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األمم مؤتمر تستضيف الرياض
واإلعالم البشرية التنمية عن المتحدة

المتحدة لألمم التابع  اإلنمائي المتحدة األمــم  برنامج  ينظم ]
بالتنسيقمعوزارةالثقافةواإلعالمالسعودية خاللالفترة27 - 28 
البشرية «التنمية بعنوان مؤتمرا الجاري الثاني تشرين نوفمبر/
بالرياض. الدبلوماسي  بالحي المتحدة األمم بمقر  وذلك ــالم» واإلع
بمضمون المقيم للممثل يرفع تقرير المؤتمر هذا نهاية في وسيخرج
الحوارليمثلقاعدةأولية لعملبرنامجاألممالمتحدةاإلنمائيبالمملكة
إلى يهدف كما القريب. المستقبل في  اإلعــالم مع السعودية العربية
أساسية كركيزة  ثقافتها ونشر لأللفية اإلنمائية  باألهداف التعريف
للتنميةالمستدامةوتفعيلدوراإلعالم السعوديفيتحقيق األهداف
وتوعية تواجهها. التي المعوقات على والــوقــوف لأللفية اإلنمائية
ومسئوليتهم دورهم بأهمية السعودية في واإلعالميات اإلعالميين

تجاهالتنميةالبشرية.

الميالد عيد هدايا
بعض فيه بما العالم في شاعت ]

ــال ــف ــت االح ــــادة ع ـــــدول اإلســـالمـــيـــة ال
الكبار، يــحــرص إذ الــمــيــالد، بــأعــيــاد 
تقديم عــلــى ــن ــدي ــوال ال ــًا  ــوص ــص وخ

وكأنها العيد، يوم  صبيحة  في هدايا
سانت أو  ــل  ــوي ن ــا ــاب ب ــن  م مــقــدمــة 

تسميته. للبعض يحلو كما كلوز
هــدايــا شــــراء ويــبــدأ مـــارثـــون

حلول قــبــل شــهــر  ــن  ع يــقــل  ال  بــمــا 
ديسمبر/ من والعشرين الخامس

مشكلة باتت وهداياه الميالد عيد نفقات أن ويبدو  األول. كانون
الميسورة غير واألســر عام بشكل الفقيرة البلدان تواجه مالية
لتسوق البعض هرولة نشاهد بدأنا وقد الخصوص. وجه على

الميالد القادم. عيد هدايا
وقد االقتصادي. البلدان واقع عن المعاناة تلك فصل وال يمكن
صورة   2005 لعام البشرية للتنمية المتحدة األمم تقرير رسم
البشر. بين الصارخ وتفاوته العالمي الدخل توزيع عن قاتمة
يفوق  العالم في شخص  500 أغنى دخــول مجموع أن  وكشف
 372 من  المكون التقرير وأفاد شخص. مليون  416 أفقر دخول
قريبًا، اإلنمائي المتحدة األمم برنامج سيوزعه والذي صفحة،
العالم  سكان من  المئة في  40 نحو  - شخص  مليون   2500 أن
يحققون وال منهم، لكل  اليوم في دوالريــن من بأقل يعيشون -
أن حين  في العالمي الدخل إجمالي من المئة في خمسة ســوى 
حيث  الغنية، البلدان في تقريبًا كلهم يعيشون المئة في  10 أغنى

الدخل. هذا من المئة في 54 يحققون
من بأقل يعيشون إنسان مليار «إنقاذ  أن الى التقرير وأشــار
مليار دوالر،  300 المدقع، يكلف عند عتبة الفقر اليوم، دوالر في
1.6 في المئة من دخول أغنى عشرة في المئة من  يمثل مبلغ وهو

العالم». سكان
أهــداف مرمى الحالية  االتجاهات  تخطئ أن التقرير وتوقع
للجميع االبتدائي  التعليم تأمين  وأهمها الثالثة،  لأللفية التنمية
المدرسة  خارج طفل مليون  47 سيبقى إذ ،2015 السنة بحلول
البرازيل ففي  متشابكة، أبعاد ولالمساواة التاريخ. ذلك بحلول
نظيره الدخل متوسط يفوق واألغنياء، بين الفقراء الهوة تتسع إذ
من  المئة  في   10 أفقر دخول لكن الهوة. تضيق حيث فيتنام في

الفيتناميين. نظرائهم دخول من أدنى البرازيليين
ماليين  6 نحو أي كندا سكان  خمس  ينفق  أخـــرى،  جهة مــن 
للفرد  دوالرًا 319 بمعدل كندي  دوالر مليارًا إجماله ما شخص
الميالد عيد يلي الذي اليوم وهو  للتسوق  المالكمة» «يوم خالل

األسعار. القوية على والمضاربة التنزيالت مباشرة بسبب
في المستهلكين أن ــرًا ــي أخ نــشــرت  اســتــطــالعــات ــرت  ــه وأظ
للتسوق توقًا  األكثر هم الكنديتين والبرتا اونتاريو مقاطعتي
أن  يذكر  التجارية. ــواق  األس إلــى منهم المئة في   31 خــرج حيث
رأس وقبل الميالد عيد بعد جدًا مخفضة بأسعار تباع البضائع
الكندي الدوالر الجديدة. السلع عرض أمام المجال لفسح السنة

أميركي). دوالر 0,8495) يعادل
الكنديين  من  المئة  في  50 أن أخيرًا أعــدت ــات  دراس وكشفت
شهر من األخير األسبوع خالل الهدايا شراء على األموال ينفقون
الميالدية، السنة ورأس الميالد عيد مناسبتي بسبب ديسمبر
كندي  دوالر مليون 50 للمشتريات بـ اإلجمالية القيمة تقدر حيث

. فقط الذروة ساعات خالل
الغنية ــدول ال بين االقتصادية الهوة أن المختصون  ويؤكد
ذلك على تدل  التي المؤشرات  ومن مستمر تزايد  في والفقيرة 
التي الترفيه ــال ــك وأش ــذخ ــب ال ــق ــرائ ط منها عــدة ــب  ــوان ج ظــهــور 
والحرمان والعوز الفاقة مقابل المتـنعمة الشعوب عليها تحصل

الفقيرة. الشعوب خاليا في يعشعش الذي
البالغين مــن شخص ــف أل شمل استطالع ــال  ق السياق، ــذا  ه
الواليات في األعياد فترة في المتسوقين إن المتحدة بالواليات
األسبوع  في االنترنت خالل من دوالر مليار 25 انفقوا المتحدة 
االلكترونية  األجــهــزة تصدر مــع ديسمبر  16 فــي انتهى ــذي ال

المشتريات. قائمة والمالبس
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للمصرف الصافية  ــاح  األرب وارتفعت
مقارنة  وذلك المئة في  200 من أكثر  إلى 
بحيث الماضي العام  من نفسها  بالمدة
يدل ما أميركي، 6.37 ماليين دوالر بلغت
المصرف ألنشطة المتواصل التقدم على
وتقديم الــتــطــور عــلــى الــفــاعــلــة ــه  ــدرت وق
مجموعةمتنوعةمنالفرصاالستثمارية
للمصرف اإلجمالي الدخل وزاد المجزية.
 11.06 بلغ بحيث الضعف من أكثر على
األشــهــر ـــدة م ــي ف ــي ــرك ــي أم دوالر  مــلــيــون 
ماليين  5.12 قدره مبلغ مقابل التسعة
الــعــام ــن م نفسها لــلــمــدة أمــيــركــي  دوالر 
العمومية الــمــوازنــة زادت كما   .2005
بحيث الضعف من أكثر على للمصرف
أمــيــركــي، دوالر  مــلــيــون  136.7 بلغت
مقارنة للمصرف  القوي النمو يؤكد  ما

الماضي. العام من نفسها بالمدة
المصرف سجل ــك، ذل ــى إل باإلضافة
السنوية ــه ــدات ــائ ع ــي  ف كــبــيــرة مــكــاســب 
معدل إلى ارتفعت التي المال رأس على
بمعدل  مقارنة سنويًا المئة في  19.75
التسعة  األشهر في سنويا المئة في 6.50
شهد وبالمثل، .2005 العام من  األولــى 
زيـــادًة المساهمين  حــقــوق على العائد 
المئة  في  185 من أكثر إلى ارتفع بحيث

سنويا  المئة 15.71 في قدرها نسبة إلى
الــعــام  ــن م ــــى األول ــر الــتــســعــة ــه ــي األش ف
في  سنويا  المئة  في   5.5 من  وذلك  2006

.2005 من العام الفترة نفسها
المصرف إدارة مجلس رئيس وقـــال
ــل ــواص «ي الــفــهــيــم: ســعــيــد عــبــدالــجــلــيــل
مزيد إلى قوة موقع  من التقدم  المصرف
التحسن فــي ــك  ذل يتجلى  كما الــقــوة مــن 
الملموسألدائهالماليوكذلكفي التوسع
الجودة ذات االستثمارية محفظته في
إيجاد على تركيزنا استمرار وإن العالية.
القيمةوتطويربرامجاستثماريةمتنوعة
وتلبية قوة أكثر نتائج تحقيق من يمكننا
توقعاتمستثمريناومساهمينابفعالية
تشهد منافسة وأوضاع بيئة في ظل أكثر

شديدة».
من ــــى األول التسعة ــر ــه األش وخـــالل 
من عـــدداً المصرف  أكمل الــجــاري  الــعــام 
تحقيق واصل كما  المهمة، االستثمارات 
االستثمارية محفظته  أداء في  قوي تقدم
اســتــثــمــارات تتضمن ــي ــت ال الــمــتــنــوعــة 
في األوســـط والــشــرق وآسيا ـــا  أوروب في 
المالية الخدمات مثل: مختلفة قطاعات

والصناعة. والعقارات الكهرباء وتوليد
قويًا تقدمًا أحــرز المصرف  أن  ويذكر

األعمال خليج منطقة في استثماراته في
إنشاء في قدمًا العمل  يسير  إذ دبــي، في 
استثمارين أحد الذي هو باي، وست برج
الناشئة التجارية المنطقة  في للمصرف
الزمني ــدول ــج ال بحسب ـــك وذل ــاك،  ــن ه
وهي إيوان، شركة إلى  باإلضافة  المقرر.
التي العقاري للتطوير الجديدة الشركة
مال ــرأس ب وشــركــاؤه المصرف أنشأها 
والتي  أميركي  دوالر مليون 100 ــدره ق
مليوندوالر  تهدف إلىاستثمار نحو533
السعودية العقارات  ســوق في أميركي
المقبلة الثالث السنوات خالل الواعدة
الحصول استيفاء في حاليا تشرع والتي
النظامية والموافقات التراخيص على

أنشطتها. تدشين البدء في قبل الالزمة
للمصرف التنفيذي الــرئــيــس ـــال  وق
أن مـــن جــديــد ــا ــرن ــس عــابــد الــــزيــــرة: «ي
الــبــيــانــات مـــن ــــرى نــعــلــن مــجــمــوعــة أخ
قوة ــدى م تؤكد التي  المحسنة  المالية
المتواصلة ــا ــن ــدرت وق اســتــراتــيــجــيــتــنــا

الفرص ــن م ــادة ــف ــت واالس الــتــعــرف على 
يستمد مازال نجاحنا  وإن االستثمارية. 
من عــــدد ـــي ف ــر ــاش ــب ــم ــار ال ــم ــث ــت ـــن االس م
المختلفة الجغرافية والمواقع الشركات
من عدد في الحاضر الوقت في توجد التي
كما الجيد. واألسواق ذات األداء القطاعات
الذين العالميين شركائنا مع العمل أن
المؤسسات كبريات من الكثير يضمون
والشركاء المستوى الرفيعة المالية
على ســاعــدنــا المتخصصين، الفنيين
ــادة ــف ــت واالس عمالئنا متطلبات تلبية
ــارات ــم ــث ــت االس مــن مــنــوعــة محفظة  مــن 
مع تتناسب التي المتفوقة والعائدات

المخاطر». حجم
أداءنا بأن نثق «نحن الزيرة: وأضاف
الماضية الــتــســعــة األشــهــر ـــدى  م عــلــى 
لعملياتنا المتزايدة  للقوة مــؤشــراً  كــان 
بإرسائه قمنا الـــذي المتين واألســــاس
خـــالل مـــدة زمــنــيــة قــصــيــرة نــســبــيــًا. وإذ
وكفؤ قــوي عمل فريق لدينا يتوافر انــه

وأنــشــطــة مــســتــوى ــى ــل وشـــركـــاء مــن أع
قوي بوضع  نتمتع فإننا ومجدية قوية 
تحقيق ومواصلة  أفضل نتائج لتحقيق 
للمتعاملين المجزية والعائدات القيمة

معنا».
أعــلــن الــمــصــرف أن  إلــــى يــشــار  ــا  ــم ك
من مستثمريه لصالح التخارج حديثًا
من عدد من يتكون مبنى في استثمارهم
باليس  جروفنر 33 في والكائن المكاتب
تم والذي بلندن الراقي بلغريفيا حي في
بقيمة وشركائه المصرف قبل من تملكه
يونيو/  فــي أميركي  دوالر  مليون  280
في القوي االرتفاع وبعد .2005 حزيران
يعيد أن من المصرف  تمكن العقار  قيمة
المئة  في  55 نسبة مستثمريه  لصالح 
وكذلك العقار في األصلي استثمارهم  من
من لكل النقدية ـــاح األرب حصص  زيـــادة 
المتبقي واالستثمار األصلي االستثمار

سنويا.  المئة 9 في تقارب نسبة إلى
المالية النتائج  إعــالن إلى باإلضافة
الناجحة عدد من العمليات وإبرام القوية
من األولــى التسعة  األشهر  خالل للغاية
للمصرف المتواصل النمو فإن العام، هذا
الــمــمــتــازة المستقبلية ـــاالت ـــم ـــت واالح
التي الخطط  في  أكثر بوضوح  تتجلى 
ماله رأس لزيادة حديثًا المصرف أعلنها
إصــدار وأعلن حاليا. بالكامل المدفوع
من ــي ــت ال ــة»، ــي ــل ــض ــم «حـــقـــوق األف ــه أس
الجارية، السنة  نهاية في تبدأ أن  المقرر
من كل من القوي للطلب استجابًة وذلك
والمستثمرين الحاليين المساهمين
االستراتيجييناآلخرين الحريصينعلى

المصرف. في األسهم من حصص تملك

٪ 19.7 إلى المال رأس على العائد ارتفاع

أشهر تسعة في ٪ 200 الدولي تقفز االستثمار بنك أرباح
االقتصادي المحرر - الوسط §

عالمي إسالمي  استثماري بنك وهو الدولي، االستثمار بنك أعلن ]
التسعة األشهر  لمدة نتائجه ــد)  (األح أمس له، مقرًا البحرين من  يتخذ
هذه  خالل المصرف وتمكن 2006 أيلول  سبتمبر/  30 في المنتهية

المالي. أدائه نمو قوي والعمل على تحسين تسجيل من المدة،

الفهيم الزيرةسعد عابد

مــركــز ـــي ـــام الــمــعــرض ف ـــق وي
في للمعارض الــدولــي البحرين 
نوفمبر/   25 إلــى   22 من الفترة
تــحــت   2006 األول تـــشـــريـــن 
رئيس سمو  ـــوان دي وزيــر رعــايــة 
بالتعاون تنظيمه ويتم الــوزراء،
للمعارض، البحرين هيئة ــع م
من عــدد  الــمــعــرض  سيرعى كما 
من والـــمـــشـــروعـــات الـــشـــركـــات 
البحرين ومرفأ اإلنماء بيت بينها
اثمار وبنك  فيوز والرفاع المالي 

للعقارات. والعرجان
المنظمة اللجنة رئيس ــال وق
«نحن ــزة: ــم ح مــنــاف للمعرض 
الكبير بــالــتــجــاوب ــدا ج ــداء  ــع س
هــذا الــمــعــرض ــه  ب يحظى  ـــذي  ال

استقطاب استطعنا فقد الــعــام.
من ــن ــي ــارض ــع ال ـــن ــة م ــوع ــم ــج م
والعالمية اإلقليمية ــــواق األس
التي الــكــبــيــرة الــســمــعــة بسبب 
يعد المعرض الذي بها هذا يتمتع
التي الكبيرة المعارض بين من

المنطقة». في تنظم
ـــــزة: «يـــضـــم ـــــم وأضـــــــــاف ح
عارضين ــام ــع ال هـــذا الــمــعــرض 
ــدة ــح ــت ــم ــة ال ــك ــل ــم ــم ـــن ال ــــــدداً م ج
ومصر وماليزيا  إفريقيا وجنوب 
العربية واإلمـــارات والسعودية
االهتمام بــأن  ونعتقد المتحدة.
هو المعرض يشهده الذي الزائد
يبديه الــذي  لالهتمام انعكاس
ســيــنــاريــو ــو ــح ــرون ن ــم ــث ــت ــس ــم ال

في ــر ــزده ــم ال ــاري ــق ــع ــاع ال ــط ــق ال
استطاعت التي البحرين  مملكة
الــمــشــروعــات ــن ـــذب الــكــثــيــر م ج
معرض ويعد اليها. االستثمارية
ــارات ــق ــع ــل ل ــن الــــدولــــي ــري ــح ــب ال
من  األول (بــايــبــكــس)  2006
في محترفون ينظمه الذي نوعه
تدفق تحفيز وهدفنا هو الصناعة
البحرين مملكة إلى االستثمارات
في الذي سيسهم األمر والمنطقة،
الذي االقتصادي  التنوع تعزيز

إليه حكومات المنطقة». تسعى

الــعــارضــيــن ــة ــم ــائ ــل ق ــم ــش وت
ـــــل ـــــج «ان الـــــــجـــــــدد كـــــــال مـــــــن
جيت «ســيــلــكــون و ـــرز»  ـــك ـــول ف
ويــنــجــز ــي/ ــل ــردف ــي ــل ــك ــن شـــي س
المتحدة المملكة من المحدودة»
مصر ــن م تــبــارك»  «مــجــمــوعــة و 
السعودية الــعــربــيــة والمملكة 
حين في ماليزيا. من «بــوثــز» و 
من ــن ــي ــارض ــع ال ــة ــم ــائ ــل ق ــم ــش ت
كال المتحدة العربية ــــارات اإلم
«الجبل و ــراء» ــم ــح ال ــة ــري «ق ــن  م
الرافي» «مجموعة و للعقارات»

«اتــاس و للعقارات» «اسباير و 
ـــــط األوس الــــشــــرق جــــي  إم  بــــي 
انفستمنت ودبــي و»  للتطوير»
و مـــارك» ــد الن ــارات ــق بـــارك» و «ع
فيالز» و«سافرون هومز» «نيلي
و كلير» تي «إس و «شــيــرودز» و 
المشاركون أما هومز». «سويت
بينهم فمن البحرين مملكة مــن
الــمــالــي ــن ــري ــح ــب ــأ ال ــرف ــة م ــرك ش
ريالتي وبيجاساس  القابضة 
العرين وشــركــة اللؤلؤ ـــراج وأب
للعقارات والــعــرجــان القابضة
وبيت والكويت البحرين وبنك
وديلوكس   21 وسنشري اإلنماء 
ــــان ــــك االس ــــك ــــن لــــلــــعــــقــــارات وب
ــة ــرك وش ــة غـــرنـــاطـــة ــوع ــم ــج وم
ــارات ــق ــع ــل ل ــة ــي ــم ــال ــع ــج ال ــي ــل ــخ ال
لــالســتــثــمــار ــج ــي ــل ــخ ـــة ال ـــرك وش
ومعوض البحرين والنـــدمـــارك
واوركـــايـــد ــق ــوي ــس ــت ـــــإلدارة وال ل
إلدارة ــوم ــي ــن ــي ــالت وب لــلــتــطــويــر 
وشركة كابيتا ــال وري العقارات 
وشــــورى فـــيـــوز ريــــف والــــرفــــاع
وتسجيل المساحة وإدارة نيت

الخليج. وتعمير العقارات

مــديــر ـــــرى، قـــال ــة أخ ــه مـــن ج
الــــدولــــي ـــن ـــري ـــح ـــب مــــعــــرض ال
العلوي: خلف  جميل للعقارات 
جـــذب إلـــــى «يــــهــــدف الـــمـــؤتـــمـــر
ــى ــل وع ــن داخـــلـــيـــا ــري ــم ــث ــت ــس ــم ال
والعالمي اإلقــلــيــمــي الــمــســتــوى 
اكـــتـــشـــاف ــــي ـــم ف ـــه ـــدت ـــاع ـــس وم
ــرة ــي ــب ــك ال ـــالل الـــفـــرص ـــغ ـــت واس
يزخر التي االستثمار لخيارات
مملكة فــي الــعــقــاري القطاع بها 
األوســـــط، ــن والـــشـــرق ــري ــح ــب ال
الــمــعــرض يــحــقــق أن  ــع  ــوق ــت ي إذ 
رأس حـــجـــم بــســبــب ـــاح  ـــج ـــن ال
العقارية للشركات الكبير المال
عدد ــود وج إلــى إضافة  المدرجة
ذوي مــن  المستثمرين مــن كبير 
ــى إل يــشــار ـــالءة الــمــالــيــة». ـــم ال
الــدولــي ــن ــري ــح ــب ال مــعــرض  أن 
وزارة من بدعم يحظى للعقارات
البحرينية والتجارة الصناعة
ــة ــاع ــن ــص وال ـــارة ـــج ـــت ـــة ال ـــرف وغ
في يشارك حين في  البحرينية،
منتدى العام هذا المؤتمر تنظيم
وشركة ــراال ــي ك ــن م المهندسين

إل. إس دي معارض

واإلمارات ومصر والسعودية إفريقيا وماليزيا المتحدة وجنوب المملكة من

جددًا عارضين يستقطب 2006 للعقارات الدولي البحرين معرض
االقتصادي المحرر - الوسط §

المنظمة لمعرض البحرينية، المهندسين قالت جمعية ]
إن  أمـــس (بــايــبــكــس)  2006 لــلــعــقــارات ــي ــدول ال الــبــحــريــن 
البحرين، مملكة في عقاري معرض اكبر يعد الذي المعرض،
إذ والعالمية،  اإلقليمية الــشــركــات  ــط وس باهتمام حظي 
من الالعبين في المعرض مجموعة كبيرة أن تشارك يتوقع

ودوليا. إقليميا العقارات قطاع في الرئيسيين

العلويمناف حمزة جميل

- المحرر االقتصادي الوسط §

الخاص القطاع عاملة ضمن اقليمية غاز شركة غاز، أول دانة أعلنت ]
فيمنطقة الشرقاألوسط،عنتوقيعاتفاقمعشركةسنتوريونالعالمية
للسهم  كنديًا دوالراً 12 ــاس أس على الشركة أسهم كافة لتملك للطاقة
مليار   1.02 يعادل  (ما  كندي دوالر مليار 1.15 اجمالية وقيمة الواحد،
دوالرأميركي). ويقعالمقر الرئيسيلشركة سنتوريونفي مدينةكالغاري
وتمتلك والنفط. الغاز وانتاج مجال تنقيب في وتعمل بكندا، البرتا بوالية
الشركة حقولفي مصر،تونس،وشواطىءغربإفريقيا. والشركة مدرجة

في الشركتين رئيسا االتفاق ووقــع ولندن. تورنتو في المال أســواق في 
جمهورية مصرالعربية، بعد انتمالتصديق على شروطاالتفاقباالجماع
إدارة مجلس  وسيوصي وسنتوريون.  غــاز ــة دان إدارة مجلسي قبل من 
االتفاق وتنص غاز، دانة عرض بقبول  الشركة  أسهم لحملة سنتوريون
علىموافقةمااليقل عن66.7 فيالمئة منأصواتحملةأسهم سنتوريون 
كانون يناير/ مطلع  في سيعقد للشركة عــام اجتماع  في الصفقة على
ضياء حميد دانة غاز إدارة لمجلس الرئيس التنفيذي وقال .2007 الثاني
مع سنتوريون، بتوقيعه قمنا االتفاق الذي لهذا مسرورون «نحن جعفر:
الرؤية وتوافق المتبادلة المنفعة أساس على المبنية العالقة هذه ونثمن

كما المنطقة، في الطبيعي الغاز قطاع وأهمية دور بشأن االستراتيجية
قيمة ذات شركة منها  تجعل كلها وادائها، وانشطتها الشركة  أصــول ان 
الشركات من تعتبر سنتوريون «ان جعفر  واضاف لنا». بالنسبة عالية
المتميزة، والتيلديهاموظفونمنذويالكفاءاتالعاليةوالخبرة الممتازة
وقداثبتتنجاحهافيقطاعالغازوالنفطفيجمهوريةمصرالعربية،وقد
مع تتماشى عادلة الشركة قيمة أسهم على حملة نعرض ان على حرصنا
رؤيةوأهدافشركةدانةغازالراميةإلىاالستحواذعلىشركاتعاملةفي
بنمو تبشر المعالم واضحة لها فرص تنقيب التي واالنتاج مجال التنقيب

مستقبلي مزدهر».

أميركي دوالر بمليار العالمية «سنتوريون» لتملك اتفاقًا توقع «دانة غاز»


