
عقد المركز المالي الكويتي 
"الــــمــــركــــز" اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة 
العمومية العادية وغير العادية 
لــلــســنــة الــمــالــيــة الــمــنــتــهــيــة في 
31 ديسمبر 2019 بــتــاريــخ 28 

إبريل 2020. 
وقـــــال رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
"المركز" ضــرار يوسف الغانم، 
في البيان االفتتاحي للجمعية: 
"يتزامن انعقاد هــذه الجمعية 
مع تفشي وباء كورونا في دولة 
الكويت وكل دول العالم. وهنا 
نشيد بالتوجيهات والمتابعة 
الــــســــامــــيــــة لــــحــــضــــرة صـــاحـــب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحــمــد، وتنفيذها من مجلس 
الـــــوزراء الــمــوقــر بــرئــاســة سمو 
الشيخ صباح الخالد بالسرعة 
والحكمة، لمواجهة التداعيات 
الصحية واألمنية، لهذه األزمة".

ــاف الـــغـــانـــم: "لـــقـــد نتج  ــ وأضــ
عن تفشي وباء كورونا تجميد 
األنشطة االقتصادية والحياة 
االجتماعية بشمولية ال مثيل 
لها في التاريخ الحديث. وتزامن 
ذلك مع انهيار أسعار النفط إلى 
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، مع 
ما صاحب ذلــك من انعكاسات 
سلبية على األســـواق المحلية 

والــعــالــمــيــة. ولــقــد اتــخــذت دول 
الــعــالــم، بــمــا فيها دول مجلس 
ــراءات  ــ الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، إجـ
مالية وقانونية لمعالجة نتائج 
تجميد االقــتــصــاد وانعكاسها 
ــلــــى الــــمــــكــــونــــات اإلنـــتـــاجـــيـــة  عــ
واالجتماعية وتخفيض األعباء 
عـــلـــى الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة والـــحـــد 
مــــن اإلفــــــالســــــات فــــي األســـــــواق 

المحلية".
وتــــابــــع: "وامـــــتـــــدادا لــلــحــزمــة 
االقتصادية التي أعلن مجلس 
الــــــــوزراء خــطــوطــهــا الــعــريــضــة 
ــيـــس الــــمــــوافــــق 31  ــمـ يــــــوم الـــخـ
مـــــــارس 2020، طــــــرح مــحــافــظ 
بنك الكويت المركزي، بصفته 
ــة الــتــوجــيــهــيــة  ــنـ ــلـــجـ رئــــيــــس الـ
الــعــلــيــا للتحفيز االقــتــصــادي، 
خالل المؤتمر الصحافي، خطة 
مــعــالــجــة تـــدفـــق الــســيــولــة إلــى 
الــنــشــاط االقــتــصــادي مــن خالل 
الـــمـــصـــارف الــمــحــلــيــة، وبـــدعـــم 
جزء من الفوائد من بنك الكويت 
الــمــركــزي. وإن كانت الــرؤيــة لم 
تتبلور بعد حتى هذه اللحظة 
حول تأثير هذه المعالجة على 
االقتصاد المحلي على المدى 
القصير أو المتوسط، فإننا في 
شركة المركز المالي الكويتي 

ات  نتابع عن كثب هذه اإلجــراء
وتـــبـــعـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى االقـــتـــصـــاد 

الوطني".
: "بمناسبة 

ً
وختم الغانم قائال

حــلــول شــهــر رمـــضـــان الــمــبــارك 
ــات الــتــهــانــي  نــتــقــدم بــاســمــى آيــ
والتبريكات، أعــاده الله عليكم 
بــالــخــيــر والــــبــــركــــات، مــتــمــنــيــن 
لوطننا الحبيب األمان والسالم، 
فإننا نسأل الله أن تنجلي هذه 
الغمة عاجال ال آجال عن أوطاننا 

والعالم أجمع".
ثم انتقل الغانم إلى مناقشة 
جــدول أعمال الجمعية العامة، 
ــرحـــوم  ــمـ ــاء الـ ــ ــرثـ ــ واســـتـــهـــلـــهـــا بـ
ــبــــاح ســالــم  ــيـــخ حــــمــــود صــ الـــشـ
الــصــبــاح، نــائــب رئــيــس مجلس 
اإلدارة، "الذي فارقنا في نوفمبر 
2019، والذي كانت له مساهمة 
ــه فــي  ــتــ ــويــ ــة خــــــــالل عــــضــ ــالــ ــعــ فــ
مجلس اإلدارة منذ عــام 2002، 
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته 

ولعائلته الصبر والسلوان". 
وعــنــد االنــتــقــال إلــى مناقشة 
جدول األعمال، وافقت الجمعية 
عــلــى جــمــيــع الــبــنــود بــمــا فيها 
ــم 9 و10،  ــ تـــعـــديـــل الـــبـــنـــديـــن رقـ
وأقــــــــرت الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
ــعــــات الــنــقــديــة  ــتــــوزيــ ــفـــض الــ خـ

للمساهمين عن عــام 2019 من 
10% (بواقع 10 فلوس للسهم 
الــــــواحــــــد) إلــــــى 5% (بـــــواقـــــع 5 
فــلــوس للسهم الـــواحـــد)، وذلــك 
بـــــنـــــاًء عــــلــــى مــــقــــتــــرح تــــقــــدم بــه 
وكــيــل عــن مــســاهــمــيــن يملكون 

(16.63%) مـــن أســهــم الــشــركــة. 
وتمت الموافقة باإلجماع على 
تخفيض مكافأة أعضاء مجلس 
اإلدارة بناء على مقترح تقدم به 

رئيس مجلس اإلدارة.
واعتمدت الجمعية العمومية 

انتخاب مجلس اإلدارة الجديد، 
الــذي يتكون من ضــرار يوسف 
الـــغـــانـــم، وفـــيـــصـــل عــبــدالــعــزيــز 
ــمـــن عــبــد الــلــطــيــف  الــــجــــالل، وأيـ
الشايع، وفهد يعقوب الجوعان، 
وعـــادل محمد الــغــنــام، وعمران 

حــبــيــب حــيــات، وفــهــد سليمان 
الداللي.

ــة  ــيـ ــعـ ــمـ ــدت الـــجـ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــا انــ ــ ــمـ ــ كـ
العمومية غير الــعــاديــة وتمت 

الموافقة على جميع بنودها.

● أشرف عجمي

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة 
الركب لخدمات النفط والكهرباء 
ــان،  ــطــ ــقــ ــد الــ ــعــ واإلنــــــــــشــــــــــاءات، ســ
ـــي إنـــتـــاج لتصنيع 

َّ
تــدشــيــن خـــط

عـــيـــادة طــبــيــة مــتــنــقــلــة، ووحــــدات 
تعقيم متنقلة، للتصدي النتشار 
فــيــروس COVID-19، كاشفا عن 
تصنيع الشركة وإنتاجها لعيادة 
 (Mobile Medical Clinic) متنقلة
بمواصفات قياسية، إضافة إلى 
عدد من وحدات التعقيم المتنقلة 
 ،(Mobile Disinfection Booth)

لمواكبة األحداث الراهنة.
وأضــاف القطان خــالل مؤتمر 
صــحــافــي إلعـــالن خــطــي اإلنــتــاج، 
أن تــدشــيــن الـــشـــركـــة للمنتجين 
يـــأتـــي انـــطـــالقـــا مـــن الــمــســؤولــيــة 
االجــتــمــاعــيــة، وتــفــعــيــال لــلــواجــب 
الـــوطـــنـــي فــــي ظــــل تـــلـــك الـــظـــروف 
االستثنائية التي يمر بها العالم، 
 أن مــصــنــع شــركــة الــركــب 

ً
ــدا مـــؤكـ

ر جميع اإلمكانيات إلنجاز 
َّ

سخ
وحدات التعقيم والعيادة الطبية 
في أسرع وقت، مساهمة وإهداء 
لــمــؤســســات الــدولــة لــدعــم جهود 

مكافحة "كورونا". 
ولفت إلــى أن الشركة حاصلة 

على ترخيص منشأة صناعية من 
الهيئة العامة للصناعة، إضافة 
إلـــى شــهــادات الــجــودة العالمية: 
 ISO 9001" ،"ISO 14001" ،"ISO"

."45001
وأكــــد أنــــه فـــي ضــــوء مـــا قــامــت 
به حكومة الكويت، وبتوجيهات 
مــن ســمــو أمــيــر الـــبـــالد، وتضافر 
جـــهـــود وزارة الـــصـــحـــة ووزارة 
ــداخـــــلـــــيـــــة وجــــمــــيــــع األجـــــهـــــزة  الـــ
الحكومية المتخصصة باتخاذ 
اإلجــراءات الصحية واالحترازية 
لــلــســيــطــرة والـــتـــصـــدي النــتــشــار 
الفيروس، قامت "الركب" بتصنيع 

12 وحــــدة تعقيم متنقلة سيتم 
إهــداؤهــا للجهات التي تستقبل 
آالف الــمــوظــفــيــن والــمــراجــعــيــن 
ل وجودهم بأعداد  ، ويشكِّ

ً
يوميا

كبيرة في مكان واحد خطرا لنقل 
العدوى.

ــى أن فــكــرة  ــار الــقــطــان إلــ ــ وأشــ
إنــــــتــــــاج وحـــــــــدة طـــبـــيـــة مــتــنــقــلــة 
ت لتسهيل وتمكين األطباء  جــاء
وأصــــــــحــــــــاب االخــــــتــــــصــــــاص مـــن 
معاينة حــاالت االشتباه وإجــراء 
الفحوصات والمسحات الالزمة 
لــلــكــشــف عـــن الـــفـــيـــروس، وتــقــديــم 
الــعــالجــات األولــيــة خـــارج مــواقــع 
المستشفيات والمراكز الصحية، 
لــتــخــفــيــف الـــعـــبء عــنــهــا، مــنــوهــا 
إلــى أن الشركة ستهدي وحــدات 
ــادة  ــيــ ــعــ الـــتـــعـــقـــيـــم الـــمـــتـــنـــقـــلـــة والــ
المتنقلة إلــى المواقع المناسبة 
ــــون عــلــى  ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـــــتـــــي يــــــراهــــــا الـ
المنظومة الصحية، للحفاظ على 
أمن وصحة وسالمة هذا الوطن.

وفيما يتعلق بوحدة التعقيم 
الــمــتــنــقــلــة لــــألفــــراد، قــــال الــقــطــان 
ــنـــة ذات  ــيـ ــابـ إنــــهــــا عـــــبـــــارة عـــــن كـ
مــدخــل ومـــخـــرج لــتــعــقــيــم األفــــراد 
يــتــم وضــعــهــا أمــــام بـــاب المبنى 
ــُمـــراد تعقيم مــرتــاديــه، حفاظا  الـ
عـــلـــى الـــســـالمـــة الـــعـــامـــة، ويــمــكــن 

اســتــخــدامــهــا فــي جميع الــمــرافــق 
الــتــي تستقبل أعــــدادا كــبــيــرة من 
الناس، كما يمكن نقلها وتغيير 

مكانها بسهولة كبيرة.
ولـــفـــت إلـــــى أن عـــمـــل الـــوحـــدة 
يبدأ من المدخل بتعقيم اليدين 
د دخــول الــفــرد تبدأ  أوال، وبمجرَّ
ــزودة بـــالـــوحـــدة  ــ ــمـ ــ الـــــمــجــســات الـ
(Sensors) بإطالق المادة المعقمة، 
ــة  ــمـــوزعـ ــات الـ ــرشــ ــمــ ــــالل الــ مــــن خــ
داخــــل جــــدار الـــوحـــدة فـــي جميع 
االتجاهات، حيث تحتوي الوحدة 
عــلــى خــــزان ســعــة 1000 لــتــر تتم 
تعبئته بالمادة المعقمة الالزمة 

عند الحاجة.
ــل الـــمـــعـــقـــم  ــ ــائـ ــ ــسـ ــ وذكــــــــــر أن الـ
والـــمـــســـتـــخـــدم فــــي الــــوحــــدة آمـــن 
لــالســتــخــدام الــبــشــري، علما بــأن 
الــــمــــادة الــمــعــقــمــة مــــن مــنــتــجــات 
أحد المصانع الوطنية الكويتية 
الــمــعــتــمــدة لــــدى الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــــلــــصــــنــــاعــــة ووزارة الــــصــــحــــة، 
ــيــــرا مــن  ــبــ مــــوضــــحــــا أن عــــــــددا كــ
الــجــهــات يمكنها االســتــفــادة من 
وحدات التعقيم، أبرزها: الوزارات، 
الهيئات، الجمعيات والشركات، 
ــدارس أيـــضـــا  ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــ كــــمــــا يــــمــــكــــن ل
االستفادة منها، وخاصة مع بدء 

استكمال العام الدراسي.
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سعد القطان

من اليمين: محمد ميرزا ومجبل األيوب وعبدالله وليد المذن وعبدالعزيز البابطين 
في مطار الكويت الدولي

 مناف الهاجري وعلي حسن خليل
ً
ضرار الغانم متوسطا

ضح بعد 
ّ
الغانم: معالجات «العليا للتحفيز االقتصادي» لم تت

 نشيد بتوجيهات األمير لمواجهة تداعيات أزمة «كورونا» وتنفيذ مجلس الوزراء لها بسرعة وحكمة
«عمومية المركز» توافق على خفض التوزيعات النقدية عن ٢٠١٩ من ١٠ إلى ٥٪

قال الغانم إن «المركز» يتابع 
اإلجراءات التي أطلقتها 

اللجنة العليا للتحفيز 
االقتصادي، وأثرها على 

االقتصاد المحلي.

 
ً
Ooredoo الكويت تهدي خطوطا

مجانية للعائدين إلى أرض الوطن

قامت Ooredoo الكويت، بالتعاون مع جمعية 
الــرحــمــة العالمية، بــإهــداء جميع الــعــائــديــن الى 
أرض الــوطــن خطوطا مجانية بهدف التواصل 
مع أحبائهم خالل فترة العزل الصحي. وتشمل 
الخطوط مكالمات وسعات انترنت مجانية. وتم 
 Ooredoo نوزيع الخطوط المجانية من فبل فريق
الكويت متمثال برئيس قطاع الشركات والهيئات 
الــحــكــومــيــة عــبــدالــعــزيــز الــبــابــطــيــن، ومـــديـــر أول 
ادارة االتصال المؤسسي مجبل األيــوب، ومدير 
الرعايات والمسؤولية االجتماعية محمد ميرزا، 
ورئيس وحــدة المتطوعين في جمعية الرحمة 

العالمية عبدالله وليد المذن. 
وحـــــول ذلـــــك، صــــرح رئـــيـــس قـــطـــاع الــشــركــات 
والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة فـــي Ooredoo الــكــويــت 
 Ooredoo عبدالعزيز البابطين عن اهمية تواجد
والتزامها الثابت والــدائــم بترسيخ امكانياتها 
بــجــمــيــع األزمــــــــات الـــتـــي تـــمـــس الــــوطــــن. وأثـــنـــى 
البابطين على جهود جميع العاملين خالل هذه 

األزمــة مقدما الشكر الجزيل للحكومة الكويتية 
لقيامها بأضخم عملية إجالء في تاريخ الكويت 
قائال: نشكر الحكومة الكويتية وجميع العاملين 
فيها على جهودهم، ونحن مستمرون في دعمهم 
والوقوف معهم خالل هذه األزمة وتسخير كافة 
امكانياتنا لهم وللدولة ولكافة عمالئنا أينما 
كــانــوا، ونــدعــو الله عــز وجــل أن تمر هــذه األزمــة 
بسالم، وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.
كما أكــد مدير أول إدارة االتــصــال المؤسسي 
مجبل األيوب في تصريح له بأن "الشركة ملتزمة 
مـــن خــــالل ســيــاســتــهــا الــمــتــعــلــقــة بــالــمــســؤولــيــة 
االجــتــمــاعــيــة بـــدعـــم الــمــجــتــمــع فـــي كـــل األوقـــــات 
وعلى مدار العام ولجميع القطاعات، كما تلتزم 
Ooredoo، ومــنــذ الـــيـــوم األول، بتسخير كــافــة 
طاقاتها وجهودها، وتقديم كافة الخدمات التي 
تحتاجها الدولة أينما وكيفما كانت وتحت أي 

ظرف".

أعلنت شركة 
"زيـــن" رعايتها 
ـــيـــــــة  ــــــيـــــــســــ الـــــــرئـ
لــــــلــــــبــــــرنــــــامــــــج 
الثقافي "قدوة"، 
مــــــــــــن تـــــقـــــديـــــم 
إمـــام المسجد 
الكبير الشيخ 
فهد الكندري، 
والذي ُيعرض 
 عــلــى 

ً
ــا ــيــ يــــومــ

شـــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــة 
تـــــــلـــــــفـــــــزيـــــــون 

دولــــــة الـــكـــويـــت، 
وموقع YouTube خالل شهر رمضان المبارك.

وذكــرت الشركة، في بيان صحافي، أن رعايتها لهذا البرنامج 
أتت من منطلق حرصها على تنّوع محتوى حملتها الرمضانية 
"زيــن الشهور"، ليشمل البرامج والفقرات الثقافية والدينية على 
مــدار الشهر الفضيل، باإلضافة إلــى حرصها على دعــم الجهود 
ى المجاالت، ومنها المجاالت الثقافية 

ّ
واألفكار الوطنية في شت

والــديــنــيــة الــتــي تنشر القيم اإلســالمــيــة السمحاء بــطــرق مبتكرة 
وُمحببة للجمهور.  

وبينت "زين" أن البرنامج، الذي يأتي تحت شعار "لنكن للناس 
قدوة... والرسول لنا أسوة"، يتناول عدة جوانب من أخالق وتعامل 
الــرســول صلى الــلــه عليه وســلــم بطريقة ُمبسطة ومــؤثــرة، حيث 
 مــن القيم اإلسالمية 

ً
يطرح مــن خالله الشيخ فهد الكندري عـــددا

النبيلة مثل ذم العصبية، ومنزلة النساء في اإلسالم، وذم التشدد 
في الدين، وقوة تأثير القرآن الكريم، وحقوق اإلنسان في اإلسالم، 

وغيرها الكثير.
وأضافت الشركة أنه تم تصوير البرنامج في العديد من المواقع 
في مكة والمدينة، ومنها الحرمان المكي والمدني، وبيت الرسول 
صلى الله عليه وسلم، وشعب أبي طالب، ومواقع غزوتي بدر وأحد، 
وأرض الحديبية، ومنبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد 
القبلتين، وبستان المستظل، وغار حراء، وغار ثور، كما تم تصوير 
العديد من اللقاءات مع شخصيات تأثرت بالمعاني التي يتناولها 
 
ً
البرنامج في كل من لندن، وبرمنغهام، واألردن، والكويت، وتم أيضا

عمل استطالعات رأي من الشارع العربي في كل من تونس، ومصر، 
واألردن، والكويت.

القطان: «الركب» تدشن إنتاج وحدات 
«COVID-متنقلة لمجابهة انتشار «١٩

لدعم جهود مؤسسات الدولة في مكافحة الفيروس 

ًالسعودية: سحب ٣٢ مليار دوالر
من االحتياطيات... واقتراض ٦٠ مليارا

أسرع وتيرة هبوط لصافي األصول الخارجية منذ عقدين
ذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي 
أن صــافــي األصــــول الــخــارجــيــة للمملكة، 
ــا مــالــيــة، مــثــل ســنــدات  ــ الــتــي تشمل أوراقـ
الخزانة األميركية وودائع أجنبية، هبط 
في مارس إلى 464 مليار دوالر، وهو أقل 

مستوى منذ أبريل 2011.
ويــشــيــر االنـــخـــفـــاض، الــبــالــغ نــحــو 27 
مليار دوالر، وهو األكبر في شهر فيما ال 
يقل عن 20 عاما، إلى أن المملكة في حاجة 
ملحة إلى استغالل احتياطياتها الضخمة 
لتعويض الــضــرر االقــتــصــادي المترتب 
على انــخــفــاض أســعــار النفط والتباطؤ 
الشديد لكل القطاعات االقتصادية غير 

النفطية بسبب فيروس كورونا.
ــر الــمــالــيــة مــحــمــد الــجــدعــان  ــال وزيــ وقــ
األسبوع الماضي إن المملكة لن تسحب 
أكثر من 32 مليار دوالر من احتياطياتها 
هــذا الــعــام، وستلجأ عوضا عن ذلــك إلى 
زيادة االقتراض لنحو 60 مليارا الحتواء 

العجز المتزايد.
وفي وقت مبكر من صباح امس، قالت 
وزارة المالية إن العجز فــي الــربــع األول 
بلغ 9 مليارات دوالر، وعــزت ذلــك بصفة 
أســاســيــة إلـــى انــخــفــاض إيـــــرادات النفط، 
مقابل فائض 7.4 مليارات دوالر في الربع 

األول من 2019.
وتراجعت اإليرادات النفطية في األشهر 

الثالثة األولى من العام 24 في المئة على 
أساس سنوي، إلى 34 مليار دوالر، مما 
دفع إجمالي اإليرادات إلى التراجع 22 في 
المئة على أساس سنوي، بحسب الوزارة.

ــــوت احــتــيــاطــيــات الــنــقــد األجــنــبــي  وهـ
لدى البنك المركزي السعودي في مارس 
بـــأســـرع وتـــيـــرة فــيــمــا ال يــقــل عـــن عقدين 
لتبلغ أدنى مستوى منذ عام 2011، بينما 
سجلت المملكة عجزا قيمته 9 مليارات 
دوالر فــي الــربــع األول مــن الــعــام بسبب 

انهيار إيرادات النفط.
وتــواجــه المملكة، أكــبــر دولـــة مصدرة 
للنفط في العالم، تحديا غير مسبوق هذا 
العام، مع تسجيل أسعار النفط مستويات 
منخفضة تــاريــخــيــا. فــي الــوقــت ذاتـــه من 
المرجح أن تكبح تدابير الحتواء انتشار 
فيروس كورونا وتيرة وحجم اإلصالحات 

االقتصادية الشاملة.
ــان إلــــى أن الــعــجــز قد  ــدعـ وأشــــــار الـــجـ
يصل إلى 9 في المئة من الناتج المحلي 
اإلجمالي، لكن بعض المحللين يتوقعون 
عجزا 22 فــي المئة عند سعر 30 دوالرا 

لبرميل النفط.
وفــقــدت أســعــار الــنــفــط العالمية نحو 
ثلثي قيمتها منذ بــدايــة الــعــام، ويجري 

تداول برميل النفط قرب 21 دوالرا.
وقــال مدير استراتيجية األســهــم لدى 

تليمر حسنين مالك: "إذا كانت خطط وزير 
المالية الجدعان لسحب 32 مليار دوالر 
من االحتياطيات فقط، وفي أعقاب خفض 
بــواقــع 27 مــلــيــارا فــي مـــارس وحـــده، فإن 
هذا يعني أنه ستجري تغطية كل المبلغ 
المتبقي من إصدارات دين سيادي جديد، 
بافتراض أنه لن تتم عمليات خصخصة 

أخرى بسبب ظروف السوق".
وانــخــفــضــت اإليــــــــرادات غــيــر النفطية 
للسعودية في الربع األول 17 في المئة، 
مــقــارنــة بها قبل عـــام، وهــبــط الــدخــل من 
الضرائب على السلع والخدمات في مؤشر 

على تباطؤ اقتصادي كلي في المملكة.
وخفضت السعودية بالفعل ميزانية 
الــعــام الـــجـــاري بــنــحــو 5 فــي الــمــئــة، ومــن 
المرجح فرض قيود إضافية على االنفاق. 
لــكــن وزارة الــمــالــيــة أفـــــادت بــــأن االنــفــاق 
الرأسمالي تقلص بنسبة 4 في المئة فقط 

في الربع االول.
وفــي الشهر الماضي، رفعت الرياض 
سقف الدين إلى 50 في المئة من الناتج 
الــمــحــلــي اإلجـــمـــالـــي مــــن 30 فــــي الــمــئــة، 
واقترضت المملكة بالفعل 12 مليار دوالر 

من أسواق السندات العالمية هذا العام.
(رويترز)

«زين» ترعى «قدوة» مع 
الشيخ فهد الكندري

متنقلة لمجابهة انتشار «١٩-
و تدشن إنتاج وحدات  ج ت إ ورالقطان: «الركب» ت ج
«COVID-
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