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الجالل: »بيتك« أنجز خالل 2009 تدريب
 أكثر من 400 موظف عبر التعليم االلكتروني

ردا على اخلب���ر الصادر من 
مكتب مبيعات تويوتا � الواليات 
املتحدة األميركي���ة والذي يفيد 
باإليقاف املؤقت ملبيعات وإنتاج 
8 موديالت في مصانع اإلنتاج في 
كل من الواليات املتحدة األميركية 
وكندا، ابتداء من األسبوع األول 

من شهر فبراير 2010.
صرح مبارك الس���اير املدير 

وأض���اف: »وف���ي ظ���ل هذه 
الظروف فإن عددا محدودا وقليال 
من الس���يارات قد يتأثر ولكننا 
بانتظار ش���ركة تويوتا العاملية 
لتأكيد ذلك لنا. وفي حال حصول 
ذلك س���نقوم فورا بإعالم مالكي 
الس���يارات إلصالح ه���ذا األمر، 
وفي نفس الوقت نطمئن جميع 
سائقي سيارات تويوتا بأنها وكما 
عهدمتوها دوما فإنه ال داعي للقلق 
السيارة. ولتتابعوا  أثناء قيادة 
االستمتاع بقيادتها. كما أننا لن 
نساوم على سالمة أي من عمالئنا 

وال بشفافية مجموعة الساير«.
وبالرغم من أن إيقاف املبيعات 
وإنتاج املودي���الت ال� 8 التي مت 
استدعاؤها س���يؤثر بشدة على 
شركة تويوتا العاملية إال أنها تعمل 
أوال وأخيرا على إبقاء ثقة عمالئها 

فيها مبحلها. 

التنفيذي لشركة مؤسسة محمد 
ناصر الس���اير وأوالده � الوكيل 
املعتمد واحلصري لتويوتا في 
الكويت مطمئنا عمالء الش���ركة 
قائ���ال: »اإلجراء ال���ذي اتخذ في 
الواليات املتحدة ما هو إال جزء 
من سياس���ة اإلنتاج في شركة 
تويوت���ا العاملية التي تعتبر أي 
أو  مش���كلة مهما كانت بسيطة 
صغيرة ضمن مسؤوليات شركة 
التي حترص دوما على  تويوتا 
س���المة إجراءات رقابة اجلودة 
لديها وتتحمل املسؤولية جتاه 
السائقني وفق معاييرها  سالمة 
الصارمة التي ال حتيد عنها. مما 
جعل تويوتا تتف���وق وتصبح 
املصنع األول للس���يارات عامليا. 
وذلك ما أكس���بها ثقة ورضا كل 

عمالئها«.
وأضاف الساير قائال: »وعلى 

العم���وم فحت���ى اآلن لم تصلنا 
أي تعليم���ات من قبل الش���ركة 
األم باس���تدعاء أي من موديالت 
سياراتنا وكذلك احلال بالنسبة 
جلميع موزعي تويوتا في دول 
مجلس التع���اون لدول اخلليج 
العربية، وبناء على اخلبر الذي 
انتش���ر مؤخرا فنح���ن نعلم أن 
مشكلة الدواسة هي حالة نادرة 
جدا وال حتدث إال في الدول شديدة 
البرودة. ولم تكن سببا في أي من 
احلوادث التي من شأنها تعريض 
السائقني للخطر. باإلضافة إلى أن 
جميع سياراتنا هي مصنعة وفقا 
ملواصفات مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربي���ة الصارمة، كما 
أن هذه اخلطوة من قبل ش���ركة 
تويوتا العاملية تصب في مصلحة 
العميل التي تعكس مدى شفافية 
سياسة تويوتا التي تنتهجها حول 

العالم، وفي حال احلاجة الستدعاء 
بعض املوديالت في املنطقة فنحن 
في شركة مؤسسة محمد ناصر 
الساير وأوالده نطمئن عمالءنا 
بأننا س���نلتزم مبعايير اجلودة 
العالية التي تأخذ بعني االعتبار 
رضا العمالء. ونضمن لهم أنه في 
حال صدور قرار كهذا فإننا نضمن 

لهم تطبيق القرار في احلال«.
وتابع الساير حديثه قائال: »قد 
تكون بعض موديالت السيارات 
التي مت استدعاؤها في الواليات 
املتحدة نفسها متواجدة في مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية وال 
يعني ذلك أنها بنفس مواصفات 
السيارات التي تتمتع باملواصفات 
اخلليجية. وبناء على ذلك فإن ما 
يترتب عليه في الواليات املتحدة 
ال يسري بالضرورة على السيارات 

ذات املواصفات اخلليجية«. 

 ق����ال مدي����ر إدارة املوارد 
البش����رية في بي����ت التمويل 
الكويت����ي »بيت����ك« محم����د 
عبدالرحمن اجلالل إن عملية 
التطوي����ر والتدريب ال ميكن 
االستغناء عنها في رفع كفاءة 
املوظف����ني وذل����ك لتمكينهم 
من حتقي����ق األهداف املرجوة 
للمؤسسة عبر صقل املهارات 
الثقة ومنحهم فرصة  وغرس 
التجرب����ة إلثب����ات كفاءته����م 
وقدرتهم على اإلجناز مشيرا 
إلى أن »بيتك« يولي التدريب 
اهتماما خاصا في تطوير كوادره 

البشرية.
أنه على  وأوضح اجل����الل 
الرغم م����ن تأثي����رات األزمة 
العاملية على االقتصاد  املالية 
الكويتي إال أن عملية التدريب 
وتطوير الكوادر البشرية في 

الذي ميكن املوظف من التدريب 
النظري والعملي في آن واحد 
حيث أتاح الفرصة خالل عام 
2009 ألكثر م����ن 400 موظف 
عبر هذا النظام من خالل برامج 
متميزة عاملية ومعتمدة لدى 
كب����رى مؤسس����ات التدريب، 

»بيتك« مستمرة من خالل عدة 
برامج ووسائل توفر املهارات 
الت����ي يحتاجه����ا املوظف في 
عمله، مش����يرا إل����ى أن متكني 
»بيت����ك« في وقت س����ابق من 
الكفاءات ساهم  تأهيل بعض 
في تدعيمه للبرامج من خالل 
نق����ل خبرتهم إل����ى املوظفني 
احلاليني واجل����دد إضافة إلى 
إدخال التقنية احلديثة كجزء 
أساسي من العملية التدريبية 
وهو ما جسده »بيتك« من خالل 
التعليم االلكتروني عبر أكثر من 

120 مادة تعليمية وتدريبية.
وأض����اف أن »بيتك« أجنز 
خالل العام املاضي عدة برامج 
تدريبية على مختلف املستويات 
الوظيفية وحسب احتياجات 
سوق العمل، كما ركز »بيتك« 
على تعزيز التعليم االلكتروني 

حيث كان لتلك البرامج نصيبا 
كبيرا من ضمن خطة التدريب 
األساسية مع حتليل ومراقبة 
النج����اح واألداء لكل  نس����ب 
التعليم  أثن����اء تلقيه  موظف 

االلكتروني.
وبني أن »بيتك« مس����تمر 
ف����ي تعزي����ز نظ����ام التعليم 
االلكتروني والسعي إلى زيادة 
أعداد املس����تفيدين منه وذلك 
للمزاي����ا املختلفة التي يقدمها 
ومنها عدم إلزام املوظف بساعة 
محددة للتدريب ومتكينه من 
املنهج احملدد له من  دراس����ة 
أي م����كان وفي أي وقت خالل 
األيام املتاحة، كما يوفر فرصة 
للتدري����ب العمل����ي وتطبيق 
النظ����ري للبرنامج  احملتوى 
وتقييم مدى استفادة املوظف 
من البرنام����ج أوال بأول حتى 

إجناز البرنامج، مش����يرا إلى 
أن »بيتك« س����يعمل في 2010 
على زيادة أعداد املستفيدين 
من البرنامج من 400 إلى 600 
موظ����ف، عالوة عل����ى زيادة 
امل����واد التعليمية من 120 إلى 

300 مادة.
وأشار اجلالل إلى أن التوجه 
العامل����ي للتدريب االلكتروني 
يعب����ر عن األس����لوب املتميز 
واملبتكر عن الطريقة التقليدية 
في تطوير الكوادر البش����رية 
بحيث يوفر بيئة تعليمية أكثر 
فاعلية ب����ني املدرب والدارس، 
مؤكدا أن »بيتك« يحرص على 
منح موظفي����ه أفضل البرامج 
املتاحة كما سيعمل خالل هذا 
البرامج  العام على حتدي����ث 
وإتاحة فرص أكثر للموظفني 

لالستفادة منها.

بأسلوب متميز ومبتكر عن الطريقة التقليدية في تطوير الكوادر البشرية

المدير التنفيذي لشركة مؤسسة
محمد ناصر الساير وأوالده

أكد أن اإليقاف المؤقت لمبيعات 
»تويوتا« يقتصر على أميركا وكندا فقط

الساير لعمالء »تويوتا«: اطمئنوا

طالل الشمري يفوز بـ 50 ألف دوالر 
Lucky Draw بالسحب الختامي لمسابقة

املتميزة مس����تمرة طوال العام لعم����الء زين، وأن 
الشركة وجريا على عادتها السنوية حرصت على 
املشاركة وبقوة في املهرجانات الوطنية، مؤكدا انه 
من خالل رعايتها ملهرجان »هال فبراير وزين الليالي« 
ستواصل طرح أفضل العروض لعمالئها من أصحاب 
اخلطوط املسبقة الدفع )اإليزي( وأصحاب خطوط 
اآلجلة الدفع )الفواتير(، حيث قامت بإعداد الكثير 
من املفاجآت السارة لعمالئها والتي تتضمن حزمة 
كبيرة من العروض الترويجية وتقدمي العديد من 
اجلوائز والهدايا من خالل املس����ابقات واالنش����طة 
املختلفة في س����ياق هذا املهرجان الوطني الضخم 

املقام طوال الشهر املقبل.

كشفت زين الشركة الرائدة في 
تقدمي خدمات االتصاالت املتنقلة 
في الكويت عن نتائج السحب 
 ،»Lucky Draw« اخلتامي ملسابقة
وأعلنت بذلك الفائز الثالث عشر 
مببلغ ال� 50 ألف دوالر د.طالل 

عويد الشمري.
وذك����رت الش����ركة في بيان 
صحافي أن هذه املسابقة والتي 
استفاد منها عمالء الدفع املسبق 
eeZee ق����د الق����ت جناحا كبيرا 
وهائال من قبل عمالئها، مشيرة 
إلى التفاعل الكبير الذي وجدته 
الشركة من قبل عمالء زين من 
الدفع املسبق  أصحاب خدمات 
)ايزي( أس����بوعيا للدخول في 
هذه املس����ابقة والتمتع بفرصة 
الفوز مببلغ 50 ألف دوالر، وذلك 
عندما يتم إعادة شحن الرصيد 
مببلغ 5 دنانير وما فوق. وقام 

الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في زين الكويت 
محمد الشهاب بتهنئة جميع الفائزين والفائزات من 
عمالء زين في هذه املسابقة، مشيرا الى أن الشركة 
جنحت في تقدمي عروض مميزة وقيمة مضافة من 
خالل هذه املسابقة التي القت جناحا ساحقا، وهو 
ما يعكس����ه حجم املشاركة الكبيرة من عمالء الدفع 

املسبق.
وبني الشهاب »أن الشركة تضع العميل دائما في 
مقدمة اهتماماتها مؤكدا التزام الشركة املستمر اجتاه 
عمالئها بتطوير اخلدمات والعروض التي تتناسب 

مع كل اهتمامات أفراد املجتمع«.
وأش����ار الش����هاب الى »أن العروض واخلدمات 

الخاصة بعمالء الدفع المسبق

الفائز د.طالل عويد الشمري حامال شيك اجلائزة

عيوب التصنيع في أميركا وكندا فقط

ممثل نيسان متسلما الشهادة

)أحمد باكير(جانب من عمومية أركان الكويت العقارية

محمد اجلالل

»نيسان« »سوبر براندز« للمرة الثانية
فازت نيسان بتصنيف »سوبر براندز« ل� 2010، 
من قبل فرع اإلمارات العربية املتحدة ملؤسسة »سوبر 
براندز« العاملية. وقد حصلت نيسان على هذا التصنيف، 
الذي ميتاز مبكانة عاملية رائدة ويسلط الضوء على 
العالمات التجارية االستثنائية في العديد من البلدان 
حول العالم، بعد عملية انتقاء صارمة قام بها مجلس 

»سوبر براندز« في اإلمارات.
وقال أتسو كوساكا، املدير اإلداري لنيسان الشرق 
األوسط: »نيس����ان عالمة جتارية رائدة في الشرق 
األوسط منذ خمسينيات القرن العشرين، ويشكل فوزها 
بتصنيف »سوبر براندز« تقديرا إضافيا لها ووساما 
على صدرها يجسد اجلهود احلثيثة املبذولة على مر 
السنني لتعزيز موقع نيسان في منطقة الشرق األوسط 
وشمال افريقيا من خالل توسيع مجموعة طرازاتها 
وخدماتها« وأضاف: »سيارات نيسان مشهورة عامليا 
مبتانتها وجودتها واعتماديتها، ونحن نتعهد دائما 
ببذل قصارى جهدنا خلدمة عمالئنا في املنطقة وفي 
مختلف أرجاء العالم، لقد جاء هذا التصنيف ليسلط 

الضوء على جهودنا املس����تمرة لتقدمي أفضل قيمة 
للعمالء على الدوام«. يجدر الذكر أن نيسان كانت أول 
شركة يابانية صانعة للسياراتتفتتح مقرا اقليميا لها 
في منطقة اخلليج عام 1994، وهذه املرة الثانية التي 
حتصل فيها نيس����ان على تصنيف »سوبر براندز«، 
بعد أن حظيت به عام 2004 من فرع املؤسس����ة في 
اإلمارات العربية املتحدة. هذا ويتألف مجلس »سوبر 
براندز« في اإلمارات من ش����خصيات بارزة في عالم 
العالمات التجارية، كما ميتاز كل عضو في املجلس 

بفهم معمق ملقومات العالمة الرائدة. 
اجلدير بالذكر أن نيس����ان فازت أيضا بأوس����مة 
»سوبر براندز« أخرى على املستوى االقليمي، منها 
تصنيف »سوبر براندز« لعام 2005 من فرع »سوبر 
براندز« في اململكة العربية السعودية. ال شك في أن 
الطرازات والتصاميم احلديثة مع التوجهات اجلديدة 
للخدمة واالهتم����ام بالعمالء، تضافرت معا لالرتقاء 
بعالمة نيس����ان التجارية على الصعيد العاملي وفي 

الشرق األوسط وشمال افريقيا أيضا.

»أركان العقارية« تتخارج من استثمارات بالسعودية

محاميه أرجع انهيار المجموعة إلى أسباب عائلية بحتة

النيابة توجه أربعة اتهامات إلى المدير التنفيذي 
لمؤسسة »القصيبي« المصرفية

»الراية« توّقع اتفاقية تحالف إستراتيجي
مع المدينة اإللكترونية لملك البحرين

وقعت ش���ركة مجموعة الراي���ة اتفاقية حتالف 
استراتيجي مع املدينة االلكترونية جلاللة امللك حمد 
بن عيسى آل خليفة وذلك لتمثيلها في الكويت لتصبح 
الراية مركزا معتم���دا الختبارات البرامج التدريبية 
االحترافية التي يتم اعتمادها من قبل املدينة االلكترونية 
في تنمية املوارد البشرية وإعداد الكوادر الوطنية. 
وبهذه املناسبة صرح رئيس مجلس مجموعة الراية 
عدن���ان احلداد بأن املرحلة احلالية أصبحت تتطلب 
طرح برامج تدريبية عالية املستوى ومبهنية مختلفة 
تناسب التطور والتقدم في مختلف العلوم لذلك مت 
االتفاق مع املدين���ة االلكترونية على جميع برامجه 
ف���ي الكويت التي تنصب في صالح تطور االقتصاد 

واعداد الكوادر الوطنية والبرامج التي تهدف إلى بناء 
املسار الوظيفي الصحيح داخل منظومة العمل حيث 
ستركز جميع البرامج املطروحة على القصور الناجت 
في عملية التوظيف التي كانت تبنى في املاضي على 
معايير أصبحت ال تناسب املرحلة احلالية التي تتطلب 
مهارات وقدرات مختلفة للتغلب على التحديات التي 
تواجه سير العمل وكيفية التعامل معها. وأكد احلداد 
ان املؤسسات والشركات العاملية أصبحت تواجه في 
املرحلة احلالية وخاصة الكويتية منها منوا متزايدا 
للفرص الوظيفية ولكنها تعاني في ذات الوقت من 
عدم قدرته���ا على احلصول على عنصر بشري مؤهل 

بالشكل الذي يحق��ق أه��داف املؤسسة.

املنامة � أ.ف.پ: أعلن محام بحريني لوكالة فرانس 
برس أمس أن النيابة العامة البحرينية وجهت أربعة 
اتهامات الى املدير التنفيذي للمؤسس����ة املصرفية 
العاملية التابعة ملجموعة القصيبي بعد حتقيق استمر 
يومني وأخلت س����بيله بعد دفع كفالة قدرها عشرة 

آالف دينار بحريني نحو 27 الف دوالر.
وقال احملامي فاضل الس����واد: »حضرت جلسة 
التحقيق مع موكلي وكان متعاونا )...( وجهت له 
النيابة اربع تهم هي التزوير في محررات رس����مية 
واالحتي����ال واحلصول عل����ى العائد من جرمية مع 
علمه املسبق وعدم إبالغ مصرف البحرين املركزي 
باملركز املالي للمؤسس����ة مبا يحد من قدرتها على 
الوفاء بالتزاماتها«. وأضاف الس����واد: »لدينا يقني 
تام بأن موكلنا وه����و أميركي )55 عاما( بريء من 
هذه االتهام����ات)...( الوثائق التي بحوزتنا وحتى 
محاضر التحقيقات في النيابة لم تتوصل الى قناعة 

بان موكلنا في دائرة الشك او االتهام«.
وتابع: ان »هناك جرمية ارتكبت لكن موكلنا ليس 
هو من ارتكبها الن جميع أعمال وأنشطة املؤسسة 
املصرفية العاملية ال ميكن ان تكون مبنأى عن علم 
ومعرفة املؤسسني واملتضامنني ملجموعة القصيبي 
)...( انهيار مجموعة القصيبي حدث ألسباب عائلية 

بحتة«. وكان احملامي يش����ير الى انهيار مجموعة 
القصيبي في يوليو املاضي بعد ان أعلنت املجموعة 
ان هناك تزويرا في املس����تندات املقدمة للبنوك من 
قبل املؤسسة املصرفية العاملية التابعة لها من اجل 
احلصول على قروض واعتمادات مصرفية وحتويالت 
مالية وهو ما أدى الى إعالن املجموعة افالسها بعد 
تراكم الديون عليها، واشار السواد الى ان »من املرجح 
ان يتم حتويل القضية الى احملكمة رغم وجود نحو 
19متهما آخرين في القضية«. وكانت صحيفة »البالد« 
البحرينية قد ذكرت امس ان النيابة العامة البحرينية 
»نظرت سابقا في مضاهاة التواقيع على املستندات 
املقدمة من املؤسس����ة املصرفية الدولية التي تتخذ 
من املنام����ة مقرا لها«، وأضافت »تبني بعد الفحص 
والتدقيق ان التواقيع املنس����وبة الى سليمان حمد 
القصيبي مزورة متت باس����تخدام نظام كمبيوتري 
كامل )أي صورة لتواقيع أخذت بالكمبيوتر( ثم أعيد 
عليها بحبر سائل أزرق«. وتتخذ املؤسسة املصرفية 
العاملية التابعة ملجموعة القصيبي من املنامة مقرا 
لها وهو ما حدا مبصرف البحرين املركزي الى وضع 
املؤسس����ة حتت وصايته يولي����و املاضي، كما عني 
شركة تراورز اند هاملينز مديرا خارجيا باعتبارها 

متخصصة للقيام بعمل حتقيق محاسبي جنائي.

عاطف رمضان
اكد الرئيس التنفيذي لش���ركة 
اركان العقارية ب���در العميري ان 
الشركة تخارجت من عدة استثمارات 
خالل العام احلالي، منها استثمارات 
عقارية في السعودية تقدر قيمتها 

مبا بني 3 و4 ماليني دينار.
جاء ذلك خالل عمومية الشركة 
التي عقدت امس بنس���بة حضور 

بلغت %71.
ولفت العميري الى ان الشركة 
بدأت تنفيذ عدد من املشاريع العقارية 
االخرى، مش���يرا الى ان مش���روع 
اخلي���ران الذي يضم 100 قس���يمة 
س���كنية من بينها 20 قسيمة بدأت 
»اركان« في تطويرها على ان يتم 
االنتهاء من املش���روع خالل عامني 
مقبلني، مؤكدا ان مشروع املهبولة 
عبارة عن مجمع سكني واستثماري 
تقدر تكلفته االجمالية ب� 6 ماليني 

دينار.
وفي االطار ذات���ه، ذكر رئيس 
مجلس ادارة الشركة وليد املناعي 
ان اركان الكوي���ت العقارية عدلت 
خططها االس���تراتيجية واهدافها 
املرسومة للسنة احلالية باسلوب 
يس���هم في حتقيق احملافظة على 

5.5% من رأس املال، كما بلغ اجمالي 
املصروف���ات 1.16 ملي���ون دين���ار 
ونسبتها 5.3% من رأس املال، وبلغ 
صافي اخلس���ائر 1.6 مليون دينار 
ونسبتها 7.4% من رأس املال وبلغت 

نسبة الرفع املالي %35.5.
هذا ووافقت العمومية على عدم 
توزيع ارباح وتفويض مجلس االدارة 
في شراء اسهم الشركة مبا ال يتجاوز 
10% من عدد اسهمها وانتخاب مجلس 
ادارة جديد مكون من وليد املناعي 
وبدر العلي وبدر العميري واحمد 
الفرحان ممثيان عن بيت التمويل 
الكويتي وفواز العيار ومشعل الزايد 
ممثلني عن الشركة االولى لالستثمار 
وصالح اخلمي���س ممثال عن بيت 
االس���تثمار اخلليج���ي. وحتفظت 
وزارة التج���ارة والصناعة ممثلة 
برئيس قسم اجلمعيات العمومية 
بدر الشمري على ش���راء الشركة 
عقارات وتسجيلها بغير اسم الشركة، 
وبهذا الشأن قال رئيس مجلس ادارة 
الش���ركة وليد املناعي انه مت شراء 
هذه العقارات قبل قانوني 8 و9 ومت 
تس���جيلها باسماء اخرى مع حفظ 
حقوق الشركة وانه سيتم حتويلها 

قريبا باسم الشركة.

للبيع في حساب االرباح واخلسائر 
بدال من تخفيض حقوق امللكية وذلك 
حتفظا م���ن مجلس االدارة على ما 
قد ستؤول اليه االسواق في 2010. 
واشار الى انه بلغت اخلسارة عن 
العام احلالي 1.6 مليون دينار وهي 
خس���ائر غير محققة بالكامل وان 
نتيجة االعمال قبل املخصصات قد 
حققت ارباحا بلغت 49 الف دينار 
وانه وفقا لذلك مت حتقيق خسائر 
غير محققة بلغت 1.63 مليون دينار 
خالل السنة املالية املنتهية في 31 
اكتوبر 2009 كما انخفضت حقوق 

حقوق املس���اهمني ويع���زز ثقتهم 
بالش���ركة، مؤكدا حرص الشركة 
عل���ى توزيع النش���اط اجلغرافي 
واالستثمارات العقارية، خاصة في 
دول املجلس وذلك لتوزيع املخاطر 

االستثمارية.
واض���اف املناع���ي ان مجلس 
االدارة قام بن���اء على توصية من 
ادارة الشركة باعادة تقييم بعض 
االس���تثمارات به���دف احلد من اي 
مخاطر هبوط قد حتدث في العام 
الناجت  املقبل وتسجيل االنخفاض 
عن اعادة تقييم االستثمارات املتاحة 

املساهمني بنسبة 6%. واشار الى ان 
الشركة استطاعت ان تتأقلم مع وضع 
السوق مما يحفظ حقوق املساهمني 
وانه من خالل استثمارات الشركة في 
قطاع التطوير لديها مت بناء وتطوير 
معظم االراضي اململوكة للشركة في 
عدة مناطق ف���ي الكويت. وبني ان 
الشركة كان لديها نشاط على صعيد 
االستثمار في الصناديق واحملافظ 

العقارية اجليدة.
واوضح املناعي انه بلغ اجمالي 
االيرادات قبل اجراء عملية التقييم 
ا لداخلي 1.2 مليون دينار نسبتها 

بقيمة 4 ماليين دينار وعموميتها انتخبت مجلس إدارة جديدًا

مبارك الساير


