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 «الخليج» يعلن أسماء ١٠ فائزين

   في السحب األسبوعي لحساب «الدانة»
 أعلن بنك اخلليج  

عن اجرائه السحب 
احلادي  األسبوعي 
حلساب  واالربعني 
الدانة في ٢١ نوفمبر 

اجلاري معلنا بذلك عن أسماء ١٠ فائزين يحصل 
كل منهـــم على جائزة قدرها ١٠٠٠ دينار، ومنهم: 
عباس أحمد محمد اللنقاوي، سلوى عبداهللا محمد 
اجلســـمي، عبدالعظيم محمـــد معرفي، منصور 
حسني سلمان الشمري، مرمي علي كرمي الشطي، 
عبداحلميـــد محمد عرفات، هدوة محمد عيســـى 
الشعيب، منى أحمد سلمان ماتقي، وفاطمة جاسم 

محمد الكراوي.
  وشجع بنك اخلليج في بيان صحافي اجلميع 
على احملافظة على أرصدتهم املودعة في حساب 

الدانة لتزداد فرصهم 
ويحالفهم احلظ في 
الدانة،  ربح سحب 
مشيرا الى ان حساب 
الدانة من بنك اخلليج 
يتميز بأنه باإلضافة إلى كونه حساب مينح فرصا 
متعددة للفوز، فهو يشجع العمالء أيضا على توفير 
املال. فكلما زاد املبلغ املودع وطالت مدة بقائه في 

احلساب زادت الفرص املتاحة للفوز.
   كما مينح حســـاب الدانة أيضـــا العديد من 
اخلدمات املتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة لإليداع 
احلصري» التـــي متنح عمالء الدانة حرية إيداع 
النقود في أي وقت يناســـبهم، إضافة إلى خدمة 
«احلاسبة» التي متكن عمالء الدانة من حساب ما 

لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة. 

 محمد الهاجري

 مرمي السويلم

 علـــى هامش مؤمتـــر «دور 
احملاسبة في اســـتقرار ودعم 
األســـواق املالية» الذي سيعقد 
بالكويت حتت رعاية سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشـــيخ ناصر 
احملمد خالل الفترة ١ و٢ ديسمبر 
املقبل، تقيم جمعية احملاسبني 
واملراجعني الكويتية حفل تكرمي 
ألعضاء مجالس اإلدارة السابقني 
ومتفوقي احملاسبة من خريجي 
اجلامعات وتســـتضيف أيضا 
اجتماع مجلس اإلدارة لالحتاد 
العام للمحاســـبني واملراجعني 
العرب. وبهذه املناسبة قال رئيس 
مجلس إدارة جمعية احملاسبني 
واملراجعـــني الكويتيـــة محمد 
الهاجري ان نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشـــؤون االقتصادية 
الدولة للتنمية ووزير  ووزير 
الدولة لإلســـكان الشيخ احمد 
الفهد وافق على رعاية وحضور 
وتكرمي احملتفى بهم من األعضاء 
السابقني ملجالس ادارة اجلمعية 
واخلريجـــني املتفوقني باحلفل 
املناسبة في  الذي سيقام لهذه 
قاعة الثريـــا بفندق جي دبليو 
ماريوت الكويت، كما سيتم خالله 
تكرمي رعـــاة املؤمتر ملا قدموه 
من إضافـــة مهنية على املؤمتر 
وفي مقدمتهم وزارة الشـــؤون 
االجتماعية والعمـــل وكل من 
شركة االمتياز لالستثمار واحتاد 
مصارف الكويت وبرايس وتر 
هاوس كوبرز الشطي وشركاه، 
وآر اس ام البزيـــع وشـــركاه، 

 أعلن املركز املالي الكويتي 
عن رعايته للمؤمتر السنوي 
الســـابع والعشـــرين الحتاد 
طلبة الكويت ـ فرع الواليات 
املتحدة األميركية حتت رعاية 
ســـمو رئيس مجلس الوزراء 
الشـــيخ ناصر احملمد، والذي 
ســـتنطلق انشطته في والية 
ميامي غد وتســـتمر حتى ٢٨ 

نوفمبر اجلاري.
املؤمتـــر  هـــذا    ويلقـــى 
اهتماما خاصـــا على مختلف 
األصعدة احلكومية والنيابية 
واالقتصادية والثقافية حيث 
تضم الئحـــة ضيوف املؤمتر 
وعلى رأســـهم ســـمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمـــد، ووزيـــرة التربيـــة 
والتعليـــم العالـــي د.موضي 
احلمود، وسفيرنا في واشنطن 
ومجموعة من النواب والرؤساء 
التنفيذيني واإلعالميني وأساتذة 
اجلامعة وشـــخصيات دينية 

عربية كأعضاء عاملني، وبحضور 
ممثل مجلس الوحدة االقتصادية 
بجامعـــة الـــدول العربية. كما 
وجهت الدعوة لرئيس مجلس 
ادارة هيئة احملاسبة واملراجعة 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
واألمني العام للهيئة والى رؤساء 
هيئات أســـواق املـــال ومدراء 

األسواق املالية العربية . 
  ومع تواجـــد كل أولئك مع 
كوكبة احملاضرين ومقدمي أوراق 
العمل من األكادمييني واملهنيني 
واخلبراء باإلضافة الى املشاركني 
من داخل وخارج الكويت، فان 
املتوقعـــة من املؤمتر  النتائج 
ستشـــمل قـــرارات وتوصيات 
مهمة تنطلق من الكويت سيقرها 
املجتمعون واملؤمترون في ختام 
املهني  املؤمتر على املســـتوى 

محليا وخليجيا وعربيا.
الهاجري تصريحه    واختتم 
بأن هـــذا التجمع املهني الرفيع 
والذي يأتي مباشرة مع بوادر 
التعافي من األزمة االقتصادية 
عامليا وإنشـــاء هيئة أســـواق 
املال محليا، ســـيتيح الفرصة 
للقائمني على مهنة احملاســـبة 
وتدقيق احلســـابات ومتخذي 
القرار بالشركات ومستخدمي 
القوائـــم املالية على مســـتوى 
اخلليج والوطن العربي لبحث 
ســـبل معاجلـــة التداعيات من 
الناحية املهنية سواء ما يتعلق 
باملعايير الدولية للتقارير املالية 

او بتنظيم األسواق املالية. 

من أنشطة تثقيفية في املجاالت 
والسياســـية  االقتصاديـــة 
الطلبة  واألدبية، كما مينـــح 
الفرص لاللتقـــاء مع اجلهات 
احلكومية وشـــركات القطاع 
اخلاص ليتلمســـوا بشـــكل 
مباشر احتياجات سوق العمل 
مما ميكنهم من بناء قرارتهم 
الدراسية واكتساب خبراتهم 
العملية بشكل أفضل. وتشدد 
ثقافة «املركـــز» االجتماعية 
الشـــباب  دائما علـــى أهمية 
في ارتقـــاء املجتمعات، حيث 
تقع على عاتقهم مســـؤولية 
التطوير واملواكبة، ونحن ال 
املالي  املركز  ننسى ان شركة 
الكويتـــي قد تأسســـت قبل 
اكثر من ثالثـــة عقود بعقول 
وكوادر شـــابة لتصبح اليوم 
احدى املؤسسات املالية الرائدة 
في منطقة الشرق األوسط في 
مجالي إدارة األصول واخلدمات 

املالية والتمويلية». 

والعيبان والعصيمي وشركاهم، 
وكي بـــي ام جي صافي املطوع 
التمويل  وشـــركاهم، وبيـــت 
الكويتية  الكويتي والشـــركة 
لالستثمار وشركة املشروعات 
السياحية، باإلضافة إلى غرفة 
جتارة وصناعـــة الكويت التي 
اســـتضافت املؤمتـــر بقاعاتها 

ومؤسسة الوطن اإلعالمية. 
  وأضـــاف الهاجري ان فترة 
ومكان عقد املؤمتر سيشهدان 
تظاهـــرة مهنيـــة محاســـبية 
عربية حيث ســـيلتقي رؤساء 
املهنيـــة من جميع  اجلمعيات 
الدول العربية األعضاء باالحتاد 
العام للمحاســـبني واملراجعني 
العرب حلضور أنشطة املؤمتر 
على مـــدى اليومني بدعوة من 
مجلس اإلدارة، وسيشهد مساء 
اليوم االول اجتماعا ملجلس إدارة 
االحتاد والذي يضـــم ١٧ دولة 

السياق،  ورياضية. وفي هذا 
املدير، قســـم  قالت مســـاعد 
التسويق والعالقات العامة في 
املركز مرمي عبداهللا السويلم: 
«نشكر اللجنة التنظيمية على 
دعوتنا للمشاركة في املؤمتر 
الذي يحضـــره طلبة الكويت 

من مختلف الواليات».
  وأضافت: «لقد حتمســـنا 
لرعاية هذا املؤمتر ملا يضمه 

 تستضيف اجتماع مجلس إدارة االتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب

 «المحاسبين» تكّرم متفوقي المحاسبة 
وأعضاء مجالس اإلدارة السابقين

 «المركز» يرعى المؤتمر السنوي التحاد طلبة 
الكويت فرع الواليات المتحدة األميركية

 ينطلق في والية ميامي غد ويستمر حتى ٢٨ الجاري 

 «اتحاد الصناعات» يعقد برنامجًا تدريبيًا
  عن دراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات الصناعية

 يعتزم احتاد الصناعات الكويتية عقد برنامج 
تدريبي عن إعداد دراسة اجلدوى االقتصادية 
للمشروعات الصناعية من ١٢ إلى ١٥ ديسمبر 
املقبــــل وذلك في إطار تنفيــــذ خطته للبرامج 
التدريبية للعام احلالي. وأشار االحتاد في بيان 
صحافي الى أن البرنامج يهدف إلى إكســــاب 
املشاركني اجلوانب العلمية والعملية لدراسة 
وتقييم اجلدوى للمشروعات الصناعية من خالل 
التركيز على اجلوانب التسويقية واإلحصائية 
والفنية واملالية لدراسة اجلدوى االقتصادية 
للمشروعات بشكل عام والصناعة بشكل خاص، 

لغرض التوصل إلى مؤشرات حول إمكانية قبول 
أو رفض املشاريع محل الدراسة والتقييم.

  وبني االحتاد أن هذا البرنامج التدريبي يحظى 
بدعم ورعاية كرمية من الهيئة العامة للصناعة 
إميانا منهــــا على تعزيز اجلانب التدريبي في 
القطاع الصناعي، مشيرا الى أن رسوم املشاركة 
في البرامــــج التدريبية التــــي يعقدها تكون 
مخفضة حرصا منه على املساهمة في تأهيل 
وتطوير قدرات الكادر الصناعي احمللي ورفع 
نسبة العمالة الوطنية في املصانع والشركات 

الصناعية الكويتية. 

 تنظمه مجموعة المسار للمعارض والمؤتمرات ٢٧ الجاري

 الغانم: «المزايا القابضة» تستعرض مشاريعها
  خالل مشاركتها في معرض «سيتي سكوير» العقاري

 نضال أمني 

 قال مدير وحدة البيع املباشر 
الكويتي  التمويـــل  في بيـــت 
(بيتك) نضـــال احمد أمني إن 
البنك استطاع من خالل سيارات 
اخلدمة املتنقلة «موبى بيتك» 
توفير خدمات الســـحب اآللي 
واإليداع لـ ١٥ ألف عميل خالل 
الشهر املاضي من خالل تواجد 
السيارات في عدة مواقع وعلى 
مدار الساعة ما دفع لدراسة زيادة 
الثالث  عدد ســـيارات اخلدمة 
العاملة حاليا استجابة لإلقبال 
الكبيـــر من العمالء واخلدمات 
املتنوعة التي توفرها عبر جهاز 
الشامل الذي يقدم خدمات اإليداع 
النقدي والشيكات باإلضافة إلى 
خدمات السحب اآللي العادية.

  وشـــدد أمني فـــي تصريح 
صحافي علـــى أن دور وحدة 
البيع املباشر في خدمة العمالء 
خارج أوقـــات ومواقع الفروع 
يعزز جهود «بيتك» لترسيخ 
التجزئة  فـــي ســـوق  ريادته 
بالســـعي املتواصل لتوسيع 
حصته السوقية وتقدمي أفضل 
خدمة ممكنـــة لعمالئه في كل 
وقت ومكان باستخدام الطاقات 

من الشرائح بسرعة وسهولة، 
فمثال التواجـــد في أماكن مثل 
الـــوزارات أو املجلـــس الطبي 
يســـتهدف تسهيل األمور على 
املعينـــني اجلدد من خالل فتح 
الراتب ملن يريد منهم  حساب 
حيث يعد احلســـاب املصرفي 
شرطا أساسيا الكتمال إجراءات 
الترويج  التعيني، ويتم أيضا 
خلدمـــات «بيتـــك» األخـــرى 
واإلجابـــة عن االستفســـارات 
واملالحظـــات، كما أن املوظفني 
يتواجدون في ٦ إلى ٧ مواقع 
بشكل رئيســـي باإلضافة إلى 
املعارض واملناسبات األخرى 
التي تكون معدة مســـبقا من 
خالل جـــدول تنظيمي يالئم 
خطط وتوجهات «بيتك» نحو 
تعزيز اخلدمة وتوسيع مجاالت 
االلتقـــاء بالعمالء في مختلف 

الظروف.
   يذكر ان العديد من الشركات 
أصبحت تطلب سيارات «موبى 
بيتـــك» للتواجـــد بالقرب من 
األنشطة واملهرجانات واملناسبات 
التي تنظمها لتوفير خدمة مميزة 

لعمالئها. 

التقنية  البشرية واإلمكانيات 
والفنية، حيث تتوافر الفرصة 
الستقطاب عمالء جدد من خالل 
التواجد في عدة مواقع يرتادها 

عدد كبير من اجلمهور.
   وأضاف ان موظفي «بيتك» 
ومن خالل التواجد في املواقع 
املختلفة ميكنهم فتح احلساب 
الذي يريده  الفرع  للعميل في 
وكذلك بالنسبة لبعض املنتجات 
مثل البطاقات املصرفية وغيرها، 
وتعتبـــر اخلدمـــة أساســـية 
ومحورية الجناز معامالت العديد 

 عميل يودع عبر إحدى سيارات «موبى بيتك»
 

 أمين: أنشطة «البيع المباشر» تساهم بتعزيز الريادة في سوق التجزئة

 «بيتك»: ١٥ ألف «سحب وإيداع» خالل أكتوبر عبر «موبي بيتك»

 سعود مراد مصافحا جاسم الغامن عقب توقيع عقد املشاركة باملعرض

 أعلنت شركة املزايا القابضة 
عـــن مشـــاركتها فـــي معرض 
الكويتي  العقـــار واالســـتثمار 
الذي تنظمه  «سيتي سكوير»، 
مجموعة املسار لتنظيم املعارض 
واملؤمترات خالل الفترة من ٢٧ 

الى ٣٠ نوفمبر اجلاري.
  وفـــي هذا اخلصـــوص، قال 
نائب الرئيس ألعمال التسويق 
بالشركة جاسم الغامن ان مشاركة 
شـــركة املزايا في هذا املعرض 
هدفها تســـليط الضـــوء على 
جميع مشاريعها العقارية التي 
مت االنتهاء منها بشكل كامل تقريبا 
ســـواء داخل أو خارج الكويت، 
الفتا إلى ان هذه املشاريع تتنوع 
ما بـــني أبراج مكتبيـــة وطبية 
وجتارية.  وأضـــاف ان «املزايا 
القابضة» ستكشف خالل املعرض 
عن املراحل التسويقية التي وصل 
إليها مشروع «سفن زونز» والذي 
بدأت أعمال التأجير فيه، وكذلك 
احلال بالنسبة ملشروع «كلوفر 
كلينك» الذي مت تأجير نســـبة 
قدرها ٦٠٪ منه، حيث يعد هذا 
املشـــروع األول مـــن نوعه في 
الكويت من حيـــث املواصفات 
والتخصصات واألجهزة املوجودة 
العيادات  أن اغلب  فيه، السيما 
اخلاصة في الكويت مؤجرة ضمن 
عمارات سكنية أصال، لكن «كلوفر 
كلينك» يختلف عنها كليا، ذلك 
أن تصميمـــه جاء منـــذ البداية 
الســـتخدام العيـــادات اخلاصة 

املتكاملة.
  واوضح أن «املزايا» ستستغل 
فرصة إقامة املعرض للتعريف 
بخطتهـــا التأجيريـــة اخلاصة 
ببرجيها املخصصني خلدمة قطاع 
املكاتب في مشروع «مدينة األعمال 
الكويتية»، السيما بعد أن حصلت 

واألجانب املقيمني في الكويت في 
متلك ڤلل سكنية في إمارة دبي 
خالل الفترة احلالية التي شهدت 
هبوطا كبيرا في أسعار الڤلل التي 
أصبحت تبعا لذلك سلعا مرغوبة 

لسهولة احلصول عليها.
  أما املشروع الثاني فهو «بزنس 
أفنيو» واملكون من ثالثة أبراج 
بارتفاع ٤٤ طابقا للبرج الواحد 
وبكلفة مليار وربع املليار درهم 
واملخصص خلدمة قطاع املكاتب، 
مشيرا إلى أن أبراج هذا املشروع 
تعد مبثابة منظومـــة متكاملة 
تقدم أعلى مستويات اخلدمات 
املختلفة للمســـتثمرين وجتار 
اجلملة والتجزئة ورجال األعمال، 
بدءا باملوقع عند بحيرات اجلميرا 
وشارع الشيخ زايد، وعلى مقربة 
منه تقع مدينـــة اإلعالم وقرية 
املعرفة، إلـــى جانب مواصفات 
البناء العالية اجلودة وتقنيات 
املتطـــورة واحلديثة،  االتصال 
ووسائل احلماية واألمن واملراقبة 
املتوافرة، ومراكز األعمال، وغرف 
البيع  االجتماعـــات، ومراكـــز 
بالتجزئة، وســـواها».  واختتم 
الغـــامن قائال: «اننا في شـــركة 
املزايا نزمع حاليا نحو تفعيل 
كل أنشطتنا التسويقية من أجل 
النجاح في تأجير مشـــاريعنا 
معتمدين على منتجاتنا القوية 
واملواصفات العالية التي تتمتع 
بها مشاريع الشركة، كما أن املزايا 
هيأت داخليا طاقما خاصا خلدمة 
العمالء عالوة على طاقم التسويق، 
وذلك للنهوض بأعلى مستويات 
خدمة العمالء، كما فعلت الشركة 
إدارة جديـــدة خلدمـــات العقار 
لتتولى أعمال النظافة واحلراسة 
والصيانة على مدار الـ ٢٤ ساعة 

في جميع مشاريعها». 

مؤخرا على شهادة «ال مانع من 
الكهربائي» من  التيـــار  إيصال 
بلدية الكويت، عالوة على إمكانية 
التغذيـــة مـــن وزارة الكهرباء، 
األمر الذي يؤهلها حاليا لتمديد 
وإيصال التيار الكهربائي والذي 
من املتوقع أن ينير املشروع مع 

نهاية الشهر اجلاري.
  ولفت إلى مشروع مدينة االعمال 
الذي وصلت تكلفته إلى ٣٠ مليون 
دينار، والذي يضم مجموعة من 
املكاتـــب الذكية املجهزة بأحدث 
التقنيات ومبساحات مختلفة. كما 
تتضمن األبراج قاعات محاضرات 
واجتماعات على أعلى مستويات 
اجلـــودة ومبســـاحات مختلفة 
مزودة بأحدث التقنيات، ونظم 
أمن عالية املستوى، وتصميمات 
داخلية حديثة ومزودة بأحدث 
التقنيات، ومكاتب ذكية مبساحات 
مختلفة مزودة بأحدث األجهزة، 
وتقنيـــة ذكية للمبانـــي توفر 

الوقت واجلهد، إلى جانب مرفق 
النتظار السيارات يالئم املوظفني 
والزوار، ومصاعد متعددة تضمن 
سرعة وفاعلية احلركة، ومساحة 
مخصصة ملقهى في منطقة البهو 

لكال البرجني. 
  أما عن مشاريع الشركة خارج 
الكويت والتي سيتم استعراضها 
خالل املعرض، فقد أوضح الغامن 
أن هذه املشـــاريع هي مشاريع 
الشـــركة في إمـــارة دبي والتي 
يأتي على رأسها مشروع «الڤيال 
الســـكني»، ومشـــروع «بزنس 
أفنيو»، مشـــيرا إلى ان مشروع 
«الڤيال الســـكني» في دبي الند 
الفوري  أصبح جاهزا للتسليم 
ويضم ٥٠٢ ڤيلال سكنية مصممة 
وفـــق تصاميم عصريـــة رائدة 
تتناسب مع حاجات جميع السكان 
من مواطنـــني ومقيمني ورجال 

أعمال ومستثمرين وغيرهم.
  وأكد أن مشـــروع الڤيال هو 

من املشاريع التي حرصت املزايا 
خاللـــه على مشـــاركة أصحاب 
الوحـــدات بآرائهم وتطلعاتهم، 
كما قامت باالستجابة لذلك ضمن 
املعايير التي تتوافق مع مفهوم 
املشروع وروحيته املستوحاة من 
نظام «سانتا فكتوريا» املعماري 
ووفقا للشروط املرجعية للمطور 
الرئيســـي وهـــي شـــركة دبي 
للعقارات، حيث راعى التصميم 
مساحات الڤلل املختلفة لتخدم 
أكبر شـــريحة من الراغبني في 
السكن أو االستثمار، وهو اليوم 
عبارة عن بيئة ســـكنية راقية 
وسط طبيعة خالبة يبرز فيها 
اإلبداع فـــي التصاميم ومراعاة 

جميع األذواق.
املزايا أرتأت    وبني أن شركة 
الڤلل اجلاهزة للبيع  أن تطرح 
في السوق الكويتي عالوة على 
طرحها في السوق االماراتي، إميانا 
منها برغبة املواطنني الكويتيني 

 فريق «برقان» في وزارة التربية

 «برقان» يعّرف موظفي «التربية» بحساب «يومي»
 قام بنك برقان بعرض خدمات 
البنك وخاصة حســــاب يومي 
واملزايا واخلدمات التي يقدمها، 

وذلك ملوظفي وزارة التربية.
  وأوضح فريــــق بنك برقان 
ملوظفي الوزارة جميع املزايا التي 
الرائد  يحملها حساب «يومي» 
الكويت  واألول من نوعــــه في 
حيث مت شــــرح كل مــــا يتعلق 
بهذا احلساب وأهمية فتح هذا 

احلساب.
  وقال البنك في بيان صحافي 
ان الزيارة شهدت تقدمي توضيح 
تعريفي عن حســــاب «يومي» 
وكيفيــــة فتــــح هذا احلســــاب 
مببلــــغ ٥٠٠ دينار وإيداعها في 
احلساب ملدة ٣٠ يوما ليتم بعدها 
اليومي تلقائيا  دخول السحب 
والذي يوفر فرصا يومية للفوز 
بجائزة مقدارها ٥٠٠٠ دينار في 
السحوبات التي جتري يوميا ما 
عدا أيام عطلة نهاية األســــبوع 

والعطالت الرسمية.

رئيس مدراء املجموعة املصرفية 
الشــــخصيةـ  مدير عام في بنك 
برقــــان: منيرة املخيــــزمي «إن 
زيارتنا إلى وزارة التربية جزء 
مــــن التزامنا املســــتمر بزيارة 
مختلف اجلهات واملؤسســــات 
احلكومية للتعريف مبنتجاتنا 
وخدماتنا وذلــــك خللق قنوات 
تواصل أفضل مع مختلف شرائح 

املجتمع».
  وأضافت: «إنها فلسفتنا التي 
نؤمن بها وفق شعارنا ومبدأنا 
«أنت دافعنا» وهو الذي يشكل لنا 
دافعا لتطوير اخلدمات واملنتجات 
التي صممت لتلبي احتياجات 

عمالئنا.
  ويقوم بنك برقــــان بتنفيذ 
العديد من الزيارات بشكل دوري 
إلى مختلف الهيئات واملؤسسات 
في القطاع العام واخلاص لتقدمي 
الدعــــم ملوظفي هــــذه اجلهات 
وتعريفهــــم مبنتجاتنا وتقدمي 

احللول املصرفية الرائدة لهم. 

  وأشــــار فريق البنك إلى أن 
كل ٥٠ دينارا في احلساب متنح 
العميل فرصة إضافية في السحب 

ما يعني أن زيادة حجم اإليداع 
مبضاعفــــات ٥٠ يعنــــي زيادة 
مســــتمرة في عدد مرات دخول 

الســــحب وبالتالي زيادة فرص 
الفوز.

  وعــــن هــــذه الزيــــارة قالت 


