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«اخلليج» يختتم املوسم الثاني
«Let›s Talk Business» من برنامج

ضمن مساعيه لترسيخ 
مبــادئ االســتدامة فــي 
املجتمع، ودعمه املتواصل 
للمشــروعات الصغيــرة 
واملتوســطة، اختتم بنك 
اخلليــج املوســم الثانــي 
Let›s Talk من بودكاســت
Business، والــذي تضمن 
جملــة حوارات مــع رواد 
األعمال واملبادرين الشباب، 
اســتعراض  خاللهــا  مت 
جتاربهــم وأبــرز حتويل 
األفــكار إلــى مشــروعات 

ناجحة. 
وتناول املوســم الثاني من بودكاست 
Let›s Talk Business، الــذي قدمــه طارق 
الصالح - نائب مدير عام وحدة البحوث 
االقتصادية في بنــك اخلليج، ١٠ قصص 
جناح ملشاريع شبابية شهيرة في الكويت، 
بهدف نشر ثقافة ريادة األعمال عن طريق 
تسليط الضوء على جوانب ما وراء النجاح، 
مبا فيها مــن اإلخفاقات والتحديات التي 
واجهها أصحاب تلك املشــاريع، وكيفية 
إدارتهم ألعمالهم، وتنويعهم ملصادر دخلهم، 
إضافة إلى عمليات التمويل واالستحواذات 
والتخارجات التي شهدتها البعض منها.

واستضاف البرنامج كل من: عبدالعزيز 
البحر املدير التنفيذي مدير العمليات في 
شــركة The Taken Seat، وبندر بورسلي 
CAF Coffee مديــر قطاع االســتثمار فــي

«كاف كوفي»، وآيات العلي املدير التنفيذي 
لتطبيق SRVME، وبدر البنا املدير التنفيذي 
لشــركة circuit+، وخالــد العتيبــي أحد 
مؤسســي موقــع «طلبــات» واملســتثمر 
الرئيسي في تطبيقات «فالورد» لتوزيع 
الورود والهدايا واحلسبة العقارية وموقع 
OOGOO، ومالــك شــركة ترينــد للحلول 

املتكاملة احلاسوبية.
كما اســتضاف الشيخ 
فهــد الصبــاح، املؤســس 
والرئـيــــس التنفـيــــذي 
للحديث عن قصة شــركة 
خبرة KHIBRA للتوظيف، 
الشــريك  الســاير  وخالد 
LOCAL لشــركة  املديــر 
FLAVOR وعلي اإلبراهيم، 
COFE املؤســس لتطبيق
املديــر  املاجــد،  وأحمــد 
العام لشركة Suffx إلدارة 
الفعاليات الرياضية ورائد 
األعمال عذبــي العنزي املديــر التنفيذي 

.Just Clean لشركة
وبهذه املناسبة، قالت مدير االتصاالت 
املؤسسية في بنك اخلليج، جلني القناعي: 
إن «اخلليــج» كمــا يولــي أهميــة كبيرة 
للمشــروعات الصغيرة واملتوسطة، من 
خــالل توفير يوفــر حزمــة متنوعة من 
اخلدمــات، تســاعدهم على املضــي قدما 
لتطوير مشروعاتهم والتوسع فيها محليا 
وإقليميا، حــرص على نقل جتاربهم إلى 
اآلخرين، من خالل استعراض قصص جناح 
ملهمة، ملبادرين وشــركات بدأت صغيرة 
وأصبحــت اليوم متلك عالمــات جتارية 
كبيــرة ومعروفة في قطاعاتهــا، بالرغم 
من التحديات والصعوبات التي واجهتها.
وأضافــت: في إطــار تركيز «اخلليج» 
على ترسيخ مبادئ االستدامة االقتصادية 
واالجتماعية والبيئية، نحرص على نشر 
ثقافة ريادة األعمال ودعم املشاريع الشبابية 
الكويتية سواء بتقدمي خدماتنا املصرفية، 
أو متكينهم من الظهور واستعراض قصص 
جناحهم والتحديات التي واجهتهم، إضافة 
إلى تقدمي النماذج الناجحة إلى الشــباب 

لتكون مصدر إلهام لهم.

جلني القناعي

«يوباك» تقفز بأرباحها ١٢٢٪ إلى ١٫٥ مليون دينار في ٩ أشهر

أعلنت شــركة املشاريع 
املتحدة للخدمــات اجلوية 
(يوباك)، عن نتائجها املالية 
للربع الثالث من ٢٠٢٢، حيث 
حققت أرباحا صافية بلغت 
٧٥٢ ألف دينار خالل الربع 
الثالث من ٢٠٢٢، مبا يعادل 
١٫٩٩ فلس للســهم الواحد، 
وبزيادة قدرها ١٧٦٨٪ مقارنة 
بــذات الفترة من ٢٠٢١، كما 
بلغت اإليرادات ٢٫٦ مليون 
دينار بالربع الثالث، وبزيادة 
٢٩٫٢٪ مقارنة بالفترة نفسها 

من ٢٠٢١.
وأوضحت الشــركة في 
بيــان صحافي، أنها حققت 
أرباحــا صافية خالل فترة 
األشهر الـ ٩ األولى من ٢٠٢٢
بلغــت نحــو ١٫٥٢ مليــون 
دينار، بزيادة ١٢٢٪، مقارنة 

تشهد عمليات مطار الكويت 
الدولي اســتقرارا ملموسا 
علــى مختلف املســتويات 
إثر التحسن التدريجي على 
مدار العامني السابقني، نحن 
نشهد تدفقا متزايدا وعودة 
تدريجية في أعداد الرحالت 
اجلويــة إلــى مســتوياتها 
إلــى  الســابقة، ونتطلــع 
استمرار هذا الزخم واملضي 
قدما نحو املزيد من املؤشرات 
اإليجابيــة وحتقيق أفضل 

النتائج».

واإللكترونيــة واخلدمــات 
اللوجســتية، األمــر الــذي 
ســيجمع بــني كل خدمــات 
املستهلكني وجتار التجزئة 
لضمــان جتربــة سلســة 

ومتفردة.
وفي الكويت، تدير يوباك 
٣ مشاريع رئيسية، مبا في 
ذلك إدارة وتشــغيل املركز 
التجــاري ملطــار الكويــت 
الدولــي في مبنــى الركاب 
(T١)، ومواقــف الســيارات 
واملرافق ذات الصلة، فضال 
عن إدارة العقارات ومرافق 
وقوف السيارات في مبنى 
مطار الشيخ سعد، باإلضافة 
الســيارات  مواقــف  إلــى 
واملرافــق ذات الصلــة فــي 
مبنى الركاب T٤ املخصص 
للخطوط اجلوية الكويتية.

وأضــاف عقيل أنه فيما 
يخــص أعمال الشــركة في 
أبوظبــي، فمــن املقــرر أن 
يصبــح رمي مــول وجهــة 
الترفيه والتسوق وأسلوب 
احلياة الرائدة في املنطقة، 
مع ما يقرب من ٢٫٨ مليون 
قدم مربع من خيارات البيع 
بالتجزئة والتسلية واملطاعم 
والترفيه، مبا في ذلك واحدة 
من أكبر املتنزهات الثلجية 
الداخلية في العالم «ســنو 

أبوظبي».
يكــون  بــأن  وكذلــك 
موطنا ألول منظومة بيئية 
القنوات  متكاملة ومتعددة 
للبيــع بالتجزئــة، والتــي 
تعتبر املنظومة األولى من 
نوعها، واملتكاملة متاما مع 
الرقمية  التجــارة  إمكانات 

٣٤٫٢ ٪ منو إيرادات الشركة إلى ٧٫٣٤ ماليني دينار

بــذات الفترة من ٢٠٢١، كما 
بلغت إيرادات الشركة ٧٫٣٤
ماليني دينار خالل األشــهر 
الـــ ٩ املنقضيــة من ٢٠٢٢، 
بزيادة ٣٤٫٢٪ مقارنة بذات 

الفترة من ٢٠٢١.
وتعليقا على هذه النتائج، 
قالــت الرئيســة التنفيذية 
لشركة يوباك نادية عقيل: 
«لقد شهدنا تقدما ملحوظا 
فــي نتائــج الربــع الثالث، 
ومبا يتماشى مع توقعاتنا 
السابقة لهذه الفترة، حيث 

نادية عقيل: شـهدنا تقدمـًا ملحوظًا بنتائج الربع الثالث مبا يتماشـى مع توقعاتنا السـابقة لهذه الفترة

الكويت متلك ثاني أكبر صندوق سيادي خليجي بأصول ٧٠٨ مليارات دوالر
محمود عيسى

حلت الكويت في املركز الثاني على قائمة معهد الصناديق 
السيادية ألكبر الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون 
اخلليجــي بأصول قدرتها الصحيفــة بنحو ٧٠٨ مليارات 
دوالر، وبفارق طفيف عن أصول جهاز أبوظبي لالستثمار 

التي بلغت ٧٠٨٫٧٥ مليارات دوالر.
وفــي هذا الســياق، قالت صحيفة أرابيــان بيزنس إن 
صندوق الثروة السيادية الكويتي املعروف باسم الهيئة 
العامة لالستثمار هو أقدم صندوق ثروة سيادية في العالم، 
وقد مت إنشاؤه ألول مرة عندما تأسس مجلس االستثمار 

الكويتي في عام ١٩٥٣.
وتتولى الهيئة أنشطة االستثمار في الفوائض املالية 
النفطيــة والعمل على تقليــص اعتماد البالد على النفط، 
وإلى جانب ذلك، تدير الهيئة العامة لالســتثمار صندوق 
االحتياطــي العام للبــالد، وفيما يلي ترتيــب الصناديق 
الســيادية اخلليجية العشــرة نقال عن معهــد الصناديق 

السيادية:
١- جهاز أبوظبي لالستثمار - ٧٠٨٫٧٥ مليارات دوالر.

٢- الهيئة العامة لالستثمار الكويتية - ٧٠٨ مليارات دوالر.
٣- صندوق االستثمارات العامة السعودي - ٦٠٧ مليارات 

دوالر.
٤- األصول األجنبية - البنك املركزي الســعودي ســاما 

القابضة - ٤٩٠ مليار دوالر.
٥- جهاز قطر لالستثمار - ٤٦١ مليار دوالر.

٦- مؤسسة دبي لالستثمارات احلكومية - ٢٩٩ مليار دوالر.
٧- صندوق مبادلة لالستثمارات - ٢٨٤ مليار دوالر.

٨- شركة أبوظبي القابضة للتنمية - ١٥٩ مليار دوالر.
٩- جهاز اإلمارات لالستثمار - ٨٧ مليار دوالر.
١٠- جهاز االستثمار العماني - ١٧ مليار دوالر.

وعلــى صعيد ذي صلة، قال موقع «بنزينغا» انه على 
غرار ما شــهدنا فــي أعقاب األزمة املالية عــام ٢٠٠٨، فقد 
أصبحت صناديق الثروة الســيادية اخلليجية مستثمرة 
جادة وحازمة في أوقات الصعوبات املالية واالقتصادية، 
وبات دورها أكثر أهمية في استقرار النظام املالي الدولي 

أثناء وبعد األزمة املالية األخيرة.

واســتثمرت الصناديق اخلليجية أكثــر من ٥٠ مليار 
دوالر لدعم البنوك واملؤسســات املالية في عام ٢٠٠٨، ما 
قلل من تأثير األزمة، مع دعم قيمة الدوالر األميركي. ومن 
بني الشركات التي استثمرت فيها دول اخلليج خالل األزمة 
بنوك عاملية مثل سيتي غروب وباركليز، وأصول رياضية 
مثل مثل فريق مانشستر سيتي لكرة القدم وإمبراطورية 

التسوق املرموقة هارودز.
ومتكنت صناديق الثروة السيادية هذه من تنفيذ هذه 
االســتثمارات بفضــل الفوائض املالية مــن النفط والغاز 
الطبيعي. وتســيطر دول مجلس التعاون اخلليجي على 
حوالــي ٤٠٪ مــن احتياطيــات النفط العامليــة و٢٤٪ من 

احتياطيات الغاز الطبيعي.
وبينما كانت هذه الصناديق السيادية قبل ٢٠ عاما أكثر 
تقليدية من املستثمرين العاديني وتعطي األولوية ألدوات 
األسهم والدخل الثابت، إال أنها أصبحت أكثر جرأة في اتخاذ 
مراكز اســتثمارية كبيرة في األسهم في الشركات الدولية 
عبر مختلف القطاعات. ويعزى ذلك إلى االســتراتيجيات 
أيضا الستعدادها املتزايد لالستثمار، وقوة الفرق احمللية، 

والنفوذ السياسي املتزايد.
وقد ركزت الصناديق اخلليجية منذ ٢٠٠٨ على االستثمار 
فــي نوعني من الصناديق: األول صناديق األجيال املقبلة، 
مع التركيز على األداء، واالستثمار طويل األجل واألجنبي، 
خاصة بأوروبا والواليات املتحدة وآسيا، أما النوع الثاني 
فهــو الصناديــق املعنية بالتنميــة االقتصاديــة احمللية 
مدفوعــة بتأثيرها على اقتصاداتها، الســيما فيما يتعلق 

بنقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل.
وختــم املوقع بالقــول انه نظــرا ألن صناديق الثروة 
الســيادية تتكيف مع ظروف السوق اجلديدة، فيجب أن 
نتوقع املزيد من االستثمار املشترك مع املؤسسات احلكومية 
اخلليجية في أسواق مســتهدفة، ويجب أن نتوقع املزيد 
من االستثمار في شركات التكنولوجيا األميركية الكبيرة.
وأخيــرا، ونظــرا ألن دول مجلس التعــاون اخلليجي 
تســتضيف األحداث الرياضية العامليــة مثل كأس العالم 
لكــرة القدم، فيجب أن نتوقع املزيد من أنشــطة االندماج 
واالســتحواذ في ضوء تنامي االهتمام العاملي بكرة القدم 

في أوروبا وفي أسواق كرة القدم األخرى الناضجة.

«أرابيان بيزنس»: جهاز أبوظبي لالستثمار في الصدارة بأصول ٧٠٨٫٧٥ مليارات دوالر.. بفارق طفيف عن الصندوق الكويتي

صادرات الكويت للسعودية قفزت 
٢٤٣٪ إلى ٤٩٢ مليون ريال

كشف أحدث البيانات 
الصادرة عن الهيئة العامة 
الســعودية،  لإلحصــاء 
عــن تســجيل الصادرات 
اململكــة  الــى  الكويتيــة 
قفزة بنسبة ٢٤٣٪ خالل 
أغســطس املاضي، لتبلغ 
نحو ٤٩١٫٩ مليون ريال، 
مقارنه بصــادرات بلغت 
١٤٣٫٥ مليون ريال خالل 
أغســطس ٢٠٢١، بارتفاع 
قيمته ٣٤٨٫٣ مليون ريال، 
الرابعة  لتحــل باملرتبــة 
خليجيــا من حيــث أكبر 
املصدرين في دول التعاون 

الى اململكة.
وأوضحت البيانات أن الواردات السلعية 
الســعودية مــن دول اخلليــج بلغت ٦٫٨٥

مليار ريال خالل أغسطس املاضي، مرتفعة 
بنسبة ١٣٪ مقارنة بالفترة نفسها من ٢٠٢١، 
ومقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ انخفضت واردات 
السعودية من الدول اخلليجية بنسبة ٥٪ 

وبقيمة ٤٣٠٫١ مليون ريال.
وتستحوذ اإلمارات على ٥٧٪ من إجمالي 
الواردات السعودية وبقيمة ٣٫٩١ مليار ريال، 
منخفضة بنسبة قدرها ٣٪ مقارنة بالفترة 
نفســها من عــام ٢٠٢١، فيما تأتي ســلطنة 

عمان في املرتبة الثانية بحجم صادرات إلى 
السعودية بلغ ١٫٢٩ مليار ريال خالل أغسطس 
املاضي، مرتفعة بنسبة ١٣٢٪ مقارنة بـ ٥٥
مليون ريال خالل الشهر نفسه من ٢٠٢١.

وجاءت البحرين في املرتبة الثالثة بحجم 
صادرات بلغ خالل أغســطس املاضي ١٫٠٢

مليار ريال، متراجعة بنســبة ٢١٪، مقارنة 
بحجم صادرات بلغ خالل أغســطس ٢٠٢١

نحو ١٫٣ مليار ريال، فيما جاءت قطر خامسا 
بحجم صــادرات بلــغ ١٤٥٫٩ مليون ريال، 
بارتفــاع ١٥٣٪ مقارنة بـ ٥٧٫٦ مليون ريال 

خالل أغسطس ٢٠٢١.

خالل أغسطس املاضي.. مقارنة بـ ١٤٣٫٥ مليون ريال خالل أغسطس ٢٠٢١

«الفيدرالي» سيصل بالفائدة إلى ٤٫٥٪ في نهاية ٢٠٢٢
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطنــي، إن مجلس 
قــام  الفيدرالــي  االحتياطــي 
يــوم األربعاء املاضــي برفع 
ســعر الفائدة للمــرة الرابعة 
علــى التوالي بنســبة ٠٫٧٥٪ 
وذلك في ظل مســاعيه لكبح 
التضخم، ليرتفع بذلك معدل 
الفائدة القياسي من ٣-٣٫٢٥٪ 

إلى ٣٫٧٥-٤٪. 
وأوضــح التقريــر أنه في 
بيان مصاحب لتلك اخلطوة، 
أشارت جلنة وضع السياسة 
اســتعدادها  إلــى  النقديــة 
لتخفيف حدة التسريع. ومن 
اآلن فصاعدا، ستأخذ اللجنة 
الفيدرالية للسوق املفتوحة في 
االعتبار مــدى ارتفاع الفائدة 
بالفعل هذا العام باإلضافة إلى 
الوقت الذي يستغرقه حتول 
تلــك الزيادات إلــى االقتصاد 
إلى  احلقيقي. ويشــير ذلــك 
تباطــؤ وتيــرة رفع أســعار 

الفائدة في املستقبل.
وفي سياق اخلطاب الذي 
ألقاه رئيس مجلس االحتياطي 
الفيدرالي بعد اإلعالن عن رفع 
سعر الفائدة، حذر جيروم باول 
من أن أسعار الفائدة األميركية 
ستصل إلى مستوى أعلى مما 
كان متوقعا في السابق، وذلك 
على الرغم من تأكيده إمكانية 
أن يبطئ الفيدرالي وتيرة حملة 

تشديد السياسة النقدية. 
وأضــاف بــاول: «تشــير 
البيانات الواردة منذ اجتماعنا 
األخير إلى أن املستوى النهائي 
ألسعار الفائدة سيكون أعلى 
مما كان متوقعا في الســابق، 
وقد ندرس إبطاء وتيرة رفع 
الفائدة وإمكانية التوجه إلى 
رفــع ســعر الفائــدة بوتيرة 

بعد صدور البيان، ثم تراجعت 
بحــدة بعد أن حــذر باول في 
مؤمتره الصحافي من أن أسعار 
الفائدة سترتفع عند مستوى 
نهائــي أعلى، وأنهى مؤشــر 
ستاندرد آند بورز ٥٠٠ تداوالت 
األسبوع متراجعا بنسبة ٢٫٥٪ 
بينما خســر مؤشــر ناسداك 
التكنولوجيا نسبة  لشركات 

٣٫٤٪ من قيمته. 
نشــاط  صعيــد  وعلــى 
التصنيع في الواليات املتحدة، 
فقد منا بأبطأ وتيرة منذ نحو 
عامني ونصف العام في أكتوبر 
وذلك في ظل رفع االحتياطي 
الفيدرالــي ألســعار الفائــدة 
بوتيرة قوية في إطار مساعيه 
لكبح التضخم. وأشــار معهد 
إدارة التوريــدات إلى تراجع 
مؤشر مديري املشتريات إلى 
الشــهر املاضــي مقابل   ٥٠٫٢
تســجيله ٥٠٫٩ في سبتمبر، 
وكالهمــا يعتبــر مــن أدنــى 
القراءات التي سجلها املؤشر 

منذ مايو ٢٠٢٠.

أكتوبــر، متحديــة التوقعات 
التي أشارت إلى تباطؤ أكبر، 
حيث أظهر سوق العمل الضيق 
تاريخيا مــرة أخرى مرونته 
فــي مواجهة اجلهــود القوية 
الفيدرالي  ملجلس االحتياطي 

لكبح جماح الطلب.
حيث أضاف االقتصاد ٢٦١

ألــف وظيفة الشــهر املاضي، 
متخطيا بذلك توقعات بإضافة 
٢٠٠ ألف وظيفة، وأن كان أقل 
من البيانات املعدلة بالزيادة 
بوصــول الوظائــف إلى ٣١٥

ألفا فــي ســبتمبر و٢٩٢ ألفا 
في أغســطس. وفــي يوليو، 
ارتفعت الوظائــف بأكثر من 
نصــف مليون. وعلــى الرغم 
من تلك املكاسب، ارتفع معدل 
البطالة من ٣٫٥٪ إلى ٣٫٧٪، أي 
أعلى بقليل من أدنى مستويات 
ما قبل اجلائحة. كما ارتفعت 
األجور بنسبة ٤٫٧٪ على أساس 
سنوي في أكتوبر بعد ارتفاعها 
بنسبة ٥٫٠٪ في سبتمبر بعد 
خروج الزيادات الكبيرة التي 
مت تسجيلها العام املاضي من 
احلســابات. كما هدأت بعض 
املعاييــر األخــرى املرتبطــة 
باألجــور، األمر الذي يبشــر 

بالتفاؤل حيال التضخم.
هذا، ولم تتحســن نسبة 
األميركيــني الذين يعملون أو 
يبحثون عن وظيفة، واملعروفة 
باسم معدل املشاركة في القوى 
العاملة، مرة أخرى في أكتوبر، 
واستقرت عند مستوى ٦٢٫٢٪. 
وارتفــع متوســط األجــر في 
الساعة بنسبة ٠٫٤٪، أي أعلى 
بقليل من النمو املســجل في 
شهر سبتمبر، ولكنه أدى إلى 
تباطؤ وتيرة النمو السنوية 

إلى ٤٫٧٪.

وفي الوقت الذي انخفض 
فيه نشــاط التصنيع بصفة 
عامة، ارتفع املؤشــر الفرعي 
للطلبات اجلديــدة التطلعية 
إلــى ٤٩٫٢ الشــهر املاضــي 
مقابــل ٤٧٫١ في ســبتمبر، ما 
يشــير إلى بعض املرونة بني 
املستهلكني األميركيني. كما منا 
قطاع اخلدمات األميركي بأبطأ 
وتيرة يشهدها منذ نحو عامني 
ونصــف العام في أكتوبر، إال 
أن الشركات استمرت تواجه 
ارتفــاع أســعار املدخالت، ما 
يؤكــد تســرب التضخــم من 
الســلع إلى اخلدمــات. وقال 
التوريــدات إن  إدارة  معهــد 
مؤشر مديري املشتريات غير 
التصنيعي انخفض إلى ٥٤٫٤

الشهر املاضي، فيما يعتبر أدنى 
قراءة يسجلها منذ مايو ٢٠٢٠، 

مقابل ٥٦٫٧ في سبتمبر.
البيانات الصادرة  كشفت 
يوم اجلمعة عن منو الوظائف 
فــي الواليات املتحدة بوتيرة 
أســرع ممــا كان متوقعــا في 

«الوطني»: البنك يدرس إبطاء وتيرة رفع الفائدة خالل اجتماعه املقبل في ديسمبر.. ليزيدها مبقدار نصف نقطة مئوية فقط

أقل حدة فــي االجتماع املقبل 
الفيدرالي  ملجلس االحتياطي 

في ديسمبر املقبل».
وطــرح الفيدرالــي للمرة 
األولى فكرة التباطؤ مبرحلة 
مــا في يوليو املاضي، وتدعم 
التوقعات املنشورة في اجتماع 
ســبتمبر املاضي تطبيق تلك 
اخلطــوة في ديســمبر، وفي 
اجتماع سبتمبر، توقع معظم 
املســؤولني أن يصــل معــدل 
الفائدة على األموال الفيدرالية 
إلــى ٤٫٥٪ في نهاية العام، ما 
يشير إلى رفعها مبقدار نصف 

نقطة مئوية الشهر املقبل. 
االقتصاديــون  ويشــعر 
بالقلق أنه من خالل إطالة أمد 
برنامج التشديد النقدي احلاد، 
يخاطــر الفيدرالــي بإحــداث 
انكمــاش اقتصادي أعمق مما 
يتطلــب األمر، فضال عن عدم 

استقرار األسواق املالية.
وواجهت األسواق صعوبة 
فــي تفســير موقــف البنــك 
املركزي، حيث قفزت األسهم 


