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صندوق التنمية.. مسيرة حافلة باإلجنازات غّطت ربوع العالم على مدى ٦٠ عامًا

مع نهاية يوم احلادي والثالثني 
من شهر ديسمبر، سيتم الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
٦٠ عامــا على تأسيســه، واحتفل 
بـ«اليوبيل املاسي»، مضيئا شمعة 
جديدة في مسيرته اإلمنائية التي 

أصبحت مفخرة كويتية بامتياز.
وعلــى مــدى ٦٠ عامــا مضت، 
لــم يتوقف الصنــدوق عن عطائه 
وجهوده في دعــم قضايا التنمية 
الناميــة، حيــث أصبــح  بالــدول 
الصندوق الكويتي شريكا في مسيرة 
التنمية الدولية، ســواء من خالل 
القروض واملساعدات التي تقدمها 
الكويت، ويشرف عليها ويديرها، 
أو عبــر متويل إقامة مشــروعات 
متثــل أولوية لدى حكومات الدول 

املستفيدة.
كما كان الصندوق حاضرا أيضا 
فــي األزمات الدولية الكبرى، مثل: 
أزمة الالجئني الســوريني، وأزمات 
إعادة إعمار لبنان، وغزة، والعراق، 
وحتــى خالل ظــروف فترة الغزو 
الغاشــم الذي تعرضت له الكويت 
عام ١٩٩٠، فقد اســتمر فــي تأدية 
رســالته ومد يد العون واملساعدة 
للدول املستفيدة والوفاء بالتزاماته 
جتاههــا، متحديــا ظــروف الغزو 

العراقي والدمار.
وقد جنت الكويت ثمار مساعداتها 
عبر الصندوق في ذلك العام عندما 
هب املجتمــع الدولي للدفاع عنها، 
وتبينت أهمية السياسات اخلارجية 
الكويتيــة، التي جعلت العديد من 
دول العالــم تقف إلى جانب احلق 

الكويتي وتناصره.
مسيرة تنموية

وبهــذه املناســبة، قــدم املدير 
العــام للصندوق مــروان عبداهللا 
ثنيان الغامن باســمه واسم جميع 
العاملني في الصندوق خالص تهانيه 
للكويت، أميرا وحكومة وشــعبا، 
مبناســبة حلــول العــام امليالدي 
اجلديد، وبــدء الصندوق الكويتي 
عاما جديدا في مسيرته التنموية.

وقــال الغامن: «ونحــن نحتفل 
بـــ (اليوبيــل املاســي) لتأســيس 
الصنــدوق، وتخليــدا النطــالق 
هذه املســيرة احلافلة بالنجاحات 

أرباحه الصافية سنويا منذ ٢٠٠٣، 
حتول إلى املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية لدعم مواردها، مضيفا أن 
قيمة املبالغ املدفوعة حتى تاريخه 
قد بلغت حوالي ٣٧٦ مليون دينار 

كويتي.
ونوه املدير العام أن للصندوق 
اســهامات محلية أخرى في مجال 
التربيــة والتعليــم مثــل برنامج 
(تدريــب املهندســني واملعماريــني 
الكويتيني حديثــي التخرج) الذي 
أطلقه عام ٢٠٠٤ بهدف تنمية الكوادر 
الوطنية وإكسابها اخلبرة في مسعى 
لزيادة إمكاناتهم وخبراتهم، وتزويد 
السوق احمللي بالكفاءات، حيث بلغ 
إجمالي عدد خريجي البرنامج، منذ 
اطالقه حتــى ســبتمبر ٢٠٢١٫٧٨٩ 

متدربا ومتدربة.
وذكر أن الصندوق أطلق ايضا 
مبادرة (كن من املتفوقني) عام ٢٠١٠، 
بالتعاون مع وزارة التربية، لتوعية 
األجيال اجلديــدة بأهمية التعاون 
املشترك، وضرورة تضافر جهود 
التنميــة بني الــدول املختلفة عبر 
رحالت لطلبــة املرحلــة الثانوية 
املتفوقني الى بعض الدول املستفيدة 
من مساعدات الصندوق اإلمنائية، 
مشيرا الى الصندوق قام بترتيب 
زيارات ألكثر من ١٥ دولة لعدد ٢٦٤ 

من الطالب والطالبات املتفوقني.
وقال الغامن إن الصندوق عمل 
كذلك، منذ بدء نشــاطه التمويلي، 
على إشراك الشركات الكويتية في 
االشراف على وتنفيذ املشاريع التي 
ميولهــا بهدف إتاحــة الفرصة لها 
الكتســاب اخلبرة في ذلك املجال، 
مشيرا الى أنه نتيجة لذلك استفادت 

والزراعة، ومنظومات إدارة شبكات 
البديلة حلماية  الطرق، والطاقات 
البيئــة واالســتفادة مــن املــوارد 

الطبيعية املتاحة.
اقتصاد إنتاجي

وأشار الغامن إلى أن مساهمات 
الصندوق تساعد الدول املستفيدة 
منها على تأسيس اقتصاد إنتاجي، 
يوفر فرص العمل، ويستفيد بالشكل 
األمثل من املوارد الطبيعية، ويحمي 
البيئة، ويحســن الصحــة العامة 
للســكان، وذلك من خالل مساهمة 
الصندوق في تنفيذ مشاريع البنية 
التحتيــة األساســية الضروريــة 
للتنميــة االقتصاديــة، وحتســني 
املنشآت الصحية والتعليمية الالزمة 
لتحقيق التنمية االجتماعية، مبينا 
أن الصندوق قدم منذ إنشائه وحتى 
نهايــة العام املاضي ١٠٠٨ قروض، 
بقيمة إجماليــة بلغت حوالي ٦٫٧ 
مليارات دينــار كويتي (ما يعادل 
حوالي ٢٢٫٨ مليار دوالر)، ســحب 
منها حوالــي ٥٫٤ مليــارات دينار 
كويتي، وسدد ٣٫٢٥ مليارات دينار 
كويتي بنسبة ٦٠٪، واستفادت منها 

١٠٧ دول.
وأكد ان الصندوق اســتفاد من 
اخلبــرات املتميــزة التــي تراكمت 
لديه على مدى ســتة عقود، وعمل 
على تطوير اآلليات املالية املعتمدة 
فــي إدارته، وهو مــا خفف األعباء 
املالية عن الدولة، إذ يقوم الصندوق 
منــذ ١٩٨٦ بعملياتــه معتمدا على 
التمويل الناجت من إيراداته وفوائد 
قروضــه مكتفيا بذلــك بذاته، كما 
يقوم باســتخدام جزء من إيراداته 
لدفع التزامات الكويت املالية جتاه 
املنظمات الدولية، إضافة إلى ذلك 
فإنه يقدم جزءا مــن أرباحه لدعم 
مسيرة التنمية داخل الكويت، حيث 
له إســهامات واضحة في القضية 
اإلسكانية من خالل تعاونه مع بنك 
االئتمان الكويتي، عبر شراء سندات 
أصدرت له بقيمة ٥٠٠ مليون دينار 
كويتــي منذ عــام ٢٠٠٢ بفائدة ٢٪ 
ملدة ٢٠ عاما، ملساعدته على تلبية 

الطلبات اإلسكانية.
وافاد بأن الصندوق يقوم ايضا 
باستقطاع نسبة ال جتاوز ٢٥٪ من 

استخدام مواردها الذاتية ملواجهة 
تداعيات جائحة كورونا، حيث قام 
الصندوق عن طريق إعادة جدولة 
خدمة الدين (األقســاط والفوائد) 
املستحق ســدادها والبالغ قيمتها 
حوالي ١٦٥٫٧ مليون دوالر أميركي، 
مبا في ذلــك املتأخرات إن وجدت، 
خالل الفترة ٠٥/٠١ـ  ١٢/٣١ من العام 
٢٠٢٠، للــدول األقل منــوا املؤهلة 
للمبادرة والتي قدمت طلبا رسميا 

لالستفادة منها.
االستراتيجية املستقبلية

وقال إن الصندوق لم يكتف مبا 
حققه وال يزال يحققه من جناحات 
في جتسيد رؤيته وتنفيذ رسالته، 
بل إنه وانطالقا من التزامه بتطوير 
آليــات العمل وحتقيق االســتدامة 
املالية، لم يدخــر جهدا في تنويع 
وتوسيع نطاق نشاطه خاصة على 
مستوى التمويل التنموي، وكذلك 
تبنــى الصندوق مؤخرا أســلوب 
التخطيط االستراتيجي للمستقبل.
وفي هذا الســياق، ذكــر املدير 
العام أن الصندوق يقوم في الوقت 
احلالــي، وبالتشــاور مــع مجلس 
إدارتــه، بدراســة تفعيــل أداتــني 
إضافيتــني للتمويل نــص عليهما 
النظام األساســي للصندوق وهما 
«تقدمي الكفاالت من أجل التنمية» 
و«املشاركة في رأسمال املؤسسات 
ذات الشخصية االعتبارية في الدول 
النامية»، وذلك بهدف تشجيع القطاع 
اخلاص في تلك الدول على املشاركة 

في تنفيذ املشاريع التنموية.
وأوضح أن هــذا التفعيل يأتي 
ضمن أهداف اخلطة االستراتيجية 
(٢٠٢١/٢٠٢٠ ـ ٢٠٣٥/٢٠٣٤)، والتي 
أعدها الصندوق بغرض وضع رؤية 
مستقبلية شاملة لنشاطه خالل مدة 
اخلطة، مضيفــا أنه يصاحب ذلك 
وضع خطط عمل لكل خمس سنوات 
(تغطي أولهــا الفترة ٢٠٢١/٢٠٢٠ ـ 
٢٠٢٥/٢٠٢٤) وحتتوي على تفاصيل 
اخلطوات العملية لتحقيق أهداف 
اخلطة االســتراتيجية للصندوق، 
على أن تســتخدم نتائــج التقييم 
ملخرجات كل خطة عمل في تطوير 

خطة العمل التالية للصندوق.
اخلطــة  أن  الغــامن  وذكــر 

االستراتيجيـــــة املستقبليــــــة 
(٢٠٢١/٢٠٢٠ـ  ٢٠٣٥/٢٠٣٤) تشتمل 
على خمســة أهداف رئيســية هي: 
«تعزيــز الدور الريادي للصندوق 
الكويتي كمؤسسة إمنائية ثنائية 
عاملية»، وذلــك عن طريق برنامج 
إقراض القطــاع اخلاص في الدول 
الناميــة، وتقدمي أفضــل اخلدمات 
االستشــارية والدعــم املؤسســي، 
وتعزيز املســاهمات في املنظمات 
اإلمنائية اإلقليمية والدولية، وتفعيل 

أدوات التمويل املتاحة.
وأشار الى أن الهدف االستراتيجي 
الثانــي يتعلــق بـ«احملافظــة على 
للصنــدوق  املاليــة  االســتدامة 
الكويتي»، وذلــك بتنمية احملفظة 
االســتثمارية وتوفيــر الســيولة، 
ومتابعة سداد القروض املستحقة، 
ودراسة زيادة رأس مال الصندوق، 
مضيفــا أن الهدف االســتراتيجي 
الثالث يقوم على «تعزيز املسؤولية 
االجتماعية للصندوق الكويتي داخل 
الكويت، وذلك بدعم القطاع اخلاص 
الكويتــي، ودعــم قطــاع الرعايــة 
السكنية، وتأهيل وتنمية الكوادر 
الوطنية، والتدخل السريع في تلبية 

االحتياجات احمللية الطارئة».
الهــدف  أن  الغــامن  وبــني 
االســتراتيجي الرابــع يتمثــل في 
«تنمية املوارد البشــرية وحوكمة 
العمــل فــي الصنــدوق  أنظمــة 
الكويتي»، مشــيرا في الوقت ذاته 
الى ان الهدف االستراتيجي اخلامس 
يركز على «إظهــار دور الصندوق 
الكويتــي التنمــوي املميــز داخل 

الكويت وخارجها».
واختتم املدير العام بالتأكيد على 
أن الصندوق مستمر في دعم التنمية 
بالــدول العربية والــدول النامية 
األخرى، وذلك وفقا الستراتيجيته 
املســتقبلية، معتمدا في ذلك على 
مــوارده الذاتيــة وخبرته العملية 
التي اكتسبها عبر السنوات املاضية، 
مع احلرص على أن يبقى دائما أحد 
الدعامات املهمة خلدمة السياســة 
اخلارجية للكويت من أجل تعزيز 
أواصــر الصداقة بينها وبني الدول 
املستفيدة من مساعداته، ومبا يخدم 
قضاياها ومصاحلها ويعزز مكانتها 

عامليا.

مروان الغامن هنأ القيادة السياسية مبناسبة حلول العام اجلديد تزامناً مع االحتفال بـ «اليوبيل املاسي» للصندوق مضيئاً شمعة جديدة في مسيرته اإلمنائية

مروان الغامن

واإلجنازات ال بد أن نستذكر بدايات 
التأســيس، حينما فكر املغفور له 
بــإذن اهللا، الشــيخ جابــر األحمد 
اجلابر الصباح، والذي كان يشغل 
منصب وزير املالية آنذاك، في إنشاء 
كيان يكون ذراع الكويت التنموية، 
لتترجم الفكــرة على أرض الواقع 
ويصــدر مرســوم قانــون إنشــاء 
الصندوق فــي ٣١ ديســمبر ١٩٦١، 
كأول مؤسسة تنموية يعرفها العالم 

العربي في مطلع الستينيات».
وتابع بالقــول: «إن الصندوق 
ومنذ تأسيسه يواصل تأدية رسالته 
النبيلة، واملضي قدما نحو حتقيق 
تطلعات الكويت وقيادتها السياسية 
فــي مســاعدة الــدول الناميــة في 
جهودها اإلمنائية، وهذه املناسبة 
فرصة لتأكيد عزمنا على مواصلة 
العطاء ودعم قضايا التنمية، كما أنها 
فرصة الستذكار جهود الصندوق 
منذ إنشــائه حتى إضاءة شــمعته 

اجلديدة».
خدمة أهداف التنمية

وأضاف الغامن أن استراتيجية 
عمل الصنــدوق أصبحت تتضمن 
متويل املشــاريع التي تســهم في 
حتقيق أهداف التنمية املســتدامة 
من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية 
لأللفية، وفي مقدمتها احلد من نسبة 
الفقر، إضافــة إلى إعطاء مزيد من 
األولويات لقطاع الزراعة، لإلسهام 
في األمن الغذائي، وأيضا االهتمام 
بتمويل برامج مشاريع بنوك التنمية 
احمللية والصناديــق االجتماعية، 
لدورها في دعم املشاريع الصغيرة 
ومتوسطة احلجم، وتوفير فرص 

عمل جديدة.
وأوضح أن الصندوق لم يتوقف 
عند هذه احلدود، بل طور نشاطه 
وأصبح ميول مشروعات في قطاعي 
التعليم والصحة، نظرا ألهميتهما 
املتزايدة في إطار التنمية الشاملة، 
كما توسع خالل السنوات األخيرة 
في متويل مشاريع تتضمن استخدام 
تقنيات حديثة متطورة تهدف إلى 
رفع كفاءة مشاريع البنية التحتية، 
مثل مشاريع محطات توليد الكهرباء 
التــي تعمل بتقنيات حديثة عالية 
الكفاءة، ومشــاريع: املياه، والري، 

تلك الشــركات منفــردة وبالتآلف 
مع شركات أجنبية مبا قيمته ٧٣٠ 
مليون دينــار كويتي (حوالي ٢٫٤ 

مليار دوالر أميركي).
أزمات.. وحتديات

وأوضــح املدير العام أن العالم 
تعرض خالل العامني املاضيني، ٢٠٢٠ 
و٢٠٢١، إلى حتديات غير مسبوقة، 
تسبب فيها ڤيروس كورونا املستجد 
(كوفيد-١٩) الذي أصاب العالم بحالة 
من الشلل، وكبد مختلف القطاعات 
االقتصادية خسائر فادحة، وهو ما 
أثر على مســيرة العمل التنموي، 
وأصبحت عمليــة التنمية تتطلب 
جهودا وتعاونا بشكل أكبر مما كانت 

عليه في السابق.
وأشار إلى أن الكويت استشعرت 
هــذا األمــر، وأكــدت علــى أهميــة 
التعــاون الدولــي ملواجهــة هــذه 
اجلائحة، ومضاعفة اجلهود الدولية 
للتصدي لألوبئة واألزمات الصحية 
العاملية، واحلد من آثارها القاسية 
على املجتمعات من خالل مزيد من 

املساعدات اإلنسانية.
وأكد أن تلك الظروف الصعبة لم 
متنع الصندوق من مواصلة أعماله، 
بــل جنح خاللها ـ بفضل من اهللا ـ 
ثم بتفاني وإخــالص موظفيه في 
اســتكمال جهوده التنموية، حيث 
شارك في عدة مؤمترات ووقع أيضا 

اتفاقيات جديدة.
وقال إن الصنــدوق قدم منحة 
بقيمــة ٣٠ مليــون دينــار كويتي 
لدعــم جهــود احلكومــة الكويتية 
في التصدي جلائحة كورونا، كما 
ساهم على املستوى اخلارجي في 
تخصيــص مبالــغ بلغــت قيمتها 
اإلجماليــة ١٩٨٫٥ مليــون دوالر 
اســتجابة لتداعيات هذه اجلائحة 
ملصلحــة كل من لبنان وفلســطني 
وأوزبكستان والالجئني السوريني 
في لبنان عن طريق جمعية الهالل 
األحمر الكويتي، وبعض املنظمات 

واملؤسسات األخرى.
كمــا بــني الغــامن أن الصندوق 
شــارك أيضا في اجتماع مجموعة 
العشرين ملناقشة مبادرة مجموعة 
البنك الدولي بتأجيل ســداد خدمة 
ديــون الدول الفقيرة لتمكينها من 

الصنـدوق لـم يتوقف عن دعـم قضايا التنمية فـي الدول الناميـة على مـدى ٦٠ عامًا مضت
الصنـدوق دعامـة مهمة خلدمـة السياسـة اخلارجيـة للكويت ودعـم قضاياهـا ومصاحلها

ڤيـروس كورونا كّبد القطاعـات االقتصادية خسـائر فادحة وأثر على مسـيرة العمل التنموي
للصندوق دور بارز في تعزيز التنمية احمللية من خالل إسهاماته الواضحة في القضية اإلسكانية

الصقعبي: الدستور يحمي الفرد من الضريبة بشكل صريح
آالء خليفة

عقدت كلية احلقوق بجامعة 
الكويــت أول مــن أمس ندوة 
بعنوان «الضريبة كوســيلة 
ملكافحــة املضاربة العقارية» 
حاضر فيها كل من عضو مجلس 
األمــة النائــب د.عبدالعزيــز 
الصقعبي وعضو مجلس إدارة 
اجلمعية االقتصادية الكويتية 
محمــد اجلوعــان وأســتاذة 
القانون الضريبي املســاعدة 
بكلية احلقوق د.سارة السلطان 
وأدارهــا القائم بأعمال قســم 
القانون العام بكلية احلقوق 

د.فواز اجلدعي.
فــي البدايــة، قــال عضو 
النائــب  األمــة  مجلــس 
د.عبدالعزيــز الصقعبــي إن 
القضيــة اإلســكانية تتصدر 
هموم املواطنني وحتتاج الى 
تدخل سريع من الدولة وتدخل 
تشــريعي من مجلــس االمة، 
مشــددا على ضرورة حلحلة 
هذا امللف، مؤكدا أن الضريبة 
ليــس بالضــرورة ان تكون 
فقط جبايــة أو ايرادا للدولة 
أو وســيلة لتنويــع مصادر 
الدخل فقــط، وإمنا قد تكون 
أداة تنظيمية لفوضى حتدث 
في بعض القطاعات، الفتا الى 
أن الواقع املعيشي الذي نعيشه 
مؤسف يدفع من خالله املواطن 
ضريبة وان كانت بشكل غير 

املشــكلة األساســية تتمحور 
في نــدرة األراضي املوجودة 
في األماكن املســموح بها في 
السكن واملشكلة الثانية حترير 
األراضي متســائال: هل يعقل 
أن بلــدا تعدادها الســكاني ال 
يتجــاوز ٥ ماليــني مواطنني 
ومقيمــني ويعيشــون علــى 
مساحة سكانية ال تتعدى ١٢٪ 
وتكون لديه مشكلة إسكانية؟!

إنــه منذ  وقــال اجلوعان 
أزمــة «كورونــا» وبدأ  بداية 
احلديث عن الشق االقتصادي 
مثل «االسطوانة املشروخة»، 
موضحــا ان منــذ عــام ٢٠١٣ 
وحتــى اليوم هنــاك مصدات 
مالية شكلتها املوازنة العامة 
في الدولــة بقيمــة ٦٣ مليار 
دينار تشكلت في احتياطات 
عامة، الفتا الى أن تلك املبالغ 
«احترقــت» لســد عجــوزات 

سابقة وهبات.
من جانبها، اعتبرت استاذة 
القانون الضريبي املســاعدة 
بكلية احلقوق د.سارة السلطان 
ان من عوامل املشكلة االسكانية 
صعوبــة احلصول على عقار 
ومتلك عقار للعائالت الكويتية 
هو ندرة ومحدودية االراضي 
في الكويت، الفتة الى أن ٩٠٪ 
من مســاحة أراضــي الكويت 
مملوكــة للدولــة وجــزء من 
النســبة الباقيــة مخصصــة 
للســكن، ما أدى الــى ارتفاع 
أسعار األراضي بشكل مستمر.

وتابعــت الســلطان: فــي 
٢٠١٠ كان متوســط سعر متر 
األرض الفضاء فــي محافظة 
العاصمة ٦٤٠ دينارا وفي ٢٠١٥ 
ارتفع الى ١٠٠٠ دينار، وحاليا 
وصل متوسط سعره في نفس 

احملافظة ١١٠٠.

خالل ندوة نظمها قسم القانون العام بكلية احلقوق بعنوان «الضريبة كوسيلة ملكافحة املضاربة العقارية»

(محمد هاشم) النائب د.عبدالعزيز الصقعبي ود.سارة السلطان ومحمد اجلوعان خالل الندوة  

مباشــر بسبب ســوء االدارة 
وتردي اخلدمات في كثير من 
املرافق. وأشار الصقعبي الى 
أن احلديث عن فرض ضرائب 
مثل ضريبة الدخل أو ضريبة 
القيمة املضافة مرفوض شعبيا 
ومن معظم نواب مجلس األمة، 
والدســتور الكويتــي يحمي 
الفــرد مــن الضريبة بشــكل 
واضح وصريح من خالل املادة 
٢٤ التي نصت على ان «العدالة 
االجتماعية أساس الضرائب 
والتكاليــف العامــة» واملادة 
٤٨ نصت علــى أن «القانون 
ينظم إعفاء الدخول الصغيرة 
من الضرائــب مبا يكفل عدم 
املســاس باحلد األدنى الالزم 

للمعيشة».
بدوره، أوضح عضو مجلس 
إدارة اجلمعيــة االقتصاديــة 
الكويتية محمد اجلوعان، ان 

الشمري لـ «األنباء»: ٦٣ مخالفة كهربائية خالل ديسمبر
دارين العلي

الضبطيــة  فريــق  نفــذ 
لــوزارة  التابــع  القضائيــة 
الكهرباء واملاء وبالتعاون مع 
قطاع شبكات التوزيع حملة 
واســعة على منطقتــي بنيد 
القار وشــرق للتفتيش على 
املخالفــات والتعديــات على 

شبكتي الكهرباء واملاء.
وقال نائب رئيس الفريق 
أحمد الشــمري فــي تصريح 
لـ«األنبــاء» إن احلملــة كانت 
حتت إشراف عضو الضبطية 
م.حمــد العبيــدان، حيــث مت 
تســجيل ٤ محاضــر ضبــط 
مخالفة تتمثل بالتعدي على 
الشــبكة كاستغالل تيار دون 
عــداد أو قبــل العــداد. وقال 

على الشبكة، وخصوصا في 
املناطق ذات الكثافة السكانية 
مما ساعد على حتسني وضع 

اخلدمة في تلك املناطق. 
وأعلن أن حصيلة محاضر 
الضبط وإثبــات حالة بلغت 
خالل ديســمبر اجلــاري ٦٣، 

داعيــا جميــع العمــالء الــى 
التعــاون، آمــال مــن أصحاب 
التنبــه للمخالفات  العقارات 
في عقاراتهم والتي تنشأ عن 
املستأجرين واملستثمرين دون 
علمهــم، ما يكبدهــم غرامات 
ومخالفات ليسوا سببا فيها.

فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء خالل احلملة

الشمري إن هذه احلمالت يتم 
تنفيذهــا وفق اســتراتيجية 
تســتهدف وضع حد ســريع 
للتعديــات لتحســني قــدرة 
الشــبكة قبل الصيف املقبل. 
ولفــت الى أن هــذه احلمالت 
ســاهمت في تقليــل الضغط 

أحمد الشمري


