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ترندا أمتت استعداداتها ملوسم الشتاء

 اس���تطاعت شركة 
ت�رن���دا لألث����اث 
الكائنة  واملفروشات 
في منطقة الضجيج 
البن���ك  بجان���ب 
التجاري خالل فترة 
وجيزة أن تنال ثقة 
العم���الء والزبائن، 
الش���ركة  إن  حي���ث 
متتلك معرضا تبلغ 
مس���احته 11000 م2  
يتك���ون م���ن ثالثة 
طوابق حيث يشمل 
السرداب عدة أقسام 
منه���ا قس���م االواني 

املنزلية من أرقى امل���اركات العاملية باالضاف���ة الى االدوات 
الكهربائية املنزلية وكافة اكسسس���وارات املنزل وتشكيلة 
متنوعة وجديدة من الس���تائر واملفروشات التي تلبي كافة 
االذواق، كم���ا يوجد قس���م خاص باملنتج���ات املغربية ذات 
الطابع اخلاص واالصيل، أما بالنس���بة لقس���م احلدائق فتم 
توفير مجموعة كبيرة من إكسسوارات احلديقة من طاوالت 
وكراس���ي ومظ���الت باالضافة ال���ى وجود قس���م للنباتات 
والزه���ور الطبيعي���ة والصناعية. ويضم ال���دور االرضي 
مجموع���ة رائعة ومتنوعة من أطق���م اجللوس والديوانيات 
والصوفا العصرية، كما تقدم ترن���دا لعمالئها الكرام خدمة 
تصميم الصوفا حسب طلبهم وميكن للعميل اختيار املوديل 
املناس���ب من بني أكثر من 150 موديال متوافرًا، كما يستطيع 
العمي���ل اختيار لون اخلام ونوعية االرجل املس���تخدمة من 

خالل توفير تش���كيلة 
جدي���دة ومتمي���زة، 
وهن���اك مي���زة أخرى 
توفرها ش���ركة ترندا 
لعمالئه���ا وهي وجود 
كفال���ة اضافي���ة على 
اخلشب واالسفنج ملدة 
ثالث سنوات على أن 
تتم عملي���ة التصنيع 
أي���ام فقط.  خ���الل 7 
وبالنس���بة للميزانني 
فهو يض���م مجموعة 
كبيرة من غرف النوم 
وغرف ن���وم لألطفال، 
كما يوجد قسم خاص 
بألعاب االطفال، ومت تخصيص قس���م خلزائن املالبس حيث 
توجد خدم���ة تصنيع خزائن املالبس حس���ب طلب الزبون 
مبقاسات مختلفة وباستخدام أخشاب ومواد عالية اجلودة، 
باالضافة إلى وجود تشكيلة رائعة ومتميزة وصلت حديثا 
من اللوحات الفنية والفضيات والتي تناسب أصحاب الذوق 
الرفيع. وأعلنت ش���ركة ترندا أنها أنهت بالفعل استعدادها 
ملوس���م الش���تاء بوصول تش���كيلة  جديدة من غرف النوم 
وأجود أنواع القماش املس���تخدمة في التصنيع احمللي، كما 
أعلنت ع���ن وصول مجموعة من اإلكسس���وارات التي تلبي 
كافة االذواق. وفي نهاية حديثه أعلن السيد بيير فرح املدير 
العام لش���ركة ترندا لألثاث واملفروش���ات أن الشركة سوف 
تعلن قريبًا عن املزيد من املفاجآت الس���ارة والعروض التي 

تليق بعمالء الشركة الكرام.

»بيتك«: حتديث األنظمة اإللكترونية 
والهاتفية بعطلة نهاية األسبوع

»الصناعات الكويتية« ترعى 
امللتقى الصناعي األول

أوضح بيت التمويل الكويتي )بيتك( أنه في إطار سعيه 
لتقدمي أفضل اخلدمات لعمالئه، ومبا يتناسب مع أحدث معايير 
اجلودة العاملية، فانه س����يتم إجراء حتديث لألنظمة اآللية 
في »بيتك« مما سيترتب عليه إيقاف اخلدمات االلكترونية 
)التمويل أون الين( والهاتفي����ة )خدمة ألو بيتك الهاتفية 
1803333( وذلك خالل عطلة نهاية األسبوع من الساعة العاشرة 

من مساء اليوم وحتى السادسة من صباح بعد غد.
وستكون أجهزة السحب اآللي )ATM( ونقاط البيع لدى 
التجار )POS( متاحة للعمالء خالل هذه الفترة باس����تثناء 
إيقافها ملدة 3 س����اعات فقط وذلك ما بني الس����اعة الثانية 
والنصف من صباح يوم السبت وحتى اخلامسة والنصف 
 ،)K-Net( وستتاح للعمالء إمكانية استخدام أجهزة كي نت
وسيتم بعدها بإذن اهلل تشغيل جميع اخلدمات اعتبارا من 
الس����اعة السادسة صباح يوم السبت. وحتسبا ألي ظرف 
طارئ، س����يتيح »بيتك« للعمالء إمكانية إيقاف البطاقات 
املصرفية خ����الل فترة التوقف اجلزئ����ي، وذلك من خالل 
االتصال مباشرة على اخلط الساخن اخلاص فقط لتلبية 

طلبات العمالء بإيقاف عمل البطاقات في حال فقدانها.

أعلن رئيس مجلس إدارة ش���ركة الصناعات الكويتية 
القابضة محمد النقي عن مشاركة الشركة ورعايتها مللتقى 
الكوي���ت الصناعي حتت رعاية وزي���ر التجارة والصناعة 
ومبشاركة الهيئة العامة للصناعة ومؤسسة البترول الكويتية. 
وتأتي مشاركة الصناعات الكويتية القابضة في هذا امللتقى 

إميانا منها بأهمية املرحلة التي 
يقف أمامها االقتصاد الكويتي 
وما يواجهه من حتديات كبيرة 
نتيجة تداعيات األزمة املالية 

العاملية.
وفي هذا الصدد أكد رئيس 
مجلس إدارة الش���ركة محمد 
النقي على ان القطاع الصناعي 
يعد احد القطاعات االقتصادية 
الراسخة والتي تشكل حائطا 
وسد حماية في وجه األزمات، 
مشيرا الى ان الدول الصناعية 
صامدة وماضي���ة في تقدمها 

بفضل هذا القطاع الذي شكل لها رافدا مهما لألموال والفرص 
الوظيفية. وس���يتحدث النقي خالل امللتقى في العديد من 
القضاي���ا التي تهم القطاع وسيس���لط الضوء على مطالب 
الصناعيني، التي أثبتت األزمة املالية العاملية ان هذا القطاع 
يستحق االهتمام من احلكومة وتوفير كل احتياجاته فهو 
قطاع إنتاجي مدر ألرباح يستوعب اعداد كبيرة من العمالة 
الوطنية، يس���هم في حضور بلدنا احلبي���ب الكويت على 
اخلارطة االقتصادية وفي احملافل الدولية. من جهتها قالت 
اللجنة العلي���ا املنظمة، إن امللتقى الذي س���ينعقد يوم 11 
نوفمبر اجلاري س���يناقش العديد م���ن القضايا التي تهتم 
بواق���ع الصناعة في الكويت وبحث مس���تقبلها، في ضوء 
التطورات والتحوالت اإلقليمية واحمللية، مضيفة أن تنظيمه 
برعاية رئيسة من مؤسسة البترول الكويتية يأتي في ظل 
الدور الذي باتت تلعبه الصناعة في تطور الكثير من الدول 
وتعزيز القوة التنافس���ية القتصاداتها كونه مصدر دخل 
حقيقي، إلى جانب أن تطوير هذا القطاع ميكن أن يش���كل 
قيمة مضافة لالقتصاد الكويتي في ظل أحادية الدخل التي 
يعاني منها، وبات يشكل مصدر قلق بسبب االعتماد الكلي 
للموازنة العامة على س���لعة النف���ط منفردة بتمويل %95 
منها. من ناحية أخرى أشارت اللجنة املنظمة للملتقى إلى 
أن من أبرز احملاور التي س���يتم التعرض لها خالله وضع 
تصور ش���امل لتطوير القطاع الصناعي ليكون من مصادر 
الدخل الرئيس���ة، وبحث آليات توفير األراضي الصناعية، 
وفك التشابك بني اجلهات احلكومية لتطوير وحماية القطاع 
الصناعي، واملنافس���ة اخلليجية وانعكاساتها على القطاع 

الصناعي الكويت.

محمد النقي

ايكويت  قام���ت ش���ركة 
للبتروكيماوي���ات برعاي���ة 
املؤمتر األول لتغذية مرضى 
الكلى وذلك بالتعاون مع وزارة 
الصحة. وبهذه املناسبة، قال 
نائب رئيس شركة ايكويت 
للشؤون الفنية محمد آل بن 
علي »انطالق���ا من جهودها 
الرامية الى جتسيد التنمية 
املستدامة، قامت شركة ايكويت 
برعاية هذه الفعالية كجزء من 
املتكاملة في  استراتيجيتها 
مجال املسؤولية املجتمعية 

للمؤسسات«.
وأضاف آل بن علي »تقدم 
الكثير من  ايكويت  ش���ركة 
الدع���م للمح���اور الصحية 
والتوعوي���ة بصفته���ا من 
العناصر الرئيسية في اطار 
التنمية املستدامة الذي تقوم 
الشركة من خالله بتأسيس 
مجموعة من الش���راكات في 
العديد من املجاالت ومنها مع 
اجلهات الطبية ذات العالقة«. 
وأش���ار آل بن علي »تلتزم 
ش���ركة ايكويت على الدوام 
بتطبيق فلسفتها الرامية الى 
مشاركة النجاح مع املجتمع 
واملوظفني والشركاء والعمالء 
واملقاولني في جميع املجاالت 

ذات العالقة«.
وأوض���ح آل ب���ن عل���ي 
الذي يتولى كذلك رئاس���ة 
فريق ايكويت للمس���ؤولية 
املجتمعية »وتقديرا لدورها 
املتميز، حصدت  التنم���وي 
ش���ركة ايكويت العديد من 
اجلوائز مثل جائزة صاحب 
السمو األمير ألفضل مصنع 
في الكويت، وجائزة االمتياز 
الذهبية في البيئة والصحة 
والسالمة ملؤسسات القطاع 
اخلاص اخلليجية، وجائزة 
أفضل ش���ركة خليجية في 
مج���ال توظي���ف العمال���ة 
ارابيان  الوطنية، وجائ���زة 
بيزن���س كأفض���ل ش���ركة 
كويتية في مجال املسؤولية 
املجتمعي���ة للمؤسس���ات، 
وجائزة أويل أند غاز ميدل 
ايست للمسؤولية املجتمعية 
للمؤسسات، وجائزة أويل 
أند غاز ميدل ايست ألفضل 

برنامج بيئي مطبق«.

»إيكويت« 
ترعى مؤمترًا 
ملرضى الكلى

محمد آل بن علي

 كشفت مجموعة املال، الوكالء 
احلصريون لسيارات ميتسوبيشي 
في الكويت، عن سيارتها اجلديدة 
النس���ر فورت���س 2013، لتواصل 
النجاحات التي حققتها طرز النسر 
املختلفة بالس���وق احمللي، حيث 
تعتبر فورت���س اجلديدة عضوا 
جدي���دا في عائلة ميتسوبيش���ي 
وخيارا مثاليا لكل الذين يتمنون 
الس���يارة االقوى  احلصول على 
واالعلى اداء واالكثر راحة واالفضل 
س���عرا في فئتها، فهي باختصار 
عاصفة من التغيير واالنقالب على 

املفاهيم السائدة ضمن فئتها.
النس���ر فورتس اجلديدة كليا 
السيارة املالئمة  الى  والتي ترمز 
ملعظ���م العائالت، تأتي كس���يارة 
سيدان متوس���طة احلجم، تتمتع 
باعتمادية عالية، وكفاءة واقتصادية 
في اس���تهالك الوقود، لتتوس���ط 
ش���قيقتني لها هما النسر جي تي 
والنسر اي اكس، وتتخذ تصميما 
خارجيا مستوحى بنسبة كبيرة من 
النسر اي اكس مع بعض التعديالت 
اخلارجية املميزة. ومتثل النسر 
فورتس اضافة مثيرة الس���طول 
سيارات ميتسوبيشي في السوق 
الكويتي، كونها جاءت مبكتسبات 
عديدة مبقدمتها تصميمها املطور 
ورحاب���ة مقصورته���ا وتوفيرها 
لتقنيات غير مسبوقة مع االحتفاظ 
باالصالة الرياضية التي طاملا متيزت 
بها سيارات النسر، معززة بذلك 
املكانة الكبيرة التي حققتها النسر 
على مر السنني مبختلف االسواق 
وتربعها على عرش املركبة االكثر 

مبيعا وشعبية في فئتها.

تصميم عصري

وتأتي النسر فورتس بتصميم 
عصري جديد ميتاز باالنسيابية 
الداعمة بش���كل  واالناقة املعبرة 
كبي���ر لل���روح الرياضي���ة التي 
يبعثها التصميم اخلارجي املميز 
بخطوطه الفاتنة التي تأسر قلوب 
اجلميع، وبالوقت نفسه يعبر عن 
ديناميكية احلركة والرحابة بفضل 
املزايا االروديناميكية االكثر تطورا، 
اع���ادة تصميم املصدات  اذ متت 
االمامي���ة واخللفي���ة ليعزز من 

بعد طول انتظار، تستعد شركة 
يوسف احمد الغامن وأوالده الطالق 
سيارة شفروليه تريل بليزر 2013 
اجلدي����دة كليا في حدث مش����وق 
ومميز يتناسب وهذه االسطورة 
التي عادت من جديد بعد غياب دام 
لسنوات وجعل العديد من عشاق 
الرياضية املتعددة  هذه السيارة 
االستخدمات يتوقون لرؤيتها في 
حلتها اجلديدة التي تتناسب مع 
متطلباتهم وتتخطاها لتقدم لهم 

افضل املعايير.
املناسبة املميزة تدعو  وبهذه 
شركة يوسف احمد الغامن وأوالده 
للسيارات جميع عمالئها وعشاق 
الرياضية للحضور  الس����يارات 
واملشاركة في احلفل الضخم الذي 
سيجرى غدا على شاطئ املارينا 
كريسنت الساملية في الساعة ال� 
الظهر ليشهدوا اطالق  4.30 بعد 

هذه االيقونة الرائعة من شفروليه 
ويوسف احمد الغامن.

والن سيارة شفروليه »تريل 
بليزر« غير عادية، سيكون حدث 
اطالقه����ا غير عادي بل س����يحتل 
هذا احلفل املميز مكانة عالية في 
ذاكرة احلاضرين من خالل املفاجآت 
واالثارة التي ستكون عنوان هذا 

احلدث الرائع.
وتؤكد ش����ركة يوسف احمد 
الغامن وأوالده لعمالئها ضرورة 
اال يفوتوا ه����ذه الفرصة الذهبية 
لالستمتاع بعرض رائع ومدهش 
لسيارة شفروليه »تريل بليزر« 
وهي تكشف عن نقابها الول مرة 
في الكويت، ليكتشفوا نقلة نوعية 
في عالم السيارات الرياضية من 
شفروليه وليرحبوا بالعودة املميزة 
لشفروليه »تريل بليزر« الى عائلة 

يوسف احمد الغامن وأوالده.

والتحكم بها بسهولة وفعالية.
كما ان املقاعد االمامية واخللفية 
مريح���ة للغاية، اضاف���ة الى ان 
املقص���ورة الرحب���ة نيرة بفضل 
الواسعة.  الزجاجية  املس���احات 
وتوفر مقصورة النس���ر فورتس 
بيئة خالية من الضجيج، فاالبواب 
املعزول���ة تبق���ى الضوضاء غير 
املرغوب���ة في اخل���ارج، في حني 
املناخ  التلقائي في  التحكم  يعمل 
واملقاعد الرحبة على جعل النسر 
فورتس مصدرا ملتعة القيادة حتى 

قبل االنطالق.
وتقنيا، تعد النس���ر فورتس 
انها  س���يارة متطورة جدا حيث 
حتوي اح���دث التقنيات، ومكيف 
هواء تلقائيا، وشاش���ة معلومات 
متعددة االس���تخدامات، ومشغل 
اس���طوانات متطورا ج���دا مع 6 
التجهيزات  سماعات وغيرها من 

والتقنيات املتطورة االخرى.

أداء قوي

وتتمتع النس���ر فورتس بأداء 
قوي بفضل محركها ليتر الذي يوفر 
قوة 143 حصانا عند 6000 دورة 
في الدقيقة وعزم دوران يبلغ 18.2 
كغم/متر عند 4250 دورة االمر الذي 
يجعلها قادرة على بلوغ س���رعة 
قص���وى تصل مع CVT الى 185.6 
كم/ساعة، وتنتقل هذه القوة من 
خالل ناقل حركة اوتوماتيكي ست 
س���رعات يضمن مس���توى عاليا 
من متع���ة القيادة واداء سلس���ا 
وقويا مع كفاءة اعلى الس���تهالك 
الوقود ويقض���ي على ما يعتري 
عمليات تغيير مواضيع التروس 
التقليدية من خش���ونة وتأخير 
القدرة، باالضافة الى ذلك فان ناقل 
احلركة اجلديد يتمتع بتقنية مراقبة 
الطريق وظ���روف القيادة ليقوم 
تلقائيا بتحديد التوقيت ويراقب 
تصرفات السائق ليحقق اداء ذكيا 
يتنبأ بكل التحركات. وقد مت بناء 
النسر فورتس على هيكل صلب مت 
تقويته في نقاط رئيسية ملقاومة 
االلتواء والبقاء كل شيء مبساره 
بسالسة عند املنحنيات او املطبات، 
اضافة لضمان اعلى درجات السالمة 

عند وقوع احلوادث.

داخل املقصورة رحبة ونيرة بسبب 
الواسعة،  الزجاجية  املس���احات 
وتتميز كذلك املقصور بعمالنية 
كبيرة من خالل توفيرها عدة جيوب 

تخزين وحامالت لالكواب.
وتطرقت ابعاد السيارة لتغيرات 
كثيرة مما منحها مساحات اضافية، 
فأضحت معها مساحات اجللوس 
باملقصورة سواء باملقاعد االمامية 
او اخللفي���ة اكبر وكذلك صندوق 
اكبر، فيبلغ طول  االمتعة اصبح 
النسر فورتس 4.585 ملم، والعرض 
1.760 مم، واالرتف���اع 1.490 مم، 

وقاعدة العجالت 2.635 مم.

مقصورة رحبة ومريحة

الداخلية  ومتتاز املقص���ورة 
بتصميم مبتكر انيق وعصري يوفر 
احساسا بالرحابة والراحة، اذ يسهل 
الوصول الى جمي���ع التجهيزات 
والتحكم فيها بسهولة وفعالية.كما 
ان املواد املستخدمة في املقصورة 
التجميع  النهائية في  واللمس���ة 
تعبر عن نفسها فبمجرد تلمسها 
يتضح للمرء ف���ورا مدى اعتناء 

ميتسوبيشي بأدق التفاصيل.
القيادة فهي جذابة،  اما لوحة 
ومدروس���ة بشكل جيد، اذ يسهل 
الوصول الى جمي���ع التجهيزات 

ادائه���ا االروديناميكي الذي يقلل 
من مقاومة الهواء وبالتالي حتسني 

كفاءة استهالك الوقود.
ولتعزي���ز جم���ال التصميم 
اخلارجي لالنس���ر فورتس، فقد 
جاءت بخطوط جانبية انيقة تتميز 
بانحنائها الواضح من اخللف الى 
االمام وفي نفس الوقت قوية وحادة 
خصوصا عن���د اقواس العجالت، 
حيث مت جتهيز السيارة بعجالت 
املنيوم مقاس 16 انش لتعزز من 
جمال التصميم اخلارجي ولتتماشى 
العم���الء. ويتكامل  مع متطلبات 
التصميم اخلارجي ايضا بتصميم 
جديد لالضواء االمامية واخللفية 
وكذلك مصابيح الضباب االمامية 
ليعطي مظهرا عصريا اكثر متيزا.أما 
مرايا االبواب اجلانبية فهي مصممة 
بشكل انسيابي لتوفر للسائق رؤية 
خلفية واس���عة تعزز من عناصر 

السالمة واالمان.
وتعكس النسر فورتس اجلديدة 
تفان���ي ميتسوبيش���ي في تقدمي 
ش���يء جديد للمشترين من خالل 
مجموعة من اخلصائص املتميزة 
التي تتمثل في زيادة املس���احات 
املخصصة للركاب باملقاعد االمامية 
واخللفية عل���ى صعيد الرؤوس 
واالكتاف واالقدام. كما ان املساحات 

النسر فورتس عاصفة من التغيير واالنقالب على املفاهيم السائدة ضمن فئتها 

»عودة األسطورة« في حدث تاريخي

األقوى واألعلى أداء واألكثر راحة في فئتها

»املال«: وصول ميتسوبيشي النسر فورتس 2013

شفروليه تريل بليزر 2013 اجلديدة تصل الكويت قريبًا

أعلنت ش���ركة عبدالرحمن 
الكاظمي عن  البش���ر وزي���د 
مشاركتها مؤخرا، ومن خالل 
فريقها املكون م���ن اربعة من 
عمالئها من هواة رياضة الغولف، 
في نهائيات كأس مرس���يدس 
للغولف والتي اقيمت في مدينة 

شتوجتارت بأملانيا.
وتعد بطولة كأس مرسيدس 
سلسلة بطوالت عاملية خاصة 
للهواة، والتي قامت هذا العام مرة 
اخرى بتحطيم الرقم القياسي 
الذي احرزته في العام املاضي 
من حيث عدد املشاركني، حيث 
شارك ما يزيد على 65000 العب 
من اكثر من 60 دولة في نسخة 

العام 2012 من البطولة.
كأس  نهائي���ات  وتع���د 
العام  مرسيدس بالكويت هذا 

وزيد الكاظمي، مايكل رويله: »ان 
كأس مرسيدس ميثل مدى تقديرنا 
لعم���الء وأصدقاء مرس���يدس 
- بنز، كما ان���ه مبثابة منصة 
راسخة لدعم رياضة الغولف في 
الكويت، اننا فخورون جدا بأن 
نقوم بارسال الفائزين بالنهائيات 
احمللية بالكويت للمشاركة في 
النهائيات العاملية وجتربة بعض 
السيارات اجلديدة واملثيرة من 
مرسيدس - AMG والتمتع بكرم 
اثناء  ضيافة مرس���يدس-بنز 

البطولة«.
اجلدي���ر بالذكر ان ش���ركة 
عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي 
النسخة  املقبل  العام  س���تقيم 
السادسة عشرة من بطولة كأس 
مرسيدس للغولف بالكويت في 

ربيع عام 2013.

الرياضية لالعمال اخليرية والتي 
تعد مرسيدس-بنز من رعاتها 
الرئيس���يني، كم���ا اتيحت لهم 
الفرصة ايضا ملقابلة اسطورة 

اجلولف بيرنارد النغر.
كما اتيحت الفرصة للمتنافسني 
الذين بلغوا نهائيات بطولة كأس 
مرسيدس ملعرفة واختبار عالمة 
مرس���يدس-بنز ع���ن كثب، اذ 
تضمن البرنامج زيارة الى متحف 
مرسيدس-بنز وجولة مع ارشاد 
سياحي في مصنع مرسيدس-بنز 
مبنطقة سيندلفينجن وجتربة 
 AMG-قيادة موديالت مرسيدس
احلالي���ة مبا في ذلك س���يارات 
 SLو AMG 63 MLو SLS AMG

.AMG 63
 وفي هذا الصدد، قال املدير 
العام لشركة عبدالرحمن البشر 

النس���خة اخلامسة عشرة في 
تاريخها، ويضم الفريق الكويتي 
كال من عمالء مرسيدس-بنز: 
مجد االنصاري، وصباح محمد 
الصباح، ومامنوهان سينجه 
جيل، الى جانب كابنت الفريق 
س���اجناي كاول م���ن ش���ركة 
عبدالرحم���ن البش���ر وزي���د 

الكاظمي.
وتوجه حوالي 33 فريقا من 
مختلف انح���اء العالم الى مهد 
صناعة السيارات في الفترة من 
13 – 18 من سبتمبر 2012 للتنافس 
على لقب افض���ل فريق وطني 

وأفضل العب فردي.
وقد س���نحت الفرصة لفرق 
اجلولف املتنافس���ة باملشاركة 
في عدد من التحديات اس���هاما 
في فعاليات مؤسسة لوريوس 

الفريق كانت لديه الفرصة إلجراء اختبار قيادة على احدى سيارات مرسيدس بنزأعضاء فريق الكويت

ضم عدداً من عمالء »البشر والكاظمي«

الكويت تشارك في نهائيات كأس مرسيدس للغولف بأملانيا


