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العبداهلل: الكويت تريد التزامًا بأهداف »أوپيك« عند 65% على األقل

سلطات التنظيم تعلن إفالس 6 بنوك أخرى في أميركا
واشــــنطن ـ رويترز ـ أ.ف.پ: 
أغلق منظمــــون 6 بنوك أميركية 
اخرى أول من امس ليصل مجمل 
عدد البنوك التي أفلست 130 هذا 
العام في الوقت الذي استمرت فيه 
صناعة البنوك في املعاناة حتت 

وطأة تدهور القروض.
ومن املتوقع ان تواصل البنوك 
الصغيرة اإلخفاق بوتيرة مرتفعة 
حتى العــــام املقبل، وقالت الهيئة 
االحتادية لتأمني الودائع التي حتمي 
انتعاش  ان  احلسابات املصرفية 
صناعــــة البنوك ســــيتخلف عن 

االقتصاد العام.
وأظهر االقتصاد بعض عالمات 

االنتعاش أول من امس في الوقت 
الذي أوضح فيه تقرير ان أرباب 
العمل األميركيني استغنوا عن عدد 
من الوظائف أقل بكثير من املتوقع 
الشهر املاضي في أفضل أداء لسوق 

العمل منذ بدء الركود.
وقالت الهيئة االحتادية لتأمني 
الودائع ان املنظمني أغلقوا 3 بنوك 
في جورجيا ليصــــل مجمل عدد 
البنوك التي أغلقت في تلك الوالية 
هذا العام الى 24 باإلضافة الى بنك 
فــــي كل من فرجينيــــا وايلينوي 

واوهايو.
وكان أكبر البنوك التي أغلقت 
أول من امس ايه ام ترست بنك اوف 

كليفيالند بواليــــة اوهايو والذي 
كانت أصوله تبلغ 12 مليار دوالر 
وودائعه 8 مليارات دوالر، وتولى 
كوميونتي بنك اوف وستبيري في 

نيويورك مسؤولية ودائعه.
من جهة أخرى، اشاد الرئيس 
األميركي بــــاراك اوباما بـ »اخلبر 
الســــار« الــــذي يشــــكله كما قال 
انخفاض معدل البطالة في نوفمبر 
الواليات املتحدة مع حتذيره  في 
بان الطريق الذي يؤدي الى نهوض 
االقتصاد اليــــزال طويال وأمامه 

عقبات.
وقال اوباما »انه خبر سار الذي 
جاء مع بداية فصل األمل« في اشارة 

الى أعياد نهاية العام، مضيفا »لكن 
يجب وضع األشــــياء في إطارها، 
الطريــــق اليزال طويــــال«، وكان 
اوباما يتحدث في مدينة االنتاون 
ببنسلفانيا )شرق( حيث شارك 

في لقاء مع السكان.
وكانت وزارة العمل األميركية 
أعلنت في وقت سابق اجلمعة ان 
معدل البطالة انخفض بصورة غير 
متوقعة على اإلطالق في نوفمبر 
الى 10.0% إضافة الى ان معدل إلغاء 
الوظائف بقي على حاله تقريبا مع 
االستغناء عن 11 ألف موظف اي اقل 

10 مرات عن شهر أكتوبر.
وجـــاءت هذه األرقـــام التي 

الوظيفة«  أعلنت غداة »منتدى 
الذي نظمه البيت االبيض أفضل 
بكثير من توقعات احملللني الذين 
توقعوا االستغناء عن 125 الف 
وظيفة في نوفمبر ومعدل بطالة 

.%10.2
من ناحيته، اعتبر املتحدث باسم 
البيت االبيض روبرت غيبس ان 
انخفاض معدل البطالة في الواليات 
املتحدة خالل شــــهر نوفمبر الى 
10.0% من القوى العاملة يظهر »اننا 
نسير في االجتاه الصحيح«، وقال 
غيبس »اننا في االجتاه الصحيح«، 
مشــــيرا مع ذلك الى ان »الطريق 

مازال مليئا بالعقبات«.

ـ كونا ورويترز: قال  القاهرة 
وزير النفط الشيخ أحمد العبداهلل 
ان درجة التزام »أوپيك« بأهداف 
إنتاج النفط ليست كافية وينبغي 
ان تكون 65% أو أكثر بدال من %60 
حاليا، مؤكدا رضاه عن أســــعار 
النفط في نطاق 70 إلى 80 دوالرا 

للبرميل.
وأوضح العبداهلل خالل اجتماع 
الدورة الـــــ 83 للمجلس الوزاري 
العربية املصدرة  ملنظمة األقطار 
للبترول )أوابك( أمس ان عددا من 
القضايا املهمة املتعلقة بعمل املنظمة 
مت حسمها خالل االجتماع، مشيدا 
باألجــــواء »اإليجابية والصحية« 
التي ســــادته، منوها باملشــــاركة 
الفاعلة للكويت انطالقا من موقعها 
بني الدول املصدرة للنفط في عملية 

اتخاذ القرار باملنظمة.
وأكد على أهمية االجتماع في 
دعم التواصل بني الدول األعضاء 
مبنظمة »األوابك« والتنسيق بني 
سياســــاتها فيما يتعلق بالنفط 
البيئة،  الطبيعي وقضايا  والغاز 
السيما في ظل التحديات املطروحة 
حاليا وفي مقدمتها األزمة املالية 

العاملية والتغير املناخي.
وبنينّ الشــــيخ أحمد العبداهلل 
ان املجلس الوزاري صادق خالل 
االجتماع على مشــــروع امليزانية 
التقديرية للمنظمة لعام 2010 والتي 
بلغت تقديراتها اكثر من مليوني 
دينار. وأضاف انه مت خالل االجتماع 
كذلك متابعة شؤون البيئة وخاصة 
الــــدورة الـ 15 ملؤمتر األطراف في 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغير 

غدا. وقال ان املجلس الوزاري قام 
بتكرمي الفائزين بجائزة »أوابك« 
العلمية لعام 2008 حول موضوع 

املناخ والدورة اخلامســــة ملؤمتر 
األطراف في بروتوكول »كيوتو« 
املقرر عقده في كوبنهاغن بالدمنارك 

»اصطياد غاز ثاني أكسيد الكربون 
وتخزينه« كما استعرضت األمانة 
العامة للمنظمة األنشطة والندوات 

التي قامت بها خالل العام احلالي 
والتحضيرات اجلارية ملؤمتر الطاقة 
العربي التاســــع املقرر عقده في 

الدوحة يوم 9 مايو املقبل.
من جانبه، قال وزير البترول 
السعودي علي النعيمي انه يعتبر 
ســــعر النفط جيدا وان التقلبات 
احلادة في السعر لم تعد مشكلة، 
وأبلغ الصحافيني »السوق مستقرة 
اآلن والتقلبات عند أقل مستوى، 
الكل راض عن السعر انه في النطاق 
الصحيــــح«، مضيفا »ال يوجد ما 
النعيمي  القلق«. وقال  الى  يدعو 
قبيل اجتماع ملنظمة األقطار العربية 
املصدرة للبترول )أوابك( ان درجة 
التزام دول أوابك بأهداف االنتاج 
جيدة. وقال »أريد ان أقول ان درجة 
اقول  ان  االلتزام جيدة، أستطيع 
لكم اننا في السعودية ملتزمون 
بالكامل«. وسقف انتاج »أوپيك« 
محدد بـ 24.84 مليون برميل يوميا 
منذ األول من يناير 2009 وأشار 
الوزير الذي كان يستعد للمشاركة 
في اجتماع ملنظمة الدول العربية 
املصدر للنفط )أوابك( في القاهرة، 
انه »بالتأكيد« ال مجال للقلق من 
املستوى املرتفع ملخزونات النفط 
التي تقترب من مستوياتها القصوى 
في الواليات املتحدة. وكذلك فإن 
واقع ان انتاج »أوپيك« يزيد قليال 
عن احلصص الرسمية ليس مصدر 
قلق بالنسبة للنعيمي الذي أكد ان 
»درجة احترام احلصص جيدة« 
وأضاف » ان الســــعودية حتترم 
متاما حصة انتاجها« احملددة بنحو 

ثمانية ماليني برميل يوميا.

النعيمي: سعر النفط مستقر والتقلبات عند أدنى مستوى 

تحت وطأة أزمة القروض

الشيخ أحمد العبداهلل األول من اليسار في لقطة جماعية مع وزراء النفط

الحذر والخوف من التطورات السلبية وراء تدهور مؤشرات البورصة 
أوضح التقرير 
األســــبوعي 
لشركة املثنى 
لالستثمار حول األداء األسبوعي 
للبورصة ان أزمة السيولة في دبي 
أثرت بشدة على سير األحداث في 
السوق، وبذلك انعكس أداء السوق 
املتفوق في األسبوع املاضي، حيث 
سجل السوق تراجعا هذا األسبوع 
حيث ان مؤشر السوق السعري 
ومؤشر السوق الوزني ومؤشر 
املثنى اإلسالمي الوزني تراجعت 
بنسبة 3.40% و4.29% و%3.94 

على التوالي.
وذكر التقرير أن االنخفاض 
احلاد في الشركات الرائدة كان 
ســــببا في تذبذب األداء جلميع 
املؤشــــرات الثالثــــة، حيث ان 
مؤشــــر السوق الوزني ومؤشر 
املثنــــى اإلســــالمي الوزني كانا 
األكثر تقلبا وسجال بذلك نسب 
حساسية 39.26% و41.63% على 
التوالي بينما سجل مؤشر السوق 
السعري نسبه أقل من نظيريه 
تقدر بـ 27.32% خالل األسبوع 

لثالثة ايام من التداول فقط.
وأضاف التقريــــر ان احلذر 
واخلوف من حدوث أي تطورات 
ســــلبية، قد ساهمت في تدهور 
املؤشــــرات الثالثة حيث فقدت 
توازنهــــا فقد انخفــــض كل من 
اجمالى حجم التــــداول وقيمة 
التداول والصفقات بنسبة %54.5، 
36.37% و45.13% علــــى التوالي 
وهو ما يعكس السلوك املشبوه 

للمستثمرين.
وذكــــر التقريــــر ان القيمة 
السوقية سجلت خسارة أسبوعية 
تقدر بـ 4.0% متثل في نهاية هذا 
األسبوع بقيمة 29.02 مليار دينار 

اقل من األسبوع املاضي بـ 1.21 
مليار دينار حيث كانت القيمة 
السوقية لألسبوع املاضي 30.22 

مليار دينار.
 وأشار التقرير الى أن موجة 
البيع وعــــدم وجــــود أي أنباء 

مشجعة، قد كلفت السوق كثيرا 
حيث انه أغلقت 116 شركة متثل 
57.14% من السوق مسجلة خسائر 
في حني أنه فقط 11 شركة سجلت 

تقدما.
ووســــط عمليات البيع في 

الســــوق فإن غالبية الشركات 
اإلســــالمية نزفت بحلول نهاية 
االسبوع. حيث ان 38 شركة أنهت 
األسبوع مسجلة خسائر جسيمة 
في القيمة في حني أن 3 شركات 
فقط )من أصل 57( سجلت منوا 

أخبار السوق في أسبوع
< تأجيل احملكمة اخلاصة بشـــركة 
اجيليتي الى 15 من ديسمبر والتي ستنعقد 
في أتالنتا للنظر في التهم املوجهة الى 
اللوجستية  العقود  الشركة بخصوص 
التي بلغت قيمتها 8.5 مليارات دوالر مع 
اجليش االميركي في العراق، وتوقعات 
بان يطلب االدعاء ما يقارب 120 مليون 

دوالر كتعويض للحكومة.
< ذكر مرك��ز اجلمان لالستش��ارات 
االقتصادية أن إجمالي قروض الش��ركات 
املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية يبلغ 

14.2 مليار دينار كما في نهاية النصف األول 
2009، وذلك جلميع القطاعات عدا قطاعي 

البنوك والشركات غير الكويتية
< صرح محافظ بنك الكويت املركزي 
ان بنـــك الكويت املركزي يتابع األحداث 
حول طلب شـــركة دبي العاملية وشركة 
نخيل العقارية من دائنيهما مهلة ســـتة 
أشهر لدفع ديونهما املستحقة وما أثاره 
ذلـــك من مخـــاوف وردود فعل مختلفة 
على كافـــة األصعدة الدولية واالقليمية 

واحمللية.

في القيمة السوقية. 
هذا وقد استعاد قطاع االستثمار 
الصدارة من حيث القطاعات األكثر 
نشاطا، فعلى الرغم من تسجيل 
انخفاض بنسبة 66.2% في إجمالي 
الكمية املتداولة فان إجمالي الكمية 
املتداولة للقطاع سجلت 181.08 
مليون سهم مقابل 535.24 مليون 

سهم في االسبوع السابق.
ورغم االرتــــداد الطفيف عن 
النزول للشــــركات الرائدة زين 
وبنك الكويــــت الوطني وبيت 
التمويل الكويتي فقد استمر األداء 
السلبي حيث سجلت خسائر في 
القيمة السوقية بنسبة %1.00، 

3.64% و5.45% على التوالي.
وباستثناء قطاع التأمني، فقد 
سجلت القطاعات األخرى خسائر 
في القيمة السوقية لها وكان قطاع 
التغذية األســــوأ مجذوبا بشكل 
رئيسي بأداء شــــركة الكويتية 
للتغذية- ذات الوزن األكبر في 
القطاع – محققا خسائر في القيمة 

السوقية )%13.70(.

التقرير األسبوعي لشركة  ذكر 
بيان لالســـتثمار أن األســـبوع 
املاضي شـــهد نشاطا علي مدي 
ثالثة أيام تداول فقط، حيث سجل سوق الكويت 
لألوراق املالية تراجعا ملحوظا متأثرا باخلسائر 
احلادة التي تكبدها في أول يومني قبل أن يظهر 
متاسكا نسبيا في آخر جلسات األسبوع ويعوض 
جزءا من تلك اخلسائر. فمع نهاية تداوالت يوم 
اخلميس، سجل مؤشر السوق السعري خسارة 
أسبوعية بلغت نسبتها 3.40% فيما تراجع املؤشر 
الوزني بنسبة 3.94%، وبذلك تكون خسائر السوق 
من بداية العام قد وصلت إلى 13.93% للســـعري 
و8.59% للوزني، فيما انخفضت القيمة الرأسمالية 
للسوق بنسبة 14.59% بعد أن خسرت ما يقارب 
4.80 مليارات دينار. من مجمل القيمة بنهاية العام 
2008. وقد تأثر السوق بشكل أساسي بأخبار إمارة 
دبي املتعلقة بتأخر سداد ديون كل من مجموعة دبي 
العاملية وشركة نخيل. وكانت األسواق العاملية قد 
تراجعت بحدة في نهاية األسبوع ما قبل املاضي 
بعد اإلعالن عن التأخر في الســـداد، إال أن عطلة 
عيد األضحى املبارك أجلت ردة فعل أسواق األسهم 
اخلليجية على اخلبر إلى بداية األسبوع املاضي، 
في الوقت الذي استوعبت فيه األسواق العاملية 

أثر الصدمة وعادت إلى تسجيل املكاسب. 
من ناحية أخرى، وعلى الصعيد احمللي لفت 
التقرير الي ان صفقة أســـهم شـــركة االتصاالت 
املتنقلة )زين( عادت إلى دائرة الضوء من جديد 
بعد إعالن شـــركة االتصاالت »بهارات سانشار 

نيجام « )BSNL(، وهي إحدى شركات التحالف 
املهتم بشراء حصة 46% من أسهم زين، عن جتميد 

خطة االستحواذ. 
هذا وشهد األسبوع تراجعا ملحوظا في مستويات 
التداول، إذ بلغ املتوسط اليومي للقيمة 46.18 مليون 
دينار. خالل جلسات األسبوع املاضي، بانحفاض 
نسبته 15.16% عن مستويات األسبوع الذي سبقه، 
بينما تراجع متوسط عدد األسهم املتداولة بنسبة 

39.36% إلى 224.62 مليون سهم.
وعلى صعيد التداوالت اليومية، شـــهد سوق 
الكويت في أولى جلسات األسبوع انحدارا قويا، 
وسط انخفاض كبير في مستويات التداول، إثر 
عمليات بيع طالت الغالبية العظمى من األســـهم 
املتداولة، ما حدا مبؤشري السوق الرئيسيني إلى 
تسجيل نسبة تراجع يومية كبيرة بلغت %2.71 
للمؤشر السعري و3.72% للمؤشر الوزني. وفي 
يوم األربعاء، حاول الســـوق التماسك في بداية 
اجللسة، إذ شـــهد تذبذبا ملحوظا خالل الساعة 
األولى، إال أنه عاد بعدها التخاذ املنحى النزولي 
مقفـــال على مزيد من اخلســـائر اليومية لناحية 
مؤشريه السعري والوزني، اللذين سجال تراجعا 
بنسبة 1.41% و1.45% على التوالي. ثم حاول السوق 
التماســـك مجددا خالل تـــداوالت يوم اخلميس، 
لكنه متكن بعد تذبذب استمر طوال اجللسة من 
حتقيق مكاســـب يومية خففت من حدة خسائر 
اليومني الســـابقني بشـــكل ملحوظ، حيث ارتفع 
املؤشر السعري بنسبة 0.71% في حني منا الوزني 

بنسبة بلغت %1.24.

السعودية تستبعد وجود مخاطر 
على نظامها المصرفي جراء أزمة دبي

فنادق لبنان تستعد الستقبال روادها 
خالل عطلة األعياد المقبلة

دبي ـ رويترز: سعى محافظ 
البنك املركزي السعودي إلى تطمني 
ن من تأثير أزمة  املستثمرين وهونّ
ديون دبي قبل أول جلسة تداول 
فــــي البورصة الســــعودية منذ 
تفجر األزمة، مضيفا ان انكشاف 
البنوك السعودية على مجموعة 
التابعة  العاملية والشركات  دبي 
لها محدود جدا، وال يتخطى نسبة 
2 باأللف مــــن امليزانية املجمعة 

للقطاع املصرفي.
النقد  وأبلغ محافظ مؤسسة 
العربي السعودي محمد اجلاسر 
العربية بأن  )ســــاما( تلفزيون 
»انكشاف البنوك السعودية على 
مجموعة دبي العاملية والشركات 
التابعة لها محــــدود جدا« وقال 
إن تعــــرض البنوك الســــعودية 
»ال يتخطى نســــبة اثنني باأللف 
مــــن امليزانية املجمعــــة للقطاع 

املصرفي«.
وأضاف اجلاسر أن ما حدث في 
العربية  األسواق خارج املنطقة 
أسوأ بكثير مما حدث وسيحدث 
في املنطقة وأنه ال توجد مخاطر 
وال سبب للخروج من السوق أو 
بيع أي أســــهم، وأثرت تداعيات 
إعالن دبي على األسواق في أنحاء 
العالم وفي اخلليج مع استئناف 
نشاط األسواق بعد توقف طويل 

مبناسبة عيد االضحى.
وواصلت أسواق األسهم في 
دبي وأبوظبي خسائرها في أول 

التي قد حتتاجها في املستقبل.
وعــــن حجــــم املخصصــــات 
التي جنبتهــــا البنوك املتعرضة 
للشركة اإلماراتية، قال اجلاسر 
ان االمر يرجع للبنوك في تقرير 
املخصصات التي قد يحتاجونها 
في املستقبل، مؤكدا وجود ضوابط 
تلتزم بها جميع املصارف املتعرضة 

لقروض ذات مخاطر عالية.

ديسمبر وتراجعت 5.6% و%3.6 
على الترتيب. وتكبدت أسهم قطر 
والكويت والبحرين خسائر كبيرة 
بعد اســــتئناف التداول في أول 
ديسمبر لكنها استقرت منذ ذلك 
الوقت.واستبعد اجلاسر »وجود 
أي مخاطر على النظام املصرفي 
السعودي«، مضيفا أن األمر يعود 
البنوك لتحديد املخصصات  إلى 

بيروتـ  كونا: يشكل القطاع الفندقي في لبنان 
رافدا أساسيا لقطاع السياحة وقاطرة لالقتصاد 
الوطني والذي ارتفعت مداخيله هذا العام بنسبة 
80% في ظل االســــتقرار االمني والسياسي في 

البالد. 
وحتتضن بيروت وضواحيها القسم االكبر 
من الغرف الفندقية اذ يبلغ عددها ثمانية االف 
غرفــــة فيما يبلغ عدد الغرف الفندقية في جبل 
لبنان 12 الفا باالضافــــة الى الفي غرفة موزعة 
على باقي املناطق اللبنانية، وتستعد الفنادق 
اللبنانية الســــتقبال روادها من السياح العرب 
واالجانب حيث اقفلت احلجوزات الفندقية بنسبة 
100 % وذلك لقضاء عطلتي عيدي امليالد ورأس 

السنة امليالدية.
 وقال نقيب اصحاب الفنادق اللبنانية بيار 
االشقر في تصريح لـ »كونا« ان االقتصاد والسياحة 

في لبنان هما االن اولوية لدى احلكومة اجلديدة 
الن نفط لبنان هو قطاعه السياحي والسياحة 

قاطرة اساسية لبقية االقتصاد اللبناني. 
واعلن االشــــقر عن اســــتثمارات جديدة في 
القطاع الفندقي في لبنان حيث يتم بناء ثالثة 
االف غرفة فندقية جديدة ليصل اجمالي العدد 
خالل السنتني املقبلتني الى 25 الف غرفة فندقية، 
مشددا على ضرورة تفعيل البرامج لوضع لبنان 
على اخلريطة السياحية الدولية وارجاع الثقة 
بالســــائح الغربي الفتا الــــى ان هذا اجلهد يتم 
العمل عليه مع وزارة السياحة لتسويق لبنان 
فــــي اخلارج وبالتالي اســــتقطاب اكبر عدد من 

السياح الى لبنان.
 وردا على سؤال كشف االشقر ان معدل التشغيل 
الفندقي هذا العام بلغ 76% فيما ارتفعت مداخيل 

املؤسسات السياحية في لبنان مبقدار %80.

إنكشاف بنوكها ال يتخطى 2 باأللف من الميزانية المجمعة لقطاع البنوك

تقرير »المثنى لالستثمار« األسبوعي عن أداء السوق والخاص بـ »األنباء«: »بيان«: تزامن أزمة دبي مع عطلة العيد 
حّد من تداعياتها على األسواق الخليجية

13.9% خسائر السوق منذ بداية 2009

)مليون( الكمية المتداولةمؤشر المثنىالمؤشر السعريالمؤشر الوزني

تحركات السوق االسبوعية
القطاعات – القيمة السوقية )مليار(

قطاع البنوك 
9.63

قطاع الخدمات%33.04
8.19

%28.21

قطاع الصناعة
2.34

%8.06 قطاع العقار
1.89

%6.52
قطاع التأمين

0.33
%1.15

قطاع االستثمار
3.11

%10.73

قطاع غير الكويتي
2.86

%9.87

قطاع األغذية
0.65

%2.25

تقــرير

تقــرير

»أوابك« أقرت ميزانية المنظمة للعام المقبل بمليونين و430 ألفًا و800 دينار
أقرت منظمة االقطار العربية املصدرة للبترول )أوابك(
ع��دة توصيات وقرارات من بينها إق��رار ميزانية املنظمة 
للعام املقبل والتي بلغ��ت مليونني و430 ألفا و800 دينار، 
وقال البي��ان اخلتامي الصادر عن املنظمة عقب االجتماع: 
ان املجلس اعتمد توصيات املكتب التنفيذي املتعلقة بنشاط 
املنظمة في متابعة شؤون البيئة والتغير املناخي واالطالع 
على آخر التطورات اخلاصة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
لتغي��ر املناخ وبروتوك��ول »كيوتو«. واض��اف البيان: ان 
املجلس اعتم��د ايضا التوصيات اخلاصة باالس��تعدادات 
ملؤمت��ر األطراف في ه��ذا البروتوكول ف��ي دورته ال� 15 

حول تغير املناخ والتي س��تعقد ف��ي العاصمة الدمناركية 
)كوبنهاغن( خالل الفترة من السابع حتى ال� 18 من الشهر 
اجل��اري. ووافق املجلس على اعادة تعي��ني مكتب البزيع 
وش��ركاه مدققا حلس��ابات املنظمة )األمانة العامة والهيئة 
القضائية( لعام 2010 كما أقر التمديد للفترة التي عهد فيها 
للعراق باإلش��راف على معهد النفط العربي للتدريب ملدة 
عام اعتبارا م��ن مطلع يناير املقبل. واعتمد املجلس كذلك 
تقرير نشاط مش��روعات الش��ركات املنبثقة عن املنظمة 
واحيط علما بنتائج االجتماع التنسيقي ال� 38 للمسؤولني 

عن هذه املشروعات الذي عقد بالقاهرة اكتوبر املاضي.


