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اإلدارة التنفيذية في لبنان أشادت:
 مطعم البلد الكويت يستعد لتقدمي قائمة جديدة من األطباق اللبنانية 

البل���د، أحد  اس���تقبل مطعم 
أرق���ى املطاع���م اللبنانية في 
دولة الكويت، وفدًا من اإلدارة 
التنفيذية في لبنان برئاس���ة 
التنفيذي لش���ركة  الرئي���س 
البلد بس���كال بركات،  مطاعم 
وق���د ش���كل اللق���اء فرص���ة 
لإلط���اع على املراح���ل التي 
قطعته���ا جترب���ة املطعم في 
دولة الكويت وسط إجماع من 
كافة أعضاء الوفد على جناح 
املطعم في نقل املذاق اللبناني 
األصيل إلى الكويت باإلضافة 
إل���ى احل���رص عل���ى تقدمي 
مستوى مميز من اخلدمات مبا 
يليق بالسمعة التي يحظى بها 
املطعم في لبنان، وقد تزامنت 
التحضير  الوفد م���ع  زي���ارة 

لتقدمي قائمة جديدة من األطباق اللبنانية من مطعم البلد 
رغبة في منح رواده مزيدًا من اخليارات.   

وأشادت السيدة بسكال بركات باجلهود التي يبذلها فريق 
عمل مطعم البلد في الكويت واحلرص على أشهى األطباق 
اللبناني���ة التي تترافق مع مس���توى ممي���ز من اخلدمة 
مش���يرة إلى ان اإلدارة التنفيذية ملطع���م البلد في لبنان 
حرصت على نقل املذاق اللبناني األصيل إلى دولة الكويت 
في جتربة هي األولى من نوعها، وقد ملسنا بعد مرور نحو 
عام على االفتتاح حجم اإلقبال الذي يحظى به مطعم البلد 
من مختلف ش���رائح املجتمع الكويتي واحتضانه العديد 

من الفعاليات واملناسبات. 
ولفتت الس���يدة/بركات إل���ى اإلدارة العليا حرصت على 
امل���زج بني اخلبرة الطويلة ملطعم البل���د وعادات وتقاليد 
املجتمع الكويتي، وهو يعد عامًا حاسمًا في النجاح الذي 
يحققه وارتفاع نس���بة اإلقبال مش���يرة إلى ان هذا الواقع 
جتلى كذلك حرص العديد من اجلهات الرس���مية وشركات 
القطاع اخلاص على اعتماد املطعم وجهة رئيسية للعديد 
من الوفود التي تش���ارك ف���ي عدة فعاليات ونش���اطات 
على مس���توى دولة الكويت مش���يرة إل���ى ان ان اإلدارة 
العليا ملس���ت ردة الفعل اإليجابي���ة على هذه التجربة من 
املصطافني الكويتيني الذين زاروا مطعم البلد في بيروت. 
وترافق���ت زيارة الوف���د اللبناني مع إطاق سلس���لة من 
خطوات التحديث س���واء عبر تطوير قائمة الطعام بهدف 
من���ح رواد مطع���م البلد مزي���د من اخليارات ف���ي انتقاء 

األطباق واملأكوالت اللبنانية.
وأضافت الس���يدة بركات :«ش���كل تواجد مطعم البلد في 

دولة الكويت اخلطوة األولى على طريق توس���ع الشركة 
نحو األس���واق اخلليجية الفتتاح فروع فيها، وقد متيزت 
هذه التجربة بنجاح مطلق ملس���ته الشركة من خال ردة 
فعل العديد من املصطاف���ني الكويتيني الذين زاروا مطعم 

البلد في بيروت«.
هذا ومي���زج مطعم البلد بني عدة عناص���ر مختلفة، فإلى 
جانب األطباق الش���هية واخليارات الواسعة التي يوفرها 
الت���ي تترافق مع مس���توى مميز من اخلدم���ات، يضفي 
موق���ع املطع���م من على علو برج ش���رق طابع���ًا خاصًا، 
هذا باإلضافة إلى أنه يوفر مس���احات واس���عة في داخله 
ويضمن اخلصوصية للعائات، هذا باإلضافة إلى االلتزام 
بتقدمي أرقى مستويات اخلدمة وأشهى األطباق اللبنانية، 
واس���تعانته بفريق عمل ميلك خبرات طويلة بدءًا بقسم 
احلجوزات مرورًا بالطهاة وفريق العمل وصواًل إلى قسم 

خدمة العماء واخلدمات املساندة. 
ويس���تطيع ضيوف مطعم البلد تذوق الطع���م اللبناني 
األصيل من خال االختيار من القائمة الطويلة التي تضم 
مختلف املأكوالت اللبنانية الشهية باإلضافة إلى األطباق 
اخلاصة مبطعم البلد كس���لطة البلد التي متزج تش���كيلة 
من اخلضروات الطازجة م���ع صلصة البلد وحلوم البلد، 
كما ان مطعم البلد يقدم تشكيلة من الكبب اخلاصة ككبة 
الفس���تق و األورما والدجاج، هذا باإلضافة إلى الكبة غير 
التقليدية ككبة السمك والكبة الصاجية. وللفرن اللبناني 
حي���ز مهم في قائم���ة املأكوالت منها لفلوف���ة الكفتة التي 
تأتي على رأس قائمة أطباق الفرن، ويضاف إليها فطيرة 

اللحمة بعجني بدبس الرمان وذات املذاق الفريد.

أكد أن الشركة تنتظر نتائج الفحص والتدقيق

عمران: »اتصاالت« حصلت على عروض جذابة
من بعض المصارف لتمويل الصفقة

أي أثر سلبي على توزيع األرباح، 
وال نريد أن متس عملية شراء 

»زين« مسألة توزيع األرباح.
الذي  من ه��م املستش��ارون 
يعملون مع »اتصاالت« على هذه 

الصفقة؟
ان صفق���ة من ه���ذا النوع، 
تتطلب جهودا داخلية وخارجية، 
ونعمل حاليا مع مستش���ارين 
ماليني اثنني ذوي سمعة مرموقة، 
باإلضافة إلى شركات متخصصة 
في مجاالت احملاسبة والشؤون 
الفنية والتجارية، وكذلك شركة 

قانونية دولية معروفة. 
هذا إلى جانب مجموعة من 
املس���ؤولني املؤهلني من داخل 
املؤسس���ة، وف���ي ذات الوقت، 
الدقيقة على  النقاشات  تستمر 
أرفع املستويات في خصوص 
هذه الصفق���ة التي تأخذ بعني 
االعتبار عددا من األمور املتعلقة 

بها.
م��ا وض��ع املفاوض��ات م��ع 

مساهمي »زين«؟
كما أوردنا سابقا، لقد قمنا 
بعرض مبدأي وما زلنا في مرحلة 
مبكرة من هذه العملية، حيث ان 
عملية »الفحص والتدقيق« لم 
تبدأ بعد، ولن يتم إنهاء الصفقة 
قب���ل أن يتم عرض نتائج هذه 
العملي���ة على مجل���س اإلدارة 
وتقييمه له���ا، ومن املتوقع أن 
تس���تغرق ه���ذه العملية عدة 

أسابيع.

عمليات ل� »اتصاالت و»زين« في 
السعودية.

كي��ف تتوقع��ون متويل هذه 
الصفقة؟

نحن على ثقة بأننا سنتمكن 
من احلصول على التمويل الالزم 
بهذه الصفقة وضمن ش���روط 
مواتية، وقد حصلنا بالفعل على 
عدة عروض جذابة من مصارف 
مختلفة من شأنها متويل هذه 

الصفقة. 
هل ستؤثر صفقة »زين« على 

عمليات توزيع األرباح؟
وفقا لدراساتنا األولية، فإنه 
ليس من املتوقع أن تترك الصفقة 

ما ردة فعل الس��وق الكويتي 
إزاء هذه الصفقة؟

لق���د ج���اءت معظ���م ردود 
الفع���ل إيجابي���ة ج���دا، ولكن 
كما هو مع���روف في مثل هذه 
الصفقات الكبي���رة، فإن هناك 
شيئا من املعارضة من قبل بعض 

املساهمني.
تعترض  أن  تتوقع��ون  >هل 
عقب��ات  أي  الصفق��ة  ه��ذه 

تنظيمية؟
نحن على ثقة بأننا سنتمكن 
من احلصول على جميع املوافقات 
من اجلهات التنظيمية، مبا في 
ذلك التوصل إلى حل إزاء وجود 

أي انطباع خاطئ في السوق، في 
الوقت الذي ندرس فيه تفاصيل 
هذه الصفقة، وبالتأكيد، فإننا 
سنقوم بإصدار بيان رسمي في 
هذا الصدد، حاملا يكون الوضع 

أكثر وضوحا.
وعلى أي حال، فإنه وقبل أن 
نباشر بهذه الصفقة يجب علينا 
إجراء دراسة »فحص وتدقيق« 

شاملة لشركة زين.
يعتبر بعض املراقبني أن قيمة 
العرض البالغة 1.7 دينار للس��هم 

عالية؟ 
نعتقد أن هذه الصفقة متثل 
قيمة كبيرة ملساهمينا، ونؤكد 
هنا أن هذا السعر متعلق بنتائج 
عملي���ة »الفح���ص والتدقيق« 
ولن نباشر هذه الصفقة ما لم 
تتأكد نتائج التقييم الذي يتم 

إجراؤه.

قال رئيس مجلس إدارة شركة 
»اتصاالت« اإلماراتية محمد حسن 
عمران ان صفقة شراء »اتصاالت« 
حصة في شركة »زين« تتماشى 
مع إس���تراتيجية الشركة التي 
تنطوي على التوسع إلى أسواق 

تشهد فرص منو كبيرة.
وأش���ار الى أن هذه الصفقة 
متث���ل قيمة كبيرة ملس���اهمي 
»اتصاالت«، مؤكدا أن سعر 1.7 
دينار املعروض للسهم أمر يتعلق 
بنتائج عملية الفحص والتدقيق، 
مشددا على انه »لن نباشر هذه 
الصفقة ما لم تتأكد نتائج التقييم 

الذي يتم إجراؤه«.
وفيم���ا يلي تفاصيل ملقابلة 
أجراها رئيس مجلس إدارة شركة 
»اتصاالت« اإلماراتية، وأوردتها 
الشركة في بيان صحافي صادر 

عنها.
ملاذا ترغب »اتصاالت« بشراء 

حصة في »زين«؟
تتماش���ى هذه الصفقة مع 
إس���تراتيجية »اتصاالت« التي 
التوس���ع خارج  تنطوي على 
العالي  التش���بع  األسواق ذات 
إلى أسواق تش���هد فرص منو 

كبيرة.
تعد هذه الصفقة محط حديث 
اآلون��ة األخيرة،  الصحافة ف��ي 
فيما ل��م يلحظ ص��دور أي ردة 
فعل من »اتصاالت«، فما السبب 

وراء ذلك؟
في احلقيقة ال نريد أن نترك 

الموسى: »مجموعة األوراق« ستدفع دينارًا و650 فلسًا
لمن يحمل 50 ألف سهم في »زين« أو أقل .. و قد نلجأ للقضاء

قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
في شركة مجموعة األوراق املالية ان املجموعة 
س����تعرض على كل مس����اهم يحمل اقل من 
50 الف سهم في مجموعة زين مبلغ دينار 
و650 فلسًا للسهم نقدا، وذلك بغض النظر 
عن إمتام صفقة بيع 46% من ش����ركة زين 
إلى اتصاالت اإلماراتية، موضحا أن العرض 
سيكون ساريا لفترة محددة سيتم اإلعالن 

عنها الحقا.
 CNBC وذكر املوسى في لقاء خاص مع قناة
عربية أن عدد املساهمني الذين ميتلكون 50 
ألف س����هم وأقل يبلغ نحو 17 ألف مساهم، 
مؤكدا على ان عرض الشراء سار بغض النظر 
عن إمت����ام صفقة زين � اتصاالت، مبينا أن 
العرض ليس له عالقة بالصفقة ولكن حفاظا 

على حقوق صغار املساهمني.

نعمل للصالح العام

وبني أن املجموع����ة ال تهدف إلى عرقلة 

الصفقة بأي شكل من األشكال ولكنها تعمل 
للصالح العام، وردا على سؤال حول ما إذا كان 
العرض متماشيا مع قوانني السوق حيث انه 
يخص فئة متثل أقل من 5% من شركة زين 
وعن كيفية إمتام عملية الشراء أجاب رئيس 
مجموعة األوراق املالية ان الشركة ستراعي 
القوانني اخلاصة بسوق املال، مؤكدا على أن 
عملية الشراء ستتم طبقا للوائح والقوانني 
ولكنه لم يحدد متى ستبدأ عملية الشراء، 

مشيرا إلى أنها ستأخذ بعض الوقت.
وأضاف املوسى قائال: »نحن نحاول أال 
يتحمل أطراف خسائر وهي ليست طرفا في 
املوضوع، ال����كل يدافع عن مصلحته، نحن 

حافظنا على 17 ألف مساهم في الشركة«.
وفي س����ؤال عن نس����بة األس����هم التي 
ستشتريها املجموعة من املساهمني من حجم 
أسهم صفقة زين قال املوسى ان املجموعة 
ليس لديها س����جالت للمساهمني خاصة ان 
املسموح فقط في مثل هذه األمور هو االطالع 

على كشف املساهمني وال يحق أخذ صورة 
من هذه الكشوف.

وأوضح املوسى أن عرض الشراء سيعلن 
للمساهمني وسيكون ساريا لعدة أيام ولكن 
ع����دد املس����اهمني كبير للغاي����ة ومثل هذه 
اإلجراءات تأخذ العديد من الوقت، مش����يرا 
الى أن اآللية املتبعة في الشراء البد أن تتوافق 

مع قانون هيئة أسواق املال.
وفي سؤال حول نوايا الشركة الدخول 
ضمن صفقة »اتصاالت« بعد احلصول على 
نسبة األسهم التابعة ل� 17 الف مساهم قال 
املوسى: »س����بق وأعلنا أننا مستمرون مع 
»زين«، لن نبيع حصتنا، األمور ينبغي أن 

تسير حسب األصول«.

مصالح الناس البد أن حتترم
واس����تطرد املوس����ى قائال: »البد أن تتم 
الصفقة طبقا للقانون، مصالح الناس البد 
أن حتترم، وموقف مجموعة األوراق هذا لن 

يكون عثرة أمام تنفيذ الصفقة، ما نس����عى 
إليه هو الصالح العام، الصفقة تشمل العديد 
من البنوك والش����ركات بغض النظر عن ال� 

17 الف مساهم«.

اللجوء للقضاء

على صعيد آخر قال علي املوسى في قمة 
»رويترز« الشرق األوسط مساء أمس األول 
انه قد يلجأ للقضاء نيابة عن عمالئه الذين 
ميلكون أسهما في »زين« حلماية مصاحلهم 
في الصفقة املتوقعة لبيع 46% من أسهم زين 

إلى شركة اتصاالت.
وأوضح املوسى قائال: »كل إجراء قانوني 
وارد قب����ل الصفقة أو بعد الصفقة، نحن ال 
نريد أن نوقف الصفقة وال نتأمل أن تقف، 
لكن أي إجراء قانوني حلماية مصاحلنا سوف 
نتخذه، إذا اقتضى األم����ر اللجوء للقضاء 
سنلجأ للقضاء، ولم يعط املوسى مزيدا من 
التفاصيل حول طبيعة اإلجراء أو ضد من 

سيتم اتخاذه.
وحول عدم اعتراض مجموعة األوراق على 
محاوالت مجموعة اخلرافي بيع نفس هذه 
األسهم من زين العام املاضي إلى مستثمرين 
آسيويني والتي كانت ستتم بنفس الطريقة 
لوال تعثر الصفقة قال املوسى »الذي تغير 
هذه الس����نة أنه يوجد قانون هيئة أسواق 
املال احلني أصبحت رمبا فيها شبهة مخالفة 

للقانون«.
جتدر اإلش����ارة ال����ى أن مجلس األمة قد 
أق����ر في فبراير املاض����ي قانونا جديدا يتم 
مبقتضاه إنش����اء هيئة ألسواق املال وتلزم 
مادته رقم 74 من يش����تري 30% من أسهم 
أي شركة مساهمة مدرجة في البورصة أن 
يبادر بتقدمي عرض بالشراء جلميع األسهم 
املتداولة املتبقية. لك����ن الالئحة التنفيذية 
للقانون لم تصدر حتى اآلن وهو ما يعطي 
انطباعا للمستثمرين في الكويت بأن القانون 

علي املوسىلم يتم تفعيله بعد.

محمد عمران 

بدر الخرافي: »مجموعة األوراق« تسعى إلفشال صفقة »زين - اتصاالت«
ولم نتناقش حول عمولة »االستثمارات الوطنية« البالغة 50 فلساً للسهم

أحمد مغربي
أكد نائب رئيس مجموعة اخلرافي م.بدر 
اخلرافي أن مجموعة األوراق املالية تسعى 
إلفشال صفقة استحواذ شركة اتصاالت 

اإلماراتية على 46% من شركة زين.
 CNBC وقال اخلرافي في لقاء مع قناة
عربية ان تصريحات رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب ف����ي مجموعة األوراق 
املالية علي املوس����ى بشأن عرض شراء 
أس����هم زين حلاملي االسهم األقل من 50 
ألف سهم مببلغ 1.650 دينار للسهم، هو 
تصريح سلبي على الصفقة بشكل خاص 

وعلى االقتصاد الكويتي بشكل عام.
وأوض����ح اخلرافي: »ش����ر البلية ما 
يضحك، فعندما يرى أي مستثمر أجنبي 
هذا الوضع السلبي في الكويت فإنه سيفكر 
كثيرا في الدخول إلى هذا السوق الذي تكثر 
فيه النزاعات واجلو االقتصادي املتوتر 

بني املجموعات االقتصادية الكبرى«.
واس����تطرد اخلرافي قائال: »أعتقد أن 
املوسى ال ميلك اجلرأة الكافية في القول 
بأنه يريد إفشال الصفقة، واليوم حترص 
مجموعة اخلرافي على أن توضح األمور، 
ومن هنا أقول ان مجموعة األوراق املالية 
تسعى إلفشال الصفقة، الن السبب يكمن 
في اختيار علي املوسى تاريخ 2010/9/29 
حلاملي األسهم، وهو نفس التاريخ الذي 
أعلنت عنه مجموعة اخلير وعبر كتابها 
الرسمي إلى البورصة عن عرض شركة 
االتصاالت اإلماراتية«، متس����ائال »ملاذا 

اختار ه����ذا التوقيت مع العلم انه قد مر 
أس����بوعني من تاريخ اإلع����الن عن تلقي 

العرض رسميا؟!«.
وق����ال اخلراف����ي ان مجموعة اخلير 
الكاملة في اإلعالن  التزمت بالش����فافية 

عن العرض.
واضاف: بينما ل����م تلتزم »مجموعة 
األوراق« بالش����فافية، مشيرا الى ان هذا 
العرض حدد له توقيت الشراء من حملة 
االسهم بتاريخ 2010/9/29 ولم يحدد من 
تاري����خ اإلعالن عن الع����رض كما فعلت 
مجموعة اخلير عندما تلقت العرض رسميا 
في 2010/9/29، موضحا انه كان يفترض 
ان يحدد موعد حملة االسهم بتاريخ إعالن 
مجموعة االوراق عن نيتها ش����راء هذه 

االسهم بتاريخ امس.
وأوضح اخلرافي قائال: »بعض القنوات 
التلفزيوني����ة قال����ت ان مجموعة اخلير 
جتاهل����ت مجموع����ة األوراق املالية في 
عرض اتصاالت، وهذا لم يحدث إطالقا، 

فأنا شخصيا تقابلت مع الشيخ علي السالم 
في مكتبه بناء على تعليمات من رئيس 
املجموعة ناصر اخلراف����ي ودعوته إلى 
الدخول ضمن الصفقة بكل نسبته، وجاء 
الرد بأنه يفضل البقاء في زين وان تؤخذ 
التوزيعات النقدية من الشركة، ومت إرسال 
كتاب رسمي ومت الرد من قبلهم بأنهم ال 

يريدون أن يكونوا طرفا في الصفقة«.
وردا على تساؤل حول ان اخلالف مع 
مجموعة االوراق املالية يعود الى العمولة 
التي ستحصل عليها شركة االستثمارات 
الوطنية قال اخلرافي: »لم يدر أي نقاش 
بيننا ومجموعة االوراق حول هذا األمر«، 
مؤكدا على ان عمولة ال� 50 فلس����ا التي 
ستحصل عليها االستثمارات هي نظير 

اجلهد الذي ستبذله في تنفيذ الصفقة.
وفي سؤال حول ما ردده البعض بأن 
الصفقة غي����ر قانونية ألنها لم تتم عبر 
قانون هيئة أسواق املال التي لم تصدر به 
حتى اآلن الئحته التنفيذية قال اخلرافي: 

»العجي����ب أن هذه األص����وات جاءت من 
النائب أحمد السعدون في مطالبته بتطبيق 
قانون هيئة اسواق املال بصفة مستعجلة، 
والغريب أن النائب السعدون لم يتكلم عن 
القانون وتطبيقه بصفة مستعجلة على 
صفقتني متتا مؤخرا والكل يعلم بهما«.

وأضاف اخلرافي قائال: »الكل يعلم أن 
النائب السعدون ساهم بشكل أساسي 
في إصدار قانون هيئة أس���واق املال، 
وهو يري���د حاليا تعديل مادة واحدة 
من القانون وهي مادة االستحواذ على 
اكثر من 30%، متس���ائال عن السبب 
وراء تعديل ه���ذه املادة وحتديدا في 
تلك األيام، متمنيا أن تكون تلك األمور 
غير ش���خصية، واذا كانت شخصية 
فينبغي أن تكون بني مجموعة اخلرافي 
والنائ���ب الس���عدون وأال تكون على 

حساب مصلحة الكويت«.
وبني اخلراف���ي قائال: »صفقة زين 
كبيرة حالها مثل حال أي صفقة عاملية 
أخ���رى ومجموع���ة اخلرافي أجنزت 
صفقات كبرى بعد التشكيك في إمكانيات 
املجموعة، وهذه الصفقة حتتاج إلى 

وقت وهدوء حتى تتم بنجاح«.
وشدد على ان الصفقة لن تتم اذا 
لم تراع الشروط التي وضعها رئيس 

املجموعة ناصر اخلرافي.
 وق���ال ان اله���دف األساس���ي من 
الصفقة أن تك���ون مرضية للطرفني، 
خاصة انه بعملية االستحواذ ستصبح 

»اتصاالت« اإلماراتية من أكبر مشغلي 
الهاتف احملمول على مستوى الشرق 
األوسط، واالهم هنا هو احلفاظ على 

حقوق املساهمني لشركة زين.
وعن الفرق بني مباركة الهيئة العامة 
لالستثمار على لسان العضو املنتدب 
العامة لالستثمار بدر السعد  للهيئة 
وموقف مجموعة األوراق املالية على 
لسان علي املوسى، قال اخلرافي: »الهيئة 
تنظر إلى مصلحة الكويت بشكل عام 
من مثل هذه الصفقة ولكن »مجموعة 
األوراق« ال تنظ���ر إلى مصلحة البلد 

والشركات«.
وذكر اخلرافي أن عرض »مجموعة 
األوراق« لشراء أسهم »زين« ال يتجاوز 
نس���بة ال� 3.4%، وينبغي في حال ما 
إذا كانت النسبة ال تتخطى ال� 5% أن 

تكون من داخل السوق.
وعن وجود فرصة لتقريب وجهات 
النظر بني مجموعة اخلرافي ومجموعة 
األوراق املالية قال: »مجموعة اخلرافي 
سعت إلى تقريب وجهات النظر خالل 
زيارتي إلى الشيخ علي السالم وذلك 
بتوجيه م���ن رئيس املجموعة ناصر 
اخلرافي سعيا الى احملافظة على مصالح 

صغار املساهمني«.
واضاف: »نحن نريد احملافظة على 
مصالح 19 ألفا و200 مساهم ومجموعة 
األوراق تريد احملافظة على مصالح 17 

ألف مساهم«.

أكد أنه قابل الشيخ علي السالم بناء على تعليمات من ناصر الخرافي لدعوته للدخول ضمن الصفقة ولكنه رفض العرض

تفاصيل العرض األحد المقبل
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن مجموعة األوراق املالية ستعلن يوم األحد املقبل

تفاصيل عمليات الشراء التي ستقوم بها املجموعة من صغار املساهمني مشيرة 
الى ان عمليات الشراء ستتم وفق النظم املعمول بها في سوق الكويت لألوراق 

م. بدر اخلرافياملالية، وسيعلن املزيد من التفاصيل يوم األحد املقبل حول آليات الشراء.


