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أمير صدر  

عبد الرزاق جواهري 

محطات للغاز الروسي

في تقرير لـ »ميريل لينش« و»كابجيميني«:

لحين دفع »غاز بروم« مستحقات استخدام خطوط األنابيب

10 ماليين شخص يمتلكون 39 تريليون دوالر

»مينا تليكوم« تنفرد بتقديم الجيل الجديد
من حلول االتصاالت لقطاع األعمال في البحرين

بيالروسيا تعّلق ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا

شهر مايو عن استهالكها للغاز الروسي.
وقال���ت املتحدثة باس���م ال���وزارة ليودميال 
زينكوفيتش »من دون أن ننتظر غاز بروم لتدفع عن 
ترانزيت الغاز الروسي عبر األراضي البيالروسية 
س���ددت بيالروسيا بشكل كامل مستحقات الغاز 
عن مايو«. وكانت »غاز بروم« قالت إن بيالروسيا 
هددت بأخذ حاجتها من غاز الترانزيت الروسي 
الذي ينقل عبر أراضيها إلى أوروبا في حال أجرت 
روس���يا مزيدا من اخلفض ف���ي كمية الغاز التي 

توردها إليها.

روس���يا البيضاء � يو.بي.
آي: أعلن الرئيس البيالروسي 
ألسكندر لوكاشينكو أنه علق 
ترانزيت الغاز الروس���ي إلى 
أوروبا عبر أراضي بالده إلى 
ح���ن أن تدفع ش���ركة الغاز 
الروسية »غاز بروم« مستحقات 
استخدام خطوط أنابيب الغاز 

البيالروسية.
األنب���اء  ونقل���ت وكال���ة 
الروس���ية »نوفوس���تي« عن 
لوكاشينكو الذي حتدث خالل 
لقاء مع وزير اخلارجية الروسي 
سيرغي الفروف قوله »إلى حن 
ان تسدد لنا مستحقات األشهر 

الستة األخيرة لن يستمر ترانزيت الغاز« وأضاف 
»تدين لنا غاز بروم ب� 260 مليون دوالر تش���مل 
الترانزيت خالل شهر مايو«. وقال »ندين لهم ب� 
190 مليون دوالر ويدينون لنا ب� 260 مليونا من 
السخيف، أنه ال يتم تسديد هذا الدين لنا«، وقال 
لوكاشينكو »نحن ال ندين لغاز بروم بل غاز برزم 

تدين لنا ب� 70 مليون دوالر«.
وأضاف »لألسف حتول هذا النزاع إلى حرب غاز 
بن غاز بروم وبيالروسيا«من ناحية أخرى أعلنت 
وزارة الطاقة البيالروسية أنها سددت مستحقات 

واليابان وأملانيا، ومبعدل %53.5 
من إجمالي عدد أثرياء العالم عام 
2009، بانخفاض طفيف عن معدل 
54% في 2008، كما ظلت أميركا 
املنفردة  املعاقل  أكبر  الشمالية 
ألثرياء العالم بنسبة 31% وبواقع 

3.1 مالين شخص.
من جهة اخرى، قال التقرير 
ان املستثمرين األثرياء فضلوا 
احلصول على عائدات وتدفقات 
نقدي���ة ميكن توق���ع معدالتها 
مسبقا، بدليل ارتفاع مخصصاتهم 
لالس���تثمار ف���ي أدوات الدخل 
الثابت من 29 إل���ى 31% خالل 

الفترة موضوع املقارنة.
ارتفع���ت حيازاتهم  وبينما 
من األس���هم من 25% إلى %29 
بالتزامن مع تعافي أس�����واق 
األس���هم العاملي���ة، تراجع���ت 
حيازاتهم النقدية بشكل طفيف. 
من ناحيتهم، واصل أثرياء أميركا 
التمس���ك  الالتيني���ة واليابان 
بسياس���اتهم احملافظة، حيث 
بلغ معدل حي���ازات محافظهم 
النقد/الودائع  االستثمارية من 
أو أدوات الدخل الثابت 52% في 
كل منطقة، رغم ارتفاع أسعار 

األسهم.
واستعاد االستثمار في قطاع 
اإلسكان العقاري بعض جاذبيته 
عام 2009، بالتزامن مع توجه 
األثرياء إل���ى تفضيل األصول 
امللموسة وسعيهم إلى االستفادة 
من بعض الصفقات املربحة التي 
ظهرت نتيجة تدهور أس���عار 

العقارات.
وهكذا ارتفعت حصة اإلسكان 
من جميع األصول العقارية من 
45 إلى 48%، بالتزامن مع انتعاش 
أس���عار العقارات السكنية في 
معظم أنحاء العالم. من ناحيتها، 
انخفضت نسبة حيازة العقارات 
التجاري���ة م���ن 28 إل���ى %27، 
بالتزامن مع انخفاض عائدات 
إيجاراتها وضعف الطلب عليها 

وارتفاع العرض.

والشركات«.  وتوفر »مينا تليكوم« 
مجموعة متنوع����ة من اخلدمات 
واحللول املتعلق����ة باألعمال في 
اململكة والتي تأتي بضمان القيمة 
مقابل امل����ال، باإلضافة إلى األمن 
والثقة التي يعتم����د عليها. هذا 
باإلضافة إلى التنوع في مسارات 
خطوط التوصيل بشبكة اإلنترنت 

العاملية. 
وتتمتع الشركة بسمعة قوية 
كونها الرائدة ف����ي تزويد قطاع 
األعمال بخدمات مميزة ال تنحصر 
عل����ى تقدمي الصفقات األنس����ب 
وحسب ولكن أيضا احللول التي 
تلبي متطلبات القطاع التجاري. 
وتشمل حلول »مينا بزنس« 
الس����رعة  إنترنت فائق  خدمات 
وبس����عات حتميل غير محدودة 
1 ميغابت  وسرعات تتراوح بن 
إلى 20 ميغابت وأكثر، باإلضافة 
إلى حل����ول الش����بكات اخلاصة 
املتعلقة بربط فروع الش����ركات 
باملراكز الرئيسية على النطاقن 
احمللي والدولي من خالل شبكة 
خاص����ة تعم����ل عل����ى تقني����ة، 
وخدم����ات االتص����االت الهاتفية 
الدولية، وخدمات الدوائر الدولية 
اخلاصة املؤجرة، وخدمات مراكز 

املعلومات.

أظهر تقرير الثروات العاملي 
الس���نوي الرابع عشر الصادر 
عن مؤسسة ميريل لينش إلدارة 
الثروات العاملية وكابجيميني، 
حول تطور الث���روات الفردية 
ث���روات وأعداد  ارتفاع  عامليا، 
أثرياء العالم ع���ام 2009 رغم 

ضعف االقتصاد العاملي.
وأوض���ح التقرير أنه بينما 
عاود ع���دد األثري���اء االرتفاع 
إلى 10 مالين ش���خص بزيادة 
نس���بتها 17.1%، ازدادت قيم���ة 
ثرواتهم بنسبة 18.9% لتبلغ 39 
تريليون دوالر، في حن ازدادت 
قيمة ثروات كبار األثرياء بنسبة 

21.5% في العام نفسه.
 وقال التقرير إن هذه األرقام 
تش���ير إلى أن تعافي الثروات 
الفردية عامليا عام 2009 عوض 
إل���ى حد كبير خس���ائرها عام 
2008 وأعادها إلى مس���توياتها 
عام 2007، ففي الشرق األوسط 
ارتفع عدد األثرياء بنسبة %7.1 
إلى 400 ألف وعاد إلى مستويات 
عام 2007، كما ارتفعت ثروتهم 
اإلجمالية بنس���بة 5.1% لتصل 

إلى 1.5 تريليون دوالر.
وقال رئيس دائرة الش���رق 
األوسط إلدارة الثروات العاملية 
في ميريل لين���ش أمير صدر: 
»ش���هد املس���تثمرون األثرياء 
تطورات مهمة خ���الل األعوام 
الوقت  القليلة املاضي���ة، ففي 
ال���ذي تراجعت في���ه الثروات 
الفردية بش���كل غير مس���بوق 
عام 2008، بدأنا نلحظ في عام 
2009 مؤشرات واضحة على بدء 
تعافيها وعودته���ا الكاملة إلى 
مستويات عام 2007 من حيث 
الثروات  قيمة ومعدالت من���و 

وأعداد األثرياء«.
وأوضح التقرير ارتفاع عدد 
األثري���اء في اململك���ة العربية 
الس���عودية والبحرين في عام 
2009 لكنه تقلص في اإلمارات 
العربية املتحدة، حيث بلغ عدد 

اعلنت شركة »مينا تليكوم«، 
ثاني أكبر مزود خلدمات اإلنترنت 
في مملكة البحرين، وهي شركة 
الكويتي  التموي����ل  تابعة لبيت 
- البحرين، ع����ن توفير اجليل 
اجلديد من حل����ول تكنولوجيا 
املعلوم����ات واالتص����االت ألول 
مرة في البحرين، وذلك في اطار 
س����عيها الدائم لتحسن وتعزيز 
خدماتها التي تقدمها على مستوى 
الشركات، ودراية منها مبا يحتاج 
إليه عمالؤها على مستوى القطاع 

التجاري.
واوضحت الش����ركة في بيان 
صحافي، أنها تقدم خدمات تلبي 
جمي����ع متطلبات األعمال وتقوم 
حاليا بتوفير حلول فريدة لبعض 
أكبر الشركات والبنوك في اململكة 
في مجال نقل املعلومات بتقنية 
معتمدة على نظ����ام بروتوكول 
اإلنترن����ت اآلمن على املس����توى 
احملل����ي والعامل����ي، وكذلك على 
خدم����ات اإلنترن����ت عري����ض 
النطاق، وأنظمة املراقبة عن بعد 
وخدمات رب����ط أجهزة الصراف 
اآللي والفروع باملراكز الرئيسية، 
باإلضافة إلى مجموعة واسعة من 
خدمات البيانات وخدمات الهاتف 

املتطورة. 

األثري���اء في اململك���ة العربية 
السعودية 104.700 ثري في نهاية 
عام 2009، بزيادة نسبتها %14.3 
مقارنة م���ع عام 2008، ووصل 
عدد األثري���اء في البحرين إلى 
5.400 ث���ري بزيادة نس���بتها 
7.2% مقارنة مع عام 2008. وفي 
املقابل انخفض عدد األثرياء في 
اإلمارات العربية املتحدة بنسبة 
18.8% إلى 54.500 ثري بسبب 
أوضاع السوق التي لم يسبق 

لها مثيل.
م���ن جانبه، ق���ال الرئيس 
اإلقليم���ي للمبيع���ات لدائرة 
املالية  خدمات الشرق األوسط 
العاملية في شركة كابجيميني 
ياس���ر يلماز: »انطلقت موجة 
التعافي وستواصل النمو بقوة 
دفع األسواق الصاعدة عموما، 
وأسواق الهند والصن والبرازيل 

بصفة خاصة.
وكانت منطقة آسيا � حوض 
احمليط الهادي في الواقع، املنطقة 
الوحيدة التي شهد فيها االقتصاد 
الكلي واحملفزات السوقية منو 
الثروات منوا ملحوظا عام 2009«. 
وبن انه رغم أن وتيرة تعافي 
الفردي���ة كانت أقوى  الثروات 
في الدول النامية، إال أن معظم 
الفردية  العالم وثرواته  أثرياء 
ظلت متمركزة بشكل كبير في 
الوالي���ات املتح���دة األميركية 

وفي هذا الص����دد، قال املدير 
� البحرين(  التنفيذي في )بيتك 
ونائ����ب رئيس مجل����س اإلدارة 
والعضو املنتدب ل� »مينا تليكوم« 
عب����د الرزاق جواه����ري : »نحن 
معني����ون بقط����اع األعمال، ومن 
املعروف عن ميناتليكوم أنها رائدة 
اململكة واملستوى  على مستوى 
اإلقليمي، وتوفر لعمالئها خدمات 
حديثة ومبتكرة يعتمد عليها«، 
مضيفا »وتفخر »مينا تليكوم« 
بتقدمي مزيج فري����د من خدمات 
اإلنترنت عريض النطاق بسرعة 
فائقة وبجودة جديرة باالعتماد 
عليها سواء على مستوى األفراد 

أكد على عدم اتباع »العدل« اإلجراءات القضائية

فرايزر: »أجيليتي« ترحب بمراجعة محكمة أتالنتا
للقضية المرفوعة ضدها من وزارة العدل

وق���ال املدعي الع���ام األميركي ف���ي مرافعته إمام 
احملكم���ة الفيدرالية في والي���ة أتالنتا األميركية )ان 
ش���ركة أجيليتي( هربت الى مقرها اآلمن في الكويت 
مدعيا انها ال تخضع للقوانن األميركية مطالبا القاضي 
بعدم النظر في كتاب أجيليتي اخلاص )بإلغاء الئحة 

االتهام( املوجهة إليها.
واضاف ان »أجيليتي« حاولت ان تصلح سمعتها 
من خالل وسائل اإلعالم والرأي العام بعيدا عن محكمة 
القضاء هنا »ومازال الشخص املعني باملوضوع هاربا 
من وجه العدالة خارج الواليات املتحدة األميركية«.

وتابع بأن الئحة االتهام موجهة ضد شخص واحد 
في شركة أجيليتي وهو متواجد اآلن خارج الواليات 

املتحدة األميركية.

فواز كرامي
قال الناطق باسم شركة أجيليتي هاري فرايزر ان 
الشركة ترحب مبراجعة احملكمة الفيدرالية في والية 
اتالنتا للقضية املرفوعة ضدها من قبل وزارة العدل 

وترحب بأي حكم يصدر عن هذه احملكمة.
واضاف فرايزر في تصريح لوكالة بلومبرغ بعد 
املرافعة االولى للقضي���ة أمام احملكمة امس األول ان 
الس���ؤال املطروح امام احملكمة االحتادية في اتالنتا 
اليوم يتمثل فيما اذا كانت وزارة العدل األميركية قد 

تقيدت بالقانون األميركي.
وتابع ان »دعوى الوزارة اليوم تتسم باخلطابة محل 
التحليل القانوني وال تعطي أي مبرر لقرارها بتجاهل 
القانون األميركي الراسخ حول الطريقة السليمة في 

اتباع االجراءات القضائية«.
وكان املدعي العام األميركي اتهم ش���ركة أجيليتي 
بالفرار من وجه العدالة األميركية والتهرب من االتهامات 
املوجهة إليها باالحتيال عل���ى اجليش األميركي في 

جلسة امس األول.

في ضوء الضغوط الدولية لرفع قيمته

»اليوان« ألعلى مستوى في 5 سنوات مقابل الدوالر
إثر تعهد »المركزي« بجعل نظام الصرف أكثر مرونة

..واليورو يتراجع عن أعلى مستوى في شهر أمام الدوالر
لندن � رويت����رز: تراجع اليورو متخليا 
عن أعلى مس����توى في ش����هر أمام الدوالر 
أمس، وج����رى تداول اليورو بال تغيير عن 
اجللسة الس����ابقة عند 1.2318 دوالر بعدما 
هبط ألدنى مستوى خالل أمس عند 1.2285 
العمل����ة األوروبية املوحدة  دوالر، وكانت 
سجلت أعلى مس����توى منذ 24 مايو أمس 

االول عند 1.2490 دوالر.

وارتفع الدوالر االسترالي 0.4% إلى 0.8787 
دوالر لكنه مازال أقل من سعر 0.8860 دوالر 
املسجل أمس االول وهو أعلى مستوى منذ 
منتصف مايو، واستقر مؤشر الدوالر عند 
85.885 بعدما ارتد من أدنى مس����توى في 
شهر املس����جل أمس األول وقال املشاركون 
في السوق إن ذلك يوحي مبزيد من الصعود 

للدوالر في املدى القريب.

بأقل من قيمته���ا احلقيقية مما 
مين���ح مصدرين صينين مزايا 

جتارية غير عادلة.
وقال برايان جاكس���ون من 
رويال بنك اوف كندا في هونغ 
كونغ »دعمت الصن كل كالمها 
الرئيس هو  باالفعال وسيصل 
)جن تاو( لتورونتو في وقت 
الحق من هذا االس���بوع حامال 
أدلة ملموس���ة عل���ى ان الصن 
جادة بشأن زيادة مرونة سعر 
الصرف«. وتابع »رمبا نستمر 
في رؤية حتركات للعملة نزوال 
وصعودا من ي���وم آلخر ولكن 
نعتقد ان االجتاه في األس���ابيع 
واألش���هر املقبلة سيكون نحو 
حتقيق اليوان مكاسب محدودة 
ولكن ذات مغزى أمام الدوالر«.

التي تعقد في نهاية االس���بوع 
في كن���دا لتنهي ارتباط عملتها 
بالدوالر الذي كان سببا رئيسيا 
النتقادات مفادها ان العملة مقومة 

أي تذبذب في سعر العملة خالل 
اليوم بتدخله في السوق.

وتخفيف الصن القيود على 
اليوان قبل قمة مجموعة ال� 20 

العم���الت التي يج���ري تداولها 
بحرية ولكنه غير مسبوق في 
الصن حيث كان البنك املركزي 
حتى مطلع هذا األسبوع يقمع 

ارتفعت  � وكاالت:  طوكي���و 
الى أعلى  اليوان الصيني  قيمة 
مستوى مقابل الدوالر األميركي 
في 5 س���نوات أم���س اثر تعهد 
البنك املرك���زي الصيني بجعل 

نظام الصرف أكثر مرونة.
وقال البنك املركزي الصيني 
مبوقع���ه االلكتروني ان القيمة 
املتوسطة للرمنينبي )اليوان( 
ارتفعت مقابل الدوالر األميركي 
مبقدار 0.43% لتصل الى 6.7980 
يوان مقابل 6.8275 يوان أمس 

االول.
وس���جلت القيمة املتوسطة 
لليوان أمس أعلى مس���توى لها 
منذ إلغاء الصن ارتباط عملتها 
بالدوالر األميركي في يوليو 2005 
طبقا لبيانات صادرة عن مركز 
جتارة العمالت األجنبية الصيني، 
وكان البنك املركزي الصيني أعلن 
أنه سيعمل  في نهاية األسبوع 
على دفع إص���الح معدل صرف 
اليوان بيد أنه استبعد احتمال 

رفع القيمة مرة واحدة.
إلى أن أسعار  البيان  وأشار 
الصرف لعم���الت مختلف دول 
العالم قد انخفضت بشكل كبير 
ال���دوالر األميركي خالل  مقابل 
األزمة املالية العاملية، لكن العملة 
الصينية احتفظت بسعر صرف 
مستقر بشكل عام، مما أسهم في 
مواجهة األزم���ة ودفع انتعاش 

االقتصاد العاملي.
املركزي  البنك  هذا وقد رفع 
الصيني س���عر ص���رف اليوان 
بنس���بة 0.42% مقاب���ل الدوالر 
األميركي أمس في ضوء الضغوط 
الدولية من أجل رفع قيمة العملة، 
هذا وقد سعى البنك املركزي في 
وقت سابق التقليل من التوقعات 
بحدوث ارتفاع مفاجئ في قيمة 
اليوان حيث أعلن األحد املاضي أنه 

لن يقوم بإعادة تقييم العملة.
وتعتبر حركة اليوان صعودا 
وهبوطا ليست أمرا رائعا مبعايير 

في سابقة ألحد أعضاء فريق الرئيس أوباما

مدير ميزانية اإلدارة األميركية سيغادر منصبه

انتشار ظاهرة استعمال الهاتف النقال كوسيلة دفع

� أ.ف.پ: أعلن  واش���نطن 
مسؤول لوكالة فرانس برس 
ان مدي���ر امليزانية في االدارة 
األميركي���ة بيتر اورس���زاغ 
س���يغادر منصبه في سابقة 
هي االولى ألحد أعضاء فريق 

الرئيس باراك اوباما.
واوض���ح املس���ؤول الذي 
طلب عدم كش���ف هويته ان 
اروس���زاغ سيغادر مهامه في 
يوليو بعد 18 ش���هرا امضاها 

في هذا املنصب االساسي في 
اوج االزمة االقتصادية، ورفض 
املتح������دث باس������م مدي��ر 
امليزانية ف���ي البيت االبيض 
مس���اء االثنن تأكيد اخل���بر 
الذي كانت كش���فته صحيفة 

واشنطن بوست.
وبيتر اورسزاغ )41 عاما( 
هو خبي���ر اقتص���ادي ترك 
بصماته في تشريعن رئيسين 
للرئي���س االميركي هما خطة 

االنعاش االقتصادي واصالح 
نظ���ام التأم���ن الصحي، وال 
يتوقع ان تشكل مغادرة هذا 
املس���ؤول مفاجأة للمراقبن 
الذين يرون انه لم يكن واردا 
ان يعمر في االدارة الرئاسية، 
وكان اورسزاغ عرض ميزانية 
2011 في بداية العام وهو حاليا 
املفاوضات مع  ف���ي  منخرط 
امليزانية  الكونغرس الع���داد 

املقبلة.

نيويورك � أ.ف.پ: ينتشر استعمال الهاتف 
النقال كوسيلة دفع السيما في آسيا، وفقا لشركة 
»غارتنر« التي تتوقع ارتفاعا بنسبة 50% في 
عدد مستعملي وسائل الدفع النقالة بحيث يصل 

الى 108.5 مالين هذا العام.
وتتجلى هذه الظ���اهرة بش���كل خاص في 
البلدان اآلسي���وية والبلدان النامية التي يصعب 
على س���كان��ها ولوج النظام املصرفي، وقلما 
تتوافر فيها أجهزة الكمبيوتر الثابتة، »ما يجعل 
من الهواتف النقالة اخليار األكثر مالءمة«، كما 

شرحت »غارتنر«.
وذكرت أن تكنولوجيا الرس���ائل القصيرة 
ه���ي املفضلة في هذه املعام���الت، في حن ان 

خدمة االنترن���ت النقالة محصورة في البلدان 
املتقدمة حيث تباع الهواتف املتعددة الوظائف، 
وفي العام 2009، كان 70.4 مليون شخص فقط 

يستعملون هواتفهم للدفع.
اما في العام 2010 فمن املتوقع ان يستعملها 
لهذه الغ��اية 62.8 مليون ش���خص في منطقة 
آس���يا املطلة على احملي��ط اله���ادئ وح��دها، 
و27.1 مليون شخ���ص في اوروب���ا الش���رقية 
والشرق األوسط واف���ريقيا، وتتخلف أميركا 
الالتينية عنها حي���ث سيس���تعملها ثم��انية 
مالين ش���خص، تليها اوروب���ا الغربية )7.1 
مالين مستخدم(، وأميركا الشمالية )3.5 مالين 

مستخدم(.

»األردنية« تعتزم إدخال
7 طائرات إيرباص إلى أسطولها

عمان � أ.ف.پ: أعلنت »امللكية االردنية« انها تعتزم 
إدخال س���بع طائرات حديثة من ط���راز ايرباص-320 
وايرباص-321 الى أسطولها اجلوي بدءا من ابريل من 

العام املقبل.
وقال مدير عام الش���ركة ورئيسها التنفيذي حسن 
الدباس ان »امللكية األردنية تعتزم ادخال سبع طائرات 
حديث���ة الصنع من طراز ايرب���اص 320 وايرباص 321 
لتحل محل س���ت طائرات عاملة حاليا في األسطول من 

الطراز نفسه«.
واضاف ان »هذه الطائرات ستبدأ االنضمام الى االسطول 
بحلول ابريل من العام املقبل ويكتمل دخولها في 2012«، 
واوض���ح الدباس ان »الهدف االساس���ي من ادخال هذه 
الطائرات يأتي في اطار التزام الشركة مبواصلة حتديث 
اسطولها«، مشيرا الى ان »الطائرات اجلديدة ستعمل على 

خطوط الشركة متوسطة وقصيرة املدى«.
وأوضح ان »اربعا من الطائرات السبع اجلديدة ستكون 
من طراز ايرباص 320 وطائرتن من طراز ايرباص 321 
لتحل محل ست طائرات من هذين الطرازين عاملة حاليا 
لدى الشركة فيما ستكون الطائرة السابعة وهي من طراز 

ايرباص 320 اضافة جديدة لالسطول«.
واش���ار الى ان »الطائرات الست التي ستخرج من 
االسطول هي طائرات ليست قدمية في مقياس العمر 
التشغيلي للطائرات، اذ ال يتجاوز عمر الواحدة منها 
ست سنوات«، وبحسب الدباس فان »الشركة استكملت 
العام املاضي برنامج حتديث اسطولها قصير ومتوسط 
املدى وأدخلت لذلك 19 طائرة حديثة الصنع منها 12 
طائرة ايرباص 320 وسبع طائرات من طراز امبرير 
195 و175، فيما ستدخل طائرة حديثة اخرى من طراز 
امبرير 175 الى االس���طول في الربع االخير من العام 

احلالي«.


