
توجت الشركة الكويتية لالستثمار 
مساء أول من أم��س، 15 مشروعاً من 
الكويت، كما كرمت 9 من دول اخلليج من 
إجمالي 179 مشروع مشارك، في ختام 
النسخة الرابعة من معرض الصناع 
العاملي “ميكرفير- كويت 2020” الذي 
نظمته على م��دى خمسة أي���ام، حتت 
رعاية حضرة صاحب السمو أمير البالد 

الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح.
من جهته وصف الرئيس التنفيذي 
في الشركة الكويتية لالستثمار بدر 
ن��اص��ر السبيعي، امل��ع��رض على أنه 
مفخرة أخرى تضاف إلى رصيد الشركة 
وتاريخها املمتد على مدار ال� 60 سنة 
املاضية، حيث استطاع شباب وشابات 
الكويتية لالستثمار تتويج هذا التاريخ 
بجهود كبيرة من خ��الل ه��ذا املعرض 
ال���ذي ح��ق��ق جن��اح��اً ف���اق ال��ت��وق��ع��ات، 
واستطاع أن يفرض تواجده كأهم حدث 
من نوعه بدولة الكويت على م��دى 4 

سنوات.
وأضاف أن احلقائق التي تشاهدونها 
على أرض ال��واق��ع ف��ي امل��ع��رض تؤكد 
النجاح الفائق مستدالً بالنمو الالفت 
في عدد املشاركني هذا العام إلى 179 في 
معرض ميكرفير 2020 من 147 العام 
املاضي، إلى جانب عشرات اآلالف من 

احلضور اجلماهيري.
جن���اح ف��ائ��ق: وذك���ر السبيعي أن 
امل��ع��رض ش��ه��د منافسة ش��دي��دة بني 
ال��ع��ارض��ني وال��ص��ن��اع، وه��و تنافس 
محمود ساهم في رفع مستوى املعرض 
سنة بعد أخ���رى، حتى بلغ املعرض 
هذا املستوى من التفوق، الفتاً إلى أن 
الرعاية الكرمية مليكرفير كويت من 
ح��ض��رة ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��الد 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، 

هي محل فخر وإعزاز وتقدير.
ونوه إلى أن املعرض ضم صناع من 
مختلف األع��م��ار والفئات، كما شارك 
إلى جانب الكويت مشاركني من اخلليج 
والدول العربية واألجنبية، أتوا جميعاً 
بوجوه سعيدة وفرحة في نسخة هذا 
العام لعرض أفكارهم وصناعاتهم، 
السيما مع ارتفاع أعداد الزائرين الذين 
حضروا وش��ارك��و في التصويت على 

اختيار املشاريع األفضل .
وأشار السبيعي إلى تعهد الكويتية 
لالستثمار خ���الل ال��س��ن��وات العشر 
املاضية بأن يكون لها دور رئيس وفعال 
ومهم في مجال املسؤولية االجتماعية، 

وبالتالي حرصها على دع��م ورعاية 
األم��ور املفيدة للمجتمع الكويتي على 
جميع األصعدة اجتماعياً واقتصادياً 
وتعليمياً، وكلها أمور تنعكس إيجاباً 
على املجتمع، األمر الذي دفعها لتنظيم 

ه��ذا احل��دث الكبير على أرض الكويت 
خلدمة أبنائنا وبناتنا، وهو املعرض 
العاملي األمريكي الذي يقام في أكثر من 

200 دولة ومدينة.
وذك���ر أن ميكرفير ك��وي��ت، يركز 

على القطاعات الصناعية واحلرفية، 
والتكنولوجية، وغيرها، وهو ما يتسق 
مع شعارنا القائل: “من له حرفه أو 
صنعة أو فكرة متميزة.. لن يضيع”، 

فالصناعة هي األساس.
وح���ول م��ع��اي��ي��ر تقييم امل��ش��اري��ع 
ال��ف��ائ��زة، أف���اد السبيعي ب��أن األف��ك��ار 
واملشاريع املشاركة في الدورة احلالية 
تخضع في كل عام ملعيارين هما اجلمهو 
وجلنة التحكيم، حيث ميكن ألي زائر 
للمعرض التصويت عبر حتميل التطبيق 
اخل��اص مبيكرفير كويت على الهاتف 
النقال ثم اتباع خطوات التصويت، وهو 

ما جرت عليه عادة كل عام.
وت��ق��دم السبيعي بالشكر م��ن مقام 
حضرة صاحب السمو أمير البالد على 
رعايته الكرمية، كما وج��ه شكره إلى 
جميع اجلهات الراعية للمعرض، على 
الدعم الذي يولونه إلى الشباب الكويتي 
ممن لديه أف��ك��اراً خالقة يستطيع من 
خاللها العبور إلى مستقبل أفضل لهم 

ولبلدهم احلبيبة الكويت. 
أرق��ام قياسية : ب��دوره ق��ال رئيس 
اللجنة املنظمة ملعرض الصناع العاملي 
ميكرفير ومدير إدارة العالقات العامة 
بالشركة الكويتية لالستثمار طالل 
الرشدان: إن املعرض ضم في النسخة 
احلالية 179 مشاركاً، مت اختيار 15 
منهم ف���ازوا م��ن ال��ك��وي��ت، كما كرمت 
الشركة 9 مشاركني من اخلليج، وجرى 
توزيع الفائزين على 4 فئات لكل فئة 
ثالثة فائزين األول يحصل على 3 آالف 
دوالر، الثاني2250، والثالث 1500 
دوالر، وال��ف��ئ��ات ه��ي: التكنولوجيا، 
الفنون، التعليم، وفئة “ميكاثون” من 
اجلامعات، إلى جانب فئة املشاركني من 
اخلارج والتي ُكّرم فيها 9 مشاريع من 
دول مجلس التعاون، مبجموع جوائز 

تصل قيمتها إلى 30 ألف دوالر.
وأوض���ح ال��رش��دان أن آلية اختيار 
املشاريع تتم عبر تصويت اجلمهور 
بنسبة 60 ف��ي امل��ئ��ة، و 40 ف��ي املئة 
للجنة التحكيم، مشيراً إلى أن املعرض 
استطاع أن يحقق هدف الشركة، السيما 
مع النمو السنوي ال��ذي يشهده، حيث 
حقق املعرض أرقاماً قياسية سواء في 
عدد املسجلني أو املشاركني أوم��دارس 
وزارة التربية، وبالتالي تكون الشركة 
الكويتية لالستثمار حققت الهدف من 
تنظيمها للمعرض ال��ذي حقق جناحا 

كبيراً على كافة املستويات.

»2035 ج����دي����دة  »ك����وي����ت  رؤي�������ة  ل����دع����م  ال����واس����ع����ة  احل����ل����ول  م����ن  م���ج���م���وع���ة  ت����ق����دمي  س����ال����م: 
انطالقاً من حرصها على أن تكون قريبة 
من عمالئها وكجزء من التزامها جتاه قطاع 
الطاقة وضمان أفضل التقنيات التكنولوجية 
في مجال الطاقة واحتياجاتها املستقبلية 
في الكويت، شاركت شركة ميتسوبيشي 
هيتاشي بالرعاية البالتينية جلائزة االبتكار 
والتميز وم��ع��رض إجن���ازات ال��ذي أقامته 
وزارة الكهرباء وامل���اء، ي��وم اخلميس ١٣ 
فبراير حتت رعاية وحضور وزي��ر النفط 
ووزي��ر الكهرباء وامل��اء د.خالد الفاضل في 

فندق الراديسون بلو.
 وكراع بالتيني في هذا احلدث، تستعرض 
“ميتسوبيشي هيتاشي” ف��ي جناحها 
ب��امل��ع��رض امل��ص��اح��ب سجلها ال��ط��وي��ل في 
قطاع الطاقة واملياه في الكويت، إضافة إلى 
تقنياتها الرائدة في صناعة توليد الطاقة 
احلرارية، والتي تتضمن مجموعة من أكبر 
التوربينات ال��غ��ازي��ة وأك��ث��ره��ا موثوقية 

وأعالها كفاءة.
وأك���دت ش��رك��ة ميتسوبيشي هيتاشي 
على متيز عروضها وإمكانياتها في مجاالت 

الطاقة النظيفة وتقنيات الطاقة الذكية، 
وال��ت��ي تشتمل على ت��ورب��ي��ن��ات اح��ت��راق 
ال��ه��ي��دروج��ني، وال��ط��اق��ة ال��الم��رك��زي��ة مثل 
 ،)Solid Oxide Fuel Cell SOFC(
 MHPS وأنظمة األمتتة، املعروفة باسم
TOMONI، و ذلك باإلضافة الي تقنيات 
ع��دة تنتجها الشركة األم – ميتسوبيشي 
للصناعات الثقيلة – مثل أنظمة البطاريات، 
و توربينات ال��ري��اح البحرية، وتقنيات 

التقاط الكربون. 
كما تأبرزت ميتسوبيشي هيتاشي حلولها 
وإمكاناتها املتكاملة ملجال الطاقة، مبا في ذلك 
من خبرات تنفيذ مشاريع الطاقة، انطالقا من 
دراسات اجلدوى مرورا بكافة مراحل التنفيذ 
والتشغيل، إضافة ال��ى مجموعة متكاملة 
من خدمات الصيانة وضمان اجل��ودة، من 
اتفاقيات اخلدمة طويلة األج��ل، واملراقبة 
عن ُبعد، الى إع��ادة التأهيل وكل ما يتعلق 

باخلدمة.
وق���ال رئ��ي��س “ميتسوبيشي هيتاشي 
ال��ش��رق األوسط” امل��ه��ن��دس خ��ال��د سالم: 

يشرفنا االنضمام إلى وزارة الكهرباء واملياه 
ومشاركتها في يوم تقدير الكوادر واملواهب 

واالحتفال بإجنازات الوزارة.
ونحن فخورون بسجل اإلجنازات الطويل 
ال��ذي حققناه مع وزارة الكهرباء واملياه، 
وبالتعاون الدائم مع ال��وزارة وال��ذي أتاح 
لنا ف��رص املشاركة والتواجد في الكويت 
على مدار ٥٠ عاماً، حيث توفر ميتسوبيشي 
هيتاشي اليوم حصة كبيرة في سعة الطاقة 
املثبتة في الكويت بحوالي ٨ جيجا واط، 
كما توفر املعدات الرئيسية لعدد من محطات 
حتلية املياه بسعة مجتمعة تزيد عن ٢٢ 
مليون جالون في اليوم، باإلضافة إلى توليد 
الطاقة ملنشآت رئيسية في قطاع البترول 

كمصفاتي ميناء األحمدي وميناء عبد الله.
وأض��اف م.سالم: “اليوم جندد التزامنا 
جتاه ال��وزارة وعزمنا على مواصلة توفير 
أفضل قيمة تقنية وجتارية للكويت، بتقدمي 
تكنولوجيا التوربينات الغازية الرائدة 
 ،M701J/JAC و M701J عاملياً من طراز
باإلضافة إلى مجموعة من احللول الواسعة 

مبجال الطاقة اآلم��ن��ة وال��ط��اق��ة النظيفة، 
وأنظمة الطاقة الذكية لدعم رؤي��ة “كويت 
جديدة 2035”، واملساهمة بتحقيق التنمية 

املستدامة فيها.
ب�������دوره ص�����رح امل����دي����ر ال���ف���ن���ي ف��ي 
“ميتسوبيشي هيتاشي الشرق األوسط” 
امل��ه��ن��دس ت��اك��اه��ي��رو ي��ون��ي��دا ق��ائ��ال: منذ 
بداياتنا في دولة الكويت، أثبتنا أننا شركاء 
م��وث��وق��ون ل���وزارة الكهرباء وامل��ي��اه، فقد 
مت تثبيت تقنيات الشركة في العديد من 
محطات توليد الكهرباء الرئيسية، مبا 
في ذل��ك ال��دوح��ة-غ��رب )٢٫٤ جيجاوات( 
والصبية )٢٫٤ جيجاوات( والزور اجلنوبية 
)٢٫٤ جيجاوات( وعدة محطات أخرى، وهو 
ما يجعل حصة ميتسوبيشي هيتاشي في 

إمداد الكهرباء في الكويت قرابة ال�٤٥٪ . 
وتابع م.ي��ون��ي��دا: “على م��دى السنوات 
القليلة املاضية، واصلنا تقدمي أحدث وأفضل 
التقنيات واخلدمات لدينا، ومت تنفيذ مشاريع 
إع���ادة تأهيل وإص���الح شاملة للمعدات 
الرئيسية في ع��دة محطات لتمديد عمرها 

االفتراضي وضمان تخفيض التكلفة”.
وش���دد م.ي��ون��ي��دا على أهمية الشراكة 
وال��ت��واج��د امل��ت��زاي��د للشركة ف��ي ال��ش��رق 
األوسط على مدار ٥٠ عاماً املاضية، إذ قدمت 
“ميتسوبيشي هيتاشي” أكثر م��ن ٣٠٠ 

وحدة توربينية غازية وبخارية في املنطقة، 
األمر الذي يؤكد جناحها ومتيزها في مجاالت 
الطاقة. وقد القى جناح الشركة في املعرض 
إقباال من احلضور والزوار واملهتمني مبجال 

الطاقة.

تأكيدًا لتعاونها مع الوزارة والتزامًا بتوفير أفضل تكنولوجيا الطاقة املستقبلية

»ميتسوبيشي هيتاشي« ترعى جائزة  »االبتكار والتميز ومعرض إجنازات« في الكويت

م.خالد سالم

ال���س���ب���ي���ع���ي:  جن�����اح امل����ع����رض إض����اف����ة ج���دي���دة 
ع���ام���ًا  60 ل���ن���ح���و  امل���م���ت���د  ال����ش����رك����ة  ل���رص���ي���د 

ت��واج��ده  ي��ف��رض  أن  اس��ت��ط��اع  ك��وي��ت  ميكرفير 
4 س��ن��وات ك��أه��م ح���دث م��ن ن��وع��ه ع��ل��ى م���دى 

الرشدان: ميكرفير كويت حقق أرقامًا قياسية 
في عدد املسجلني واملشاركني ومدارس التربية
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أعلنت كامكو إنفست، شركة مالية 
إقليمية غير مصرفية تدير أصوالً لصالح 
العمالء تعد من األكبر حجماً في املنطقة، 
أنها استحوذت بنجاح على املقر الرئيسي 
العاملي لشركة “سيرفيس ناو” مبساحة 
إجمالية تبلغ 328،867 ق��دم مربع من 
املكاتب التجارية من الفئة “أ” يقع في 
سيليكون فالي، سانتا كالرا - كاليفورنيا، 
الواليات املتحدة األمريكية. يقع العقار 
ف��ي أح��د أك��ث��ر األس����واق ديناميكية في 
املنطقة ومؤجر بالكامل للشركة وسيدر 
عوائد نقدية صافية قدرها 7.50 في املائة 

سنوياً.

ش��رك��ة “سيرفيس ناو” ه��ي شركة 
رائدة في مجال حلول احلوسبة السحابية 
وخ��دم��ات إدارة خ��دم��ات تكنولوجيا 
امل��ع��ل��وم��ات وه���ي م��درج��ة ف��ي ب��ورص��ة 
ن��ي��وي��ورك بقيمة سوقية ت��ت��ج��اوز 50 
مليار دوالر أمريكي. وقد قامت الشركة 
باالستثمار بكثافة في العقار كما يتضح 
من التحسينات العديدة التي ادخلتها 
على مبنى املقر الرئيسي، حيث أنفقت 
أكثر من 300 دوالر أمريكي للقدم املربع 
على الطابق ال��ذي يشغله فريق اإلدارة 
التنفيذية. وتتمتع الشركة باالستقرار 
املالي واالئتماني باإلضافة إلى آفاق النمو 

املستقبلية من خ��الل السيولة النقدية 
املرتفعة والتدفقات النقدية القوية وتنوع 

قاعدة العمالء.
وُيعد س��وق املكاتب في سانتا كالرا 
مركزاً هاماً في منطقة سيليكون فالي، 
حيث يوفر كافة متطلبات الراحة ويتميز 
بسهولة الوصول إلى املناطق اإلقليمية 
املختلفة وتتواجد في املنطقة املجاورة 
مباشرة للمبني عدد من الشركات الرائدة 
)Fortune 500(. إن ق��درة سيليكون 
فالي على جذب أفضل املواهب الفكرية ال 
تضاهى، مما يؤكد بشكل أكبر على قوة 

رأس املال املغامر في السوق.

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية ان 
ادارة مكافحة غسل االم���وال ومت��وي��ل االره��اب 
التابعة لها اص��درت العام املاضي 1001 تدبير 
اح��ت��رازي تتعلق بالشركات املخالفة اخلاضعة 

الحكام القانون )106/2013(.
واضافت ال��وزارة في بيان صحفي أمس  االحد 
ان التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية ل 200 
شركة عقارية و77 شركة مجوهرات و37 شركة 
صرافة و13 شركة تأمني اضافة الصدار أمر بإلزام 
364 شركة عقارية و139 شركة مجوهرات و17 
شركة صرافة و13 شركة تأمني باتباع إجراءات 

محددة لتتوافق مع القانون.
وذكرت ان ادارة مكافحة غسل االموال ومتويل 
االره��اب استكملت اجراءاتها قبل اتخاذ االدارات 
املتخصصة في الوزارة اجراءات الترخيص لنحو 
656 طلب تأسيس خالل العام املاضي منها 483 
شركة عقارية و151 شركة مجوهرات و13 شركة 

تأمني وتسع شركات للصرافة.

واوض��ح��ت ان��ه مت اعتماد إيقاف نشاط ثالث 
شركات عقارية وارب��ع شركات للصرافة وطلب 
اعتماد وق��ف نشاط 18 شركة منها ست للعقار 
وث��م��ان��ي ش��رك��ات ل��ل��ص��راف��ة وارب����ع ش��رك��ات 

للمجوهرات.
واش��ارت الى ان االدارة حدثت بيانات 1044 
ترخيصا موزعة على 746 شركة عقارية و32 
شركة صرافة و238 شركة مجوهرات و13 شركة 
تأمني في حني اعتمدت تأكيد بيانات 743 مراقبا 
ل 538 شركة عقارية و14 شركة صرافة و170 

شركة مجوهرات و28 شركة تأمني.
وبينت انها اص��درت ام��را بتقدمي تقارير 68 
شركة عقارية و10 شركات صرافة و26 شركة 
مجوهرات وست شركات تأمني اضافة الى 210 
تقارير للرقابة امليدانية شملت 49 شركة عقارية 
و72 شركة صرافة و82 شركة مجوهرات وسبع 
شركات تأمني فيما احالت شركتي عقار الى النيابة 

العامة.

7.5 في املائة سنويًا بعائد نقدي بنسبة 

»كامكو إنفست« تستحوذ على املقر الرئيسي 
العاملي لشركة »سيرفيس ناو«

محمد العثمان
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م.تاكاهيرو يونيدا

9 مشاريع خليجية   كرمت 

15 مشروعًا  »الكويتية لالستثمار« توجت 
 2020 كويتيًا في ختام »ميكرفير كويت« 

جانب من التكرمي

متاشياً مع التزامها الراسخ بإرساء ثقافة التمّيز 
في تقدمي اخلدمات في منطقة الشرق األوس��ط، 
نظّمت “سيرفس هيرو”، امل��ؤش��ر الوحيد في 
املنطقة لقياس رضا العمالء باالعتماد فقط على 
آراء املستهلكني، والذي يّتخذ من الكويت مقراً له، 
اليوم )األح��د 16 فبراير 2020( ن��دوة بعنوان 
“متكني ثقافة التمّيز في اخلدمة” برعاية مؤسسة 
الكويت للتقّدم العلمي وبالتزامن مع حفل توزيع 
جوائز “سيرفس هيرو” الكويت للعام 2019، 
والذي سيقام يوم االثنني املوافق 17 فبراير 2020 
ف��ي مركز الشيخ جابر األح��م��د الثقافي مبدينة 

الكويت.
وتضمنت ال��ن��دوة التي مّت تنظيمها بعنوان 
“متكني ثقافة التمّيز في اخلدمة” والتي افتتحتها 
الدكتورة أماني البداح، نائب املدير العام لالدارات 
والبرامج املساندة في مؤسسة الكويت للتقّدم 
العلمي، سلسلة من احللقات النقاشية والكلمات 
الرئيسية التي قّدمها نخبة من املتحدثني الذين 
يشغلون من أبرز املناصب القيادية في االقتصاد 
وشملت الفعالية أيضاً دورة تدريبية بعنوان “بناء 
ثقافة تتمحور ح��ول اخلدمة انطالقاً من ثالوث 
التميز” قّدمتها السيدة فاتن أبو غزالة، رئيسة 
شركة “سيرفس هيرو”. وساهمت اجللسات في 
إعطاء صورة معّمقة حول ضرورة تطوير ثقافة 
داخلية للتمّيز في تقدمي اخلدمة تنعكس إيجاباً 
على املستهلكني، وذلك في ظل التنافسية العالية 

للشركات وتوقعات العمالء اآلخذة في التزايد. 
وشارك في احللقة النقاشية بعنوان “السر وراء 
حتقيق ريادة التمّيز “ كل من الدكتور ألكسندرو 
ب��وش��ي، الرئيس التنفيذي لشركة فورسايت 
أدف��اي��زورز، والسيد عبدالله التويجري، نائب 
الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان، والسيد فارس 
العبيد، املستشار في األم��ان��ة العاّمة للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية، والسيد حمد الساير، 

الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الساير.
كما وق��ام كل من الدكتور فهد السميط، نائب 
رئيس ال��ش��ؤون األكادميية في جامعة اخلليج 

للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أبوبكر املرضي، 
الرئيس االستراتيجي التنفيذي في مستشفى 
رويال حياة، والسيدة سلمى احلّجاج، مدير عام 
املوارد البشرية في بنك اخلليج، والسيد ستيوارت 
لوكي، مدير عام إدارة اخلدمات املصرفية لألفراد 
بالبنك األهلي الكويتي، باملشاركة في حلقة نقاشية 

بعنوان “تعزيز سلوك التمّيز لدى شركات”.
وحت��ّدث الدكتور ماجد السرهيد، رئيس مركز 
االبتكار وريادة األعمال في األكادميية األسترالية 
بالكويت، والسيد إدموند بركات، نائب املدير العام 
لسلسلة مطاعم ميس الغامن في احللقة النقاشية 
بعنوان “أهمّية القناعة لتحقيق التمّيز-نظم 
وأسس”. وشملت قائمة املتحدثني الرئيسيني كل 
من البروفيسورة ليلى معروف، مساعد نائب مدير 
األبحاث في جامعة الكويت، والدكتورة مي النقيب، 
أستاذة األدب اإلجنليزي واألدب املقارن في جامعة 
الكويت، والبروفسور طارق الدويسان، مؤسس 
وم��دي��ر ع��ام شركة جلوبال ليد كونسالتنتس، 
والسيد أديب أبوغزالة، الشريك اإلداري بشركة 

اخليال لالستشارات. 
وتعليقاً على ذل��ك، قالت فاتن أبوغزالة: “مع 
التزايد املستمر في توقعات املستهلكني، والتي ال 
تقتصر على املنتجات واخلدمات املقّدمة وإمنا كافة 
جوانب جتربة املستهلك، أصبح من الضروري 
على املؤسسات والشركات إرساء ثقافة التمّيز في 
تقدمي اخلدمة. ولقد سّجل مؤشر ’سيرفيس هيرو‘ 
لقياس رض��ا العمالء 10 سنوات من النجاح مّت 
خاللها تقدمي رؤى عميقة وفّعالة حول احتياجات 
ومتطلبات املستهلكني، وف��ي ه��ذا اإلط���ار قمنا 
برعاية مؤسسة الكويت للتقّدم العلمي بجمع 
رواد القطاعات اخلاصة واحلكومية حتت سقف 
واحد للتعّرف على كيفية بناء ثقافة قوية للتمّيز 
في اخلدمة، والتي ال تشمل فقط مساعدة الشركات 
على تعزيز قاعدة عمالئها األوفياء، بل أيضاً دعم 
جهودنا املستقبلية الرامية إل��ى تقدمي خدمات 
متمّيزة قائمة على رض��ا العمالء ف��ي الكويت 

واملنطقة.

2019 تستضيف جوائز أفضل رضى عمالء الكويت 

»سيرفس هيرو« تنظم ندوة بعنوان 
»متكني ثقافة التمّيز في اخلدمة«

أماني البداحفاتن أبوغزالة

صورة جماعية


