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»كواليتي نت« تطرح خدمات جديدة 
في مشاركتها بمعرض »إنفو كونكت 2011«

أعلنت شركة كواليتي نت عن 
مشاركتها في معرض انفو كونكت 
2011 الذي يعد أهم املعارض في مجال 
صناعة االتص����االت وتكنولوجيا 
املعلوم����ات التي تقام س����نويا في 
الكويت على أرض املعارض الدولية 
مبشرف خالل الفترة من 30 يناير 

اجلاري إلى 5 فبراير املقبل.
وقالت الشركة في بيان صحافي 
ان هذه املش����اركة تأتي جريا على 
عادتها كل عام وحرصا منها على 
التواص����ل مع عمالئه����ا احلاليني 
والعمالء اجلدد املهتمني باحلصول 
على اجلودة والسعر واملنتج املبتكر 

واالطالع على أحدث العروض واخلدمات واالبتكارات 
التكنولوجية التي متثل مستقبل صناعة االنترنت.

وأك����د مدير عام خدمة قطاع االفراد في »كواليتي 
نت« عيس����ى الكوهجي ان الش����ركة تأمل في تقدمي 
خدمات اإلنترنت واحلل����ول األخرى لكل بيت وفرد 
في الكويت، وتعمل على توفير خدمات تتناسب مع 
احتياجات شتى الفئات كطالب املدارس واجلامعات 
والشباب املهتمني باأللعاب وناقلي امللفات كبيرة احلجم 
كاملوس����يقى واألفالم والتطبيقات األخرى الثقيلة، 

كما تقدم »كواليتي نت« مجموعة 
جديدة من خدمات االنترنت التي 
تطرح ألول مرة في الكويت وتلبي 
جميع املستويات واالحتياجات 
عل����ى حد س����واء، باإلضافة إلى 
الع����روض والباق����ات املختلفة 
التي تتناسب مع احتياجات كل 

مستخدم على حدة.
وتوق����ع أن تكون مش����اركة 
»كواليت����ي ن����ت« مختلف����ة عن 
االلتزام  السابقة، مع  املشاركات 
بضمان حصول العميل على أعلى 
مس����تويات اجلودة واخلدمات 
األح����دث عاملي����ا، باإلضافة إلى 
صياغة متأنية ألسعار اخلدمات والباقات بحيث تكون 
»كواليتي نت« محطة ش����راء واحدة لكافة متطلبات 

العميل التكنولوجية واملعلوماتية. 
واشار الكوهجي إلى أن املعرض سيكون مبثابة 
فرصة ذهبية سواء بالنسبة للعمالء احلاليني أو اجلدد، 
ذل����ك أن »كواليتي نت« أعدت لعمالئها مجموعة من 
املفاجآت واملميزات بدءا من تقدمي األسعار التنافسية 
واجلوائز القيمة التي تشمل سيارات وأجهزة الكترونية 

وغيرها.

عيسى الكوهجي 

من أشهر الشخصيات العالمية والحاصل على جائزة بوليتزر المرموقة

»الوطني« يستضيف خبير الطاقة العالمي دانيال يرغين 
للحديث عن مستقبل الطاقة في ندوته العالمية السنوية

يس����تضيف بنك الكويت الوطني خبير الطاقة العاملي احلائز على 
جائزة بوليتزر املرموقة د.دانيال يرغني في ندوته الس����نوية العاملية 
التي س����تقام يوم 2 فبراير املقبل بعنوان »مستقبل الطاقة اجلديدة«، 
يتحدث خاللها أمام عمالء البنك وكبار الضيوف واملسؤولني عن آخر 
املستجدات والتطورات االقتصادية واجليوسياسية على الساحة العاملية 

وتأثيراتها على املنطقة وتوقعاته ملستقبل أسواق الطاقة والنفط. 
 ويع����د داني����ال يرغني مرجع����ا عاملي����ا مرموقا في مج����ال الطاقة 
 والسياس����ات الدولي����ة واالقتص����اد ويلع����ب دورا مهما ف����ي قطاع 
 الطاق����ة العامل����ي. وق����د حاز جائ����زة بوليت����زر العاملية عل����ى كتابه  
»The prize: The Epic Quest For Oil, Money and Power« )اجلائزة: ملحمة 
السعي إلى النفط، املال والسلطة( الذي نال شهرة عاملية واسعة وترجم 
إلى 17 لغة، كما أعيد نش����ره مؤخرا بطبعة جديدة محدثة، باإلضافة 
جائزة الواليات املتحدة األميركية للطاقة ل� »إجنازات العمر في مجال 

الطاقة والترويج للتفاهم العاملي«.

ويحظى يرغني بشهرة عاملية واسعة كمؤلف وقيادي في مجال 
األعمال، وهو مؤس���س ورئيس معهد كامبري���دج ألبحاث الطاقة، 
احدى أهم املؤسسات االستشارية في هذا املجال. وقد ترأس يرغني 
في مس���يرته املهنية الطولية مركز أبحاث وتطوير استراتيجيات 
الطاقة التابع لوزارة الطاقة األميركية، كما يش���غل منصب عضو 

في املجلس الوطني األميركي للطاقة.
وقد اختير يرغني من بني أكثر 500 ش����خصية مؤثرة في الواليات 
املتحدة األميركية في مجال السياس����ات اخلارجية. كما يشغل حاليا 
مناص����ب قيادية في العديد من املؤسس����ات واملنظم����ات العاملية مثل 
مجلس األعمال األميركي الروسي، واملجلس االستشاري الدولي حول 
سياسات الطاقة التابع حلكومة سنغافورة، واملجلس االستشاري ملعهد 
ماستشوسس للتكنولوجيا )MIT(، إلى جانب كونه محاضرا وضيف 
ش����رف في العديد من املعاهد واجلامعات املرموقة مثل مركز دراسات 

العوملة التابع جلامعة يال املعروفة.

على ضوء التطورات اإليجابية في منطقة اليورو

أطلق حملته »معًا نرسم االبتسامة« للعام الثاني 

»الوطني«: الدوالر يتراجع واليورو الرابح األكبر

»بوبيان« يزور جناح األطفال في مستشفى ابن سينا

وص���رح رئيس البنك املركزي األوروبي، جان � كلود 
تريش���يه، في مؤمتر صحافي بعد اتخاذ القرار املذكور، 
بأن منطقة اليورو تواجه ضغوطا تضخمية على املدى 
القصير نتيجة لتطورات تتعلق بأسعار السلع، وأضاف 
أنه ينبغي متابعة األس���عار عن كثب خاصة بعد أن قفز 
مع���دل التضخم في اثنتني م���ن دول منطقة اليورو إلى 
2.2% للمرة األولى منذ سنتني، متجاوزا احلد املستهدف 
م���ن قبل البنك املركزي األوروب���ي والذي يقل قليال عن 
2%. وأثارت تصريحات تريشيه توقعات بأن يلجأ البنك 
املركزي األوروبي لرفع أسعار الفائدة خالل فترة أقصر 
مما كان متوقعا على الرغم من املخاوف املتعلقة بالديون 
والتي التزال تلقى بظاللها القامتة على اقتصاديات دول 

اليورو بأسرها.
كما أظهر املستثمرون شهية منفتحة على سندات دين 
البرتغال وإسبانيا وكذلك إيطاليا خالل األسبوع املاضي 
عند انطالق مزادات ديون هذه الدول لسنة 2011، األمر الذي 
حد من املخاوف بشأن تصاعد أزمة الديون اخلاصة بدول 
منطقة اليورو. فقد باعت البرتغال ما قيمته 1.249 مليار 
يورو من الس���ندات التي تستحق في موعدين مختلفني، 
بينما باعت إسبانيا سندات بقيمة 3 مليارات يورو تستحق 
بعد خمس سنوات، وكانت هذه اإلصدارات قريبة من احلد 

األقصى املتاح خلزينة كل من الدولتني.
وباملقياس ذاته، باعت إيطالي���ا ما قيمته 6 مليارات 
يورو من السندات في إصدارين يستحقان بعد 5 سنوات 
و15 سنة. وقد س���اعد جناح هذه اإلصدارات على تهدئة 
التكهنات بأن األزمة، التي أجبرت كال من اليونان وإيرلندا 
لطلب املس���اعدة في السنة املاضية، س���وف تتكرر مع 

البرتغال وإسبانيا.

بنك إنجلترا يثبت الفائدة

على صعيد االقتصاد البريطاني، أبقت جلنة السياسة 
النقدية ببنك إجنلترا األسبوع املاضي أسعار الفائدة عند 
مستواها املتدني بش���كل قياسي والبالغ 0.5%، في قرار 
كان متوقعا على نطاق واس���ع من قب���ل احملللني وذلك 
بسبب ما ينجم عن أي ارتفاع ألسعار الفائدة من مخاطر 
تهدد مس���يرة التعافي االقتصادي ف���ي بريطانيا. وعلى 
الرغم م���ن تنامي الضغوط التضخمية، التزال أس���عار 
الفائدة مجمدة منذ ش���هر مارس 2009 حني كان الركود 
االقتصادي في أحلك مراحله. بلغ معدل ارتفاع أس���عار 
السلع االستهالكية 3.3% في شهر نوفمبر، ومن املتوقع أن 
يصل إلى 4% خالل األشهر القليلة القادمة بسبب ارتفاع 
تكاليف الطعام والوقود وزيادة الضريبة على املبيعات. 
على هذه اخللفية، تتوقع األسواق املالية أن يضطر بنك 
إجنلترا للتحرك ملواجهة التضخم وبدأت هذه األس���واق 
تتخذ مواقف الستيعاب االحتماالت القوية الرتفاع أسعار 

الفائدة في وقت ال يتجاوز شهر مايو املقبل.
وارتفع عجز امليزان التجاري للمملكة املتحدة في شهر 
نوفمبر بنسبة فاقت التوقعات ليصل إلى 8.73 مليارات 
جني���ه مقارنة ب� 8.59 مليارات جنيه في ش���هر أكتوبر، 
وأيضا مبقارنة بالتوقعات بأن ينخفض العجز إلى 8.33 
مليارات جنيه، وجتدر اإلشارة إلى أن هذا كان أكبر عجز 

جتاري للمملكة املتحدة منذ سنة 1980.

إلى 405.000 مطالبة وق����د جاء هذا االرتفاع بعد عمليات 
التوظيف الكبيرة التي جرت مبناسبة أعياد امليالد ورأس 
السنة، والتي جعلت الصورة تبدو أقل وضوحا خالل الشهر 
املاضي.  بينما ارتفعت أسعار السلع اإلنتاجية بنسبة فاقت 
ما كان متوقعا خالل شهر ديسمبر متأثرة بارتفاع أسعار 
الطاقة والطعام التي س����جلت ارتفاعا حادا خالل الفترة، 

بينما بقي معدل التضخم األساسي متدنيا.
وقد ارتفعت األسعار بنسبة 1.1% بعد ارتفاع بنسبة 
0.8% خالل شهر نوفمبر، لكن أسعار السلع اإلنتاجية 
باستثناء أسعار الطاقة والطعام ارتفعت بنسبة %0.2 

فقط، وهو أداء متوافق مع التوقعات.
وارتفعت تكلفة املعيش���ة في الواليات املتحدة في 
شهر ديسمبر بنسبة أكبر من تلك التي كانت متوقعة، 
ويعزى هذا االرتفاع بش���كل رئيسي إلى االرتفاع الذي 
ش���هدته أس���عار الوقود والطعام، بينما كانت النسبة 
السنوية الرتفاع أسعار السلع األخرى واخلدمات هي 
األدنى على اإلطالق، حيث ارتفع مؤش���ر أسعار السلع 
االستهالكية بنس���بة 0.5%، مقارنة بتوقعات املراقبني 

االقتصاديني بأن تبلغ نسبة االرتفاع %0.4.
كم���ا ارتفعت مبيعات التجزئة في الواليات املتحدة 
بنسبة 0.6% خالل شهر ديسمبر، وسجلت بذلك ارتفاعا 
للشهر السادس على التوالي، حيث اشترى املستهلكون 
كميات أكبر من الس���لع من محالت التجزئة عن طريق 
اإلنترنت واألسواق املركزية وشركات مواد البناء، وكان 

احملللون يتوقعون زيادة بنسبة %0.8.
وباستثناء قطاع الس���يارات الذي يتميز بالتقلب، 
ارتفعت مبيعات التجزئة بنس���بة 0.5%، حسبما أفاد 

تقرير وزارة التجارة خالل األسبوع املاضي.

المركزي األوروبي

على صعي���د منطقة اليورو، أبق���ى البنك املركزي 
األوروبي سعر الفائدة الرئيسي على حاله عند مستواه 
املتدني البالغ 1% وللشهر العشرين على التوالي، وجاء 

هذه القرار متوافقا مع توقعات االقتصاديني.

قال بنك الكويت الوطني في تقريره 
األس���بوعي حول تطورات األسواق 
العاملية، ان األس���بوع املاضي ش���هد 
حتوال في اجتاهات س���وق العمالت، 
حي���ث كان التركيز قويا على أزم���ة منطقة اليورو، ما 
أوجد ضغوطا كبي���رة على الدوالر، وأدى إلى تراجعه 

أمام العمالت الرئيسية.
وكان اليورو هو الرابح األكبر، حيث ارتفع إلى أعلى 
مستوياته منذ ش���هر مقابل العملة اخلضراء على أثر 
مبيعات قوية للس���ندات الصادرة عن كل من البرتغال 
وإسبانيا وبعد حتذير صادر عن رئيس البنك املركزي 

األوروبي من ارتفاع معدل التضخم.
وصعدت العملة األوروبية املوحدة إلى 1.3456 دوالر 
بعد أن بلغت 1.2871 دوالر، وهو أدنى مستوى لها خالل 

األسبوع.
أما اجلنيه االسترليني، فقد شهد أيضا تداوالت بأسعار 
كانت األعلى منذ شهر وصل من خاللها إلى 1.5888 مقابل 
الدوالر مدعوما بتكهنات برفع أسعار الفائدة في اململكة 

املتحدة خالل وقت أقصر مما كان متوقعا.
أما الني الياباني فقد بقي ضمن نطاق ضيق نس���بيا 
ما ب���ني 82.40 و83.30 دوالر/ ي���ن، بينما جرى تداول 
الفرنك السويسري ضمن حدود 0.9600 و0.9785 دوالر، 
في حني اقتصر تداول الدوالر االس���ترالي ضمن نطاق 
0.9800 – 1.0019 دوالر، وصع���د الدوالر الكندي مقابل 
العملة األميركية إلى أعلى مستوى له منذ عامني ونصف 
العام وشهد تداوالت عند مستوى 0.9840 دوالر خالل 

األسبوع.
وكان رئيس مجلس االحتياط الفيدرالي، بني برنانكي، 
قد قال في اجتماع عقد خالل األسبوع املاضي إن التوقعات 
بالنس���بة لالقتصاد األميركي قد حتسنت وأنه يتوقع 
حتسنا كبيرا على الوضع االقتصادي خالل سنة 2011، 
بحيث يحق���ق معدل منو ما بني 3 و4% خالل الس���نة 
احلالية، لكنه أضاف أن النمو قد ال يكون كبيرا بالقدر 
الكافي لتخفيف البطالة بالنسبة التي يرغب فيها صناع 

السياسة.
في غضون ذلك، تقل���ص العجز في ميزان التجارة 
األميركي وبشكل غير متوقع خالل شهر نوفمبر، حيث 
ارتفعت الصادرات إلى أعلى مستوياتها منذ ما يزيد عن 
سنتني، وانخفض العجز إلى 38.3 مليار دوالر مقارنة ب� 
38.4 مليارا في شهر أكتوبر، علما بأن احملللني االقتصاديني 
كانوا يتوقعون ارتف���اع العجز إلى 40.5 مليار دوالر، 
وبالتالي يكون العجز قد انخفض إلى أدنى مستوياته 

منذ شهر يناير 2010.
وارتفع بش����كل غير متوقع عدد املطالبات بالتعويض 
ع����ن فقدان الوظائف في الواليات املتحدة ليصل إلى أعلى 
مستوياته منذ شهر أكتوبر املاضي، فيما يدل على أن سوق 
العم����ل اليزال يتعرض لضغوط عل����ى الرغم من عالمات 
التحس����ن التي بدأت تظهر على االقتصاد، فقد ارتفع عدد 
األميركيني الذين يطالبون بتعويض عن فقدان الوظائف 
للمرة األولى إلى 445.000 شخص مقارنة ب� 410.000 في 
األسبوع السابق، في أكبر ارتفاع خالل أي أسبوع واحد منذ 
حوالي ستة أشهر ومقارنة بالتوقعات بأن ينخفض العدد 

هذا املنطلق قام البنك بتشكيل 
فريق تطوعي لزي���ارة اجنحة 
عالج االطفال في املستش���فيات 
احلكومية حتت شعار »معا نرسم 

االبتسامة«.

يعتبرون اللبنة االولى في بناء 
الوطن واملس���تقبل املشرق له، 
مضيفا ان الدين االسالمي حثنا 
عل���ى زيارة املريض كما اكد لنا 
على اهمية العمل التطوعي ومن 

والقت قب���وال وتفاعال من قبل 
هذه الفئ���ة، االمر الذي ادى الى 

اعادة احيائها من جديد.
وأكد أن البنك يؤمن مبسؤوليته 
االجتماعية جتاه االطفال الذين 

قتيبة البس���ام ان هذه الزيارة 
تأت���ي امت���دادا حلمل���ة البنك 
املنظمة لزيارة جناح االطفال في 
املستشفيات احلكومية واخلاصة 
والتي نظمه���ا في العام املاضي 

ق���ام عدد من اعض���اء فريق 
خدمة املجتمع م���ن املتطوعني 
واملتطوع���ات في بن���ك بوبيان 
ال���ى جن���اح االطفال  بزي���ارة 
ابن س���ينا تدشينا  مبستشفى 
حلملة »معا نرس���م االبتسامة« 
في عامها الثان���ي وهي احلملة 
التي اطلقها البنك العام املاضي 
اميانا منه مبسؤوليته االجتماعية 
جتاه مختلف ش���رائح املجتمع 

السيما االطفال.
وقام متطوعو البنك بتقدمي 
مجموع���ة من الهداي���ا لالطفال 
ال���ى قيامهم ببعض  باالضافة 
االنشطة التي شهدت تفاعال من 
قبل االطف���ال وعائالتهم، االمر 
الذي س���اهم ف���ي اخراجهم من 
جو املرض والدخول في اجواء 
البهجة والس���رور التي رسمت 

على محياهم.
كما قام البنك بالتبرع الطفال 
املستشفى بجهاز حاسوب شخصي 
محمول يستخدمه االطفال املرضى 

الذين ال يستطيعون احلركة.
وبه���ذا الصدد قال مدير أول 
االتصاالت والعالقات املؤسسية 

ها نحن اعزاءنا القراء نستفتح عاما جديدا ان شاء اهلل متفائلني ولكن مثقلني مبشاكلنا 
القدمية، فالتزال الكويت تخيم عليها تداعيات سحابة االزمة املالية التي ضربت اقتصادات 
املنطقة منذ الربع الثالث من عام 2008، والسؤال الطبيعي الذي يراود اجلميع هو »اشدعوة؟ 

للحني نشكي من االزمة املالية!!!«.
وبالتالي فاجلواب عن الس���ؤال هو: نعم، نح���ن ال نزال نتصارع مع التركة االقتصادية 
لهذه االزمة، فالعوامل املسببة لالزمة متعددة، ويبقى علينا أن نسعى لتجاوز هذه العقبات 
بشكل متسلس���ل وتدريجي ليتسنى لنا اخلروج من ظل هذه السحابة، فأين نحن اآلن في 

سياق مشوار التعافي هذا؟ 
ليس علينا سوى اجللوس أمام التلفزيون ملشاهدة االخبار أو مطالعة االقسام االقتصادية 
في اجلرائد اليومية التي لم تخل في الفترة السابقة من موضوع أو خبر يتعلق بهذه االزمة 
املزمنة التي ال تعاني منها الكويت فقط بل كذلك هو حال باقي دول اخلليج، مع التفاوت في 
درجة التأثر، ففي حني أن قيادات الدول العاملية اجتمعوا وتعاطوا مع االزمات التي واجهتهم 
باس���تخدام »املضادات احليوية االقتصادية« املطلوبة، النزال نحن في الكويت نتعامل مع 

االزمة باستخدام »بنادول املستوصف وغرغرة البالعيم«.
فبعد أن استقر وضع القطاع املصرفي واستكملت عملية »تنظيف الدفاتر« لدى البنوك 
حتت اش���راف البنك املركزي، ومن بعد أن اس���توعب املستثمرون في سوق االوراق املالية 
اخلس���ائر التي تعرضوا لها وتداركوا محافظهم االس���تثمارية، وأضف الى ذلك االستقرار 
النس���بي في قيمة االصول االستثمارية في الوضع الراهن، باالضافة الى التحرك احلكومي 
في س���ياق املضي في تنفيذ خطة التنمية )وان لم يتم تنفيذ الكثير منها( وهو على االقل 
»أضعف االميان« مبثابة اش���ارة صريحة بأن االنفاق احلكومي سيتسارع بشكل كبير في 
الس���نوات القادمة وبالتالي فان »اخلير بقبال«، فلم ال نرى انتعاشا في الشركات الكويتية 

سواء كانت استثمارية أم غيرها؟؟.... وذلك الننا »مغرزين في صبخة سوء االدارة«.
سواء كانت في القطاع احلكومي أو اخلاص.. فمشكلة سوء االدارة التزال العائق الرئيسي 
الذي يحول بيننا وبني النهوض من حالة »الغرازة« االقتصادية التي نعاني منها، فاالقتصاد 
الكويتي بقطاعيه العام واخلاص يحتاج الى كوادر ادارية من الدرجة االولى »وهي لالسف عملة 
نادرة في أسواقنا« لكي متسك زمام االمور وحتدد املسار والنهوض بنا الى ما نصبو اليه، 
ولكي يتمكنوا من حتقيق ذلك يجب على أصحاب »احلالل والقرار« أن يلتزموا املوضوعية 
وأن يق���روا بعدم قدرتهم على التعامل مع الوضع الراهن واالصغاء الى النصيحة الصادقة 

لتفويض من هم مؤهلون للقيام بهذه املهمة ومتكينهم من حتقيق هذه االهداف.

وفي النهاية...

دعوة من أيديليتي حملاربة »أزمة سوء االدارة«.

زاوية أسبوعية هادفة تقدمها كل اثنني شركة آيديليتي لالستشارات في إطار تشجيعها على إنشاء 
وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة القصور في األسواق 

الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.

*

أزمة 2011!!

Info@idealiti.com
www.idealiti.com

البريد اإللكتروني:
الموقع :

»البشر والكاظمي« تدشن صفحتها 
للتواصل االجتماعي على موقع الـ »فيس بوك«

تتيح التعرف على آخر العروض وتتبع أخبار »مرسيدس – بنز الكويت«

موقع الفيس بوك آخر االخبار 
عن س���يارات مرسيدس – بنز 
الصالون وعن أحدث احلمالت 
والعروض ومعلومات عن خدمة 
ما بعد البي���ع وأيضا برنامج 
»ProvenExclusivity« لسيارات 
»مرسيدس – بنز« املستعملة 

املعتمدة.

للمش���اركة من الكويت، حيث 
يرغب العمالء في احلصول على 
كم أكثر من املعلومات وعلى آخر 
االخب���ار والعروض من خالل 
وسائلهم املفضلة والتي تتمثل 
في بع���ض احلاالت في مواقع 
التواصل االجتماعي. تتضمن 
صفحة مرسيدس الكويت على 

أصب���ح اآلن بامكان عمالء 
 وه���واة »مرس���يدس – بنز« 
أن يصبحوا أصدقاء لش���ركة 
البش���ر والكاظم���ي من خالل 
االنضمام ال���ى صفحة محبي 
الكويت«،  »مرس���يدس – بنز 
العامون  الموزع���ون  فقد قام 
المعتمدون لمنتجات وخدمات 
مرس���يدس – بن���ز بالكويت 
بتدش���ين صفحتهم للتواصل 
الفيس  االجتماعي على موقع 

بوك من خالل الرابط: 
http://www.facebook.com/
MercedesBenzKuwait
وس���يتمكن أصدقاء شركة 
البشر والكاظمي من تلقي كل 
جديد وآخر االخبار واألنشطة 
البش���ر والكاظمي  في شركة 
و»مرسيدس – بنز« حول العالم 
وأيضا سيحصلون على آخر 
العروض من ش���ركة البش���ر 
التواصل  والكاظمي. ويعتبر 
االجتماعي واحدا من الوسائل 
السريعة النمو مع املعدل الهائل 

صفحة البشر والكاظمي على الـ »فيس بوك«

متطوعو البنك مع االطفال

تراجع جديد للدوالر أمام اليورو

د.دانيال يرغني 

تقـرير


