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ومـــع اقتراب نهاية العام فإنه يتوقع ان حتظى البورصة بعمليات دعم 
من حترك املجاميع االســـتثمارية على أغلب أسهمها لرفع قيمها خاصة 
اســـهم الشـــركات املرهونة لدى البنوك. وفي الوقت نفسه العمل على 
جتميل ميزانيات شركاتها بشكل أفضل مقارنة بالعام املاضي، وان كانت 
النتائج املالية لبعض الشركات في األشهر التسعة من العام احلالي والتي 
تكبدت خسائر كبيرة تظهر 
صعوبة حتســـني أوضاعها 
في الربع األخير خاصة في 
ظل األداء الضعيف للسوق 

خالل تلك الفترة.

  آلية التداول

  حققت اغلب اسهم البنوك 
ارتفاعا في اســــعارها في 
تداوالت مرتفعة على بعض 
االسهم خاصة سهمي البنك 
الدولي وبنك اخلليج، فيما 
ان البنك الوطني اكثر البنوك 
التي حققت مكاسب سوقية 
رغم تداوالته الضعيفة االمر 
الذي يشير الى انه يتوقع 
ان يحقق املزيد من املكاسب، 
بل ان قطــــاع البنوك اكثر 

مليون سهم نفذت من خالل ٣٣٨ صفقة قيمتها ٧٫٢ ماليني دينار.
  واحتل قطاع الشــــركات االستثمارية املركز الثالث من القيمة، اذ مت 
تداول ٦٩٫٣ مليون سهم نفذت من خالل ١٢٠٠ صفقة قيمتها ٦٫٣ ماليني 
دينار. وحصل قطاع الشــــركات الصناعية على املركز الرابع من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٦٫٣ ماليني سهم نفذت من خالل ٢٢٦ صفقة قيمتها 

١٫٩ مليون دينار. وجاء قطاع 
الشركات العقارية في املركز 
القيمة،  اخلامس من حيث 
اذ مت تداول ٢٥ مليون سهم 
نفذت من خالل ٢٩٠ صفقة 

قيمتها ١٫٧ مليون دينار.

  «التحصيالت» تهبط بالمؤشر

  هبوط سهم «التحصيالت» 
مبقدار ١٨٥ فلسا أمس أدى الى 
هبوط املؤشر السعري مبقدار 
٣٧ نقطة، ولوال الهبوط الذي 
شهده سهم التحصيالت لكان 
املؤشر السعري أغلق على 
ارتفاع مبقدار ٢١ نقطة، وهذا 
العمل  يدفع بأهمية سرعة 
باملؤشر اجلديد وإعادة هيكلة 
البورصة،  القطاعات داخل 

 قفزة في قيمة التداول مدعومة بعمليات الشراء القوية
  على بعض األسهم القيادية خاصة سهم «زين»

   اســـتحوذت قيمة تداول أسهم ٦ شركات 
والبالغة ١٧٫٤ مليون دينار على ٥٨٫٩٪ من القيمة 
اإلجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بنك 
الخليج، البنك الدولي، االستثمارات الوطنية، 

الصفاة، زين.
ــتحوذت قيمة تداول سهم زين البـالغة      اس
ــن القـيمة  ــى ٢٧٫٧٪ م ــار عل ــن دينـ ٨٫٢ ماليي

اإلجمالية.
    حققت مؤشـــرات أربعة قطاعات ارتفاعا 
أعالها البنوك بمقدار ٦٤٫٢ نقطة، تاله االستثمار 
بمقدار ٤٣٫٢ نقطة، تـــاله العقار بمقدار ١٢٫٥ 
نقطة، فيما تراجعت مؤشرات ٣ قطاعات أعالها 

الخدمات بمقدار ٢٤٢٫٧ نقطة.

القطاعات املرشحة ملزيد من االرتفاع 
خالل االسبوعني القادمني، ويالحظ ان 
ســــهم بنك برقان يشهد خالل مراحل 
التداول انخفاضا في سعره اال انه في 
الثواني االخيرة يتم تصعيده ملستويات 
اسعاره السابقة وفي ظل النتائج املالية 
التي حققها في التسعة اشهر فإن سعره 

السوقي يعتبر مرتفعا.
  وحققت اغلب اســــهم الشــــركات 
االستثمارية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت مرتفعة على بعض االســــهم 
فرغم التداوالت النشطة على سهم الصفاة لالستثمار اال انه تكبد خسائر 
ملحوظة بســــبب اخلسائر التي تكبدتها الشركة في التسعة اشهر من 
العام احلالي، وحقق ســــهم االستثمارات الوطنية ارتفاعا ملحوظا في 
سعره في تداوالت مرتفعة نسبيا مدعوما بصعود اغلب اسهم الشركات 
املرتبطة بسهم زين اال ان السهم يتوقع ان يشهد ارتفاعا كبيرا في حال 
صدور حكــــم ايجابي لصالح امتام صفقة زين، وخالل مراحل التداول 
انخفض سهم ايفا باحلد االدنى، حيث تراجع من ٦٠ فلسا الى ٥٥ فلسا، 
اال انه اغلق على ٥٩ فلسا في تداوالت ضعيفة، وكانت الشركة قد اعلنت 
عن تكبدها خســــائر قدرها ١٤٫٩ مليون دينار لفترة التسعة اشهر من 

العام احلالي منها ٣٫٢ ماليني دينار لفترة الربع الثالث.
  وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداوالت 
مرتفعة على بعض االسهم. فرغم التداوالت املرتفعة على سهم عقارات 
الكويت اال انه حافظ على سعره، فيما ان سهم العقارات املتحدة سجل 
ارتفاعا ملحوظا في ســــعره في تداوالت ضعيفة، وسجل سهم جيزان 

ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداوالت مرتفعة نسبيا.

  الصناعة والخدمات

  اتسمت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية بالضعف مع 
اســــتقرار اسعارها باستثناء تراجع اسعار اسهم ٣ شركات وانخفاض 

اسعار ثالث شركات اخرى.
  واســــتمرت حركة التداول على معظم اســــهم الشركات اخلدماتية 
ضعيفة مع انخفاض اســــعار بعضها خاصة ســــهم التحصيالت الذي 
انخفض مبقدار ١٨٥ فلسا عبر تداول ٢٠٠ الف سهم فقط، حيث انخفض 
الســــهم من ٣٤٥ فلسا الى ١٦٠ فلسا، وشهد ســــهم زين عمليات شراء 
ملحوظة خاصة من جانب شــــركة االستثمارات الوطنية، التي يتوقع 
ان تواصل عمليات الشــــراء خاصة وان هناك مؤشرات ايجابية حول 
توصل شــــركة االتصاالت االماراتية التفاق مع بعض البنوك العاملية 

لتمويل الصفقة.
  وقد استحوذت قيمة تداول اسهم ٦ شركات على ٥٨٫٩٪ من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها ١٠٥ شركات. 

 هشام أبوشادي
  قفزت قيمــــة التداول في ســــوق 
الكويت لألوراق املالية ملستوى قياسي 
أمــــس مقارنة بأول من أمس مدعومة 
بحسم صاحب السمو األمير للكثير 
من القضايا السياسية خاصة تأكيده 
على انه لــــن يكون هناك حل ملجلس 
األمة وأهمية تعاون الســــلطتني معا 
إلجناز مشــــاريع التنمية، األمر الذي 
حفز أوســــاط املتداولــــني على ضخ 
ســــيولة مالية ملحوظة في السوق، 

والتي تركزت على أسهم الشركات القيادية خاصة سهم زين الذي شهد 
عمليات شراء ملحوظة أدت الى ارتفاعه ما أدى الى صعود أغلب أسهم 
الشــــركات املرتبطة بها. وعلى الرغم من ان جزءا من السيولة املالية 
التي مت ضخها في السوق أمس جاءت من احملفظة احلكومية اال انه من 
الواضح ان آلية عمل احملفظة ال تتحرك إال طبقا للتوجهات السياسية، 
وقد ظهر ذلك بشكل واضح من خالل قيمة التداول املتدنية التي شهدتها 
البورصة أول من أمس، والتي تعد األدنى منذ فبراير ٢٠٠٨، وما يؤكد 
ذلك ان الســــيولة املالية التي مت ضخها أمس تركز نحو ٥٩٪ منها على 
اســــهم ٦ شركات فقط، فيما ان النســــبة الباقية توزعت على نحو ٩٩ 
شركة، وهذا يظهر اســــتمرار أجواء احلذر التي تسود قطاع كبير من 
أوســــاط املتداولني ترقبا منهم ملعرفة قــــرار احملكمة في القضية التي 
تنظر غدا والتي رفعتها شركة الفوارس لوقف عمليات الفحص النافي 
للجهالة واخلاصة بصفقة زين ـ اتصاالت، كذلك ترقب تداعيات تقدمي 
بعض أعضاء مجلس األمة أمس استجوابا لرئيس احلكومة، األمر الذي 
يزيد التوتر في األجواء السياســــية وتداعيات العالقة بني السلطتني 

التشريعية والتنفيذية.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشر العام للبورصة ١٦٫٨ نقطة ليغلق على ٦٧٨٦٫٨ نقطة 
بانخفاض نســــبته ٠٫٢٥٪ مقارنة بأول من أمس، فيما ســــجل املؤشر 
الوزني ارتفاعــــا مبقدار ٥٫٣٥ نقاط ليغلق على ٤٦٧٫٦٨ نقطة بارتفاع 

نسبته ١٫١٦٪ مقارنة بأول من أمس.
  وبلغ اجمالي األسهم املتداولة ١٥٤٫٧ مليون سهم نفذت من خالل ٢٩٤٦ 
صفقة قيمتها ٢٩٫٥ مليون دينار، وجرى التداول على أسهم ١٠٥ شركات 
من أصل ٢١٣ شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم ٤٦ شركة وتراجعت 
اسعار اســــهم ٢٥ شركة وحافظت اسهم ٣٤ شركة على اسعارها و١٠٨ 
شركات لم يشملها النشاط، تصدر قطاع الشركات اخلدماتية النشاط 
مــــن حيث القيمة، اذ مت تداول ٣٣٫٥ مليون ســــهم نفذت من خالل ٧١٨ 

صفقة قيمتها ١١٫٦ مليون دينار.
  وجاء قطاع البنوك في املركز الثاني من حيث القيمة، اذ مت تداول ١٢٫٤ 

 انخفاض سهم 
«التحصيالت» 
١٨٥ فلسًا يدفع 
المؤشر السعري 
لالنخفاض

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

٦ شركات على 
٥٨٫٩٪ من 

القيمة اإلجمالية

 (محمد ماهر)  ارتفاع أغلب مؤشرات السوق مقارنة بأول من أمس 

 المؤشر ١٦٫٨ نقطة وتداول 
١٥٤٫٧ مليون سهم قيمتها 

٢٩٫٥ مليون دينار
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 «الخليج» يعلن الفائزين في السحب األسبوعي 
  الخامس واألربعين لحساب «الدانة»

 انطالق المعرض الـ ١١ لإلعالم والعالقات العامة 
  وتكنولوجيا االتصاالت في مايو المقبل

 أعلن بنك الخليج عن اجرائه 
الخامس  السحب األســـبوعي 
الدانة في  واالربعين لحساب 
١٢ ديسمبر الجاري، معلنا بذلك 
عن أسماء ٨ فائزين يحصل كل 
منهم على جائزة قدرها ١٠٠٠ 

دينار، وهم:
  جواد علي الموسى المحمد 
علي، محمد هارون غلوم سخي، 
علي أحمد محمد القطان، فاطمة 
عبداهللا حجي أحمـــد، ناصر 
علي حيدر سراج، نادية رشيد 
عبدالمحسن الشرهان، حنان 
ابراهيم صالح  محمد، وطالل 

الجحيل.
  ودعا البنك في بيان صحافي، 
الجميع علـــى المحافظة على 
أرصدتهم المودعة في حساب 
الدانة لتزداد فرصهم ويحالفهم 

الحظ في ربح سحب الدانة.

 أعلنت مجموعـــة اجلابرية 
للمعارض عن تنظيم انشـــطة 
املعرض احلادي عشـــر لالعالم 
العامة وتكنولوجيا  والعالقات 
الفتـــرة من ٧  االتصـــاالت في 
إلـــى ٩ مايـــو املقبـــل، برعاية 
النفـــط ووزيـــر االعالم  وزير 
العبداهللا، وحتت  الشيخ أحمد 
شـــعار «املعلوماتية.. وتعزيز 

التواصل». 
  وأكـــد رئيس مجلـــس إدارة 
مجموعة اجلابريـــة للمعارض 
أحمد بهبهاني أنه مع ظهور العديد 
من املستجدات واملتغيرات العاملية 

الراهنة، التي أدت إلى تعاظم وتنامي دور وسائل 
االعالم والعالقات العامة وتكنولوجيا االتصاالت، 
كانت احلاجة املاسة إلى اعطاء االهتمام املالئم لهذه 
اجلوانب املهمة في حياتنا خاصة أنها تلعب دورا 
كبيرا على مستوى األفراد واملؤسسات والشركات 

والبنوك.
  وأوضـــح بهبهاني في تصريـــح صحافي، ان 
وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة تعد 
مصدرا مهما من مصادر التوجيه والتثقيف في أي 
مجتمع، وهي ذات تأثير كبير في جماهير املتلقني 
املختلفني، املتباينـــني في اهتماماتهم وتوجهاتهم 
ومســـتوياتهم الفكرية واألكادميية واالجتماعية، 
مما يكســـبها أهميتها في عملية بناء املجتمعات، 
حيث أصبحت احد العناصر األساسية املساهمة 

في تشكيل مالمح املجتمعات.
  واضاف قائال: «لقد وفرت وسائط اإلعالم احلديثة 
فرصا لم تكن تتوفر لألجيال الســـابقة فشـــبكة 
االنترنت تصدرت عالـــم املعلومات واالتصاالت، 

وأنهت هيمنة وسائل االتصال 
التقليدية. وهي وسيلة مذهلة 
التطور واالنتقال من تقنية ألخرى 
أحدث، وهذا يتيح انتقال املعلومة 
بسرعة أكبر عبر الشبكة، بحيث 
جتد طريقها إلى أي مكان وإلى 
أي إنســـان دون جواز مرور أو 

تأشيرة دخول».
   وذكـــر بهبهانـــي انـــه في 
العصر احلالـــي اصبحت كثير 
الناجحة في  مـــن املؤسســـات 
الدول املتقدمة تعتمد على برامج 
العامة في  العالقات  وأنشـــطة 
حتقيق أهدافها ودعم سياساتها 
ومشـــاريعها التوســـعية والتنموية، كما تعتمد 
العالقـــات العامة على وســـائل اإلعالم للتواصل 
مع جمهورها وتزويدهـــم باملعلومات واحلقائق 

والرسائل التوعوية والتذكيرية.
  واشار الى أن: «ثورة االتصاالت أعادت صياغة 
عاملنا مبا يفترض عقلية جديدة للتعامل مع الواقع 
اجلديد، فقد دخلـــت التكنولوجيا في كل األعمال 
اليومية للدول واملؤسسات واألفراد إلى احلد الذي 
كونت فيه مجتمعا قائما بذاته، وميكن استخدام 
أدوات تكنولوجيا االتصاالت إليجاد، واستكشاف 
وحتليل وتبادل املعلومات واحلاضر مبسؤولية 
ودون متييز».  وختم بهبهاني بالقول انه في ضوء 
هـــذه التطورات وحرصا مـــن مجموعة اجلابرية 
للمعارض على حتقيق االستفادة للمهتمني مبجاالت 
االعالم والعالقات العامة وتكنولوجيا االتصاالت، جاء 
تنظيمها للمعرض احلادي عشر لالعالم والعالقات 
العامة وتكنولوجيا االتصاالت، باعتباره يشـــكل 

اسهاما جيدا» في تعزيز قيمة التواصل. 

  واشار البنك الى ان حساب 
الدانة يتميز بأنه باإلضافة إلى 
كونه حسابا يمنح فرصا متعددة 
للفوز، فهو يشجع العمالء أيضا 

على توفير المال.
المودع  المبلغ    فكلمـــا زاد 
وطالت مدة بقائه في الحساب 
المتاحة للفوز،  الفرص  زادت 
كما يمنح حساب الدانة أيضا 

المتميزة  الخدمات  العديد من 
منها خدمـــة «بـطاقـــة الدانة 
لإليداع الحصري» التي تمنح 
عمالء الدانة حرية إيداع النـقود 
في أي وقت يناسـبهم، إضافة 
إلـــى خدمة «الحاســـبة» التي 
تمكن عمالء الدانة من حساب 
مـــا لديهم من فرص للفوز في 

سحب الدانة. 

 أحمد بهبهاني

 الدعيج: منتدى التطوير الوظيفي الخليجي يعكس
  خارطة طريق لتحقيق التنافسية على المستوى المؤسسي

املنتدى السنوي وإلى الكويت 
الســـتضافتها املنتـــدى منـــذ 
انطالقته قبل ١٠ ســـنوات، ما 
كان له شـــأن كبير في حتقيق 
أهداف املنتدى في توثيق عرى 
التواصل، فيما بني أبناء املنطقة 
من القيادات اإلدارية وتباحثها 
حول قضايا التنمية املختلفة.

  مـــن جهتـــه، قـــال رئيس 
مجموعة إدارة املصادر النادرة 
والسياسات في املنظمة العربية 
للتنمية اإلدارية نواف طبيشات: 
«يأتي هذا املؤمتر اســـتمرارا 
للتعاون بـــني املنظمة العربية 
للتنميـــة اإلداريـــة ومنتـــدى 
الوظيفي اخلليجي  التطويـــر 
ومنسجما مع توجه املنظمة في 
التعاون مع جميع املؤسسات 
العربية أينما وجدت وفي جميع 
أرجاء الوطن العربي ترسيخا 
وتفعيال ألهداف املنظمة، وإميانا 
منها بضـــرورة تكامل اجلهود 
في مجـــال التنمية البشـــرية 
وتطويـــر املؤسســـات لزيادة 
قدرتهـــا وكفاءتها في مواجهة 
األزمات من ناحية وتطوير عملها 
الى  من ناحية أخرى للدخول 
القرن احلادي والعشرين»، الفتا 
الـــى ان صناعة القوى العاملة 
أصبحت من املهمات الرئيسية 
للمؤسسات، حيث ان االستثمار 
في املوارد البشرية هو استثمار 
طويل األجل، وهو هدف كبير 
حتـــاول املؤسســـات تطبيقه 
واالعتمـــاد عليه فـــي الدخول 
الى عالم جديد، مشيرا الى ان 
املوارد البشرية هي رأس املال 
احلقيقي للمنظمات وصانعة 
العمل ومولدة االبتكار واإلبداع 
والتي تخلق املنتجات من سلع 

وخدمات.

 دانيا شومان
العهد    حتت رعاية سمو ولي 
الشــــيخ نواف االحمد وبحضور 
الفريق عبداهللا  محافظ حولــــي 
الفــــارس ممثال لســــموه، انطلق 
صبــــاح امس املؤمتر الســــنوي 
التاسع ملنتدى التطوير الوظيفي 
اخلليجي حتت شــــعار «صناعة 
القوى العاملة املستدامة ملنظمات 
القرن الواحد والعشرين» من ١٣ 

الى ١٥ ديسمبر اجلاري.
  وعلــــى هامش املنتــــدى، قال 
محافظ حولي: «كل مجتمع يتمنى 
التطوير وهذا هو املنتدى التاسع 
وبعد حضوري لـ ٣ منتديات رأيت 
التطويــــر والتدريب  الكثير من 
فــــي اخلليــــج والوطن  للعمالة 

العربي».
  وفـــي كلمة لرئيـــس اللجنة 
العليـــا املنظمة للمؤمتر د.جمال 
الدعيج قـــال فيها ينعقد املؤمتر 
السنوي التاسع ملنتدى التطوير 
الوظيفـــي اخلليجـــي ليتناول 
مختلف القضايا اخلاصة بإعداد 
وتنمية املوارد البشرية والتطوير 
الوظيفي، مشيرا الى ان القيادات 
االدارية تتطلع لطموحات وظيفية 
املهنة واملمارسة  وتبادل قضايا 
والتجربة، وتوجهاتنا في التعامل 
مع املســـتجدات والتطورات في 

مختلفة االصعدة.
  وتناول الدعيج تعريفا حول 
الرسالة واالهتمامات التي تطرح 
في هذا العام في قضايا جوهرية 
تصب مباشرة في واقع العملية 
التنمويـــة للمجتمعـــات في ظل 
املستجدات السياسية واالقتصادية 
املتالحقة على الســـاحة الدولية 
واالقليمية ومتغيرات عصر العوملة 
وعالم املعرفة جاء على رأس هذه 

االهتمامات:

جاء ليصب في هذا االجتاه وليتم 
تناوله من قبل املتحدثني بناء على 
خبراتهــــم املهنية ومشــــاركاتهم 
العملية ملواجهــــة هذه الظاهرة، 
قائال: «لقد مت اعداد برنامج املؤمتر 

لتحقيق املنظور».
  وقال الدعيج: «يحرص املؤمتر 
على ان يتضمن برنامج جلساته 
وحلقاته النقاشية املفتوحة على 
تأجيل اجلانــــب احلواري بقالب 
منهجي مهني باالضافة الى ورش 
عمل متخصصة تقام في يوم مستقل 
وبشكل متواز تتالقى مع خلفيات 
واهتمامات املشاركني لتلبي مختلف 
االحتياجات التدريبية آمال ان تعم 
الفائدة وتتحقق اآلمال والطموحات 
وتكون هم القيادي على مستوى 
وطنه قبل ان تكون في مؤسسته 
او شخصه وان تتضافر اجلهود 
الذاتية قبل املؤسســــية لتحقيق 

تنمية شاملة لالوطان.
  وفـــي ختـــام كلمتـــه، تقدم 
الدعيج بالشكر لسمو ولي العهد 
الشـــيخ نواف األحمـــد لرعايته 

والدولي لتحقيق اهدافه، مشيرا الى 
ان اعداد البرنامج الثري للمؤمتر 
جاء لتلبية طموحات املشاركني في 
املؤمتر في اجلوانب املعرفية، قائال: 
مت تصميمه ليعكس خارطة طريق 
شاملة تتبعها املنظمات احلديثة 
لتحقيق التنافسية على املستوى 
املؤسسي. واضاف: يناقش املؤمتر 
الســــنوي للمنتدى في كل دورة 
موضوعات حيوية ذات عالقة ببيئة 
الوظيفي في  التدريب والتطوير 
منظمات االعمال، الفتا الى ان مؤمتر 
املنتدى لهذه الدورة والذي يحمل 
عنوان «صناعــــة القوى العاملة 
املستدامة ملنظمات القرن الواحد 
القرارات  والعشرين» لتشــــكيل 
االســــتثمارية من صناعة املوارد 
البشرية مثل التدريب واالستشارات 
والتطوير الوظيفي يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالعوائد املتوقعة في هذه 
االنشطة مع االخذ بعني االعتبار 
طبيعــــة ومعالــــم املقاييس ذات 
العالقة، مشــــيرا الى ان موضوع 
صناعة «القوى العاملة املستدامة» 

  تســـليط الضوء علـــى آخر 
املستجدات الفكرية االستراتيجية 
الدولية وحتليل  الســـاحة  على 
الدوليـــة ومتغيرات  التجاذبات 
عصر العوملة والثورة والتقنية.

  توفير فرص االلتقاء والتشاور 
وتبادل اخلبرات والتجارب االدارية 
والتطويرية الناجحة بني قيادات 
العمل، مبا يسهم في تنمية املوارد 
املختلفة ملؤسسات العمل بشكل 
عام والبشرية بشكل خاص وتعزيز 

القدرة التنافسية.
النظريات    واضاف: طرح اهم 
االدارية والسلوكية اخلاصة مبجال 
الشــــابة  القيادات  اعداد وتأهيل 
مبؤسســــات العمل واالســــاليب 
والتطبيقات واملمارسات الناجحة 

في ادارة هذه املؤسسات.
  ولفت الدعيج الى ان اعداد مؤمتر 
اقليمي للمنظمة الدولية جلمعيات 
 «IFTDO» التدريــــب والتطويــــر
بالتزامن مع مؤمتر املنتدى السنوي 
لهو ترجمــــة لالهتمام الكبير في 
املنتدى بهــــذا التواصل االقليمي 
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