
الخميس 20 أغسطس 2009  37اقتصاد
تراجع المؤشر 8.8 نقاط وتداول 398.9 مليون سهم بقيمة 80.2 مليون دينار

اس�تحواذ أس�هم 6 ش�ركات على 54.6% م�ن إجمال�ي القيمة»زين« يتصدر األسهم المتداولة للجلسة الثامنة بقيمة 13.9 مليون دينار

شبه إحجام عن الشراء يقود سيولة السوق النخفاض ملحوظ
عمر راشد

أنهى سوق الكويت لألوراق 
املالية تداوالت اجللسة الرابعة 
لألسبوع على تراجع في مؤشريه 
الس����عري والوزن����ي، مدفوعا 
بعمليات جني أرباح على األسهم 
الرخيصة ودعم لبعض االسهم 

القيادية.
وأدت اقفاالت الثواني االخيرة 
الى تقليص خس����ائر الس����وق 
مبقدار 30 نقطة ليس����تقر على 
تراجع محدود في املؤشر السعري 
و0.3 نقطة في املؤشر الوزني، 
فيما تراجعت س����يولة السوق 
بشكل ملحوظ بسبب هدوء في 
تداوالت »القيادية« وجني أرباح 
على »الرخيصة«، وواكب ذلك 
تراجع في االداء على مس����توى 
الكميات وحجم الصفقات مقارنة 

باإلغالق السابق.
وحال����ت حالة التذبذب التي 
يعيشها السوق منذ بدء تداوالت 
االس����بوع دون كس����ر احلاجز 
النفسي عند 8000 نقطة ليبقى 
االداء دون  الس����وق متذب����ذب 
هذا املس����توى، بع����د توقعات 
قوي����ة ببلوغه خ����الل تداوالت 

االسبوع.
وقد تفاعل السوق مع حركة 
التذبذب التي تعيش����ها اسواق 
املال اخلليجية وتراجع اسعار 
النفط، وهو ما أثر على نفسية 

املتداولني.
الذي شهدته  التراجع  وجاء 
التداوالت النشطة لبعض االسهم، 
خاص����ة الرخيصة منها، ليلقي 
الضوء مجددا على قوانني الرقابة 
احلاكمة الداء السوق على بعض 
التداوالت والتي يؤدي صعودها 
وتراجعها احلاد الى التأثير سلبا 
في حركة وأداء السوق، األمر الذي 
جعل مطالبات السوق بسرعة 
صدور هيئة قانون سوق املال 
امرا مهما لتعزيز الشفافية في 

السوق.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشر العام للسوق 
8.8 نقاط ليس����تقر عند 7891.2 
نقطة فيما اغل����ق الوزني على 
تراجع محدود بل����غ 0.3 نقطة 

ليستقر عند 459.87 نقطة..
وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
398.96 مليون سهم بقيمة 80.2 

فلس����ا كحد اعلى و455 فلس����ا 
ادنى، بكمي����ة تداول 4.4  كحد 
ماليني س����هم قيمتها االجمالية 
4 ماليني دينار، ويأتي التذبذب 
في حركة السهم بسبب عمليات 
جني االرباح التي يتم ممارستها 
من قبل احملافظ والصناديق على 

السهم.
ه����ذا وواصل س����هم »زين« 
صدارة قائمة أنش����ط تداوالت 
الس����وق من حيث القيمة وذلك 
لثامن جلسة على التوالي وللمرة 
العاشرة خالل الشهر حيث بلغت 
قيمة التداوالت عند االغالق 13.9 
مليون دينار بعدد 490 صفقة 
وبكمية تداول 9.4 ماليني سهم، 
وقد بلغ الس����هم حاجز الدينار 
ونصف للجلس����ة الثانية على 
التوالي وذلك عند حده االعلى، 
فيما بلغ حده االدنى دينارا و460 
فلس����ا، متراجعا مبقدار وحدة 
سعرية ليستقر عند دينار و460 

فلسا للسهم الواحد.
وقد استقر سهم »اجيليتي« 
عند دينار و240 فلس����ا للسهم 
وذلك في حدود سعرية تراوحت 
بني دينار و260 فلسا كحد اعلى 
ودينار و240 فلس����ا كحد ادنى 
بكمي����ة تداول 5 ماليني س����هم 
وبقيم����ة اجمالي����ة 6.2 ماليني 

دينار.
وقد استحوذ سهما »اجيليتي« 
و»زين« على 20.1 مليون دينار 
بلغت نسبتها 25% من اجمالي 
قيمة الت����داول فيما بلغت قيمة 
تداوالت قطاع اخلدمات %39.7 

من اجمالي القيمة املتداولة.
وقد ش����هد الس����وق تراجعا 
ملحوظا في جميع مؤش����راته 
حيث تراجعت الكميات بنسبة 
16.7% مقارنة باإلغالق السابق 
لتس����تقر عن����د 398.9 مليون 
سهم، كما تراجعت قيم التداول 
بنسبة 31.9% مقارنة مع اإلغالق 
السابق لتستقر عند 80.2 مليون 

دينار.
وقد اس����تحوذت اس����هم 6 
شركات على 43.86 مليون سهم 
بلغت نسبتها 54.6% من اجمالي 
القيمة، فيما تصدر سهم »زين« 
القيمة على مس����توى االس����هم 
املتداول����ة، حيث بلغ����ت قيمة 
تداوالته 13.9 مليون دينار مبا 

نسبته %17.3.

مضاربية يجعل السوق يتجه 
الى االس����تقرار وذلك من خالل 
التنويع في التداول على األسهم 

الرخيصة والقيادية.

المحفظة الوطنية

التداوالت كان بارزا  متاسك 
في الثواني األخيرة، حيث شهدت 
أس����هم البنك دعما على أسهمها 
خاصة سهمي »وطني« و»بيتك« 
حيث ارتف����ع كل منهما مبقدار 
وحدة س����عرية ليستقر وطني 
على دينار و220 فلسا للسهم، 
فيما أغلق سهم »بيتك« عند دينار 
و260 فلسا للسهم، وشهدت أسهم 
»بوبيان« و»برقان« و»اخلليج« 
ارتفاعا في السعر ليغلق كل منها 
عل����ى ارتفاع مبق����دار 5 فلوس 
للسهم، وارتفع »الدولي« مبقدار 
4 فلوس للسهم ليستقر عند 248 

فلسا للسهم.
وتراجع س����هم بنك الكويت 
والشرق األوسط مبقدار 5 فلوس 
للسهم ليستقر عند 485 فلسا 
للسهم، فيما لم يشهد »التجاري« 
و»أهلي« تغييرا في السعر لكل 

منهما.
ت����داوالت  وقد اس����تحوذت 
البنوك على ما نس����بته %15.7 

من إجمالي القيمة.
وبعد التداوالت النشطة التي 
شهدتها األسهم التابعة ملجموعة 
السابقة،  »ايفا« في اجللس���ات 

شهدت معظم أسهمها في جلسة 
الرابع���ة عمليات جني  التداول 
أرباح، فيما تراجع سهم استثمارات 
بواقع 10 فلوس ليستقر عند 500 
فلس للسهم فاقدا 10 فلوس من 
مكاسبه السوقية واغلق مطلوبا 
عند 510 فلوس للس���هم، وجاء 
انخفاض س���هم »زي���ن« ليؤثر 
صعودا او هبوطا على الشركات 

املرتبطة به.
وقد احتل سهم »املستثمرون« 
الص����دارة ف����ي قائمة انش����ط 
الت����داوالت للس����وق من حيث 
الكميات والصفقات وذلك للمرة 
الثالثة خالل الشهر، بكمية تداول 
134.4 مليون سهم نفذت من خالل 
1137 صفقة حققت ما قيمته 8.8 

ماليني دينار.
وقد تراجع السهم بحده األدنى 
عند اإلغالق فاقدا 5 فلوس للسهم 
ليس����تقر عند 65 فلسا للسهم 

الواحد.
وقد تراجعت تداوالت عقارات 
الكويت بعد نشاط قياسي حققه 
الس����هم في تداوالت االس����بوع 
ليس����تقر عند 97 فلسا للسهم، 
بارتفاع قدره فلس واحد وبكمية 

تداول بلغت 6.9 ماليني سهم.
وبعد ارتفاع سهم صناعات 
في تداوالت اغالق امس، تراجع 
السهم بواقع 5 فلوس ليستقر 
عند 460 فلس����ا للس����هم وذلك 
بهامش حرك����ة تراوح بني 465 

تطبيق القان����ون على عمليات 
التداول والتي يس����تثنى منها 
الش����ركات على حساب  بعض 

البعض اآلخر.
وع����ودة مرة أخ����رى إلقرار 
قانون هيئة س����وق املال، باتت 
احلاجة ملحة لتعزيز الشفافية 
في السوق ووضع مالمح رقابية 
مشددة أسوة مبا يتم تطبيقه في 

أسواق املنطقة األخرى.

اختراق الحاجز النفسي

رغم اقتراب السوق بشدة من 
اختراق حاج����ز ال� 8000 نقطة 

في نهاي����ة تداوالت األس����بوع 
املاضي إال انه اليزال يغازل هذا 
احلاجز عل����ى وقع التذبذب في 
حركة السوق املدفوعة بعمليات 
جني أرباح وجتميع على األسهم 
القيادية والرخيصة، األمر الذي 
دفع األداء العام ملواجهة صعوبة 
في اختراق احلاجز النفسي رغم 

اقترابه الشديد منها.
ورغم تراجع املؤش����ر دون 
مس����توى احلاجز النفس����ي إال 
ان التنويع في حركة النش����اط 
بني عمليات دعم لبعض األسهم 
القيادي����ة وجن����ي على أس����هم 

مليون دينار نف����ذت من خالل 
7453 صفقة.

وجرى التداول على أس����هم 
132 ش����ركة م����ن إجمالي 203 
شركات مدرجة، ارتفعت اسهم 
36 شركة وتراجعت اسعار 49 
شركة، وحافظت 47 شركة على 

اسعارها دون تغيير.
وتصدر قطاع العقار النشاط 
بكمية تداول 173.9 مليون سهم 
بقيم����ة 13.1 مليون دينار بعدد 

1856 صفقة.
وجاء قطاع اخلدمات في املركز 
الثاني بكمية تداول 88.3 مليون 
سهم بقيمة 31.19 مليون دينار 

بعدد 1856 صفقة.
واحتل قطاع االستثمار املرتبة 
الثالثة بكمية تداول حجمها 77 
مليون س����هم بقيمة 8.6 ماليني 

دينار بعدد 1386 صفقة.
وجاء قطاع غير الكويتي في 
املركز الرابع بكمية تداول 25.8 
مليون سهم بقيمة 4.56 ماليني 

دينار بعدد 640 صفقات.
واحتل قطاع البنوك املرتبة 
اخلامسة بكمية تداول 16.6 مليون 
س����هم بقيمة 12.6 مليون دينار 

بعدد 604 صفقة.
وجاءت الصناعة في املرتبة 
السادس����ة وفقا حلجم النشاط 
بكمية تداول 14.8 مليون سهم 
بلغت قيمتها 7.9 ماليني دينار 

بعدد 637 صفقة.

وجاء قطاع األغذية في املرتبة 
السابعة بكمية تداول 2.2 مليون 
سهم بقيمة 1.2 مليون دينار بعدد 

146 صفقة.

غياب الشفافية

التداوالت النشطة التي شهدتها 
بعض األس���هم خالل جلس���ات 
األسبوع والتي فاقت في بعضها 
20% م���ن رأس املال وعودة تلك 
األس���هم للتراجع على مستوى 
القيمة والكمية دون توضيح من 
جانب ادارة السوق عن طبيعة 
تلك التداوالت وسبب املضاربات 
العنيفة عليها يعد من بني األمور 
التي أدت الى س���يادة العنصر 
املضارب���ي من خ���الل تصعيد 
بعض األسهم بنسب تزيد على 
15% وذلك للقيام بعمليات جني 
أرب���اح عليها بعد ذلك مما يضر 
بحقوق املساهمني من خالل خفض 
أسعارها ملستويات ما قبل االرتفاع 
والعودة من جديد إلجراء عمليات 

جني أرباح على السهم.
ومع قصور رقابة السوق بدا 
واضحا ان الس����وق بات واقعا 
حتت ضغ����ط التصعيد املتعمد 
من جانب صناع السوق ومزاجية 
كبار املضاربني وفق سيناريو 
الصعود احل����اد والذي عادة ما 
يعقبه هب����وط حاد مرة اخرى، 
وهو األم����ر الذي جعل البعض 
م����ن املتداولني يرى قصورا في 

)أسامة البطراوي(سعود األيوب وأسامة الظفيري في جانب من عمومية الشركة

الترقب يعود مجددا للسوق مع مواصلة السوق للتراجع

ومؤشراتأرقام

استحوذ س���هما »زين« و»أجيليتي« على 25% من 
إجمالي القيمة املتداولة للس���وق والبالغة 80.2 مليون 

دينار.
تراجع س��هم »استثمارات« للمرة األولى بعد ارتفاعات 

استمرت 12 جلسة متتالية فاقدا 10 فلوس من مكاسبه.
»زين« تصدر التداوالت من حيث القيمة بالغا 13.9 
مليون دينار، فاقدا وحدة س���عرية من قيمته في نهاية 

التداول ليغلق عند دينار و480 فلسا.
تصدر قطاع البنوك ارتفاعات مؤشرات قطاعات السوق 
الثمانية ب� 65.4 نقطة، تاله في االرتفاع قطاع التأمني ب� 17.2 
نقطة، وفي املرتبة الثالثة ج��اء قطاع غير الكويتي بارتفاع 
قدره 9.4 نقاط. وتراجعت مؤشرات 4 قطاعات تصدرها قطاع 

اخلدمات ب� 41.2 نقطة وقطاع العقارات ب� 13.1 نقطة.

إغالق االكتتاب في أسهم »أبيار« اليوم 
قال س���وق الكويت لألوراق املالية إن شركة ابيار 
للتطوير العقاري افادته بأنه تقرر فتح باب االكتتاب 
)بأسهم الزيادة االضافية( للمساهمني املسجلني بسجالت 
الشركة بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة في 2009/6/11  في 
االسهم املتبقية من زيادة رأسمال الشركة بقيمة اسمية 
100 فلس وعالوة اصدار قدرها 3 فلوس ومصاريف 
قدرها 2 فلس للسهم الواحد وذلك خالل يومني على ان 
يتم اغالق االكتتاب اليوم للسوق لدى مدير االكتتاب 

)شركة اعيان كابيتال لالستثمار(.

بيع 8.33% من  الخليج لصناعة الزجاج
ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أنه مت أمس، 
 االنتهاء من اإلجراءات املقررة لبيع عدد 3.200.000 
سهم من أسهم شركة اخلليج لصناعة الزجاج مبا 
يعادل 8.33% الى ش���ركة الشرق القابضة بسعر 
660 فلسا للس���هم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها 

2.112.000 دينار.  
ومت التوقيع عل���ى ذلك من األطراف املعنية على 
أن تستكمل باقي إجراءات الدفع  والتحويل من خالل 

الشركة الكويتية للمقاصة اليوم.

»المركزي« يواف��ق 
ل� »بيان« على شراء 

10% من أسهمها
الكويت  ذكر س����وق 
املالي����ة أن بنك  لألوراق 
املرك����زي وافق  الكويت 
ام����س االول عل����ى طلب 
املوافقة  جتديد س����ريان 
لش����ركة بيان لالستثمار 
بشراء ما ال يتجاوز %10 
من اسهمها املصدرة ملدة 
ستة أش����هر اعتبارا من 
تاريخه  وحتى 2010/2/18  
وذلك مع ضرورة االلتزام 
مبا وضعه البنك املركزي 
م����ن ضوابط وش����روط 
في ش����أن متلك الشركة 

املساهمة ألسهمها.

عمومية منا القابضة 
في األول من سبتمبر

أف����ادت ش����ركة منا 
القابض����ة وعب����ر املوقع 
االلكتروني لسوق الكويت 
لالوراق املالية  بأنه تقرر 
عقد جمعية عمومية عادية 
الثالثاء  ي����وم  للش����ركة 
املوافق 2009/9/1 في وزارة 

التجارة.

ترسية مناقصة لشركة 
تابعة ل� »المعدات«

ذكرت شركة املعدات 
القابض����ة »املعدات« عبر 
كتاب ال����ى البورصة انه 
متتت ترس����ية املناقصة 
عل����ى   2642809 رق����م 
بالكامل  ش����ركة مملوكة 
ل� »املع����دات« بخصوص 
توريد وتركيب مولدات 
القوى الكهربائية للمواقف 
اخلارجية بقيمة اجمالية 
ألف دينار ومبدة   564.3

تنفيذ تصل ل� 8 أشهر.

عموميتها وافقت على توصيات مجلس اإلدارة

األيوب: »المساكن الدولية« تعتزم التواجد في السوق السعودي 
عبر تأسيس شركة للمقاوالت برأسمال مليون ريال سعودي

أحمد يوسف
ق���ال نائب رئي���س مجلس 
العربية  اإلدارة لشركة املساكن 
القابضة سعود عبدالعزيز األيوب 
ان حكم محكمة التمييز النهائي 
برفض الطع���ن الذي تقدمت به 
احلكوم���ة الكويتي���ة ضد بيت 
التمويل الكويتي والذي يخص 
بأحقية بيت التمويل في التعامل 
بالس���كن اخلاص وذلك يصب 
ملصلحة االقتصاد الكويتي بشكل 
الكويتي بش���كل  عام واملواطن 
خ���اص، حيث انه يق���دم خدمة 
كبيرة لش���ريحة ال يستهان بها 
من املجتمع وس���يوفر للشباب 
الكويت���ي فرصة احلصول على 

بيت العمر.
وأكد عق���ب انعقاد اجلمعية 
العادية للشركة  العمومية غير 
أمس انه من الضروري فتح الباب 
امام كل الشركات والبنوك على 
اختالفاته���ا س���واء تقليدية أو 
اسالمية � لتحقيق مبدأ املساواة 

في املعاملة.
املنفعة تدفع  وأكد ان عموم 
ال���ى املطالبة بتعمي���م احلكم 
على كل البنوك االسالمية منها 
والتقليدية ولفت النظر الى ان 
بيت التميول يعتبر في احلقيقة 
احملرك األساس���ي لسوق عقار 
السكن اخلاص في الدولة، وان 
انعكاسات تطبيق احلكم ستكون 
ايجابية على كل القطاعات، حيث 
ان العق���ار اذا انتعش أي قطاع 
من قطاعاته فس���تنتعش بقية 
القطاع���ات التابعة له. وأضاف 
ان السوق العقاري ليس وحده 
الذي سينتعش بل انه سيساعد 
على انتعاش قطاعات اقتصادية 
كبيرة في البالد من بينها قطاع 
املقاوالت، ما سيؤدي الى استقرار 
أس���عار األراضي والعقارات من 
جديد في املناطق املختلفة ومن 
أهم املناطق التي ستشهد استقرارا 

13 مليون دينار، وتعمل الشركة 
حاليا على تطويرها.

وأضاف ان ب���اب احلجز في 
هذا املشروع سيفتح خالل الربع 
الثاني من 2010، متوقعا ان جتني 

الشركة أرباحا جيدة.
ولفت الى ان الش���ركة لديها 
ايضا قطعة ارض بغرض التطوير 
العقاري في دبي على مساحة 59 
ألف متر مرب���ع بقيمة اجمالية 
تص���ل الى 1.26 ملي���ون دينار، 
وس���يتم تطويرها وفقا خلطط 
الشركة االس���تثمارية والهادفة 

لتحقيق أرباح للمساهمني.
وأكد األيوب ان القطاع اخلاص 
مبا ميتلكه من خبرات وقدرة على 
تنفيذ جميع املشاريع ميثل حال 
رئيسيا لألزمة املالية، على عكس 
ما قامت ب���ه احلكومة بحرمان 
الش���ركات املمولة من حقها في 
رهن العقار السكني ما ترتب عليه 
حرمان املواطن من حصوله على 

التمويل الالزم المتالك العقار.
وأشار الى ان األسعار بشكل 
عام لن تتغير التغير امللحوظ، 
وس���يكون تغييرا محدودا جدا 
س���واء في املناطق الداخلية أو 
اخلارجية، وان األسعار سوف 
تستقر في الوقت الراهن واذا حدث 
تغير فسيكون بناء على العرض 
والطلب مثلما حدث قبل صدور 
قانوني 8 و2008/9 ولكن األمور 
بدأت مع ص���دور حكم التمييز 
األخير تأخذ طريقها الصحيح وان 
صدور احلكم هو أولى خطوات 
التغير الى تصحيح ما مت اتخاذه 

من قرارات سابقة.
حيث ان املواطن الراغب في 
احلصول على عقار سكن خاص 
أصبح ميكنه اآلن االعتماد على 
متويل »بيتك«، وسيكون هناك 
استقرار في تداول العقارات في 
الفترة املقبلة بناء على العرض 

والطلب.

املناطق اخلارجية مثل أبوفطيرة 
والعقيلة والفنطاس واملنقف.

ان صدور حك���م التمييز قد 
اع���اد الروح للس���وق العقاري 
وأعاد االرتياح والطمأنينة جلميع 
املتداولني في الس���وق، حيث ان 
التسهيالت التي ستوفر من خالل 
متويل البنوك االسالمية ستساعد 
في انتعاش القطاع العقاري من 
جديد، حيث ان السوق العقاري 
الكويتي ال يحتاج الى أكثر من 
التمويل حتى يتعافى ويعود الى 

طبيعته من جديد.
وأضاف ان احلك���م الصادر 
ملصلح���ة البن���وك االس���المية 
س���يكون محركا مهما ومشجعا 
للمواطنني على الش���راء والبيع 
والذي س���ينعكس بدوره على 
زيادة حجم التداول في السوق 

العقاري.
وأضاف انه من الضروري ان 
تظهر احلكومة اجراءات تشجيعية 
لتنشيط احلركة العقارية وذلك 
لالستفادة من فرصة صدور حكم 

متويل السكن اخلاص.
واذا حتدثنا عن شركة املساكن 
العربي���ة القابض���ة فإنه قد مت 
تأسيس شركة تابعة باسم شركة 

املساكن السعودية العقارية وهي 
ش���ركة ذات مسؤولية محدودة 
الس���عودية  العربية  باململك���ة 
ومقرها اخلبر برأس���مال يبلغ 

مائة ألف ريال سعودي.
وقد قامت ش���ركة املس���اكن 
السعودية العقارية بشراء أراضي 
في منطقة العزيزية باخلبر بهدف 

تطويرها واستثمارها.
ب���أن االس���تراتيجية  وأفاد 
الرئيسية للش���ركة تتمثل في 
تنويع مصادر الدخل فقد ارتأت 
العربية  ادارة شركة املس���اكن 
القابضة املس���اهمة في تأسيس 
ش���ركة مقاوالت متخصصة في 
تنفيذ اعمال البناء باس���تخدام 
نظام اس���يكو للبناء مستفيدة 
بذل���ك من ممي���زات التخصص 
في صناعة اخلرسانة اخللوية 
بجميع أوجهها والتي يعتبر قطاع 
املقاوالت احدها وقطاع الصناعة 

لتشكل منوذجا متكامال.
وتنفيذا لهذه السياس���ة فقد 
العربية  قامت شركة املس���اكن 
القابضة في املساهمة بتأسيس 
ش���ركة مقاوالت بنس���بة %75 
باململكة العربية السعودية حتت 
اس���م ش���ركة املقاوالت الكبرى 

برأس���مال يبلغ ملي���ون ريال 
سعودي والغرض من تأسيسها 
القي���ام باإلنش���اءات اخلاصة 
بش���ركة املس���اكن الس���عودية 
العقارية والبحث عن مش���اريع 
مقاوالت اخرى باململكة العربية 

السعودية.
وعن اس���تراتيجية الشركة 
املستقبلية فنحن نسعى وبقوة 
الى التوجه للس���وق السعودي 
ونقوم بدراسة فرص استثمارية 
بدول مجاورة ونسعى الى تعزيز 
حقوق مساهمينا من خالل البحث 
عن أفضل العوائد ومن املتوقع ان 
نشارك شركات زميلة في مشاريع 
عقارية ضخمة. هذا وقد وافقت 
عمومية الشركة على توصيات 

مجلس اإلدارة.
من جانبه، أكد أسامة الظفيري 
� مس���ؤول في ش���ركة املساكن 
الس���عودية � ان الشركة متتلك 
مجموعة عقارات بدول مجلس 
التعاون اخلليجي وذلك بهدف 

التطوير واالستثمار.
وقال الظفيري ان الشركة لديها 
قطعة أرض في اململكة العربية 
السعودية على مساحة مليون 
متر مربع بقيمة اجمالية تصل الى 

)أحمد باكير(متابعة إغالقات الثواني األخيرة جزء من سلوك املتداولني


