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 التضخم قد يزيد خالل السنوات المقبلة 
 أشار «الوطني» في تقريره الى انه هناك دائما 
حتديات يجب أخذها بعني االعتبار لدى تقييم 
مشاريع طموحة كهذه، فبداية، ينطوي اإلنفاق 
ــط له على خطر وضع ضغط قوي على  املخط
مالية احلكومة في املديني القصير واملتوسط، 
وقد أصدرت احلكومة عدة سندات في السنوات 
القليلة املاضية وزادت من اقتراضها من املصارف 
احمللية. إضافة لذلك، وكما هو احلال غالبا، فإن 
اإلنفاق الفعلي مييل نحو تخطي بنود التكلفة 
الواردة في امليزانية، مما قد يرفع التكلفة النهائية 
عبر السنني. ومع ذلك، فإن احتياطات األصول 
األجنبية الكبيرة لدولة قطر واإليرادات الضخمة 
من قطاع الهيدروكربون ستسدد ما ينتج عن أي 

ارتفاع حاد غير متوقع في تقييم اإلنفاق.
ــاط الناجت عن املشاريع    كما أن زيادة النش
ــك ضغطا تصاعديا  املخططة سيضع دون ش
ــعار السلع واخلدمات في قطر،  كبيرا على أس
وهو عامل هام خاصة إذا ما أخذنا بعني االعتبار 

أن التضخم في قطر قد جتاوز معدله في دول 
ــنوات التي  مجلس التعاون اخلليجي في الس

تلت الفورة النفطية.
  وآخر ما يجب األخذ به هو األصول املكلفة 
التي ستبقى بعد اختتام كأس العالم، فالستادات 
االثني عشر التي ستبنى لهذا احلدث تتخطى 
احتياجات دولة بحجم قطر، رغم أن السلطات 
تنوي معاجلة هذا األمر عن طريق تفكيك بعض 
الستادات وإهدائها إلى دول أخرى ما ان ينتهي 
احلدث.وتواجه قطر أيضا محاذير اإلفراط في 
بعض القطاعات، خاصة في عدد غرف الفنادق.
ومع ذلك، كما ذكرنا سابقا، فإن صلب اإلنفاق 
ــاريع حتتاجها البالد  ــيجد طريقه إلى مش س
وإلى بناء البنية التحتية الصحيحة لقطر بغض 
ــتتكفل  النظر عن متطلبات كأس العالم، كما س
عوائد استضافة احلدث (سياحة، حقوق البث 
التلفزيوني، إلخ...) بتغطية قسم كبير من التكلفة 

اإلضافية. 

 التأثيرات على المنطقة
 اشار بنك الكويت الوطني في تقريره إلى أن فوائد استضافة 
كأس العالم في قطر ستطول املنطقة كلها، خاصة بالنسبة للعديد 
ــي املنطقة الذين جمعوا مخزوناتهم وعملياتهم  من املقاولني ف

فيها قبل التباطؤ الذي نتج عن األزمة املالية العاملية.
  وقد تدفع مشاريع التطوير العاملني في املنطقة الى االندماج. 
وبالفعل فقد مت اإلعالن عن أول عملية دمج عابرة للحدود بني 
ــركة «أجيليتي» والتي قد تشكل  شركة اخلليج للمخازن وش
مبادرة لعمليات مستقبلية مماثلة، وستلقى التجارة داخل املنطقة 
ــيتم استيراد كميات كبيرة من املواد األولية  دعما أيضا، إذ س

املطلوبة لبناء العديد من املشاريع من الدول املجاورة.
ــات مالية كبيرة في املنطقة عن    وستستفيد أيضا مؤسس
ــاريع  ــي متويل هذا الكم الضخم من املش ــاركة ف طريق املش
ــركات املنطقة  وتوفير اخلدمات املالية له، خاصة مع دخول ش
أكثر فأكثر في تنفيذ املشاريع املختلفة وسعيها لتوفير التمويل 

احمللي واإلقليمي. 

 التأثيرات على المنطقة

 أعضاء «لجنة المستثمر» في «مجلس معايير صناديق 
التحوط» من أوروبا وآسيا وشمال أميركا 

 المؤسسة 
 «إي بي جي» إلدارة األصول 
 «أوريوم ريسيرتش ليميتد» 

 «آكسا» 
 «ذي بي تي بينشون سكيم ماجنمنت» 

 «كيس دي ديبو دو كيبيك» 
 «شامبيالمو فاونديشون» 
 «كوربني كابيتال بارتنرز» 
 «فوشييه بارتنرز ل.ل.ب». 

 «أف أف سي كابيتال كوربوريشون» 
 «فوليرتون فاند ماجنمنت» 
 «فيوتشور فاند أستراليا» 

 «أف ار إم» 
 مؤسسة استثمار حكومة سنغافورة 

 «هاركورت انفيستمنت كونسولتينغ» 
 «هيرميس بي بي كي بارتنرز» 

 الشركة الكويتية الصينية االستثمارية 
 «اليون جيت كابيتال ماجنمنت» 

 «بي اي اي إم سي أو» 
 «بينجينغ آست ماجنمنت» 

 «بي بي بينشون» 
 «بيرمال جروب» 

 «بيكتيت آلتيرناتيف انفيستمنت» 
 «ريلنب بينشون انفيستمنت» 

 «راسل انفيستمنت» 
 «سيل أدفايزورز» 

 «شروديرز نيو فاينانس كابيتال» 
 «ستراذمور كابيتال» 

 «يونيجيشتون» 
 «أونيون بانكير بريفي است ماجنمنت» 

 «يوتاه ريتايرمنت سيستمز» 

 تقـرير 

 نظرًا لإلنفاق الحكومي الكبير على المشاريع التطويرية

 أعضاء اللجنة يديرون أصوًال تفوق قيمتها الـ ١٨٠ مليار دوالر

 تكريمًا لفلسفة مشاركة النجاح

 «الوطني»: استضافة كأس العالم تعزز االقتصاد 
القطري وتوفر محفزات إيجابية لبقية دول الخليج

 «الكويتية ـ الصينية» و٢٩ مؤسسة استثمارية 
عالمية تنضم إلى «لجنة المستثمر»

 «الكويت الدولي» يشارك في المهرجان 
الرياضي.. «في الحركة صحة وبركة»

ايكويــــت  شــــركة   اعلنــــت 
للبتروكيماويــــات عن حصولها 
على جائزة املسؤولية املجتمعية 
القمة االولى جلوائز مجلة  خالل 
«اويل آند غاز ميدل ايست» (الغاز 
والنفط في الشرق االوسط).وبهذه 
املناسبة، قال نائب رئيس شركة 
الفنية ورئيس  ايكويت للشؤون 
فريق ايكويت للمسؤولية املجتمعية 
محمد آل بن علي «اطلقت الشركة 
العديد من املبادرات ذات العالقة 
بالتوعيــــة املجتمعيــــة والصحة 
والتعليــــم والبيئــــة وغيرها من 
املجاالت في سبيل حتقيق التنمية 
املستدامة داخل وخارج الكويت».
واضاف آل بــــن علي في تصريح 
صحافي «من بــــني هذه املبادرات 
مجموعة من احلمالت التي تناولت 
سرطان الثدي (خلي عمرك وردي) 
وداء السمنة (خفف) وامراض ضغط 
الدم (خلك طبيعي) وتوعية املجتمع 
بصناعة البالستيك (فانتاستيك.. 
يا بالستيك)، وكذلك بعثات سنوية 
للتعليم اجلامعــــي بالتعاون مع 
وزارة التعليم العالي ومجموعة 
من املساهمات التنموية للعديد من 

 أعلن بنك الكويت الدولي عن 
مشاركته في املهرجان الرياضي 
حتت شـــعار «في احلركة صحة 
وبركـــة»، والذي تنظمـــه إدارة 
التوجيه الفني للتربية البدنية ـ 
بننيـ  ملنطقة الفروانية التعليمية، 
حتـــت رعاية مدير عـــام منطقة 
التعليمية يســـرى  الفروانيـــة 
العمر في ٢٠ اجلاري مبركز شباب 

العارضية.
  وأوضح «الدولـــي» في بيان 
صحافي أن املشاركة في املهرجان 
تأتي في إطار االهتمام باألنشطة 
االجتماعيـــة املختلفـــة، ودعـــم 
األنشطة الرياضية وظهورها في 
أفضل صورة، واالرتقاء بها مبا 

اجلهات، اضافة الى بعض املشاريع 
البيئية التي تضمنت اول مشروع 
في الكويت الستخالص غاز ثاني 
اكسيد الكربون واعادة استخدامه 
واول مشروع في الشرق االوسط 
لترشــــيد واعادة اســــتخدام مياه 
املصانع».وعبر عن الشكر والتقدير 
للقائمني على هذه اجلائزة ودورهم 
في تكرمي جهود شركة ايكويت التي 

يصب في النهاية في خدمة املجتمع 
الكويتي، وزيادة وعي الشـــباب 
حول ضرورة تغيير منط احلياة 
والعادات الغذائية السيئة إلى حياة 
صحية أفضل مما يعود بالنفع على 
املجتمـــع من خالل إنتاجية أكبر 

لتعمير وبناء وطننا احلبيب.
  وأضاف «الدولي» ان املهرجان 
يتميز مبشـــاركة عدد كبير من 
الشـــخصيات ومديري املناطق 

نالت العديد من اجلوائز على مر 
السنني، مضيفا «ال تنظر الشركة إلى 
هذه اجلائزة وغيرها كمكافأة بقدر 
ما هي مصادر تشجيع تدعوها إلى 
تكريس املزيد من اجلهود والطاقات 
لتطبيق مفاهيم التنمية املستدامة 
على اكمل وجه من خالل االستمرار 
في فلســــفة مشاركة النجاح التي 

تتبناها الشركة». 

الفنيـــة ومعلمـــي  والتواجيـــه 
ومعلمـــات وتالميـــذ املـــدارس، 
باإلضافة إلى مشـــاركة أسطورة 
كرة القدم الكويتية الالعب جاسم 
يعقوب، ونخبة من العبي املنتخب 
القـــدم، وكذلك  الكويتي لكـــرة 
سيحضر املهرجان وفد من أطباء 
وزارة الصحة، ووفد إعالمي كبير 
من الصحف والقنوات التلفزيونية 

الكويتية. 

 اعلنت الشركة الكويتية ـ الصينية االستثمارية 
عن انضمامها إلى ٢٩ مؤسسة استثمارية عاملية في 
«جلنة املستثمر» التابعة لـ «مجلس معايير صناديق 
التحوط»، لتكون بذلك أول شركة كويتية تدعم أهداف 
املجلس في نشــــر معاييــــر إدارة صناديق التحوط 
وتشجيع عملية اعتمادها من قبل مديري صناديق 
التحوط حول العالم، وســــتتمكن الشركة من خالل 
عضويتها في اللجنة من العمل إلى جانب مؤسسات 
وشــــركات استثمارية عاملية لتوســــيع نطاق تبني 
هــــذه املعايير إلى عدد أكبر مــــن مديري الصناديق 

حول العالم.
  بهذه املناسبة، قال رئيس مجلس إدارة «مجلس 
معايير صناديق التحوط» أنطونيو بورجس: «ستمكننا 
جلنة املستثمر اجلديدة من تعزيز جهودنا في التشديد 
على أهمية تطبيق املعاييــــر التي يعتمدها املجلس 
على مســــتوى العالم، وســــيكون املســــتثمرون هم 
املستفيدين الرئيســــيني من تبني هذه املعايير على 
نطاق العالم، كونهم أيضا يلعبون دورا هاما في حث 
مديري الصناديق على تبني هذه املعايير»، مضيفا في 
تصريح صحافي «إننا سعداء جدا النضمام مؤسسات 

رائدة إلينا في دعم أهداف اللجنة واملجلس».
  ويعمل «مجلس معايير صناديق التحوط» على 
التأكــــد من أنه يتم تبني أفضــــل املعايير في صالح 
املستثمرين ومديري صناديق التحوط، وتؤكد املعايير 
التــــي يتم اعتمادها كمعيار دولي على ضمان أفضل 
طرق إدارة صناديق التحوط في مجاالت االفصاحات 
املتطلبة، والتقييم، وإدارة املخاطر، وحوكمة الصندوق، 
وحقوق املساهمني».وكان «مجلس معايير صناديق 
التحوط» قد أطلق «جلنة املستثمر» لتمكني املستثمرين 
من املشاركة في عملية وضع املعايير إلدارة صناديق 
التحــــوط، إضافة إلى الشــــركة الكويتيةـ  الصينية 
االســــتثمارية تضم «جلنة املســــتثمر» ٢٩ مؤسسة 
استثمارية عاملية من كبار املستثمرين في صناديق 
التحوط، ويبلغ إجمالي قيمة األصول في صناديق 
التحوط التي تديرها هذه املؤسســــات ما يعادل ١٨٠ 
مليار دوالر.ومن أهم مهام «جلنة املســــتثمر» متكني 
املستثمر من عملية وضع املعايير من خالل الهيكلة 

املرنة التي يوفرها املجلس، وتوفر للمستثمر منفذا 
للتفاعل مع أعضاء مجلس األمناء في «مجلس معايير 
صندوق التحوط»، وتسهيل التبادل واملناقشات بني 
املستثمرين، ودعم وتسهيل احلوار بني املستثمرين 
ومديري صناديق التحوط، ونشر «معايير صندوق 
التحوط» وتشجيع مديري الصناديق على تطبيقها، 
باالضافة الى متكني املستثمرين من التأكيد ملساهميهم 

على اتباعهم أفضل املمارسات. 
 قـــــال بنـــــك 
الكويت الوطني 
فــــي نشــــرته 
ديــــة  االقتصا
األخيرة ان حصول قطر على حق 
اســــتضافة كأس العالم في العام 
٢٠٢٢ يعد واحدا من أكثر األحداث 
الرياضية التي ستكون لها تأثيراتها 
الكبيرة علــــى االقتصاد القطري 

وبقية اقتصاديات دول اخلليج.
  وأشــــار «الوطنــــي» الــــى انه 
قبــــل إعالن «الفيفــــا» عن فوزها 
بهذه االســــتضافة، كانت قطر قد 
وضعت خطة إلنفــــاق ١٠٠ مليار 
دوالر، أي حوالي ٨٧٪ من الناجت 
احمللي اإلجمالي، والذي يقدر في 
العام ٢٠١٠ باألسعار اجلارية ١١٥ 
مليــــار دوالر، على إنشــــاء بنية 
حتتية أو تطوير البنية احلالية 
على مدى السنوات القليلة املقبلة، 
ويأتــــي هــــذا اإلنفــــاق كجزء من 
الرؤية الوطنية الطموحة للبالد 
في العــــام ٢٠٣٠ والتي تهدف إلى 
حتديث الدولة.وكجزء من اخلطة، 
ستنفق احلكومة أكثر من ٤٠ مليار 
دوالر على املشاريع، فيما ستتكفل 
هيئات حكومية مثل قطر للبترول 
بدفع ما تبقى، وتشكل املشاريع 
الضخمة جزءا مما ســــتتضمنه 
اخلطة، خاصة في قطاعي النقل 
واإلسكان، وتتضمن اخلطة شبكة 
قطارات وقطارات أنفاق بقيمة ٢٥ 
مليــــار دوالر، كانت أصال مدرجة 
لتنجز مع حلول العام ٢٠٢٥، رغم 
أن بعض أجزاء هذا املشروع كان 
مخطط لها أن تنجز قبل ذلك.كما 
ان قطر اآلن في مرحلة متقدمة من 
املرحلة األولى من مشــــروع بناء 
املطار اجلديد الــــذي تبلغ قيمته 
١٠ مليارات دوالر، واملسمى مطار 
الدوحة الدولي اجلديــــد ، والذي 
سيحل الحقا محل املطار احلالي، 
ومن املفترض أن تفتتح املرحلة 
األولى من املشروع في أواخر العام 

٢٠١١ أو بداية العام ٢٠١٢، على أن 
يتم إجناز املراحل الالحقة بني عامي 
٢٠١٢ و٢٠٢٧، وسيكون لدى املطار 
اجلديد عنــــد اكتماله القدرة على 
خدمة ٢٤ مليون مســــافر سنويا.
ومن املشــــاريع البارزة األخرى، 
مرفأ بحري بكلفة ٧ مليارات دوالر 
ومعبــــر بقيمة مليار دوالر يربط 
املطار مبشاريع في اجلزء الشمالي 
من الدوحة، كما سينفق مبلغ ٢٠ 
مليار دوالر إضافي لبناء الطرقات 
وتوسيعها، وإضافة لذلك، توجد 
حاليا عدة مشاريع لإلسكان قيد 
اإلنشاء وهناك خطط لبدء املزيد 
منها لتأمني الســــكن لسكان قطر 
الذين يتزايدون بشــــكل هائل، إذ 
ازدادوا بنسبة ١٢٨٪ منذ العام ٢٠٠٤، 
حيث يبلغ تعداد السكان في قطر 

حاليا ١٫٧ مليون نسمة.
  لفت «الوطني» الى ان من شأن 
استضافة كأس العالم قبل كل شيء 
أن تسرع من وتيرة تنفيذ املشاريع 
في قطر ووضع إطار زمني ثابت لها، 
وكخطوة أولى، أعلن املسؤولون في 
قطر إطالق عدد كبير من املشاريع 

يبلغ ٢٠٠ مشــــروع فــــي مناطق 
مختلفة مع بدء الربع األول من العام 
٢٠١١، وتعهد املسؤولون أيضا بأن 
التحضيرات لكأس العالم ستدفع 
مشاريع القطارات وقطارات األنفاق 
قدما وذلك من أجل التمكن من توفير 
خدمات املواصالت لألعداد املتدفقة 
من السائحني.وإلى جانب ذلك، قد 
يحظى اجلسر الذي يصل بني قطر 
والبحرين بالضوء األخضر لبدء 
العمل به بعد أن شهد تأجيالت عدة 
منذ اإلعالن عنه. وتصل تكلفة هذا 

املشروع إلى ٤ مليارات دوالر.
  وفي حني كانت املشــــاريع قد 
خطط لها بشكل مستقل عن كأس 
العالم ٢٠٢٢، ستستفيد قطر أيضا 
من اإلنفاق اإلضافي على مشاريع 
سيتم تنفيذها فقط من أجل كأس 
العالم. وســــتلقى قطر دعما غير 

متوقع من جهتني أساسيتني.
   فمن جهة، ينص العرض املقدم 
على وجود ١٢ ســــتادا جاهزة مع 
حلول العــــام ٢٠٢٢. وتبلغ تكلفة 
إنشاء هذه الســــتادات ٤ مليارات 
دوالر، مبا في ذلك ٣ قائمة حاليا 

سيتم توسيعها، و٩ جديدة سيتم 
بناؤها حســــب أحدث املواصفات 
بسعة ٤٣٫٠٠٠ لكل منها على األقل، 
ومن جهة أخرى، تعتزم قطر بناء 
٩٠٫٠٠٠ غرفة فندق إضافية. ورغم 
أن متطلبــــات الفيفا تفرض على 
قطر بنــــاء ٦٥٫٠٠٠ غرفة فقط، إال 
أن قطر قد تعهدت ببناء ٢٥٫٠٠٠ 
غرفة إضافية لضمان سد احلاجة 

من هذه الناحية.

  التأثيرات على االقتصاد القطري

  وستستفيد قطر بشكل ملحوظ 
من اإلنفاق املخطط له حاليا، ومن 
تأثير استضافة كأس العالم، وأول 
ما ســــينتج عن هذه االستضافة 
هو استمرار النمو االقتصادي في 
وقت كان فيه النمو السريع الذي 
أحدثه بناء القدرات الهائلة في قطاع 
الهيدروكربون في السنوات األخيرة 
على وشك أن ينتهي، وسيساعد 
هذا البرنامــــج العريض لإلنفاق 
على تنويــــع االقتصاد بعيدا عن 
مجال الهيدروكربون، كما سيتمكن 
القطاع اخلاص من لعب دور أكبر، 

مقلصا بذلك إسهام احلكومة في 
االقتصاد.

  وسيساعد االستثمار في البنية 
التحتية أيضا على التخلص من 
بعض أوجه القصور التي تراكمت 
في مجاالت عدة، وذلك ألن التوسع 
في البنيــــة التحتية لــــم يتمكن 
من اللحاق بركب النمو الســــريع 
لالقتصاد أو للســــكان. وستعيد 
االســــتثمارات اجلديــــدة التوازن 
لالقتصاد وتساعد على تهيئة البنية 
ملزيد من النمو في املستقبل، ويبشر 
ذلك أيضا باخلير بالنسبة خلطط 
قطر في تعزيز السياحة لتصبح 

قطبا جاذبا في املنطقة.
  وسيحدث اإلنفاق أيضا ترددات 
هائلة في القطاع املالي في البالد، 
إذ قــــد يكــــون القطــــاع املصرفي 
واالســــتثماري أحد املستفيدين 
الرئيسيني منه، فقد كانت املشاريع 
املدعومة حكوميا فعالة جدا في العام 
٢٠١٠ في مساعدة القطاع املصرفي 
على استعادة انتعاشه بسرعة عقب 
األزمة املالية العاملية. وســــتمكن 
املخططات املستقبلية املصارف من 
إيجاد إيرادات مستدامة عن طريق 
إتاحة منو في بيان امليزانية وزيادة 
التعامالت التي تخضع لرسوم. وقد 
ينتج عن هذا املخطط أيضا أسواق 
ماليــــة أعمق مع جلوء العديد من 
الشركات لطرح أسهما لالكتتاب 
العام من أجل تأمني التمويل الالزم. 
وسيساعد هذا األمر على حتسني 
درجة تنافســــية قطر ومحاولتها 
لتصبح واحــــدا من املراكز املالية 
في املنطقة.وخلــــص «الوطني» 
للقول ان الفوائد ســــتكون أكبر 
بكثير من أي حتديات قد تنشــــأ، 
حيث ستحتاج قطر إلى معاجلة 
أمور هيكلية بعد النمو الهائل الذي 
حققته في السنوات األخيرة، كما 
ســــتحتاج لتمهيد الطريق للنمو 
املستقبلي، ومن شأن استضافة 
كأس العالم أن تســــرع من تنفيذ 
املشاريع املرصودة وأن حتدد األطر 
الزمنية لها، وكما من شأنها زيادة 
اإلنفاق العام واستقطاب اخلبرات 
اجلديدة، وأن توفر املزيد من الدوافع 
واحلوافز لتحقيق الرؤية الوطنية 

لقطر ٢٠٣٠.  
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 «إيكويت» تحصد جائزة
   المسؤولية المجتمعية للشرق األوسط

 «الوطني»: خصومات حصرية لعمالء «الذهبي» في «الطرف األغر»
 الجناعي: البنك حريص على مكافأة عمالء «الذهبي» من خالل تقديم العروض المميزة لهم

 اعلن بنك الكويت الوطني عن تقدمي خصومات 
حصرية لعمالء حساب «الذهبي» لدى معرض 
الطرف األغر في مارينا مول وذلك خالل يومي 
٢٠ و٢١ ديســـمبر احلالي، وذلك عند استخدام 
بطاقات الســـحب اآللي والبطاقات االئتمانية 
اخلاصة باحلساب. ويتيح هذا العرض أمام عمالء 
«الذهبي» االستفادة من خصومات تصل حتى ٢٧٪ 
على أحدث املعروضات التي تطرحها معارض 
الطرف األغر والتي تضم باقة من افخم العالمات 
التجارية الراقية مثل: شوبارد، دي غريسيغانو، 

تاغ، ديـــور، اس دبليو، غوتشـــي، وفرغامو. 
وبهذه املناسبة، قال مساعد مدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية لدى «الوطني» 
عادل اجلناعي في تصريح صحافي: «إن طرح 
هذا العرض بخصوماته ومزاياه املجزية يأتي 
في إطار حرص بنك الكويت الوطني على مكافأة 
النخبة من عمالء حساب الذهبي بهدف إتاحة 
الفرصة أمامهم لتلبية متطلباتهم وتطلعاتهم 
مبنتهى السهولة وضمن أفضل العروض واملزايا 
التفضيليـــة على نحو مييزهم»، مضيفا «اننا 

نشجع عمالءنا على اغتنام هذا العرض نظرا 
لتوافره لفترة محدودة».اجلدير بالذكر أن حساب 
الذهبـــي املخصص لعمالء «الوطني» من ذوي 
الدخل املرتفع دأب على الدوام على توفير أفضل 
املنتجات واخلدمات املعدة لتلبية احتياجات هذه 
الشريحة املميزة من العمالء ومنحهم كل االهتمام 
الالزم عبر تخصيص مسؤول مصرفي شخصي 
لرعاية وإدارة جميع تعامالتهم املصرفية عالوة 
علـــى ما يوفره لهم من عروض مجزية ومزايا 

 عادل اجلناعيتفضيلية مغرية. 


