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 تقلبات معتدلة شهدتها العمالت الرئيسية خالل األسبوع الماضي  بعدما انضمت لعائلة «اآلب ستور» األوسع انتشارًا

 للسنة الثالثة على التوالي

 «زين» تطلق صفحتها الخاصة
   على الـ «فيس بوك» و«تويتر»

 «الوطني»: تثبيت «المركزي األميركي» للفائدة 
  دفع االسترليني ألعلى مستوى أمام الدوالر 

 قال تقرير بنك 
الكويت الوطني 
ان أســـــواق 
العمالت شهدت 
تقلبات معتدلة خالل االســــبوع 
املاضي بينما تركز االهتمام على 
ما سيتمخض عنه اجتماع مجلس 
االحتياط الفيدرالي ومؤمتر القمة 
األوروبي إلى جانــــب األنباء عن 
خفض التصنيف االئتماني للديون 
السيادية. وعلى هذه اخللفية، مت 
تداول اليورو ضمن نطاق ١٫٣٤٩٨ 

– ١٫٣١٣٠ دوالر.
التقريــــر أن اجلنيه    وأوضح 
اإلسترليني بلغ أعلى مستوى له 
خالل األسبوع مسجال ١٫٥٩١٠ مقابل 
الدوالر وأدنى مســــتوى ١٫٥٤٥٣ 
دوالر، وتأثــــر باألرقام الضعيفة 
التداول  للعمالة وأقفل في نهاية 

مساء اجلمعة على ١٫٥٥٣٥.
  من جهة أخرى اســــتمر تداول 
الني اليابانــــي ضمن نطاق ضيق 
نســــبيا (٨٤٫٥٠ – ٨٢٫٨٠) مقابل 
العملــــة األميركيــــة، بينما عزز 
الفرنك السويسري موقفه مقابل 
الدوالر ليصل إلى ٩٥٫٥٠ وكان قد 
شهد في وقت سابق من األسبوع 
تداوالت بســــعر ٩٨٫٥٥. وأخيرا، 
وصــــل الدوالر األســــترالي خالل 
األسبوع إلى مستوى التعادل مع 
العملة األميركية قبل أن يتراجع 
إلى ٠٫٩٨٧٠ في نهاية التداول ليوم 
انه كما  اجلمعة.وذكر «الوطني» 
كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى 
الفيدرالي على  مجلس االحتياط 
أسعار الفائدة عند مستواها احلالي 
التزامه  القريب من الصفر وكرر 
باإلبقاء على أســــعار الفائدة عند 
مستواها احلالي واملتدني بشكل 
اســــتثنائي لفترة زمنية أطول. 
باإلضافة إلى ذلك، صرح املجلس 
النشــــاط االقتصادي اليزال  بأن 
بطيئا لدرجة ال تسمح بتخفيض 
مستوى البطالة، كما كرر التزامه 
بشراء ما قيمته ٦٠٠ مليار دوالر 
من السندات بهدف حتفيز النمو 

وخلق وظائف جديدة.

  ارتفاع التضخم

  وبني «الوطني» أن التقارير التي 
صدرت خالل األســــبوع تدل على 
أن أســــعار املنتجات االستهالكية 
واإلنتاجية سجلت ارتفاعا طفيفا 
خالل شهر نوفمبر فيما ميكن أن 
يفســــر بأنه دليل على أن نشاط 
االقتصــــاد األكبر فــــي العالم بدأ 
يتسارع، فقد ارتفعت أسعار السلع 
٠٫١٪ للشهر  االستهالكية بنسبة 
اخلامس علــــى التوالي وارتفعت 
أسعار الســــلع األساسية بنسبة 
٠٫١٪ أيضا في أول تقدم يســــجله 
هذا املؤشــــر بعد ثالثة أشهر من 
األداء املســــتقر. أما أسعار السلع 

اإلنتاجية، فقد ارتفعت بنسبة ٠٫٣٪ 
مقارنة بالتوقعات بأن تبلغ نسبة 

االرتفاع ٠٫٢٪.
   وأشار الى أن االقتصاد األميركي 
أظهر دالئل جديدة على تســــارع 
مسيرة التعافي، فقد انخفض عدد 
املطالبات األولية بالتعويض عن 
فقــــدان الوظيفة بـ ٣٫٠٠٠ مطالبة 
إلــــى ٤٢٠٫٠٠٠ مطالبة،  لتصــــل 
ويتوافــــق هــــذا األداء مع االجتاه 

التنازلي لعدد هذه املطالبات.
  وجتدر اإلشارة إلى أن املتوسط 
املتحرك لفترة األســــابيع األربعة 
املاضية انخفض لألسبوع السادس 
علــــى التوالي ليصل إلــــى أدنى 

مستوياته منذ سنتني.

  مبيعات التجزئة

  وأشار «الوطني» الى أن مبيعات 
التجزئة ارتفعت للشهر اخلامس 
التوالي في شــــهر نوفمبر،  على 
ويعزى هذا األداء بشكل رئيسي 
إلى موجة التسوق في فترة األعياد، 
األمر الذي يضيف دالئل متزايدة 
على حتقيق حتسن كبير في معدل 
النمــــو االقتصادي خــــالل الربع 
األخير من السنة، حيث ارتفعت 
املبيعات بنسبة ٠٫٨٪ في نوفمبر، 
وهي نسبة تفوق قليال من النسبة 

التي كانت متوقعة.
   وذكر «الوطني» أن عدد عمليات 
بدء إنشاء املساكن اجلديدة سجل 

في شــــهر نوفمبــــر ارتفاعا أعلى 
بدرجة بسيطة مما كان متوقعا، 
لكن انخفاضا غير متوقع في عدد 
تصاريح إنشاء املساكن اجلديدة 
في الفتــــرة املقبلــــة (ليصل إلى 
أدنى مستوياته منذ سنة ونصف 
السنة)، يعكس استمرار ضعف 
ســــوق العقار السكني حتى بعد 
التعافي  أن أصبحــــت مكاســــب 

االقتصادي أكثر وضوحا.
  وقد ارتفعت عمليات بدء إنشاء 
املساكن اجلديدة بنسبة ٣٫٩٪ لتصل 
إلى معدل ســــنوي يبلغ ٥٥٥ الف 
وحدة بعد أخذ العوامل املوسمية 
بعني االعتبار، مقارنة بالتوقعات 
بأن يبلغ هذا العدد ٥٥٠ ألف وحدة.
أما تصاريــــح البناء اجلديدة فقد 
تراجع عددها بنسبة ٤٫٠٪ ليصل 
إلى ٥٣٠ ألف وحدة خالل الشــــهر 
املاضي، وهو أدنى مســــتوى لهذا 
املؤشــــر منذ شــــهر أبريل ٢٠٠٩ 
ويعزى هذا األداء إلى بقاء معدل 
البطالة عند مستوى البطالة عند 
٩٫٨٪ واستمراره في الضغط على 

هذا القطاع الذي اليزال هشا.
   وأشار «الوطني» إلى أن قادة 
دول االحتاد األوروبي اجتمعوا على 
مدى يومني خالل األسبوع املاضي 
لبحث سبل معاجلة أزمة الديون 
التي اليزال لهيبها يســــتعر منذ 
سنتني بعد أن ضربت كال من اليونان 
وإيرلندا وبدأت تهدد باالنتشار إلى 

إسبانيا والبرتغال.
  وقرر البنك املركزي األوروبي 
رفع قاعدته الرأسمالية إلى الضعف 
تقريبا للمساعدة في توفير احلماية 
من اخلســــائر لهذه املؤسسة مع 
استمرار قيامها بشــــراء سندات 
مختلف الــــدول األعضاء في إطار 
جهودهــــا ملواجهة أزمــــة الديون 
السيادية. وسيرفع البنك املركزي 
الكائن مقره في مدينة  األوروبي 
فرانكفورت رأسماله بـ ٥ مليارات 
يورو ليصــــل إلى ١٠٫٧٦ مليارات 

يورو، اعتبارا من ٢٩ ديسمبر.
  في تذكير للمســــتثمرين بأن 
مشكالت امليزانيات العامة حلكومات 
دول منطقة اليورو لم تنته بعد، 
قامــــت وكالة التصنيــــف موديز 
بتخفيض درجة التصنيف االئتماني 
السيادي إليرلندا بخمس نقاط من 

AA٢ إلى BAA١ يوم اجلمعة.
  وكانت الوكالة قد صرحت في 
وقت سابق من األسبوع بأنها تعكف 
على النظــــر في تخفيض محتمل 
لتصنيف إسبانيا البالغ Aa١، وقالت 
إنها قلقة بشأن حاجة اسبانيا لقدر 
كبير من التمويل لديونها إلى جانب 
القلق بشأن وضع بنوكها املثقلة 
بالديــــون، وأضافــــت موديز أنها 
ال تســــتبعد جلوء إسبانيا لطلب 
للمســــاعدة من خالل «تسهيالت 

االستقرار املالي األوروبي».
  جاء منو قطاع اخلدمات األكبر 
حجما في منطقة اليورو هذا الشهر 
أبطأ بكثيــــر مما كان متوقعا. أما 
قطــــاع اإلنتــــاج الصناعي، الذي 
كان حتى اآلن احملرك الرئيســــي 
للتعافي االقتصادي، فقد ســــجل 
معدل منو أعلى مما كان يعتقد في 
السابق. ويستدل من أداء مؤشر 
مديري الشــــراء لقطاع اخلدمات 
في منطقة اليــــورو والذي يقوم 
على أساس اســــتطالعات تشمل 
حوالــــي ٢٫٠٠٠ مؤسســــة أعمال 
تتراوح ما بني البنوك واملطاعم، 
أن هذا املؤشــــر هبــــط إلى ٥٣٫٧ 
نقطة في شهر ديسمبر مقارنة بـ 
٥٥٫٤ نقطة في نوفمبر. واليزال 
املؤشــــر فوق خط الـ ٥٠٫٠ نقطة 
وهو املســــتوى الذي يفصل بني 
التقلص والنمو، وذلك منذ شهر 
نوفمبــــر ٢٠٠٩، إال أن املســــتوى 
احلالي اليزال دون املستوى الذي 
أجمعت عليه األسواق، وهو ٥٥٫٢ 
نقطة. أما مؤشــــر مديري الشراء 
لقطاع اإلنتاج الصناعي، فقد ارتفع 
في شهر ديسمبر إلى ٥٦٫٨ نقطة، 
وهو أعلى مســــتوى له منذ شهر 
أبريــــل، مقارنة بـ ٥٥٫٣ نقطة في 
نوفمبر.وبني «الوطني» أن مبيعات 
التجزئة ســــجلت فــــي بريطانيا 
في شــــهر نوفمبر أداء أقوى مما 
كان متوقعا وقبل أن يبدأ موسم 
الرئيسي مبناسبة عيد  التسوق 
املبيعات  ارتفعــــت  امليالد، فقط 
بنسبة ١٫١٪ سنويا في أقوى أداء 
لها منذ شــــهر يوليو، مقارنة بـ 
٠٫٣٪ في شــــهر أكتوبر، في حني 
ارتفاعا  املراقبون يتوقعون  كان 

بنسبة ٠٫٧٪.  

 «اتصاالت» تفوز بجائزة أفضل مزود 
  لخدمات المبيعات للمشغلين في الشرق األوسط

 «الدولي» استضاف فريقًا من معهد «فليكس الصحي»
 اســــتضاف بنك الكويت الدولي مبقره الرئيســــي فريقا من معهد 
فليكــــس الصحي وذلك في إطار حــــرص البنك على االهتمام بصحة 
موظفيه وتشــــجيعهم على اتباع أمناط وأســــاليب غذائية متوازنة 

وسليمة، تساعدهم على التمتع بحياة صحية أفضل.
  وأوضح «الدولي» في بيان صحافي أن استضافة فريق من معهد 
فليكس الصحي تأتي ضمن البرنامج االجتماعي الذي وضعه البنك 
للتواصل مع املوظفني، وتشــــجيعهم على إحــــداث تغيير في أمناط 
حياتهم للحد من أمراض العصر، وأهمها الســــمنة وأمراض السكري 
والكوليســــترول والقلب، حيث لقيت ترحيبا كبيرا من قبل موظفي 
البنك.وقد قام معهد فليكس بعرض منتجاته وخدماته الصحية على 
العاملني فــــي البنك، وإجراء الفحوصات واالختبــــارات الطبية التي 
وفرها فريق متخصص في التغذية، وشملت هذه الفحوصات قياس 
نسبة الدهون في اجلسم، قياس السعرات احلرارية وتقدمي استشارات 
صحية، تقدمي مأكــــوالت خفيفة من قطاع «فليكس غورميه»، قياس 
نسبة السكر في الدم وضغط الدم، توزيع دعوات مجانية شاملة جميع 
قطاعات الشركة، باإلضافة إلى تقدمي خصومات مميزة ملوظفي البنك 

لالشتراك في املعهد الصحي أو «فليكس غورميه». 

 أطلقت شركة زين صفحتها 
الرسمية على موقع الـ «فيس 
بوك» و«تويتر» لتدشن بذلك 
مرحلــــة جديدة فــــي قنوات 
اتصالهــــا االجتماعيــــة مــــع 
عمالئها من خالل أشهر املواقع 
العاملية اإلخبارية والتواصل 

االجتماعي.
  وأعلنت «زين» التي حتتفظ 
بريادة الســــوق الكويتية في 
قطــــاع االتصاالت فــــي بيان 
صحافي أن عميل زين أصبح 
مبقدوره اإلطالع على أحدث 
األخبــــار املتعلقــــة بعروض 
الشــــركة من خالل  وخدمات 
صفحتها على «الفيس بوك» 
و«تويتر» بشكل متزامن مع 
كل ما تطرحه زين من منتجات 
وتطبيقات في الســــوق، «إن 
إطالق زيــــن لصفحتها على 
الفيس بــــوك وتويتر يعكس 
للشــــركة  العــــام  التوجــــه 
باالستفادة من مثل هذه النوعية 
من التطبيقات، التي باتت تلقى 
رواجا كبيرا في اآلونة األخيرة، 
ملستخدمي شبكة االنترنت» هذا 
باإلضافة إلى صفحتها اخلاصة 
العاملي  الڤيديــــو  على موقع 
«يوتيــــوب» والــــذي تعرض 
املتميزة  فيه جميع إعالناتها 
والتي القــــت ومازالت تالقي 
استحسان عمالئها. وذكرت زين 
انها وفي سياق تعزيز روابط 
االتصال والتواصل االجتماعي 
الذي تعتبره املؤشر احلقيقي 
ملتانة العالقة التي تربطها مع 
عمالئها قامت بإطالق ماسنجر 

البالك بيري اخلاص بها لتكون على مقربة من مستخدمي هواتف 
البالك بيري.

  وبينت الشركة انها تسلك كل الطرق التي من املمكن أن تفتح لها 
نوافذ اتصال مباشرة مع عمالئها، وهي في هذا اإلطار تسعى جاهدة 
إلى االستفادة من التطبيقات التكنولوجية احلديثة في تعزيز هذا 
احلوار، مبينة أن عمالء زين بإمكانهم إضافة عنوان البالك بيري 

املاسنجر ٢٢FFFF٧E:pin، ليكونوا على اتصال دائم معها.
  وأوضحت الشركة ان مثل هذه املواقع قربت املسافات كثيرا وقدمت 
وسيلة مباشرة وسهلة الوصول إلى كل املعلومات واخلدمات لتي 
يحتاجها العميل، و«قد فتحت زين نافذة كبيرة لعمالئها بإطالق 
هذه الصفحات، فكل عميل بات لديه القدرة اآلن على االطالع على 
جميع احلمالت الترويجية ومنتجات وخدمات الشــــركة بشــــكل 

متزامن مع طرحها مباشرة في السوق».
  وأكدت «زين» انها تســــعى جاهدة لالســــتفادة من تكنولوجيا 
االتصاالت واملعلومات، فمع ظهور شريحة كبيرة من مستخدمي 
الهواتف الذكية وتصفح االنترنت، تطورت كثيرا لغة احلوار بني 
الشــــركات وعمالئها وبدأت تأخذ قنوات جديــــدة تتواءم مع هذه 
احلركة الســــريعة، «فكان من الطبيعي أن تبتكر الشــــركة قنوات 
اتصال جديدة لتواكب هذا التطور السريع في صناعة االتصاالت، 
كما أن الشــــركة باتت مطالبة بزيادة ســــرعة إيقاع حركتها حتى 

تتقابل مع طموحات ورغبات العمالء».
  اجلدير بالذكر ان شركة زين كانت أول شركة اتصاالت في الكويت 
تطلق تطبيقها اخلاص على أجهزة اآلي فون وتتمتع بعضوية اآلب 

ستور للشركات (املستودع اإللكتروني لتطبيقات اآلي فون).
  وعلى جانب آخر أشــــارت زين إلــــى أنها ملتزمة بتقدمي أفضل 
اخلدمات مبا يتفق مع طموحات عمالئها، مع تركيزها على اجتاهاتهم 
في استخدام النواحي التكنولوجية التي باتت سمة العصر الذي 
نتعايش فيه اآلن، مشــــيرا إلى أن هذه اخلطوة ستعزز كثيرا من 

مساعيها في هذا االجتاه.
  واجلدير بالذكر أن اهتمامات زين ســــتظل موجهة للعميل في 
املقام األول، وســــتظل تتبع اجتاهاته في التعاطي مع تكنولوجيا 
االتصــــاالت، وهي في طرحها لهــــذه اخلدمة تؤكد أن عميلها ميثل 
أولوية قصوى لها وأن عليها أن تسخر جميع إمكانياتها وخدماتها 

في سبيل توفير سبل الراحة عند استخدامه لشبكتها.

  نقاط التواصل االجتماعي مع زين:

pin:٢٢FFFF٧E :بالك بيري مسنجر  
http://www.facebook.com/q٨zain :فيس بوك  
http://www.twitter.com/ZainKuwait :تويتر  

 http://www.youtube.com/ZainTelecom :يوتيوب  

 حصلت شركة «اتصاالت» للسنة الثالثة على 
التوالي على جائزة «أفضل مزود خلدمات املبيعات» 
 Capacity Magazine في الشرق األوسط من مجلة
وذلك خالل حفل توزيع «جوائز السعة» السنوي 
الذي نظمته املجلة في العاصمة الهولندية أمستردام.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن اجلائزة متثل 
اعترافا بريادة «اتصاالت» في تقدمي اخلدمات الذكية 
وفي تطوير مجموعة من اخلدمات تتعدى مجرد 
الربط ونقل البيانات إلى تقدمي خدمات ذات قيمة 

مضافة.
  وبهذه املناســـبة، قال نائـــب الرئيس واملدير 
التنفيذي ـ «وحدة خدمات املشغلني واملبيعات» ـ 
«اتصاالت» علي أميري: هذا الفوز تتويج جلهودنا 
في تطوير أعمالنا، حيث قمنا في هذا العام باإلعالن 
عن إســـتراتيجية «املركز الذكي» وهو أهم مركز 

لتقدمي خدمات املشغلني يتضمن مركز احملتوى، ومركز السعة، ومركز 
بروتوكول االنترنت، ومركز الهاتف املتحرك، ومركز املكاملات الصوتية. 
وهذا ميكننا من تسهيل الوصول ملجموعة متطورة من خدماتنا مبا 
فيها خدمات التجوال التي تســـمح اليوم للمشغلني بالتواصل عبر 

شبكة تتضمن أكثر من ٦٠٠ اتفاقية جتوال حول 
العالم بأسهل طريقة ممكنة.

  ومتكنت «اتصاالت» بفضل استثماراتها الكبيرة 
في مجال زيادة الســـعة من تأسيس مركز إقليمي 
لبيانات االنترنت. ففي وقت مبكر من هذا العام، 
انتهت «اتصاالت» من متديد نظام كابل شرق أفريقيا 
البحري (تيمز)، وهو أول كابل يصل شرق أفريقيا 
مع العالم بشـــكل يتيح خدمات النطاق العريض 
للماليني من األشـــخاص في هذه القـــارة بتكلفة 
تنافســـية. وفي عام ٢٠١٠، وقعت «اتصاالت» مع 
شركاء آخرين في القطاع اتفاقية إنشاء وصيانة 
«شبكة الكابالت اإلقليمية» (RCN) وهي شبكة كابالت 
متعددة ذات ســـعات عالية، متتد برا من اإلمارات 
العربية املتحدة إلى أوروبا مرورا باململكة العربية 
السعودية، واألردن، وسورية، وتركيا. وستدعم 
بفضل ســـرعتها العالية وعملها النمو الكبير املتوقع في عدد عمالء 
«اتصاالت» داخل دولة اإلمارات، وســـيكون لها دور كبير في العمل 
كشبكة احتياطية للكوابل البحرية باإلضافة الى دورها في حتسني 

معدالت سرعات النطاق العريض في املنطقة. 

 فريق معهد فليكس الصحي في ضيافة «الدولي»

 الدوالر يعزز مكاسبه أمام العمالت 

 «ستاندرد آند بورز»
   ترفع تصنيف الصين

ــتاندرد آند بورز قامت  ــر الوطني أن وكالة س  بني تقري
خالل األسبوع املاضي برفع التصنيف االئتماني للصني على 
ــاس صغر حجم أعباء ديون احلكومة الصينية «وفرص  أس
ــب  ــتثنائية» لثاني أكبر اقتصاد في العالم، حس النمو االس
ــة التصنيف االئتماني  ــة. وبذلك تتعادل درج تعبير الوكال
ــي - AA (بعد رفعها من +A) من  ــل األجل اجلديدة وه طوي
ــتاندرد آند بورز مع درجة التصنيف من قبل وكالة  قبل س
موديز التي رفعت درجة التصنيف السيادي للصني بدرجة 

واحدة خالل الشهر املاضي. 

 تقـرير 

 في سياق العالقات المميزة التي تربطه بكبرى المؤسسات المحلية واإلقليمية

 ..والبنك ينظم دورات تدريبية 
  لموظفي «مؤسسة البترول» عن العمل المصرفي

الوطني  الكويـــت   نظم بنك 
دورة تدريبية مكثفة ملجموعة 
من موظفي مؤسســـة البترول 
الكويتية حول مبادئ وأساسيات 

العمل املصرفي.
  ويأتي تنظيم هذه الدورة التي 
جرت بحضور مدير عام املجموعة 
املصرفية للشركات مازن الناهض 
في سياق العالقات املميزة التي 
تربط بنك الكويت الوطني بكبرى 
الشـــركات واملؤسسات احمللية 
واالقليمية، وبصـــورة خاصة 
الشـــركات الوطنية العاملة في 

القطاع النفطي في الكويت.
  وقال مديـــر أول ادارة قطاع 

النفط والبتروكيماويات في بنك 
الكويت الوطني سعود القمالس، 
الذي تولى تقـــدمي احملاضرات 
النظريـــة في الـــدورة، إن هذه 
اخلطوة تأتي فـــي اطار التزام 
البنك مبسؤولياته االجتماعية، 
والســـيما ما يتصل منها بدعم 
العمالة الوطنية والسعي الدائم 
لتعزيز قدراتها املهنية على نحو 
ميكنها من املساهمة الفعالة في 
عملية التنمية الشاملة في البالد، 
كما أنها تأتي جتســـيدا الهتمام 
الوطنـــي على تعزيز  وحرص 
عالقاته الراسخة مع أهم القطاعات 
والفعاليات االقتصادية احليوية، 

والسيما الشركات واملؤسسات 
الوطنية املعنية بصناعة النفط 
التي تشكل العصب  ومشتقاته 

الرئيسي القتصاد الكويت.
الدورة  أن  القمالس    واضاف 
التدريبيـــة التـــي نظمها البنك 
ملجموعة من موظفي مؤسســـة 
البتـــرول الكويتيـــة تدخل في 
اطار مشروع «اعرف مصرفك» 
وقد اســـتغرقت يوما واحدا من 
احملاضـــرات النظرية في مركز 
التدريب البترولي تلتها جوالت 
ميدانية منتظمـــة على الدوائر 
واالقسام املختلفة داخل البنك.

  وجتدر االشـــارة الى أن بنك 

الوطني ال يزال يشكل  الكويت 
االختيار املصرفي االول للشركات 
واملؤسســـات املرموقة احمللية 
واالجنبية، وهو يتمتع بعالقات 
مصرفية ومالية متميزة وراسخة 
مع أبرز مؤسسات الدولة، وفي 
مقدمها مؤسسة البترول الكويتية 
وشركاتها التابعة والعاملة في 
ادارة  الكويـــت والتي تتولـــى 
وتشـــغيل القطـــاع النفطي في 
ادارة  الوطني  البالد، وميتلـــك 
خاصة للنفط والبتروكيماويات 
تضم فريقا متمرســـا ومتكامال 
يقوم على توفير أرقى اخلدمات 
املصرفية لهذا القطاع احليوي. 

 لقطة جماعية للمتدربني مع مازن الناهض وسعود القمالس


