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البورصة وضعف رؤوس األموال لدى صغار املتداولني، فإن البورصة 
تعتبر القناة شبه الوحيدة أمامهم الستثمار ما تبقى من أموالهم، ولكن 
استمرار هبوط السوق يدفعهم للخروج في الوقت الذي تعاني فيه 
الصناديق االستثمارية من 
ضعف في السيولة املالية، 
األمر الذي يحد من قدرتهم 
على ضخ سيولة في السوق 
النزيف املتواصل،  لوقف 
كمـــا ان احملفظة الوطنية 
شبه متوقفة عن الشراء، 
األمر الذي يزيد من االجتاه 
النزولي للسوق، لذلك فإن 
آمال األوساط االستثمارية 
معلقة علـــى امتام صفقة 
زين كون فشلها سيؤدي 
الى هبوط حاد للســـوق، 
وبالتالي خسائر ضخمة 
لصغـــار املتداولني الذين 
ميثلـــون قطاعا كبيرا من 
املجتمع، األمر الذي سيزيد 

ماليني دينار.
  وجاء قطاع الشركات االستثمارية في املركز الرابع من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٣٢٫٤ مليون ســـهم نفذت من خـــالل ٦٥٦ صفقة قيمتها 

٣٫١ ماليني دينار. وحصل 
العقارية  قطاع الشركات 
على املركـــز اخلامس من 
حيث القيمة، اذ مت تداول 
٢١ مليون سهم نفذت من 
خـــالل ٣٥٥ صفقة قيمتها 

٢٫٤ مليون دينار.
  

  نزيف اخلسائر
  في ظل استمرار االجتاه 
النزولـــي للســـوق، فإن 
اخلاسر األكبر هم صغار 
املتداولني الذين يفتقرون 
ألي حماية مـــن اجلهات 
املســـؤولة عن الســـوق، 
الفرص  في ظـــل نـــدرة 
االســـتثمارية البديلة عن 

 الشراء الملحوظ على أسهم البنوك لم يحّد من خسائر 
البورصة بسبب الجدل حول صفقة «زين ـ اتصاالت»

   اســــتحوذت قيمة تداول اســــهم ٧ شركات 
والبالغــــة ١٩٫٤ مليــــون دينار علــــى ٥٩٫١٪ من 
القيمة االجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، 
بنك اخلليج، البنك الدولي، بيتك، بنك بوبيان، 

اجيليتي وزين.
    استحوذت قيمة تداول سهم «الوطني» البالغة 

٧٫٢ ماليني دينار على ٢١٫٩٪ من القيمة االجمالية.
    باستثناء ارتفاع مؤشر البنوك، فقد تراجعت 
مؤشرات القطاعات االخرى اعالها قطاع الصناعة 
مبقدار ٧٠٫٧ نقطة، تاله قطاع اخلدمات مبقدار ٥٧٫٩ 

نقطة، تاله قطاع االغذية مبقدار ٤٤٫٣ نقطة.  ت 
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من املشاكل االجتماعية في البالد.

  آلية التداول

  خالل مراحل التداول شهدت اسهم 
البنوك هبوطا في اســـعارها جراء 
عمليات البيع القوية اال ان عمليات 
الشـــراء التي شـــهدتها هذه األسهم 
خاصة في الساعة األخيرة من التداول 
القطاع  دفعت أســـعار أغلب اسهم 
الستقرار أسعارها على مستوياتها 
السابقة باستثناء سهم بنك بوبيان 
الذي انخفض سعره بشكل محدود، 
فيما سجل سهما بنك اخلليج وبنك األهلي املتحد ارتفاعا في تداوالت 
محدودة. ورغم ثقة األوساط االستثمارية في قطاع البنوك وعمليات 
الشراء التي شهدتها أمس للحد من هبوطها إال ان استمرار األجواء 
السلبية الراهنة سوف يدفع هذه األسهم للهبوط، وحققت أغلب أسهم 
الشركات االســـتثمارية انخفاضا في أسعارها في تداوالت ضعيفة 
نسبيا باستثناء بعض األسهم التي شهدت تداوالت مرتفعة نسبيا 
كســـهم املال لالستثمار الذي حقق ارتفاعا محدودا، كما سجل سهما 
االستثمارات الوطنية والساحل للتنمية واالستثمار انخفاضا محدودا 
في اســـعارهما، ويالحظ انه رغم اجلـــدل الدائر حول صفقة زين ـ 
اتصاالت اال ان هناك عمليات شراء على أسهم الشركات االستثمارية 
املرتبطة بهذه الصفقة، األمر الـــذي يؤكد على ان هناك قناعة لدى 
البعض بإمتام الصفقة. واستمرت حركة التداول على أسهم الشركات 
العقارية متواضعة مع تباين اسعارها ما بني الهبوط واالرتفاع، فقد 
شهد ســـهم الوطنية العقارية ارتفاعا في سعره وتداوالته مقارنة 
بأول من أمس فيما حافظ ســـهم العقارات املتحدة على ســـعره في 
تـــداوالت تعتبر األعلى في قطاع العقار، ويالحظ انخفاض عدد من 
أسهم الشركات العقارية باحلد األدنى في تداوالت ضعيفة جدا كسهم 

املصالح العقارية وسنام ودبي األولى ومينا العقارية.

  الصناعة والخدمات

  ازدادت وتيرة الهبوط بشكل ملحوظ على اسهم الشركات الصناعية 
التي تراجع بعضها باحلد األدنى في تداوالت ضعيفة كسهم اخلليج 
للزجاج واخلدمات البحرية، فيما ان سهم الصناعات الوطنية شهد 

عمليات شراء مع انخفاض محدود في سعره.
  وفي قطاع اخلدمات سجل سهم زين انخفاضا ملحوظا في سعره 
رغم تداوالته املرتفعة نسبيا، فيما سجل سهم اجيليتي ارتفاعا في 
سعره في تداوالت مرتفعة، وقد سجلت أغلب اسهم القطاع انخفاضا 

في اسعارها في تداوالت ضعيفة.
  وقد اســـتحوذت قيمة تداول اســـهم ٧ شـــركات على ٥٩٫١٪ من 
القيمة االجمالية للشـــركات التي شملها التداول والبالغ عددها ١١٠ 

شركات.

 هشام أبوشادي
العام  النزولي    اســـتمر االجتاه 
لسوق الكويت لألوراق املالية لينهي 
تعامالت األسبوع على انخفاض كبير 
متأثرا باجلـــدل الدائر حول صفقة 
زيـــن ـ اتصاالت، األمـــر الذي دفع 
الكثير من أوساط املتداولني للبيع 
للحد من اخلسائر التي تلحق بهم، 
خاصة ان استمرار هذا اجلدل حول 
الصفقة ســـيدفع السوق ملزيد من 
االنخفاض، األمر الذي سيؤثر سلبا 
على النتائج املالية للشـــركات في 

الربع األخير من العام احلالي، ورغم ان عمليات البيع شملت العديد 
من األســـهم إال ان عمليات البيع الواضحة على أسهم البنوك تظهر 
مدى أجواء اخلوف التي تســـيطر على أوساط املستثمرين، خاصة 
ان قطاع البنوك يعد الوحيد تقريبـــا الذي يحظى بثقة املتداولني، 
اال انه في ظل املخاوف من عدم إمتام الصفقة، فإنه من الطبيعي ان 
ينعكس ذلك على السوق باستمرار الهبوط، وهذا يأتي في ظل افتقار 
السوق ألي محفزات ذاتية أخرى في الوقت الذي تعاني فيه العديد 
من الشركات من صعوبات كبيرة في سداد التزاماتها املالية، بل ان 
استمرار هبوط السوق ســـيزيد من هذه الصعوبات، باالضافة الى 
ذلك عدم اهتمام اجلهات احلكومية املسؤولة عن األوضاع الصعبة 
التي متر بها العديد من الشـــركات ومساعدتها للخروج من أزمتها 

للحد من تآكل أموال املساهمني فيها.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشـــر العام للبورصة ٣٢٫٢ نقطة ليغلق على ٦٨١٨٫٣ 
نقطة بانخفاض نسبته ٠٫٤٧٪ مقارنة بأول من أمس، كذلك انخفض 
املؤشر الوزني ٢٫٨٦ نقطة ليغلق على ٤٥٨٫٦٢ نقطة بانخفاض نسبته 

٠٫٦٢٪ مقارنة بأول من أمس.
  وبلغ إجمالي األســـهم املتداولة ١١٨٫٧ مليون سهم نفذت من خالل 

٢٦٧٩ صفقة قيمتها ٣٢٫٨ مليون دينار.
  وجرى التداول على أسهم ١١٠ شركات من أصل ٢١٣ شركة مدرجة، 
ارتفعت أســـعار أسهم ٢٧ شركة وتراجعت أســـعار أسهم ٥١ شركة 
وحافظت أســـهم ٣٢ شركة على أســـعارها و١٠٣ شركات لم يشملها 

النشاط.
  تصدر قطاع البنوك النشـــاط من حيث القيمة، إذ مت تداول ٢٢٫٨ 

مليون سهم نفذت من خالل ٥٦١ صفقة قيمتها ١٦٫٣ مليون دينار.
  وجاء قطاع الشركات اخلدماتية في املركز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٢٩٫٨ مليون سهم نفذت من خالل ٦٥٨ صفقة قيمتها ٦٫٩ 

ماليني دينار.
  واحتل قطاع الشركات الصناعية املركز الثالث من حيث القيمة، 
إذ مت تداول ٩٫٧ ماليني ســـهم نفذت من خالل ٣٤٨ صفقة قيمتها ٣٫٣ 

 خسائر صغار 
المتداولين

  تزداد وخروج 
واضح للسيولة 

المالية

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

٧ شركات على 
٥٩٫١٪ من 

إجمالي القيمة

 المؤشر ٣٢٫٢ نقطة وتداول 
١١٨٫٧ مليون سهم قيمتها 

٣٢٫٨ مليون دينار

 انخفاض 

 (سعود سالم) استمرار نزيف اخلسائر  

 المحكمة تؤجل قضية «الدار» ضد «المركزي»

 اقتصاديات الموارد والعوامل السكانية  
محركان أساسيان للنمو بالشرق األوسط

 قال الرئيس التنفيذي لشركة دكسيا إلدارة األصول نعيم أبوجودة 
ان قوة االنتعاش في االقتصاديات الناشئة في الشرق األوسط ممتازة 

متوقعا أن يستمر منو هذه االقتصاديات في عام ٢٠١١. 
  واشار الى انه من أجل احلد من مظاهر اخللل في االقتصاد العاملي 
فإن إعادة االرتفاع التدريجية لعمالت االقتصاديات الناشــــئة ستكون 
مفيدة ومجدية، حيث تشير أحدث البيانات الى استعادة الواليات النمو 

مجددا، مستبعدا التعرض خلطر الركود من جديد.
  وتوقع ابوجودة خالل ندوة تناولت «االحتماالت االقتصادية واملالية 
لعام ٢٠١٠»، أن يساعد االنتعاش احملتمل في ميدان التوظيف واالستخدام 
في مســــاندة انعدام الدعم املالي ويؤدي إلى منــــو معتبر في معدالت 
الدخل. واشــــار الى انه حتى مع تسجيل منو في إجمالي الناجت احمللي 
األميركي بنســــبة ٢٫٥٪ في عام ٢٠١١ فــــإن التحديات الضخمة مازالت 
قائمة، حيث ســــيظل سوق العمالة والتوظيف هناك يعاني من بعض 
الركود، موضحا احلاجة إلى جعل الدين العام في معدالت ميكن حتملها 
بشكل مستمر فيما يظل معدل االدخار املالي مستقرا وذكر ابوجودة ان 
األداء االقتصادي في منطقة اليورو في عام ٢٠١١ سيعتمد على الطريقة 
التي تتعامل بها الســــلطات األوروبية مع أزمة ديون الدول، مشير الى 
انه مع اســــتقرار اليورو وبافتراض تنفيذ اخلطط املالية املعلنة فإنه 
مــــن املتوقع أن يتباطأ النمو االورربي مبعدل طفيف بحيث يبلغ ١٫٦٪ 
في عام ٢٠١١، مشيرا الى انه في ظل هذه التطورات احملتملة فإن معدل 
البطالة ســــيظل مرتفعا.  واختتم الرئيس التنفيذي لـ«دكسيا إلدارة 
األصول» حتليله قائال: «نحن نشــــهد ظهور عــــدة اجتاهات مترابطة 
تتمثل في معدل التحول السكاني، والتغير الهيكلي في تركيبة إجمالي 
الناجت احمللي العاملي وارتفاع معدالت ديون اجلهات العامة واخلاصة 
في االقتصاديــــات املتقدمة، ومن احملتمل أن تؤدي هذه االجتاهات إلى 
حدوث حتول جذري في النظام االقتصادي العاملي»، مبينا انه في ظل 
هذا املناخ السائد نحو التغير فإنه ليس من املستغرب أن يشهد سلوك 
املســــتثمرين تغيرا عميقا أيضا، الفتا الى ان منطقة الشــــرق األوسط 
ميكنها ان تستفيد من محركني أساسيني للنمو وهما اقتصاديات املوارد 

والعوامل السكانية. 

 أحمد يوسف
  اكــــــــدت مـــصــادر
لـ «األنباء» انه مت تأجيل 
املقامة من  الدعوى  نظر 
شركة دار االستثمار ضد 
البنك املركزي واخلاصة 
بانضوائهــــا حتت مظلة 

قانون االستقرار املالي.
  وقالــــت املصــــادر ان 
احملكمة حددت ١٠ فبراير 
املقبــــل لترافــــع كل من 
التقارير  الطرفني ونظر 

املقدمة من كل منهما، مرجحة ان يصدر احلكم ملصلحة «الدار». واضافت 
انه بارجاء احملكمة لهذا احلكم فإن احلماية القضائية لـ «الدار» مازالت 
مســــتمرة وال ميكن للدائنني مقاضاة الشــــركة، وانه بامكانها استمرار 
املفاوضات مع الدائنني، وذلك على الرغم من قبول االستقالة املقدمة من 
قبل اللجنة التنسيقية لدائني «الدار». من جهة اخرى، ذكرت شركة دار 
االســــتثمار في بيان نشر على موقع البورصة امس بخصوص صدور 
حكم في الدعوى رقم ٢٠٠٩/٧٤٠٠ جتاري بالزام شــــركة دار االستثمار 
مببلغ ١٢٫٦ مليون دينار ملصلحة مجموعة عارف االســــتثمارية، انه قد 
صدر اول من امس حكم محكمة التمييز بوقف تنفيذ احلكم حتى الفصل 

في الطعن بالتمييز املقدم من شركة دار االستثمار. 

  من ناحية اخرى وبعد ان مت 
التراجــــع عن تنفيذ عملية بيع 
حصة ملجموعة من الشــــركات 
املرتبطة ملســــاهمتها في احدى 
الشركات املدرجة وبحثها اللجوء 
إلجراءات قانونية حتفظ حقوقها 
ومن قبل ذلك جتمد عرض آخر 
لالستحواذ على حصة في قطاع 
العروض  البنوك، وانتفاء تلك 
قد زاد من حاجة الســــوق الى 
محفزات حقيقية وملموسة من 
خالل التعويل على صفقة بيع 
٤٦٪ من اسهم زين التي تشهد 
حالة من الترقــــب وهو ما ادى 
الوضــــع االعتيادي  الى جتمد 
في كل نهاية ســــنة مالية وهي 
شائعات ارباح الشركات ومنوها 
سواء كانت سلبية أو إيجابية 
وكذلك مــــا يتعلق بالتوزيعات 
السنوية وذلك بسبب ان الهاجس 
النفسي للمتعامل حاليا ال يسمح 
بتقبلهــــا وهو ما ادى الى فتور 
اعالمي للترويج عنها او التفاعل 

معها. 

تداوالت السوق، وحل قطاع 
االســـتثمار في املركز الثالث 
بقيمة تداول تعادل ١٣٫٢٪ من 

إجمالي قيمة التداول.
  وعلــــى صعيد األســــهم، 
تصــــدر ســــهم «املصالــــح» 
قائمــــة االرتفاعــــات بواقع 
١٠٪ ليغلــــق عند ٧٧ فلســــا، 
يليه سهم «نفائس» مرتفعا 
بواقع ٧٫٤٪ فيما جاء ســــهم 
«الكيبــــل التلفزيونــــي» في 
املرتبة الثالثة مرتفعا ٦٫٩٪، 
وفي املقابل تصدر التراجعات 
سهم «مشاعر» بنحو ١٥٪حيث 
أغلق عند ١٧٠ فلسا، يليه سهم 
«مبرد» متخليا عن ١٤٫٤٪ ثم 
سهم «دبي األولى» بخسارة 
مقدارهــــا ١٣٪. أما من حيث 
نشاط األسهم، فقد حقق سهم 
«زين» أعلى قيمة تداول خالل 
هذا األسبوع بلغت ١٨٫٩ مليون 
دينار وأغلق عند ١٫٣٦٠ فلسا، 
يليه ســــهم «الوطني» بقيمة 
تداول مقدارهــــا ١٤٫٩ مليون 
دينار حيث أغلق عند ١٫٢٦٠ 

فلسا.  

تســــيد وضع االستحواذ احملتمل 
لشــــركة زين على املشــــهد العام 
لســــوق الكويت لــــألوراق املالية 
خاصة أنها اخذت حيزا اكبر بعد 
االعالن عن اتخاذ اجراءات قضائية 
بخصوصها، اال ان السوق لم يخل 
من بعض املؤثرات املستجدة حول 
دخول الوضع السياسي في خانة 
عدم االستقرار مبا يتعلق باجلدل 

سلبيا حيث ارتفع قطاع األغذية 
وحيدا بنســـبة ٠٫٣٪، وتصدر 
االنخفاضات قطـــاع اخلدمات 
والذي أغلق مؤشره الوزني عند 
مستوى ٦٧٣٫٤ نقطة، منخفضا 
بواقع ٣٫٩٪ مقارنة باألســـبوع 
الســـابق، يليه قطاع الصناعة 
بواقع انخفاض مقداره ٢٫٩٪ في 
مؤشره الوزني الذي أغلق عند 
مستوى ٤٠٧٫٤ نقاط، وجاء قطاع 
البنوك باملرتبة الثالثة بنسبة 

ـ عدد الصفقات) والتي تراجعت 
بنسب بلغت ١٥٪ و٢٢٪ و١٩٪ على 
التوالي هذا وبلغ متوسط املعدل 
اليومي للقيمة املتداولة ٢٦ مليون 
دينار خالل األسبوع باملقارنة مع 
متوسط ٣١ مليون دينار لألسبوع 

قبله.
  وذكر التقرير أنه الشك ان فترة 
الركود التي مير بها السوق حاليا 

انخفاض حيث أغلق املؤشـــر 
الســـعري عند مستوى ٦٫٨١٨ 
نقطة منخفضا بنحو ١٫٥٨٪ عن 
إغالق األســـبوع السابق الذي 
بلغ ٦٫٩٢٨ نقطة، في حني أنهى 
الوزني تداوالت هذا  املؤشـــر 
األسبوع ليغلق عند مستوى 
٤٥٨٫٦ نقطـــة منخفضا بنحو 
٢٫٧٪ مقارنة بإغالق األسبوع 

السابق عند ٤٧١٫٤ نقطة.
  وبلغ إجمالي القيمة املتداولة 

في مسألة رفع احلصانة النيابية 
والتصعيد احملتمل اثر تشــــكيل 
كتلة برملانية مضادة لإلجراءات 
احلكومية وهــــو بطبيعة احلال 
ما يبعث على القلق حول قضية 
التعاون بني السلطتني من حيث 
تأثيــــره على ترتيــــب األولويات 
واملضي قدما في تطبيق مشاريع 

القوانني املقرة.

٢٫٦٪ ليغلق مؤشره الوزني عند 
٥٩١٫٦ نقطة، بينما تذيل قطاع 
التأمني قائمة االنخفاضات بنسبة 
الوزني  ٠٫٥٪ ليغلق مؤشـــره 
أما  عند مستوى ٢٩٧٫٢ نقطة. 
من حيث نشاط القطاعات، فقد 
تصدرها قطاع البنوك مستحوذا 
علـــى ٣٧٪ من قيمـــة تداوالت 
السوق، يليه في النشاط قطاع 
اخلدمات حيث حقق قيمة تداول 
تعادل ٢٩٫٦٪ من إجمالي قيمة 

ونحن نشهد فيها ادنى مستويات 
للســــيولة املتداولة خــــالل العام 
بأكمله وهي لم تتعد متوسط ٢٦ 
مليون دينار أمر غير مستغرب بل 
ذكرناه حرفيا في تقريرنا األسبوعي 
األخير والذي توقعنا فيه استمرار 
السوق على وتيرته احلالية وسط 
حالة الترقب والتريث السائدة على 
جمهور املتعاملني، وعلى الرغم من 

لهذا األســـبوع ما يقارب ١٣١٫٧ 
مليون دينار مقارنة بنحو ١٥٣٫٩ 
مليون دينار خالل األســـبوع 
السابق منخفضة بنحو ١٤٫٤٪، 
كمـــا انخفضت كمية األســـهم 
املتداولة لهذا األســـبوع بنحو 
٢١٫٨٪ لتبلغ بنهاية هذا األسبوع 
٥٨٦ مليون سهم من خالل تنفيذ 

١٢٫٦٩٩ صفقة.
  وعلـــى صعيـــد القطاعات، 
شـــهدت تداوالت الســـوق أداء 

 أوضحت شركة 
االســــتثمارات 
الوطـنيــــة في 
تـقــريــرهــــــا 
األسبوعي عن البورصة أنه وبنهاية 
تداول األسبوع املاضي بلغت القيمة 
الرأســــمالية للشركات  السوقية 
املدرجــــة في الســــوق الرســــمي 
٣٤٫٣١ مليار دينار بانخفاض قدره 
٩٨١٫٧ مليون دينار وما نســــبته 
٢٫٨٪ مقارنة مع نهاية األســــبوع 
قبــــل املاضــــي والبالغــــة ٣٥٫٢٩ 
مليار دينار وارتفاع قدره ٣٫٦٢٨ 
مليارات دينار وما نسبته ١١٫٨٪ عن 
نهاية عام ٢٠٠٩. وقد انهى سوق 
املالية تعامالته  الكويت لألوراق 
هذا االسبوع على تراجع في أدائه 
وذلك باملقارنة مع ادائه في األسبوع 
املاضي حيث انخفضت املؤشرات 
 (NICالسعريـ  الوزنيـ  ٥٠) العامة
بنسب بلغت ١٫٦٪ و٢٫٧٪ و٣٫٢٪ 
على التوالي صاحب ذلك انخفاض 
في أداء املتغيرات العامة (املعدل 
ـ الكمية  اليومي للقيمة املتداولة 

 قــــال التـقريـــر 
األســـبــوعــي 
لشـركـة وضـوح 
لـالستـشـــارات 
الـمالـيـة واالقتصادية ان حركة 
التعامالت في ســـوق الكويت 
لألوراق املالية أصيبت بالشلل 
نتيجة التطورات األخيرة حول 
صفقة «زينـ  اتصاالت»، حيث 
عكست مجريات التداول خالل 
هذا األسبوع إحجاما واضحا عن 
الشراء، كما ميكن مالحظة ذلك 
من خالل قيم التداول األسبوعية 
التي مازالت تواصل مســـيرة 
التراجع، حيث بلغت نســـبة 
التراجـــع ١٤٫٤٪ باملقارنة مع 
األسبوع املاضي، وقد انخفضت 
قيمة التداول بشكل قياسي يوم 
الثالثاء املاضي حيث بلغت ١٣ 
مليون دينار وهي أدنى قيمة 

تداول يومية منذ عام ٢٠٠٩.

  مجريات التداول

  أنهى سوق الكويت لألوراق 
املالية تداوالت األسبوع األول 
من شهر ديسمبر اجلاري على 

 أوقفت تنفيذ حكم لصالح «عارف»

 «االستثمارات»: أدنى مستويات السيولة في عام

 «وضوح»: تداوالت أسبوعية ضعيفة وإحجام واضح عن الشراء

 بلغت في متوسطها ٢٦ مليون دينار والقيمة الرأسمالية للشركات تتراجع ٢٫٨٪ إلى ٣٤٫٣١ مليارًا

 قيمة االسهم المتداولة كمية االسهم المتداولة

 االستثمار
٪٢٦٫٩  

 

 التأمين ٠٫٠٪
 

 العقاري ١٧٫٥٪
 

 الصناعي ٧٫٩٪
 

 الخدمات ٣٠٫٣٪
 

 االغذية ٠٫٥٪ 
 

 غير الكويتية ١٫٦٪
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 تقـرير 


