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 2019 »الوطني«  يطلق حملة »وّطن راتبك« للعام 
أطلق بنك الكويت الوطني حملته اجلديدة بعنوان 
»وّطن راتبك وناطرينك على خير« للعام 2019 والتي 
تقدم فرصاً للعمالء للحصول على مزايا وع��روض 
حصرية عديدة تتضمن هدايا فورية تتراوح بني 100 
إلى 10 آالف دينار كويتي أو قرض من دون فائدة ملن 

يقوم بتوطني راتبه )حتويله( على البنك.

ويقدم البنك ضمن حملة »وّطن راتبك« عرضاً آخراً 
يشمل العمالء احلاليني واجل��دد وذل��ك للدخول في 
سحب ربع سنوي لربح قيمة راتبهم ملدة سنة كاملة 

بحد أقصى 1000 دينار كويتي للراتب في الشهر.
وتعقيباً على إطالق احلملة اجلديدة أعلنت مدير أول 
في إدارة اخلدمات املصرفية الشخصية في بنك الكويت 

الوطني آمال الدويسان قائلة:«يسعدنا اإلعالن عن بدء 
حملة »وّطن راتبك« للعام 2019 والتي يقدم الوطني 
من خاللها فرصة للعمالء للحصول على هدية فورية 
أو قرض من دون فائدة، هذا ولن تقتصر الهدايا على 
العمالء اجلدد فقط، حيث تشمل احلملة أيضاً العمالء 

احلاليني الذين سيدخلون في سحب.
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ت���ن���ف���ي���ذ ص���ف���ق���ة خ����اص����ة ع���ل���ى س��ه��م 
»أركان العقارية« ب�156 ألف دينار

أعلنت بورصة الكويت عن إمتام تنفيذ صفقة ذات طبيعة خاصة على 
أسهم شركة أركان الكويت العقارية بعدد يبلغ 2 مليون سهم.

وقالت البورصة في بيان على موقعها الرسمي، أمس الثالثاء، إن سعر 
التنفيذ بلغ 78 فلس للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تبلغ 156 ألف دينار.

ويبلغ رأسمال »أركان« نحو 25.12 مليون دينار، موزعاً على حوالي 
251.2 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.

وُتعد الشركة األولى لالستثمار صاحبة احلصة األكبر في رأسمال 
»أركان« بنسبة تقترب من %29، تليها حصة شركة اخلير العاملية لبيع 
وشراء األسهم بواقع %28.8. كانت أرباح »أرك��ان« السنوية تراجعت 
%20 لتصل إلى 2.87 مليون دينار؛ مقابل أرباح بقيمة 3.58 مليون 

دينار للعام املالي املنتهي في 31 أكتوبر 2017.

»بوبيان للبتروكيماويات« تشتري 408 
آالف سهم في »املجموعة التعليمية«

قامت شركة بوبيان للبتروكيماويات بشراء عدد 2.1 مليون سهم 
من أسهم رأسمال شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة، وذلك 

خالل تعامالت أمس  الثالثاء.
وقالت بوبيان القابضة في بيان للبورصة ، إن عملية الشراء متت 
من خالل ممثل بوبيان للبتروكيماويات في عضوية مجلس إدارة 

الشركة، أحمد جاسم القمر.
وأوضحت الشركة أن عملية الشراء متت على أساس سعر متوسط 
بلغ 35.76 فلس للسهم الواحد، بقيمة إجمالية ُتقدر بنحو 75.1 ألف 

دينار.
كما قامت بوبيان للبتروكيماويات بشراء عدد 408.14 ألف سهم 
من أسهم رأسمال شركة املجموعة التعليمية القابضة، وذلك خالل 

التعامالت.

»االمتيازات القابضة« تتخارج من شركة تابعة
أعلنت شركة االمتيازات اخلليجية القابضة عن توقيع عقد مبدئي 
للتخارج من شركتها التابعة، مصبغة االمتيازات اخلليجية، بكامل 

حصصها، بقيمة إجمالي للصفقة تبلغ 200 ألف دينار.
وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، أم��س  الثالثاء، إن 
االتفاق ينص على دفع مقدم للصفقة بقيمة 40 ألف دينار، وباقي 
املبلغ 160 ألف دينار ُمستحقة السداد عند االنتهاء من إجراءات البيع 
وحتويل امللكية للطرف املشتري. وأوضحت »امتيازات« أن توقيع 
هذه االتفاقية يأتي في ضوء خطة الشركة وتوجهات ورؤية مجلس 
اإلدارة لتخارج الشركة األم من شركاتها التابعة وعالماتها التجارية 
احلالية، وذلك لتعظيم فائدة املساهمني سواء بتحقيق أرباح أو إيقاف 
اخلسائر. وتوقعت الشركة حتقيق أرباح تقديرية بقيمة 168 ألف 
دينار، في حال إمتام عملية البيع وحتويل امللكية خالل الربع األول 
للعام 2019، بناءاً على املركز املالي للشركة املُتخارج منها كما في 31 

ديسمبر 2018.

58 مليون يورو حجم التبادل التجاري بني الكويت والنمسا بلغ 

النمساوية  العربية  التجارة  غرفة  عام  أمني   
يشيد »بدينامية« االقتصاد الكويتي

اشاد امني عام غرفة التجارة 
العربية النمساوية املهندس 
مضر خ��وج��ة أم���س  الثالثاء 
بدينامية االقتصاد الكويتي 
ومستوى التعاون االقتصادي 
القائم بني الكويت والنمسا.

واكد خوجة في تصريح لوكالة 
الكويتية )كونا( تعليقا على 
مشاركته باجتماع )التحول 
للرقمية( للغرف التجارية 
العربية ف��ي الكويت مؤخرا 
اهمية مثل هذه اللقاءات التي 
تعقد على مستوى رفيع بني 

رجال االعمال واملسؤولني والتي يتم خاللها تبادل املعلومات االقتصادية.
واوضح ان مثل هذه الزيارات من شأنها ان تسهم في تعزيز العالقات 
التجارية واالستثمارية بني البلدين الصديقني مؤكدا ان غرفة جتارة 
وصناعة الكويت تلعب دورا كبيرا في تنمية العالقات االقتصادية 

والتجارية مع النمسا.
واك��د استعداد غرفة التجارة العربية النمساوية الط��الع الشركات 
الكويتية على الفرص االستثمارية املتاحة في النمسا فضال عن استعداد 
الشركات النمساوية للمشاركة مشاريع خطة التنمية في الكويت )كويت 
جديدة 2035(.واشاد خوجة بالدينامية واحليوية والقوة التي يتمتع 
بها االقتصاد الكويتي مشيرا الى ان الزيارات املتبادلة تشكل حافزا لرفع 
مستويات التبادل التجاري واعطاء دور هام للقطاع اخلاص في مجاالت 

التنمية االقتصادية.
وتصدر النمسا العديد من املنتجات للكويت ومنها السيارات وعربات 
االطفاء واالدوية واملجوهرات واالجهزة امليكانيكية والكهربائية اضافة 

الى االطعمة والكيماويات.
وتشير تقديرات إلى أن حجم التبادل التجاري بني الكويت والنمسا بلغ 
58 مليون يورو )نحو 5ر66 مليون دوالر( خالل النصف االول من عام 

.2018

4 سنوات سهم »كيه آي بي« إلى أعلى مستوياته خالل 

وسط  اإلغ���الق  عند  امل��ؤش��رات  ارت��ف��اع 
تراجع الزْخم الشرائي بالبورصة

ارتفعت املؤشرات الكويتية جماعياً بنهاية تعامالت أمس  الثالثاء، حيث 
صعد املؤشر العام %0.13، كما ارتفع املؤشران األول والرئيسي بنسبة 

%0.04 و%0.32 على الترتيب.
وق��ال نائب رئيس قسم بحوث االستثمار في »كامكو«، إنه من املالحظ 
تراجع الزْخم الشرائي في البورصة الكويتية، وذلك نتيجة بعض عمليات 

جني األرباح بعد الصعود األخير للمؤشرات واألسهم.
وأوضح رائد دياب أن املعطيات ال تزال إيجابية كترقية السوق األخيرة 
وتوقع االنضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي لألسواق الناشئة وتعافي 

أسعار النفط من مستوياتها املتدنية.
وأضاف دياب: »تتجه األنظار اآلن إلى النتائج املالية للشركات والبنوك 
عن السنة املالية املنتهية وتوزيعات األرباح، إضافة إلى األدوات االستثمارية 

اجلديدة بالبورصة«.
فنياً، قال دياب: »ال ُبدَّ من رؤية مستوى إغالق فوق مستوى املقاومة القوي 
واحمل��وري بالقرب من 5290 نقطة للتأسيس الجتاه إيجابي جديد وجذب 
املزيد من القوة، في حني أنه من غير املتوقع رؤية تراجع قوي حيث من املرجح 

حدوث بعض التذبذب في الفترة القادمة حلني ظهور مؤشرات جديدة«.
وارتفع سهم بنك الكويت الدولي )كيه آي بي( في البورصة 1.09%، 
صعوداً إلى 279 فلساً رابحاً 3 فلوس، ليصل بذلك ألعلى مستوياته خالل 4 
سنوات. وجاء ارتفاع السهم ليدعم صعود قطاع البنوك في البورصة بنسبة 
%0.04، ليحتل املرتبة اخلامسة بني أعلى ارتفاعات قطاعات السوق خالل 

الفترة.
وبلغ حجم تداوالت سهم البنك في تلك األثناء 1.9 مليون سهم، جاءت 37 

صفقة، حققت سيولة بقيمة 527.5 ألف دينار.
وتزايدت طلبات الشراء الكلية على السهم خالل التعامالت ليصل حجمها 
حتى اللحظة إلى 3.03 مليون سهم؛ مقابل نحو 1.95 مليون سهم متثل حجم 

عروض البيع الكلية للسهم.

» برقان« يحتفل بتخريج دفعة من املصرفيني الشباب
احتفل بنك برقان بتخريج 
دف��ع��ة ج��دي��دة متكونة م��ن 12 
متدرباً من أكادميية بنك برقان 
حلديثي التخرج، حتت إشراف 
قسم التعلم والتطوير ، حيث 
يحرص البنك على رفع مستوى 
متيز وأداء الشباب اخلريجني 
وتزويدهم باخلبرة املصرفية 

الالزمة .
ومن جانبها قالت مدير أول 
قسم التعلم والتطوير التابعة 
إلدارة امل��وارد البشرية  في بنك 
برقان، السيدة/ غادة القاضي: 
»ب��ص��ف��ت��ن��ا م��ؤس��س��ة م��ال��ي��ة 
محلية وإقليمية رائ��دة، فنحن 
مستمرون في إكتشاف املواهب 
اجلديدة، ونفخر بغرس ثقافة 
التميز واالبتكار بهدف النهوض 
بأعمالنا، حيث أن البرنامج 
يحفز الشباب اخلريجني على 

االنضمام إلى القطاع املصرفي.« 
وت��اب��ع��ت ال��ق��اض��ي : » نحن 

ملتزمون بإعداد جيل مصرفي 
ذي خ��ب��رات ع��ال��ي��ة وق����درات 

تشغيلية م��ت��ط��ورة  للمضي 
قدماً.«

دفعة برقان اجلديدة

مضر خوجة

أوضح  ان مطار الكويت يشهد حاليا مجموعة من املشاريع التطويرية

20 مليار دوالر لتطوير قطاع الطيران احلمود: استثمار 

  قال رئيس اإلدارة العامة للطيران املدني الشيخ 
سلمان احل��م��ود الصباح أم��س  الثالثاء ان��ه من 
املتوقع استثمار 20 مليار دوالر خالل السنوات 
العشر املقبلة لتطوير وحتديث قطاع الطيران 
املدني في الكويت. جاء ذلك خالل مشاركة الشيخ 
سلمان احلمود على رأس وفد رسمي من الكويت 
في أعمال )مؤمتر القمة العاملية للطيران 2019( 

الذي يعقد في العاصمة املالية الهندية مومباي.
وقدم رئيس )الطيران املدني( الكويتي ورقة 
عمل أث��ن��اء جلسات امل��ؤمت��ر تطرقت ال��ى جهود 
الكويت لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل 
اجل��وي. وق��ال ان��ه ل��زي��ادة الطاقة االستيعابية 
ملطار الكويت الدولي ولتحسني اخلدمات املقدمة 

للركاب مت افتتاح مبنى الركاب اجلديد رقم 4 الذي 
يستوعب 5ر4 مليون راكب سنويا فيما جرى كذلك 
افتتاح مبنى الركاب اجلديد رقم 5 الذي يستوعب 

2ر2 مليون راكب سنويا.
وأض��اف ان مطار الكويت الدولي يشهد حاليا 
مجموعة من املشاريع التطويرية منها بناء مبنى 
الركاب اجلديد رقم 2 ال��ذي يستوعب 25 مليون 
راكب سنويا وبناء مدرج ثالث جديد وبرج مراقبة 

جديد اضافة الى مدينة الشحن.
وتشارك الكويت بوفد رسمي برئاسة الشيخ 
سلمان احلمود وحضور سفير الكويت لدى الهند 
جاسم الناجم في مؤمتر القمة العاملية للطيران 
2019 الذي يعقد مبدينة مومباي يومي 15 و16 

يناير اجل��اري. وم��ن املقرر أن تتطرق القمة الى 
املستجدات التي تشهدها صناعة النقل اجلوي 
وسبل تعزيز التعاون املشترك في مجال الطيران 
امل��دن��ي. وت��ه��دف القمة التي تستضيفها وزارة 
ال��ط��ي��ران امل��دن��ي الهندية بالتعاون م��ع سلطة 
مطارات الهند واحت��اد الغرف الهندية للتجارة 
والصناعة إل��ى توفير منصة لتبادل اخلبرات 
ومناقشة التحديات التي يواجهها قطاع الطيران 

واالبتكارات واملستجدات في مجال السفر جوا.
ويشارك في القمة العديد من كبار املسؤولني 
بشركات الطيران العاملية واملصنعني واملستثمرين 
والبائعني والفضاء واملؤسسات املصرفية ووكاالت 

تنمية املهارات.

مشاركة الشيخ سلمان احلمود في القمة العاملية للطيران

طرح أليه جديدة حلل املشكلة وتفعيلها علي أرض الواقع 

5 باملئة   مشعل الشطي: إقتراح بإستقطاع 
من أرباح الشركات إلسقاط القروض

ط��رح رئيس مجلس ادارة شركة الشطي 
االستثمارية املهندس مشعل سليمان الشطي 
مشروعا مقترحا يقضي بإسقاط القروض عن 
املواطنني التي تثقل كاهل نحو %25 من أبناء 
الشعب  من غير تكلفة على املال العام ، وذلك 
ب��أن تتحمل الشركات الكويتية وال��وك��االت 
العامله ف��ي ال��س��وق احمل��ل��ي دف���ع  5 % من 
»ارباحها« السنوية لتسديد قروض املواطنني 
و التي اصبحت مشكلة مجتمعية يعاني منها 
الكثير من املواطنني وذلك في اطار املسئولية 

االجتماعية للشركات الوطنية . 
وقال املهندس الشطي في تصريح صحفي 
ان هذا العمل مبثابة خدمة مجتمعية تقوم بها 
الشركات و التجار جتاه املجتمع الكويتي ، 
موضحا ان املجتمع الكويتي جبل على التالحم 
قدميا و حديثا، خاصة ان بعض أصحاب 
القروض من أرباب األسر الذين دعتهم احلاجه 
امللحة ال��ى ه��ذه القروض وليسوا أشخاصاً 

أخذوا قروض للعب والسفر . 
وشدد الشطي علي ان هناك اتفاق على أن 
اسقاط القروض ليس ح��الً ع��ادالً للمشكلة، 
ولكن البالد اصبحت امام مشكلة تهدد احلفاظ 
على كيان األسر الكويتية من الضياع والتشرد 
،وحتفظ لهم كرامتهم الفتا ال��ى ان املقترح 
يرضي الشرائح كافة في املجتمع وال يحمل 

خزانة الدولة اي اعباء اضافية. 
وزاد ان التجربة ليست األولى فهناك قانون 
يلزم الشركات بدفع 1 ٪ ملؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي و التي لم ن��رى منها أبحاث 
تذكر ف��ي خدمة العلم او ال��وط��ن ، موضحا 
علي ضرورة اخلروج من الصندوق في طرح 
االفكار حلل هذه االشكالية بشكل جذري عبر 
ط��رح مقترحات واقعية لتخفيف املعاناة 
ع��ن املواطنني وحتقيق العدالة وامل��س��اواة 
واحملافظة على املال العام من االستنزاف أو 

الهدر .
 واوضح  ان  احلكومة لن تتحمل اي تكلفة 
مما يحقق مبدأ العدالة ملن لم يقترض نظرا 
الن الشركات التي حتصل على املناقصات 
الكبرى م��ن احلكومة و التي تعتمد بشكل 

اساسي في عملها على املشاريع احلكومية 
و النفطية الضخمة ستقوم مبسئوليتها 
املجتمعية  وه��ذه الفكرة ليست جديدة فهي 
مطبقة ف��ي اخل���ارج ف��ي ق��ي��ام ال��ش��رك��ات في 
أوربا و أمريكا بدورها  املجتمعي مبا يساعد 
على حتقيق مبدأ العدالة في توزيع الثروة 

الوطنية. 
واكد املهندس مشعل الشطي ان هذا املقترح 
سيحرر امل��واط��ن م��ن ال��دي��ون غير املقبولة 
ويطلق يده للشراء مما سيكون له أثر إيجابي 
على االقتصاد الكويتي ككل ال��ذي سيشهد 
انتعاشا مع ارتفاع القيمة الشرائية للمستهلك 
في  ظل حالة الركود االقتصادي التي تشهدها 
ال��ب��الد ، مم��ا سيكون ل��ه ال��ع��دي��د م��ن االث��ار 
االيجابية على جميع القطاعات و الشركات 
و التي س��وف تسترجع م��ا قامت بتوفيره 

ألصحاب القروض خالل اعوام قليلة. 
واختتم الشطي تصريحه ب��ان مجموعة 
شركاته مستعده  لتبني هذا املقترح والبدء 
فورا في تطبيقه  وذلك في اطار الية تضعها 
الدولة عبر اقامة صندوق لوضع هذه النسبة 
ب��ه ويتم وض��ع ال��ي��ات  مناسبة ألن��ه��اء هذه 
املشكلة التي حتولت الى كرة ثلج تكبر مبرور 
الوقت دون وجود حلول جذرية ، مشيرا الى 
ان امل��واط��ن هو من يدفع ويشتري منتجات 
الشركات ول��ذا وج��ب عليها تقدمي الدعم له 
ومساعدته على اخل��روج من ازمته بعيد عن 

املال العام .

مشعل الشطي

»وربة« يرعى  أكادميية »سوبر كيك« الرياضية
أع��ل��ن ب��ن��ك ورب���ة ع��ن توقيع 
اتفاقية شراكة استراتيجية مع 
أكادميية سوبر كيك الرياضية  
 )Super Kick Academy(
والتي مبوجبها سيتولى البنك 
رع���اي���ة أن��ش��ط��ة األك���ادمي���ي���ة 
خ��الل ع��ام 2019. وت��أت��ي هذه 
االت���ف���اق���ي���ة ض��م��ن خ��ط��ة بنك 
ورب���ة ل��ع��ام 2019 وبرنامجه 
ف���ي امل��س��ؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 
وال���ذي سترتكزفعالياته على 
دعم النشاطات الرياضية للجيل 
الشاب في دول��ة الكويت بحيث 
يستغل وقت فراغه مبا يعود عليه 

بالنفع بدنياً وصحياً.
وخالل توقيع العقد، أكّداملدير 
التنفيذي للتسويق واالت��ص��ال 
املؤسسي في بنك وربة أمين سالم 
املطيري بأن بنك وربة يعتزم عقد 
املزيد منالشراكات مع عدة جهات 
ُت��ع��ن��ى ب��اجل��ي��ل ال��ش��اب وت��دع��م 
مسيرتهم الرياضية والكروية. 
وعلّل املطيري هذا التّوجه لبنك 

ورب���ة ن��ظ��راً ل��رغ��ب��ة ال��ب��ن��ك في 
املساهمة الفاعلة ف��ي احل��د من 
مشكلة السمنة التي تعاني منها 

دول��ة الكويت وأيضا رغبة منه 
بتوجيه ط��اق��ات ال��ش��ب��اب نحو 
ممارسة األنشطة الرياضية التي 

تنعكس إي��ج��اب��اً على صحتهم 
البدنية ومتكنهم من عيش منط 

حياة صحّي وسليم.

شراكة استراتيجية بني وربة و أكادميية سوبر كيك الرياضية  

50 و60 دوالرا الشطي: سعر برميل النفط الكويتي سيتراوح بني 
توقع احمللل النفطي الكويتي محمد الشطي أن تدور 
أسعار نفط خام القياس العاملي مزيج برنت بني 55 
و65 دوالرا للبرميل خالل النصف األول من 2019 ما 
يعني أن سعر برميل النفط الكويتي سيتراوح بني 50 

و60 دوالرا.
وأك��د الشطي في لقاء مع وكالة األن��ب��اء الكويتية 
)كونا( أمس  الثالثاء صعوبة التكهن وحتديد مستويات 
األسعار الفعلية بسبب تعدد التحديات التي تواجه 
صناعة النفط. ولفت إلى أن هناك مؤشرات تشير إلى أن 
حركة أسعار نفط خام اإلشارة مزيج برنت خالل النصف 
الثاني من عام 2019 ستدور بني 70 و80 دوالرا للبرميل 
ما يعني أن سعر برميل النفط الكويتي سيتراوح بني 65 
إلى 75 دوالرا. وذكر في هذا السياق أن ذلك سيكون رهن 

عدة تطورات أبرزها استمرار اخلفض في انتاج إيران 
من النفط اخلام وقيام حتالف املنتجني بخفض إضافي 
في االنتاج خالل النصف الثاني من عام 2019 لتحقيق 

التوازن مع ارتفاع نسب االلتزام.
وأوض���ح أن ه��ذه ال��ت��ط��ورات تتضمن التحسن في 
توقعات أداء االقتصاد العاملي ونتائج املفاوضات 
التجارية بني الصني والواليات املتحدة األمريكية وإقبال 
صناديق االستثمار على الشراء وهو ما يدعم اسعار 

النفط اخلام.
ولفت إل��ى أن ه��ذه التطورات تتضمن القيود على 
ال��زي��ادة املتوقعة ف��ي ان��ت��اج النفط اخل���ام االمريكي 
واستمرار حالة عدم ثبات االنتاج في ليبيا بسبب عدم 
االستقرار السياسي وهبوط انتاج النفط اخل��ام في 

فنزويال.
وتوقع أن يكون متوسط سعر نفط خ��ام القياس 
العاملي مزيج برنت خ��الل ع��ام 2019 أق��ل من نظيره 
احملقق في عام 2018 مبقدار خمسة إلى 10 دوالرات 
للبرميل مع استمرار املعروض من النفط االمريكي في 

األسواق بوتيرة عالية نسبيا.
وأف��اد ب��أن ت��ط��ورات السوق تتأثر أيضا بعدد من 
العوامل والسيما اجليوسياسية والفنية ونوعية النفوط 
في السوق وحجم املعروض من اإلم���دادات من النفط 
اخلام وسوائل الغاز واملكثفات في السوق إضافة إلى 

حجم الطلب على النفط في مختلف األسواق.
وأش���ار إل��ى أن أس��ع��ار النفط اخل��ام »تتخذ مسارا 
تصاعديا من جديد يبعث اآلمال« مؤكدا أنه من املسلم به 

أن يكون اجتاه اسعار النفط هو نتيجة طبيعية حلالة 
السوق في حينه.

وأفاد الشطي بأن إمدادات النفط تظهر قيودا وحتفز 
على اخل��روج بانطباع ب��أن هناك مستجدا يتمثل في 
تناقص اإلم���دادات ب��األس��واق ويتضح ذل��ك في خفض 
انتاج أكبر منتج للنفط وهي اململكة العربية السعودية 

مبا يزيد عن 400 ألف برميل يوميا.
ولفت إل��ى أن م��ا يوضح تناقص االم����دادات أيضا 
التناقص في مستويات انتاج منظمة ال��دول املصدرة 
للبترول )أوب��ك( من النفط اخلام وتراجع انتاج إيران 
من النفط اخلام مبقدار 800 ألف برميل يوميا من 8ر3 
مليون برميل يوميا في شهر يونيو إلى ثالثة ماليني 

برميل يوميا في شهر ديسمبر املاضي.


