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 «الداخلية والدفاع» تبدأ التحقيق
  في وفاة العنزي

 النمالن يقترح تخصيص
  طائرة إنقاذ لكل محافظة

 الصانع إلعادة الثقة بالجهاز األمني

 اجتمعت جلنة التحقيق املنبثقة من جلنة الداخلية والدفاع في 
حادث وفاة و. ع عبدالرحمـــن العنزي يوم امس في مجلس االمة، 
وكشـــف النائب الصيفي مبارك أن اللجنة استمعت لشهادة وكيل 
وزارة الداخلية الفريق غازي العمر والوكيل املساعد لقطاع احلدود 
اللواء محمد اليوسف وستتولى ردود الشهادات من قبل املسؤولني 
في وزارة الداخلية ملعرفة اخللل في الوزارة والذي ادى حلادث وفاة 

العنزي، مشيرا الى انه سيتم تقدمي التقرير خالل شهرين.
  الـــى ذلك قال الصيفي ان وزير الداخليـــة احمد احلمود هو ابن 
الداخلية وتدرج فيها حتى اصبح وزيرا في فترة من الفترات ونبارك 

له ثقة صاحب السمو.
  ومتنـــى الصيفي من الوزير احلمود ان يعيد ثقة الشـــعب بهذه 

الوزارة احلساسة والعمل على االصالح فيها. 

 قـــّدم النائب ســـالم النمالن اقتراحا برغبة قـــال في مقدمته مبا 
ان كثرة احلوادث على الطـــرق اصبحت كثيرة وتؤدي الى ازدحام 
شديد مما يؤخر وصول سيارات االسعاف في الوقت املناسب النقاذ 
املصابني وحلدوث بعض احلوادث على طرق بعيدة عن املستشفيات 
وحيث ان سيارات االسعاف تواجه صعوبة في الوصول حلادث من 
االزدحام املروري، ولســـرعة الوصول للحوادث في دقائق معدودة 

وتسهيل لعملية انقاذ املصابني.
  ونـــص االقتراح على تخصيص طائرات مروحية مجهزة بفريق 
انقاذ في كل محافظة؟ وتخصيص مكان بجانب املستشفى او فوق 
سطح كل مستشفى لطائرة االنقاذ وتسهيل عملية النزول مباشرة 

الى غرفة الطوارئ. 

 اكد االمني العام للحركة الدســـتورية االسالمية د.ناصر الصانع 
في تصريح صحافي ان احلركة الدســـتورية االسالمية تهنئ وزير 
الداخلية الشيخ احمد احلمود بتكليفه وزيرا للداخلية خلفا للشيخ 

جابر اخلالد.
  ومتنى د.الصانع للحمود التوفيق في اعادة ثقة املواطنني باجلهاز 
االمني، مشيرا الى استعداد احلركة للتعاون مع اخلطوات االصالحية 
وثمن د.الصانع موقف اخلالد بتقدمي االستقالة حتمال للمسؤولية. 

 موفد مجلس األمة عايض البرازي ـ الدوحة
  قال رئيس مجلس االمة جاســــم اخلرافي ان عاملنا العربي شهد في 
مراحل عديدة دعوات الصالح شامل على الصعيدين االقتصادي والسياسي 
وعلى املســــتويني الوطني والقومي اصالح يستجيب ملتطلبات العصر 
ويلبي تطلعات املواطن العربي للحرية والدميوقراطية والعدالة اال ان 
تلك الدعوات لالسف الشديد لم تتحول الى واقع ملموس ينتشل املواطن 

العربي من اوضاعه الراهنة ويضع االمة العربية في ركب التقدم.
  واضاف اخلرافي، في كلمته امام املؤمتر السابع عشر لالحتاد البرملاني 
العربي الذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من ٦ الى ٨ 
اجلاري، ان عثرات التنمية العربية ونتائج االزمة االقتصادية العاملية 
اضافت بعدا آخر للواقع العربي وادت الى ارتفاع معدالت التضخم والبطالة 
والفقر وزادت من وطأة الضغوط على شعوب املنطقة واقتصادات دولها 

وكان املواطن العربي اول واكثر من عانى من ذلك.
  واوضح اخلرافي ان جدول اعمالنا اليوم حافل بالقضايا واملوضوعات 
بقــــدر ما تشــــهده منطقتنا العربية من احداث وتطورات ســــتكون لها 
بالتأكيد نتائجها على حاضر امتنا ومستقبلها، مضيفا: فالصراع العربي 
ـ االسرائيلي يدخل منعطفا خطيرا يهدد السلم االقليمي في ضوء فشل 
عملية السالم في الشرق االوسط نتيجة مواصلة احلكومة االسرائيلية 
سياساتها االســــتيطانية والعدوانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق 

وجتاهلها التام ألسس ومبادئ عملية السالم والقرارات الدولية.
  واعتبــــر اخلرافــــي ان الصمت الدولي جتاه ذلك وعــــدم قيام الدول 
الراعية لعملية السالم بالدور املطلوب منها لوضع حد لتلك السياسات 
يضيف بعدا آخر للمشكلة ويفسح املجال امام استمرار النهج العدواني 
االسرائيلي ضد احلقوق العربية املشروعة وفي ظل ذلك فإن االعترافات 
الدولية املتتالية بالدولة الفلســــطينية املستقلة هي احد الردود املهمة 
علــــى ذلك النهج ويتعــــني علينا جميعا حكومــــات وبرملانات مواصلة 
اجلهود حلشد التأييد واالعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية املستقلة 

وعاصمتها القدس.

  مسؤولية تاريخية

  وزاد ان ردا آخر ال يقل اهمية عن ذلك ان لم يكن يفوقه سيكون في 
املصاحلة الوطنية الفلســــطينية التي يتحمل مسؤوليتها جميع القادة 
الفلسطينيني وهي مسؤولية تاريخية امام شعبهم وامام الشعب العربي 
والبــــد ان متارس البرملانات العربية دورها فــــي دعم جهود املصاحلة 
الوطنية الفلســــطينية ومبا يسهم في اعادة وحدة الصف الفلسطيني 

ومتكينه من استرداد حقوقه املشروعة.
  وقــــال اخلرافي: اننا اليوم في ظل ما تشــــهده منطقتنا العربية من 
احداث وتطورات اشد ما نكون بحاجة الى املصارحة لنضع ايدينا على 
اجلراح ونشــــخصها ونعاجلها، فاخلطاب العربي الرسمي ليس كافيا 
لتفســــير وتبرير العثرات، واملمارسة الدميوقراطية في الوطن العربي 
بحاجة ماســــة لالصالح وتوسيع املشاركة الشــــعبية واالداء االمنائي 
العربي لم يكن في غالبيته مبســــتوى التحديــــات، وقضايا واولويات 
املواطن العربي لم حتظ مبا تستحقه من اهتمام وعناية ومعاجلة واذا 
كان ذلك حال الداخل فإن الوضع على املستوى القومي ليس افضل منه 
اذا بقيــــت العالقات العربيةـ  العربية فــــي ادنى احوالها رغم مقوماتها 
القومية الصلبة وتراجع االداء االمني للنظام االقليمي العربي في مواجهة 
التدخالت اخلارجية في شؤون املنطقة، ولم يتمكن العمل العربي املشترك 

في ظل ذلك من حتقيق اهدافه.

  االصالح والديموقراطية

  واشار اخلرافي الى ان مظاهر االحتجاجات واملطالبات الشعبية التي 
نشــــهد بعضها منها في مواقع مختلفــــة في هذه املرحلة ال ميكن فهمها 
ومعاجلتها اال في ذلك االطار، كما ال ينبغي التقليل من شــــأنها او عدم 
االكتراث بها، فهي تعبير عن السعي الدائم المتنا العربية نحو االصالح 
والدميوقراطية والتقدم وال شك ان البرملانات العربية تتحمل مسؤولية 
كبيــــرة في دعم جهود االصالح على الصعيدين الوطني والقومي نحو 
مزيد من احلرية والدميوقراطية واالستقرار ومبا يؤدي الى تنمية عربية 

موضوع الدميوقراطية، مشيرا الى ان العالم العربي اصبح محط انظار 
العالم بأسره منذ احداث تونس وما تبعها من احداث في جمهورية مصر 
الشقيقة، األمر الذي يدعونا جميعا كعرب الى اجراء خطوات اصالحية 
تتماشى وحاجتنا الى نظام دميوقراطي شامل يحقق مصلحة شعوبنا 

العربية ويبعد عنها االضطرابات وعدم االستقرار.
  واضــــاف العمير ان ما مير به العالم العربي هو ســــمة احلياة التي 
تتطلــــب التغيير نحو االفضل داعيا الى ان تكون هذه املتغيرات ضمن 
الثوابت االسالمية التي حتفظ حقوق االنسان وواجباته وان تتماشى 
وابســــط األســــس التي دعا اليها ديننا احلنيف، مشيرا الى ان املنطقة 
العربية تزخر بالثروات الطبيعية والكفاءات البشرية وال يعوقها سوى 

االستقرار وممارسة الدميوقراطية.

  تشريعات سياسية

  اما النائب علي الدقباســــي فقال ان البرملان العربي مطالب اكثر مما 
مضى بتعجيل االصالحات على نظامه االساسي وقبلها ايجاد تشريعات 
سياسية واقتصادية تكون لصالح الشعوب العربية التي مازلت تطمح 
الى املزيد من احلريات وحقوق االنسان ومواكبة التطور العاملي ورفع 
مســــتوى املعيشــــة لديها في ظل الظروف الصعبة التي مير بها العالم 
بأسره. واضاف الدقباسي ان احداث تونس وبعدها مصر درس لنا جميعا 
من ان الشــــعوب يجب االســــتماع اليها وحتقيق متطلباتها وفق رؤية 
شــــاكلة ومتكاملة تعنى بشؤون احلياة وحتقق العيش االمن للمواطن 
العربي الذي مازال يعاني اقتصاديا وصحيا وتعليميا مما يدفعنا جميعا 

كبرملانيني عرب الى ايجاد احللول له.
  ورأى النائب غامن امليع ان هناك حاجة ماسة الجراء اصالحات واسعة 
في املؤسسات البرملانية العربية يكون نتاجها تشريعات دميوقراطية 
تعدل من اوضاع الشعوب العربية التي ولالسف الشديد مازالت تعاني 
من ســــوء في اخلدمات املقدمة لها االمر الذي جعلها حتتج في اكثر من 

مكان ومناسبة.
  وقال امليع ان ما حدث في تونس ومصر من مظاهرات واحتجاجات 
واالردن واليمن دليل واضح على ان هناك مطالب شــــعبية تستحق ان 
ينصت لها وان تعالج بحكمة وروية دون االخالل باألمن العام ســــواء 
كان ميس االنســــان او اقتصاد الدولة، داعيا الى فتح قنوات «احلوار» 

فيما بني الشعوب العربية واصحاب القرار.
  ومن ناحية اخرى انتخب وكيل الشعبة البرملانية الكويتية النائب 
مبــــارك اخلرينج مقررا للجنة الشــــؤون املاليــــة واالقتصادية وعضو 
مجلس الشورى القطري محمد الكبيسي رئيسا للجنة التي اقرت جدول 
االعمال احملال اليها من املؤمتر والتي تضمنت احلساب اخلتامي للعام 
٢٠١٠ وخطة عمل االحتاد لعام ٢٠١١ ومشروع موازنة االحتاد لعام ٢٠١١ 

ومشروع بناء املقر الدائم لالحتاد.
  وفــــي موضوع آخر اعرب رئيس جمعية االمناء العاملني للبرملانات 
العربيــــة االمني العام ملجلس االمة عالم الكندري عن امله في ان يطرح 
االمناء العامون العرب وجهات نظرهم حول مشروع خطة عمل اجلمعية 
للسنوات املقبلة السيما انها ستكون استراتيجية عمل شاملة للنهوض 

بأعمالها.
  واضاف الكندري فــــي تصريح صحافي قبيل اجتماع اعمال اللجنة 
التنفيذية الـ ٢٩ جلمعية االمناء العامني للبرملانات العربية في العاصمة 
القطرية الدوحة ان االجتماع خصص لتقييم اداء اجلمعية خالل الفترة 
السابقة وذلك بناء على االجتماع الذي عقدته اجلمعية العامة في اجتماعها 
الـ ٢٨ في القاهرة، مشــــيرا الى ان اخلطــــة ادرجت ايضا بناء على قرار 

اللجنة التنفيذية الـ ٢٨ الذي عقد في جنيڤ اكتوبر املاضي.
  واوضح الكندري ان اجلمعية العامة ستعقد ايضا اجتماعا لها بجانب 
اللجنة التنفيذية وهو االجتماع الـ ٣٠ للنظر في خلو مقعد احد اعضاء 
اللجنة التنفيذية وذلك طبقا للمادة ٣٠ من النظام االساسي عالوة على 
النظر في االقتراح املقدم منها شخصيا بتطوير النظام االساسي والالئحة 
الداخلية للجمعية اذ ســــبق ان اوصت اجلمعية العامة في اجتماعها الـ 
٢٩ الذي عقد بالكويت استطالع آراء اعضاء اجلمعية نحو اعادة النظر 

في النظام االساسي والالئحة الداخلية.

  وشــــكر اخلرافي دولة قطر الشقيقة اميرا وحكومة وشعبا واألمانة 
العامة لالحتاد البرملاني العربي جلهودها في تنظيم هذا املؤمتر متمنيا 

له كل توفيق وجناح.

  التدخل األجنبي

  من جانبه قال وكيل الشعبة البرملانية النائب مبارك اخلرينج اننا 
نقف جميعا مع جمهورية مصر العربية في محنتها وندعو اهللا العلي 
القدير ان يحفظ شعبها من كل مكروه، مشيرا الى ان الكل يرفض التدخل 
االجنبي في شــــؤون مصر ويقفون مع شــــعب مصر الشقيق والعقالء 

واحلكماء في جمهورية مصر العربية.
  واضاف اخلرينــــج في مداخلة له خالل اجتمــــاع اللجنة التنفيذية 
للمؤمتر السابع عشر لالحتاد البرملاني العربي الذي يعقد خالل الفترة 
من ٦ الى ٨ من الشهر اجلاري ان الوضع العربي الراهن هو نتيجة لعدم 
فهم بعض احلكام العرب للعمليــــة الدميوقراطية وانتقاصهم حلقوق 
االنســــان في بلدانهم مستغربا ما حدث في جمهورية تونس التي منع 

حاكمها السابق احلقوق املدنية وانتهك حقوق االنسان.
  بدوره قال النائب د.علــــي العمير في تصريح صحافي على هامش 
املؤمتر ان الوضع العربي الراهن بحاجة الى اعادة النظر السيما ما يخص 

شاملة متوازنة ينعم بثمارها املواطن العربي.
  وقال اخلرافي ان ما جرى من تطورات في الشقيقة تونس كان دون 
شك في ذلك الســــياق واكده الشعب التونسي الشقيق بتحول مهم في 
مسيرته نحو احلرية والدميوقراطية والعدالة االجتماعية، وامتنى من 
الشعب التونسي من هذا املنبر البرملاني العربي استثمار طاقات التغيير 
الكامنة في ابنائه لترسيخ االستقرار واألمن والسلم االجتماعي واملضي 

قدما في طريق التقدم.
  واضاف اننا اذ نعرب عن امانينا ومساندتنا للشقيقة مصر للخروج 
من حالة عدم االســــتقرار التي تهدد االمن والسلم االجتماعي فيها فاننا 
نتمنى على الشــــعب املصري الشقيق تغليب احلكمة واحلوار الوطني 
البناء، واالصرار على بناء دولة املؤسسات والقانون لتجاوز تلك احلالة 

ومواصلة دورها البناء في خدمة قضايا امتنا العربية.
  اكد اخلرافي على ان ذلك كله يضع امام برملاناتنا وحكوماتنا والقمم 
العربية مهاما صعبة تتالقى فيها اخطاء املاضي بتحديات املســــتقبل، 
والتغيير الذي شغل العالم خالل العقود القليلة املاضية جعل االصالح 
ضــــرورة تاريخية البد من التعامل معها بوعــــي وجدية حتى ال تبقى 
امتنا العربية في دائرة األزمات والصراعات وتتعطل فيها ارادة البناء 

والتقدم.

 أكد في كلمته أمام مؤتمر االتحاد البرلماني العربي بالدوحة أن الممارسة الديموقراطية في الوطن العربي تحتاج إلى إصالح 

 الخرافي: نتمنى على الشعب المصري تغليب الحكمة والحوار الوطني البّناء 

 رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي يلقي كلمته امام املؤمتر السابع عشر لالحتاد البرملاني العربي في الدوحة 

 الخرينـج: نرفض التدخل األجنبي في شـؤون مصر ونقف مع شـعبها الشـقيق

 الدقباسي: يجب االستماع إلى الشـعوب وتحقيق العيش اآلمن للمواطن العربي

 العميـر: ما يمر به العالم العربي سـمة الحيـاة التي تتطلب التغييـر نحو األفضل

 الميع: الشـعوب العربية تعاني من سـوء الخدمات مما جعلها تحتّج أكثر من مرة

جــامـعـة الكــويـت

وظائف اأكادميية م�ساندة )الأولوية للكويتيني(

مع اأرفـــاق امل�ستـندات التاليـة :

- �شهادة البكالوريو�س وك�شف الدرجات جلميع اجلامعات التي متت الدرا�شة بها.     - �شهادة املاج�شتري وك�شف الدرجات.    

- معادلة ال�شهادات الدرا�شية من وزارة التعليم )اإن وجدت( للحا�شلني عليها من غري جامعة الكويت.

- �شهادات اخلربة )اإن وجدت(.                      - امل�شتندات ال�شخ�شية )بطاقة مدنية، جن�شية، جواز �شفر، �شهادة امليالد(.

- ي�شتبعد اأي طلب ال يت�شمن امل�شتندات املطلوبة.

تعلن جامعة الكويت عن حاجة بع�س االأق�شام العلمية للوظائف ال�شاغرة التالية وفقًا لل�شروط املو�شحة اأدناه:

يتــــــم تقدمي الطلبات �سخ�سيًا خالل  )�سهر( من تاريخ ن�شــر االعالن لدى اإدارة �شئــون الهيئـة االأكادمييـة باخلالـــديـــة ،

قطعة 3 - �شارع الفردو�س ، مبنى 2خ، الدور االأر�شي ، ت : 24844189.

�ســــروط عامــــة :

-  اأال يقل املعدل العام ومعدل التخ�ش�س للبكالوريو�س عن 3 من �شلم االأربع نقاط اأو ما يعادلها.

- اأال يقل معدل املاج�شتري عن 3 من �شلم االأربع نقاط اأو ما يعادلها.

- احل�شول على كافة املوؤهالت الدرا�شية من جامعة الكويت اأو جامعة معتمدة لدى جامعة الكويت.

- احل�شول على كافة املوؤهالت الدرا�شية باالنتظام ولي�س باالنت�شاب.

- �شوف تتم مراجعة �شهادة البكالوريو�س وح�شاب املعدل العام ومعدل التخ�ش�س مبا يعادلها يف نظام االأربع نقاط وفقًا 

- االأولوية للكويتيني. للقواعد االأكادميية املتبعة يف جامعة الكويت .  

ال�شروط الوظيفة مركز العمل

اأو  اأو علوم احلا�شب  - بكالوريو�س يف هند�شة الكمبيوتر 

علوم املعلومات اأو نظم املعلومات . - ماج�شتري يف هند�شة 

اأو نظم  املــعــلــومــات  اأو عــلــوم  اأو عــلــوم احلــا�ــشــب  الكمبيوتر 

اإجــادة اللغة االجنليزية . - يف�شل من لديه  املعلومات. - 

خربة يف جمال التدري�س. - اأن يكون حا�شال على املاج�شتري 

عند تقدمي الطلب.

مدر�س م�شاعد ق�شم علوم

املعلومات

كلية البنات

اجلامعية

1

- الــبــكــالــوريــو�ــس واملــاجــ�ــشــتــري يف االقـــتـــ�ـــشـــاد مـــن اإحــــدى 

اجلامعات املعتمدة يف جمال التخ�ش�س والتي تتبع النظام 

الــلــغــتــني العربية  اإجــــــــادة  الــــربيــــطــــاين. -  اأو  االأمــــريــــكــــي 

واالإجنليزية اإجادة تامة. - القدرة على التدري�س وا�شتخدام 

احلا�شب االآيل وتطبيقاته يف جمال التخ�ش�س.

مدر�س م�شاعد ق�شم

االقت�شاد

كلية العلوم

االإدارية

2

- البكالوريو�س واملاج�شتري يف الفقه اأو اأ�شول الفقه.

- يــفــ�ــشــل احلـــا�ـــشـــل عـــلـــى درجــــــة الــــدكــــتــــوراه مــــن اإحـــــدى 

اجلامعات املعتمدة يف الق�شم العلمي باأي من التخ�ش�شني 

املذكورين اأعاله.

مدر�س م�شاعد ق�شم الفقه

واأ�شول الفقه

كلية ال�شريعة

والدرا�شات

االإ�شالمية

3

- بكالوريو�س يف العلوم الطبية االأ�شا�شية. - ماج�شتري يف 

جمال االأمرا�س ال�شريرية اأو الطب اجلزيئي اأو علم الوراثة . 

- االإملــام باللغتني العربية واالإجنليزية. - يف�شل من لديه 

خربة يف ا�شتخدام احلا�شب االآىل.

مدر�س م�شاعد

)للكويتيني فقط(

ق�شم االأمرا�س

ال�شريرية

كلية الطب 4

اأو  - بــكــالــوريــو�ــس يف الـــعـــلـــوم. - مــاجــ�ــشــتــري يف الــكــيــمــيــاء 

بــالــلــغــتــني العربية  الـــتـــام  الــكــيــمــيــاء احلـــيـــويـــة. - االإملـــــــام 

واالإجنليزية . - يف�شل من لديه خربة.

مدر�س م�شاعد

)للكويتيني فقط(

ق�شم الكيمياء

احليوية

- بكالوريو�س يف العلوم الطبية االأ�شا�شية. - ماج�شتري يف 

بــالــلــغــتــني العربية  الــطــبــيــة. - االإملــــــام  الــتــخــ�ــشــ�ــشــات  اأحـــــد 

الــبــكــالــوريــو�ــس يف جمال  واالإجنــلــيــزيــة. - خــربة �شنتني بعد 

التخ�ش�س. - يف�شل من لديه خربة يف ا�شتخدام احلا�شب االآيل.

موجة تدريبات

اإكلينيكية

ق�شم االأمرا�س

الباطنية

- بكالوريو�س يف العلوم الطبية االأ�شا�شية. - ماج�شتري يف اأحد 

الــبــكــالــوريــو�ــس يف  بــعــد  الــطــبــيــة. خـــربة �شنتني  التخ�ش�شات 

جمال التخ�ش�س . - االإملام باللغتني العربية واالإجنليزية.

موجة تدريبات

اإكلينيكية

ق�شم طب

االأطفال

 قدمت النائبة د. سلوى اجلسار اقتراحا برغبة قالت في مقدمته: متهيدا للتوسع في 
اســـتخدام األنظمة التكنولوجية املتطورة على مستوى الكويت، ونظرا لوقوع وزارة 
التربية في أخطاء عدم الدقة في بيانات طلبة مدارس التعليم العام عند إدخال الدرجات 
النهائية لالختبارات، وجاء نص االقتراح كما يلي: وجود قاعدة بيانات وفق نظام حماية 
تكنولوجـــي يحقق دقة بيانات الطلبة وفقا للبطاقة املدنية وإدراجها ضمن نظام تقني 
بوزارة التربية يتيح الدخول الى هذا النظام في تسجيل الدرجات والتقارير األسبوعية 

والشهرية والنهائية للطالب وربطها بوزارة التربية واملناطق التعليمية. 

 الجسار تقترح إنشاء قاعدة بيانات لدرجات الطالب

ت�����ع�����ل�����ن

جمعية العدان والقصور التعاونية

امل��دي��ر امل��ع���ي

وعلى من يرغب من هذه ال�صركات املتخ�ص�صة يف هذا 

املجال مراجعة االإدارة ال�صتالم كرا�صة ال�صروط وذلك 

اأن  على  للرد  قابلة  غري  دينار   50 وقدره  ر�صم  نظري 

ت�صلم عرو�ض االأ�صعار يف مظاريف مغلقة حتى تاريخ 

من  لالإدارة  الر�صمي  الدوام  اأثناء  وذلك   2011/2/17
ال�صاعة الثامنة �صباحًا وحتى الثالثة ع�صراً.

ت: 25423923 - داخلي: 379 - 307 - 322

فاك�ض: 25421442

عن رغبتها يف التعاقد مع

اإح����دى

 �صركات ال�صياحة 

وال�صفر

من اأ�صحاب االخت�صا�ض وذلك

لت�سيري رحلة العمرة للم�ساهمني
يف الفرتة من 2011/3/23 وحتى 2011/3/26


