 
ال يوجد بطالن إلج����راءات انعقاد اجلمعية 
العمومية على أساس حتقق الغاية في حق 
املدعيني بحضورهما وتصويتهما على قرارات 
اجلمعية العمومية، وذلك ألن األصل في قواعد 
القانون اإلجرائية أنها ال تقصد لذاتها وإمنا 
تفرض لتحقيق هدف أو غاية معينة، فإنه 
متى حتقق ه����ذه الهدف أو الغاية فال يكون 
هناك ثمة مجال لبحث مدى بطالن النتائج 
املترتبة على هذا التصرف الذي لم تتبع فيه 

اإلجراءات املشار إليها.
وقال����ت املذكرة ان����ه وإذ إن املدعيني قد 
العمومية وصوتا  حضرا اجتماع اجلمعية 
على القرارات الصادرة فيها، ومن ثم ال يجوز 
ألي منهما أن يتمس����ك بثمة مخالفة شابت 

إجراء حتققت الغاية منه. 
وأضاف����ت املذكرة انه وف����ي حال بطالن 
اإلجراءات فرضيا، فإنه قد متت على يد املدعيني 
ومن ثم ال يجوز ملن تس����بب في البطالن أن 
يتمسك به، إذ ان املدعيني كانا من بني أعضاء 
مجلس اإلدارة ال����ذي اتخذ إجراءات الدعوة 
لعقد اجلمعية العمومية املؤرخة في 2011/5/1 
� املطعون عليها � ومن ثم فإنه إن كان هناك 
ثمة خطأ أو مخالفة ما، فقد صنعها املجلس 
السابق ومن بني أعضائه املدعيان، وبالتالي 
ال يجوز ألي منهما أن يتمسك بإيقاع جزاء 

البطالن للمخالفة التي تسببا فيها.
أما بخصوص املخالفة الثالثة املتعلقة بأنه 
ال يجوز إقال����ة أكثر من عضو مجلس إدارة 
في جمعية واحدة فإن ذلك غير صحيح على 
أساس أن التفسير اللغوي لنص املادة 152 من 
قانون الشركات التي قررت جواز عزل رئيس 
مجلس اإلدارة أو أحد األعضاء، يقطع بأن ما 
يسري على الكل هو ذات احلكم الذي يسري 
على البعض، كما أن العلة من تقرير هذا النص 
هي متكني اجلمعية العمومية من تعيني من 
ترى جدارتهم ليتولوا مسؤولية إدارة الشركة 

وأن تقيل من ترى عدم جدارته.

وقال����ت املذكرة ان اجلمعي����ة العمومية 
للش����ركة هي صاحبة االختصاص األصيل 
في رسم سياسات الشركة كافة، وألن أعضاء 
مجلس اإلدارة هم قانونا وكالء عن اجلمعية 
العمومية للشركة فيجوز للجمعية العمومية 
عزلهم جميعا كما عينتهم جميعا، اضافة إلى 
أن األخذ مبنطق املدعيني يعني أنه في حال 
رغبة املساهمني في شركة من الشركات إقالة 
مجلس اإلدارة فإنه ينبغي أن يتم عقد جمعيات 
عمومية تتعدد بعدد أعضاء مجلس اإلدارة 
املطلوب إقالتهم، وهو أمر غير مقبول عقال 
ومنطقا.  وبشأن املخالفة الرابعة ومضمونها 
أن التصويت على إقالة أعضاء مجلس اإلدارة 
لم يتم بالتصويت السري، فإن هذا الزعم غير 
صحيح، من وجوه أن القياس هنا غير جائز 
ألن النص الذي قرر كيفية تعيني مجلس اإلدارة 
وكيفي����ة عزلهم هو نص إجرائي، وال يجوز 
القياس إال بصدد القواعد املوضوعية، وليس 
القواعد اإلجرائية، اضافة إلى اختالف العلة 
في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عن إقالتهم 
»كلهم أو بعضهم« فإقالة مجلس اإلدارة أو 
بعض أعضائه فإنه يتم بخصوص أشخاص 
محددين بعددهم معروفني بذواتهم، ولن تكون 
هناك مفاضلة في إقالة عضو وترك آخر، ومن 
ثم اختالف العلة بني املسألتني ينفي إمكانية 
تطبيق احلكم الوارد في مس����ألة منصوص 

عليها على مسألة مسكوت عنها.
أما فيما يتعلق بزع����م املدعيني ببطالن 
حضور البنك اإلسالمي للتنمية بنسبة %28 
لعدم توقي����ع بطاقة الدعوة اخلاصة به من 
ممثل����ه القانوني أو ختمها بخامت البنك وأن 
التفويض ل����م يكن مطبوعا على مطبوعات 
البنك وغير موثق لدى اخلارجية الكويتية، 
فإن أوراق الدعوى ق����د خلت من ثمة دليل 
على صحة مزاعم املدعيني بهذا اخلصوص، 
كم����ا انه في حال افتراض وجود ثمة بطالن 
فإن صاحب املصلحة في التمسك به هو بنك 
التنمية اإلسالمي، الذي صدر إقرار منه بصحة 

حضور وتفويض من حضر عنه.
محمود فاروق  ٭

نبيل بن سالمة

»البترول الوطنية« حتصد جائزة أسبوع
الشرق األوسط لصناعة النفط والغاز 

حصدت شركة البترول الوطنية الكويتية 
مؤخرا جائزة »املمارس����ات املثلى في مجال 
الصحة والسالمة والبيئة لعام 2011« والتي 

متنحها املنظمة العاملية للمصافي.
وقد تسلم اجلائزة نائب العضو املنتدب 
ملصفاة الشعيبة أحمد اجليماز وذلك خالل 
افتتاح انشطة أسبوع الشرق األوسط لصناعة 
النفط والغاز والتي استضافتها مدينة أبوظبي 

ابتداء من التاسع من مايو 2011.
جاء حصول الش����ركة على تلك اجلائزة 
ليجسد تقدير املنظمة العاملية للمصافي جلهود 
»البترول الوطنية« ومتيز أدائها وعملياتها 
التشغيلية في مجال الصحة والسالمة والبيئة، 
وحرصها الدائم على تط��وير وحت���س����ني 
التق��نيات املع��تمدة في هذا اخلصوص من 

قبل شركات التكرير العاملية.
وخصت اجلهة املانحة للجائزة باإلشادة 
عملي����ة التطبيق الناجحة ملبادرة »البترول 

الوطني����ة« لنظام إدارة الروائح في مختلف 
مرافقه����ا وال����ذي أدى إلى خف����ض ملموس 
الناجتة عن عملي����ات تكرير  لالنبعاث����ات 
النفط اخلام وبالتالي حتسني األداء البيئي 
للش����ركة. وتعليقا على فوز الش����ركة بهذه 
اجلائ����زة املرموقة عبر أحم����د اجليماز عن 
سعادته البالغة بتحقيق هذا االجناز معربا 
عن شكره لكل العاملني وحتديدا بقسم البيئة 
والذين بذلوا الكثير من اجلهود املخلصة التي 

قادت لذلك التكرمي.
هذا وقد أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة 
ونائب العضو املنتدب ملصفاة ميناء األحمدي 
اس����عد الس����عد ان الفوز بتلك اجلائزة بعد 
تنافس كبير مع نخبة من أفضل ش����ركات 
التكرير في املنطقة هو بال ش����ك أمر يدعو 
للفخر ويجسد اجنازا جديدا يضاف لسجل 
اجنازات »البترول الوطنية« احلافل في مجال 

الصحة والسالمة والبيئة.

أسعد السعد وأحمد اجليماز ومحمد املطيري مع اجلائزة

 أوضح����ت مص����ادر مطلع����ة 
ل����� »األنب����اء« أن اجتماع مجلس 
إدارة احتاد الشركات االستثمارية 
أمس أقر إحالة تعميم بنك الكويت 
القاضي بفصل  املركزي األخي����ر 
التمويل عن االستثمار في الشركات 
االستثمارية، إلى الشركات األعضاء 
في االحت����اد، ملعرفة رؤاهم حيال 

التعميم والرد عليه خالل أيام.
ولفتت املصادر الى أن مجلس 
اإلدارة اتف����ق على ط����رح الكثير 
من املوضوع����ات اخلاصة بفصل 
الرقابة في لقائه املرتقب مع محافظ 
بنك الكويت املركزي خالل األيام 

املقبلة.
وبينت املصادر أن الكثير من 
الشركات ال تستطيع فصل التمويل 
في شركة قائمة بذاتها نظرا ألزمة 
التي تواجهها الشركات  السيولة 
االستثمارية، متسائلة من أين تأتي 
السيولة في ظل األوضاع الصعبة 
التي حتتاجها الشركات؟ مضيفة أنه 
من الصعب حتديد مصير شركات 
عمرها الزمني يتراوح بني 30 و40 

عاما خالل شهر واحد.
وقد ناقش االجتماع املذكور عددا 
من املوضوعات اإلدارية األخرى 
أبرزها: حسم ملف الشركات التي 
لم تقم بسداد مستحقات األعضاء 
على م����دى عام����ني، والفصل في 
عضوية بعض أعض����اء مجلس 
اإلدارة والذي����ن يقومون باجلمع 
بني أكثر من وظيف����ة األمر الذي 
يحول دون قيامهم مبهامهم على 

النحو األمثل.
عمر راشد  ٭

� أ.ف.پ: يواج����ه  واش����نطن 
صندوق النقد الدولي معضلة في 
اليونان حيث يتعني عليه ان يختار 
بني االستمرار في دعم اثينا رغم 
تفاقم سالمة ماليتها العامة، وبني 
ازمتها حتت  ف����ي  تركها تتخبط 
التسبب في كارثة ملنطقة  طائلة 

اليورو.
وف����ي اثينا يق����وم فريق من 
الدولية ومقرها  املالية  املؤسسة 
واشنطن، بدراسة شروط تقدمي 
الدفعة اخلامسة من قرض الثالثني 
الذي سيكون االكبر  مليار يورو 
على االطالق في حال مت الوفاء به 

حتى النهاية.
وبدأت هذه املهمة احلاسمة في 
العاش����ر من مايو، اي قبل اربعة 
اي����ام من توقي����ف املدي����ر العام 
الدولي دومينيك  النقد  لصندوق 
ستروس-كان، وستمتد لفترات 

غير اعتيادية.
وال يوجد اي تأكيد بش����أن ما 

سوف تتوصل اليه.
وردا على سؤال اجلمعة لشبكة 
تلفزي����ون »بلومبرغ تي ڤي« في 
دوفيل )فرنسا(، تهرب املدير العام 
بالوكالة للصندوق جون ليبسكي 
من اجلواب. وقال »االمر بس����يط 
للغاية: هناك ش����روط ومعايير 
يفترض الوفاء بها لتسديد االموال، 
وان موظفينا بالتعاون مع نظرائهم 
االوروبيني موج����ودون في اثينا 
حاليا وهم في صدد بحث ذلك مع 

السلطات اليونانية«.
وصندوق النقد الدولي ال ينشر 

تقليديا شروطه ومعاييره.
لكن بحسب مبدأ عام، فانه يتعني 
على الدول����ة العضو التي حتظى 
باملس����اعدة ان تضمن انها متلك، 
حتى مستقبل منظور، التمويالت 

الالزمة ملواجهة التزاماتها.
وبتعابير اخرى، فان الصندوق 
ال يدعم س����وى الدول التي لديها 

الوسائل لتسديد قروضها.
واوضح����ت املتحدثة باس����م 
صندوق النقد كارولني اتكينسون 
»نحن ال نقرض ابدا، ومجلس ادارتنا 
ال يسمح لنا باالقراض على االطالق 
عندما ال يكون لدينا الضمانة )..( 
بأنه لن يكون هناك فارق كبير« بني 
مصادر التمويل والنفقات. ورأى 
رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة 
اليورو )يوروغروب( جان كلود 
يونكر ان هذا الش����رط قد يحرج 

الدولة املعنية.
وقال اخلميس »اشك في توصل 
الدولي  النقد  الترويكا )صندوق 
واملفوضي����ة االوروبي����ة والبنك 
الى اخلالصة  املركزي االوروبي( 
التي تقول ان الوضع هو على هذه 
احلال«. وتعتبر حسابات اليونان 
في حالة مثيرة للقلق الش����ديد. 
فالبلد عاج����ز عن االقتراض على 

املديني املتوسط والطويل.
وقد وعد حتت ضغط اجلهات 
املانحة بالقيام بعمليات تخصيص 
ميكن ان تدر عليه خمسني مليار 
يورو، لكن الواقع انه ال توجد اي 

خطة مفصلة في هذا االطار.
وهل اليزال هناك سبب بالنسبة 
لصندوق النق����د الدولي لالعتقاد 
بتحسن اقتصادي في الوقت الذي 
يتوقع فيه عدد كبير من املانحني 
خسارة قسم من املبالغ املستحقة 

لهم؟.

»احتاد الشركات« 
أحال تعميم 

»املركزي« إلى أعضائه 

صندوق النقد الدولي 
يواجه معضلة 

في اليونان

الشيدي: مشروع 
»املوج ـ مسقط« 

يستهدف املستثمرين 
الكويتيني للتملك 
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