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من منطلق اهتمامها برصد الواقع االقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث واالستشارات» مؤشرا شهريا لثقة املستهلك بالتعاون مع جريدة 
«األنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة املستهلك» املؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس 

وتصوراتهم عن الوضع االقتصادي احلالي واملستقبلي، وتوقعاتهم ألوضاعهم املالية. ويرتكز املؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من ٥٠٠
شخص، موزعة على املواطنني واملقيمني العرب في مختلف احملافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خالل اتصاالت عشوائية، ومتت 
مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت. وتستخلص نتائج كل مؤشر من املؤشرات الست باالعتماد على إجابات أفراد العينة 

التي يحددها االستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم حتديد نتائج املؤشرات في الشهر األساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكني في 
الكويت، وهي تساوي ١٠٠ نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم ١٠٠) احلد الفاصل بني التفاؤل والتشاؤم لدى املستهلكني.

«املتحد» يعلن رابحي «احلصاد» األسبوعي
قام البنك األهلي املتحد األربعاء 
املاضي بإجراء السحب األسبوعي 
على جوائز احلصاد اإلســالمي، 
حســاب الســحب على اجلوائز 
اإلسالمي األول في الكويت والذي 
ينفرد بالعديد من املميزات، ومنها 
أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، 
فضال عن ميزة فتح احلساب عبر 
اإلنترنت بكل ســهولة ويسر مع 
ميزة اإليداع الفوري في احلساب.
وأسفر الســحب عن حصول 
١٠ من العمالء علــى ١٠٠٠ دينار 
لكل منهم وهم: أحمد عبدالرحيم 

كاملي، حبيب األطوح طلق العازمي، لولوة 
جابر الصباح، فضل اهللا عباس يد اللهى، 
عادل نهابة خلف حمادة، نادية زايد أحمد 
الرقم، أحمد سيد أحمد محمد وهيب، حامد 
يوســف محمد الفيلكاوي، خلود يوسف 

أحمد غامن، أحمد نهار غنيم احلسيني.
ويقدم حســاب احلصاد اإلسالمي في 
باقته اجلديدة مجموعة أوسع من املزايا، 
حيث يحظى الرابحون من عمالء املتحد 
بجائزة شهرية بقيمة ١٠٠ ألف باإلضافة 
إلى ١٠ جوائز أسبوعية بقيمة ١٠٠٠ دينار 
لكل جائزة. وتبقى اجلوائز ربع السنوية 
الكبرى بقيمــة ٢٥٠ ألف نقدا للرابح هي 
أهــم ما يطمح إليه العمــالء، حيث متثل 

لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. 
علمــا بــأن احلــد األدنــى للمشــاركة 
واالســتفادة مــن الســحوبات كافــة هي 
١٠٠ دينــار، تؤهل العميل للحصول على 
فرصتني لدخول السحب والتي تزيد حتى 
٣٠٠٠٠ فرصة في الســحب باإلضافة الى 
احلصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح 
كل ٥٠ دينارا في حســاب العميل فرصة 
واحدة للمشــاركة في السحب بشرط أن 
يحافظ على رصيده ملدة خمسة عشر يوما 
على األقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت 
مدة االحتفاظ تزيد فرص دخول السحب 
لكل ٥٠ دينارا، ويتم إجراء الســحوبات 
كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب.

املستشار الكويتي

بناء اإلنسان الكويتي 
بوزارة التخطيط 
واملوارد البشرية

Abumishari١@yahoo.com
د.عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

املواطن في أي بلــد تتم عنايته 
واالهتمــام به منذ صغــره ليكون 
أساس بناء الوطن وتطويره وخدمة 
أهلهــا وتبــدأ املرحلة مــن دخوله 
إلى تخرجه في اجلامعة،  املدرســة 
وهذه املرحلة مشــتركة بني أسرته 
السليم  بالتربية والتعليم  وحكومته 
واملبني على السلوكيات واألخالقيات 
اإلنسانية واإلسالمية، وخاللها يتم 
تثقيفه وتوعيته بكيفية التعامل وخدمة 
الوطن واملواطن واختيار مستقبله 
العملي بتخصصات دراسية يحتاج 
اليها سوق العمل، وأن تكون خالل 
مرحلة الدراسة تتضمن تدريبا وتأهيال 
ملهارات جتعله جاهزا للبدء في حياته 

الوظيفية.
كثير من الدول اهتمت بهذا اجلانب 
وطورت وثقفت اجلانب االجتماعي 
للتربية األسرية بسلوكيات وأخالقيات 
مفيدة وإيجابية خللق إنسان محب 
لوطنه وأهله، وكما قامت الكثير من 
الدول بإنشاء جهات وهيئات حكومية 
تهتم باملواطن منذ تخرجه إلى تقاعده 
وحتى بعد تقاعده، أنشــأت مراكز 
وأماكن لالهتمام باملتقاعد سواء مهنيا 
أو صحيا أو اجتماعيا، وكل هذا يحقق 

أمان واستقرار وتطور بلدهم.
لذلك، أقترح على رئيس الوزراء 
الشــيخ أحمد نواف األحمد  سمو 
الصباح، حفظه اهللا، أن يتم إنشــاء 
وزارة للتخطيط واملوارد البشــرية 
الكويتي في مراحل  باإلنسان  تهتم 
حياته منذ دخوله املدرسة االبتدائية 
حتى تخرجــه في اجلامعة أو الكلية 

بإدخال مواد تثقيفية وتوعوية يتعلم 
منها ما هو الوطن وأهميته وعاداته 
وتقاليده، وأنــه مهم في بناء وطنه 
واحملافظــة عليه، وعندما يصل إلى 
املرحلتني الثانويــة واجلامعية، يتم 
شرح له قوانني وقرارات بلده بصورة 
مبســطة وســهلة التي تهدف الى 
حتقيق مستقبله الوظيفي واألسري 
بلده ويصبح  واالجتماعي وتطوير 
عمود بناء الوطن، وبعد تخرجه في 
تخصصات دراسية توفر له فرصا 
وظيفية ويدخل في برامج تدريبية 
وتأهيلية ملســتقبله العملي، وكذلك 
لتطوير اجلهــاز احلكومي بتحديثه 
باستمرار بعدد عمالة مناسبة ومنتجة 
دون تضخم وعدد أجهزة وهيئات 
ومؤسسات حكومية متت دراستها 
من ناحية الهيكل التنظيمي والوظيفي 
وإجراءات العمل حتى تكون مناسبة 
حلجم عمل احلكومة ويكون أداؤها 
إيجابيا ويحقق أهدافه، كما أن وجود 
دراسات واستشارات واحصائيات 
مســتمرة جتعل اجلهاز احلكومي 
واضحا ويســتطيع مجلس الوزراء 
أخذ القرار املناسب له، وهذه الوزارة 
يجب أن يكون هيكلها التنظيمي مكونا 
من ثالثة قطاعات وهي قطاع التخطيط 
وقطاع اخلدمة املدنية وقطاع القوى 
الكويتية، وهذا االقتراح قد  العاملة 
ذكرته ســابقا للحكومات الســابقة 
وملجلــس األمه الســابق، ومبا أن 
هدف احلكومة احلالية هو اإلصالح 
وتصحيح املســار، فهــذا االقتراح 

سيكون مناسبا لها.

الدعم احلكومي ألسعار السلع.. يضمن استقرار ثقة املستهلكني بالكويت
أصدرت شركة آراء للبحوث واالستشارات 
التسويقية مؤشرها لثقة املستهلك في الكويت 
لشهر أغسطس ٢٠٢٢ بالتعاون مع «األنباء» 
ورعاية «لكزس»، حيث سجل املؤشر العام 
معدال بلغ ١١٥ نقطة متراجعا ٣ نقاط خالل 
شهر، متقدما ١٢ نقطة على أساس سنوي. 
يعتبر هذا التراجع الطفيف تصحيحا نسبيا 
مقارنة مبعدل شهر يوليو الذي سجل رقما 
غير مســبوق بلغ ١١٨ نقطة، مواجها بذلك 

التحديات الدولية املنتشرة. 
وبالرغم من خسارة املعدل احلالي ثالث 
نقاط فإنه لم يزل يحتل مركزا متقدما مقارنة 
مبعظم النتائج الســابقة، ومنح املواطنون 
املؤشر العام معدل بلغ ١١٣ نقطة، بإضافة 
نقطتــني، بينما اكتفى الوافــدون العرب 
بتســجيل ١١٥ نقطة بخسارة ٨ نقاط من 

رصيدهم السابق. 
أما على صعيد املناطق، فتدنت معدالت 
أربع محافظات، األحمدي ١٢ نقطة، والعاصمة 
٨ نقاط، واجلهراء ٧ نقاط، وحولي ٥ نقاط، 
من جهة مقابلة عززت محافظة مبارك الكبير 
معدلها السابق ٤ نقاط والفروانية نقطتني، 
كما أن التقييم املوضوعي ملعطيات البحث 
يتطلب إلقاء الضــوء على عناوين العديد 

من الوقائع:
١ـ  السمة األساسية للفترة الزمنية احلالية 
مليئة بعوامل سلبية ضاغطة أبرزها تداعيات 

الوباء الذي شمل العالم وال يزال.
٢ ـ الصدام العســكري بني أوكرانيا 
وروسيا الذي اجنرت اليه بشكل أو بآخر 
تكتالت دولية وازنة، وما يحمله من مخاطر 
وما ينتج عنه من تفتــت للتجارة العاملية 
وعرقلة االمدادات وتبادل العقوبات وارتفاع 
األســعار، فضال عن مخاطر الصدام في 

مناطق أخرى من العالم.
٣ ـ ارتفــاع األســعار وقفز معدالت 
التضخم التي تضغط على ثقة املستهلكني 
وتوسع نسب البطالة في العديد من الدول.
هذه الوقائع وغيرها هزت نظام العوملة 
وأعادت بعض الدول إلى ذهنية وسياســة 
االنكماش وإضعاف التعاون الدول مع بعضها.

باإلضافة الى األوضاع اإلقليمية املتراوحة 
بني االستقرار والتوتر.

لذا، ميكــن التأكيد على أن ارتفاع ثقة 
املستهلكني في الكويت يعود بالدرجة االولى 

الى العوامل الداخلية:
١ ـ االستقرار األمني.

٢ ـ املالءة املالية باالعتماد على ارتفاع 

أسعار النفط وحجم اإلنتاج والتصدير.
٣ـ  متابعة القيادة السياسية في الكويت 
على ايالء اهميــة بارزة لالســتثمارات 
الضروريــة عامة وفي القطــاع النفطي 
النفط والوقود بشــكل محدد  ومنتجات 

ومتابعة تطوير البنى التحتية.
٤ ـ التقدميات املالية احلكومية املوجهة 
لدعم أسعار السلع الضرورية واملواد الغذائية، 
تلعب دورا مميزا في ضمان ثقة املستهلك 

واستقرارها.

سجل مؤشر الوضع االقتصادي املتوقع 
مستقبال معدال بلغ ١٢٢ نقطة رافعا رصيده 
الشهري نقطة واحدة، معززا رصيده السنوي 
١٢ نقطة، ومنح املواطنون هذا املؤشر ١٢٠

نقطة بتراجع ٤ نقاط خالل شهر ومضيفا 
إلى رصيده السنوي ١٠ نقاط، بينما ارتفع 
املؤشــر بني املقيمني العرب الى ١٢٣ نقطة 
بإضافة ٥ نقاط. الالفت أن العمالة البسيطة 
كالفئة العاملة احلاملة شهادة متوسطة وما 
دون تراجع معدلها االقتصادي بنسبة ٢٠

نقطة، والفئة ذات الدراسة مبستوى الثانوي 
كذلك خسر معدلها الشهري لهذا املؤشر ١٣

نقطة، قد تكون هذه الوجهة السلبية لديهم 
ناجتة من تدني حاجة ســوق العمل لهذه 
الفئات مما انعكس على مستوى رضاهم.

إن ثبات معدال مؤشرا االقتصاد، احلالي 
واملتوقع، يؤكد وجود دعائم مالية واقتصادية 
في الكويت حاليا، لتثبيت ثقة املستطلعني، 
ومن تلك الدعائم جتــاوزت أرباح البنوك 
الكويتية في النصف األول من السنة ٤٦٪، 
كما بلغت الودائع ٦٣٫٦ مليار دينار، ما مكن 
البنوك من رفع حجم القروض إلى ٦٢ مليار 
دينار مما يؤمن مقومات رفع النمو الوطني.
خسر معدل مؤشر الوضع االقتصادي 
احلالــي في الكويت ٣ نقاط على أســاس 
شــهري، في املقابل ارتفع مقارنة بشهر 
أغسطس ٢٠٢١ بعشر نقاط مكتفيا بـ ١٠١

نقطة، وقد تعود خسارة الثالث نقاط بسبب 
تراجع أسعار النفط خالل شهر أغسطس كما 
تعود للنفسية القلقة التي تعرضت لها كافة 
املجتمعات في العالم في الظروف الراهنة.

من جهة اخرى، فإن ارتفاع مســتوى 
التضخم النقدي في الكويت الذي قارب ٤٫٥٪ 
متأثرا باالرتباط بالدوالر، الذي قارب ١٠٪، 

هذا فضال عن تأثير ارتفاع فوائد السندات 
والودائع في الواليات املتحدة وأوروبا.

ضمن هذه املتغيرات غير املالئمة، تراجع 
معدل املواطنني نقطتني، واملقيمني العرب ٤

نقاط، معربني ذلك عن بوادر سلبية حول 
مؤشر الوضع االقتصادي احلالي.

اما على صعيد املناطق، فقد تراجع هذا 
املعدل في خمس محافظات ما بني ١٥ نقطة 
ونقطة واحدة خالل شهر. أي أن مكونات 
البحث في املناطق عبرت عن عدم رضاها 
على هذا املؤشر ولكن بنسب متفاوتة. إمنا 
نشير الى انفراد محافظة الفروانية بتعزيز 

معدلها السابق بخمس نقاط.
البحث  النمــوذج عن معطيــات  هذا 
تؤكد استمرارية ثقة املستهلكني بالوضع 
االقتصادي احلالي نظرا لالرتفاع في معدالت 
شهر يوليو التي ارتقت إلى نسب عالية. ومع 
ذلك فإن وقائع الوضع االقتصادي احلالي 
يحمل مدلوال ايجابيا في توجه االقتصاد، 
لذا استقرت ثقة املستهلكني رغم التحديات 
اخلارجية ومن أهم عناوين املســتجدات 
اإليجابية، التوقعات بتســجيل فائضا في 
ميزانية السنة املالية الراهنة التي قد تتجاوز 

٤٫٨ مليارات دينار.

«هواوي» تطلق هاتف «nova Y90» في الكويت

«ضمان»: ٣ تريليونات دوالر حجم جتارة السلع 
واخلدمات العربية املتوقع خالل ٢٠٢٢

«األهلي» يقدم iPhone 14 بخصومات حصرية في «360»

أطلقت مجموعــة هواوي 
nova ألعمال املستهلكني هاتف

Y90 الذكي اجلديد والقوي في 
الكويــت، آخذة خطــوة مهمة 
لألمــام مــع أجهزتهــا األكثــر 
تطورا كي توفر للمستخدمني 
الشــباب خيــارا آخرا يتســم 
باألناقة وتقنيات الهاتف الذكي 
املتطــورة والفريــدة.  يضــم 
هاتف nova Y90 سلســلة من 
املزايا الرائعة وأبرزها شاشة 

كشفت املؤسسة العربية 
لضمان االســتثمار وائتمان 
الصــادرات (ضمــان) عــن 
الســلعية  التجارة  انتعاش 
العربيــة خــالل عــام ٢٠٢١، 
مدعومــة بتحســن الوضع 
الوبائي فــي املنطقة وعودة 
النشاط االقتصادي وتخفيف 
القيــود على حركة الســلع 
والبضائــع وزيــادة قيمــة 
الصادرات العربية، خصوصا 
من النفط تزامنا مع ارتفاع 
متوسط ســعر البرميل إلى 
٦٧٫٣ دوالرا خالل العام نفسه.

وذكرت املؤسسة، في بيان 
صحافــي مبناســبة إصدار 
النشــرة الفصليــة الثانيــة 
«ضمــان االســتثمار» لعام 
٢٠٢٢، أن التجــارة العربية 
في السلع منت مبعدل ٣١٫٦٪ 
لتتجاوز حاجز التريليوني 
 ،٢٠٢١ عــام  خــالل  دوالر 
كمحصلــة لنمــو الصادرات 
مبعدل ٤٢٫٤٪ الى ١٫٢ تريليون 
دوالر، والــواردات مبعــدل 
١٩٫٨٪ الى ٨٩٧ مليار دوالر.

النشــرة  ووفــق بيانات 

أعلــن البنك األهلــي الكويتي عن 
شــراكته مــع «جايت» أحــد موزعي 
منتجات وإكسسوارات Apple املميزين 
في الكويت، ملنح حاملي بطاقات البنك 
األهلي الكويتي ڤيزا سيغنتشرـ  طيران 
اإلمارات وڤيزا إنفينيت، فرصة اقتناء 
جهاز iPhone 14 الثوري اجلديد كليا، 
مع خصم خاص يصل إلى 150 دينارا، 
ويتم هذا من خالل فعالية خاصة تقام 
في مول 360 اليوم اجلمعة ابتداء من 
العاشرة صباحا وحتى نفاذ الكمية. 
وتعكس الشــراكة التي جمعت 
بني البنك األهلي الكويتي وجايت، 
اهتمــام البنــك والتزامــه بتقدمي 
منتجات وخدمــات حصرية تلبي 
تطلعات عمالئه. من خالل اتفاقية 
الشــراكة، ميكن حلاملــي بطاقات 
iPhone 14 االئتمــان طلب جهــاز
الثــوري اجلديــد كليــا مســبقا، 
واالستمتاع بخصم حصري يصل 

إلى 150 دينارا.

وتعليقــا علــى الشــراكة، تقول 
د.حنني الرميحي مســاعد مدير عام 
إدارة اخلدمــات املصرفيــة لألفــراد 
بالبنك األهلي الكويتي: سعداء أننا 

متكنا من منح حاملي بطاقات البنك 
األهلــي الكويتي ڤيزا سيغنتشــر ـ 
طيران اإلمارات وڤيزا إنفينيت فرصة 
أن يكونوا بني أول من يقتنوا جهاز 
iPhone 14 الــذي طــال انتظاره في 
الكويت، ونقوم كبنك مبنح الفرصة 
حلاملــي بطاقــات االئتمــان للطلب 
املســبق للجهــاز اجلديــد كليا، مع 

خصم حصري.
وأضافت: نسعى دائما نحو تزويد 
حاملــي بطاقــات البنــك االئتمانية 
بعــروض مميزة متنحهــم منتجات 

وخدمات فريدة. 
وباإلضافة إلى اخلصم احلصري، 
يتم تســجيل حاملي بطاقات البنك 
األهلــي الكويتــي ڤيزا سيغنتشــر 
- طيران اإلمــارات وڤيزا إنفينيت 
االئتمانية تلقائيا ضمن برنامج سكاي 
واردز للمسافر الدائم، احلاصل على 
العديــد من اجلوائــز، والذي مينح 
حامليه «أميال ســكاي واردز» التي 

ميكــن جمعهــا واســتبدالها بتذاكر 
ســفر، أو ترقية درجة الســفر، إلى 
جانب العديد من املزايا األخرى ضمن 
البرنامج. باإلضافة إلى ذلك، ميكن 
حلاملي بطاقات البنك األهلي الكويتي 
ـ طيران اإلمارات الدخول إلى صاالت 
االستراحة في املطارات حلامل البطاقة 
وضيف واحد في أكثر من 550 مطارا 
 .LoungeKey حول العالم، من خالل
كما ميكن حلاملي بطاقات البنك 
األهلــي الكويتي -طيــران اإلمارات 
أيضــا االســتمتاع بباقة مــن املزايا 
التي مت تصميمها خصيصا للعمالء 
املميزيــن، مانحة إياهــم العديد من 

املكافآت، واملزايا، واخلدمات.
وملزيد من املعلومات حول بطاقات 
البنك األهلي الكويتي، يرجى زيارة 
املوقــع eahli.com أو االتصال بأحد 
ممثلي خدمــة عمالء البنــك األهلي 
الكويتــي «أهال أهلــي» على الهاتف 

رقم 1899899.

أيضا ترقيات من حيث قدرات 
التصويــر، فهو مزود بكاميرا 
خلفيــة ثالثية مدعمة بالذكاء 
االصطناعي بدقة 50 ميجابكسل 
تدعم مزايا مبتكرة مثل الوضع 
الليلي الفائق وتقنية تصوير 
الڤيديو األمامي واخللفي الثنائي 
والتصوير الفوتوغرافي املدعم 
بالذكاء االصطناعي، ما يوفر 
للمستخدمني جتربة تصوير 

متميزة.

الى استمرار التركز اجلغرافي، 
حيث ساهمت ٥ دول عربية 
بأكثــر مــن ٧٧٪ مــن مجمل 
صــادرات املنطقة، في مقابل 
استحواذ ٥ دول على نحو ٧٢٪ 
من مجمل وارداتها السلعية، 
بل إن دولتني فقط هما اإلمارات 
والسعودية استحوذتا على 
٥٦٫٢٪ من التجارة السلعية 

العربية لنفس العام.
وعلــى صعيد الشــركاء 
التجاريني، اســتحوذت أهم 
١٠ دول مصدرة الى املنطقة 
على نحــو ٦١٫٢٪ من مجمل 
الواردات السلعية للمنطقة، 
فيما استحوذت أهم ١٠ دول 
مســتوردة من املنطقة على 
٥٦٫٤٪ من صادراتها السلعية.
العربيــة  التجــارة  أمــا 
البينيــة فــي الســلع، فقــد 
ارتفعت مبعــدل ٢٧٪ لتبلغ 
٣٥٨ مليــار دوالر خالل عام 
٢٠٢١، متثل ١٧٫٤٪ من إجمالي 
التجارة العربية الســلعية، 
مــع تركزها في دول مجلس 
التعــاون اخلليجــي ومصر 

بحصة ٨٤٪ من اإلجمالي.

العــرض الكاملة بدون حواف 
بقياس 6.7 بوصات والتي توفر 
جتربة مشــاهدة غنية وعمر 
بطارية محســن مع بطاريته 
الكبيــرة بقــدرة 5000 مللي 
أمبير وخاصية الشحن فائق 
HUAWEI SuperCharge السرعة

بقوة 40 واط، فضال عن سعة 
التخزين الكبيرة احملدثة والتي 
تبلغ 128 جيجابايت. كما يشمل 
HUAWEI nova Y90 هاتــف

تواصــل  أن  املرجــح  مــن 
التجارة العربية في الســلع 
واخلدمات منوها خالل العام 
٢٠٢٢، مبعــدل ٣١٫٦٪ لتصل 
إلــى ٣ تريليونــات دوالر، 
اســتنادا لتقديرات صندوق 
النقد الدولي مدفوعة بالنمو 
املتوقع للصادرات  القياسي 

والسيما صادرات الوقود.
وأوضح البيان أن التجارة 
السلعية العربية مثلت نحو 
٤٫٦٪ مــن اإلجمالي العاملي، 
ونحــو ١٠٫٨٪ مــن مجمــل 
جتــارة الســلع فــي الــدول 
النامية، وعلى صعيد التوزيع 
السلعي ما زالت املواد األولية 
بأنواعها متثل احلصة األكبر 
من إجمالي صــادرات الدول 
العربيــة الســلعية بنســبة 
جتــاوزت ٧٢٪، حيث مثلت 
صــادرات الوقــود وحدهــا 
نحو ٥٦٪ من اإلجمالي، وفي 
املقابل، اســتحوذت الســلع 
املصنعة على احلصة األكبر 
من إجمالي الواردات السلعية 
بحصة ٦٤٫٢٪ خالل عام ٢٠٢١.
وأشــارت بيانات النشرة 

بنمو ٣١٫٦٪ وبدعم من زيادة الصادرات

حلاملي بطاقاته االئتمانية ڤيزا «سيغنتشر ـ طيران اإلمارات» و«إنفينيت»

د. حنني الرميحي


