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حركة االسهم تراجع السياحة في تونس

مزاد للسيارات الكالسيكية في الدنمارك

»iMessage« آبل« تنفي إطالقها خدمة«

مئة ألف دجاجة إلى الدول النامية
 لمكافحة الفقر

ناسا تخطط إلطالق الطائرة 
الكهربائية »إكس-57«

 
   �أظهرت بيانات �إح�سائية ر�سمية �أن قطاع 
�ل�سياحة يف تون�س مل يتمكن بعد من جتاوز 
ب�سبب  ب��ه  تع�سف  �لتي  �خل��ط��رة  �لأزم���ة 
�لبالد.  �سهدتها  �لتي  �لإرهابية  �لعتد�ء�ت 
ن�رشتها وكالة  �لتي  �لبيانات  تلك  وبح�سب 
عائد�ت  ف��اإن  �لر�سمية،  �لتون�سية  �لأنباء 
�لأ�سهر  خ��الل  �سجلت  �ل�سياحي  �لقطاع 
تر�جعا  �جل��اري  �لعام  من  �لأوىل  �خلم�سة 
بن�سبة 44.6 باملئة باملقارنة مع �لنتائج 
�لعام  من  نف�سها  �لفرتة  خ��الل  �مل�سجلة 
�ملا�سي. و�أ�سارت �إىل �أن عدد �ل�سياح �لذين 
�لثاين  كانون  �سهر  بد�ية  منذ  تون�س  ز�رو� 
يتجاوز  �ملا�سي، مل  �يار  �سهر  نهاية  حتى 
بانخفا�س  �أي  �سائح،  مليون   1.190
�لنتائج  24.2 باملئة باملقارنة مع  قارب 
�لعام  من  نف�سها  �لفرتة  خ��الل  �مل�سجلة 
�لليايل  عدد  تر�جع  ت�سبب يف  ما  �ملا�سي، 
�ل�سياحية �ملق�ساة يف تون�س بن�سبة 40.3 
�ألف   748.727 عددها  بلغ  حيث  باملئة، 
�لقادمني  �ل�سياح  عدد  وبلغ  �سياحية.  ليلة 

�لأوىل  �خلم�سة  �لأ�سهر  خالل  �أوروب��ا  من 
من �لعام �جلاري 301.3 �ألف �سائح فقط، 
47.8 باملئة باملقارنة  �أي برت�جع بن�سبة 
نف�سها  �لفرتة  خالل  �مل�سجلة  �لنتائج  مع 
�لأنباء  وكالة  ونقلت  �ملا�سي.  �لعام  من 
عزوز  بن  ح�سام  عن  �لر�سمية  �لتون�سية 
لل�سياحة،  �مل�سرتك  �ملهني  �لحتاد  رئي�س 
متو��سلة  ت��ز�ل  ل  »�ل�سعوبات  �إن  قوله: 
تعرف  �لتي  �لأوروب��ي��ة،  لل�سوق  بالن�سبة 
�لفنادق  على  �أث��ر  م��ا  ملحوظا،  تر�جعا 
�ل�سياحية  �ل��ع��ائ��د�ت  تقهقر  يف  وت�سبب 
و�أ�سا�سا  �ل�رشقية  �أوروبا  �سوق  عك�س  وذلك 
�أوكر�نيا ورو�سيا.« و�سهد عدد �ل�سياح �لذين 
�لأوروب��ي��ة  �ل��دول  بقية  من  تون�س  ز�رو� 
و623  �أل��ف��ا   34 يتجاوز  مل  �إذ  تقهقر�، 
بن�سبة  بانخفا�س  )�أي  �أملانيا  من  �سائحا 
�يطاليا  و153  �ألفا  و26  61.9باملئة( 
)تر�جع بن�سبة 26.1باملئة(، بينما تر�جع 
عدد �ل�سياح �لربيطانيني �لذين ز�رو� تون�س 
بن�سبة  �ملا�سية  �خلم�سة  �لأ�سهر  خ��الل 
 8118 عددهم  بلغ  حيث  باملئة،   94.3

�سائحا فقط.

�ل�سيار�ت  �لنادرة من  �لنماذج   جتتذب 
من  م��ك��ث��ف��ًا  �ه��ت��م��ام��ًا  �لكال�سيكية 
�لأرق��ام  تك�رش  ما  ود�ئ��م��ًا  �مل�سرتين، 
لوريتز  �لبيع.  �أ���س��ع��ار  يف  �لقيا�سية 
هذه  مثل  مالكي  �أح���د  ه��و  ل��وري��ت��زن 
من  و�سيارته  �ل�سيار�ت،  من  �لنوعية 
طر�ز مر�سيد�س - بنز كابورليه �لفئة ب 
 ،1938 �إىل عام  320، وترجع  موديل 
نعت  �سُ �لتي  �لعامل  يف  �لوحيدة  وهي 

يف مانهامي مر�سيد�س - بنز.
ي�سعر لوريتز بالإثارة جتاه �ل�سعر �لذي 
ميكن �أن ُتباع به �سيارته عندما تدخل 
حتت مطرقة �ملز�د�ت يف �لدمنارك يوم 
�ملر�سيد�س  هذه  متثل  �إذ  يونيو.   26
ُي�سنع  ومل  �لأملانية  �ل�سيطرة  ذروة 

فقط.  �سيارة  وثالثني  �أربع  �سوى  منها 
لأنها  متيز�ً  �لأك��ر  �ل�سيارة  هذه  وُتعد 
وهي  "مانهامي"-  جمموعة  قمة  متثل 
تفكر  �أن  ميكن  ما  بكل  جمهزة  �سيارة 
من  و�حدة  كانت  ولرمبا  مر�سيد�س.  به 

�أف�سل �ل�سيار�ت يف �لعامل يف وقتها.
نف�سها  �إل  متثل  ل  فهي  �ل��ي��وم  �أم���ا   
�أن  �إىل  فقط  ُيعزى  وهذ�   - لذلك  وفقًا 
مالكها �ملتحم�س قد ��ستثمر فيها �آلف 
�ل�ساعات. وقد تلقى مالك �ل�سيارة دعوة 
ح�سور  �أجل  من  ول�سيارته  له  خا�سة 
يف  للم�سنع   125 رقم  �ل�سنوي  �لعيد 
ي�سم  خا�س  معر�س  يف  وظهر  برلني، 
على  مر�سيد�س  ���س��ي��ار�ت   10 �أج��م��ل 

�لإطالق. 

�ل�سابقة  �لت�رشيبات  �آب��ل  �رشكة  نفت   
�لتي حتدثت عن �إمكانية �إطالقها خدمة 
 IMESSAGE لرت��سل �خلا�سة بها�

لنظام �أندرويد �لتابع لغوغل.
لديها  لي�س  �آبل  �أن  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
�لر�سائل  تطبيق  جمال  لتو�سيع  �لنية 
IMESSAGE خارج نظام �ل�رشكة، 
�حلالية،  �ملرحلة  يف  لي�س  �لأق��ل  على 
موؤكدة �أنها ل تفكر يف تو�سيع مثل هذه 
�خلدمات، و�أن �لأمر لي�س �رشورًيا لها، 
و�لتي  ُم�ستخدميها،  قاعدة  لأن  وذلك 

مبا  كبرة  ف��ع��ال،  جهاز  مليار  تبلغ 
يكفي لدعم �لدر��سات �جلارية يف جمال 
و�لذي  ن�سبًيا  �جلديد  �ل�سنعي  �لذكاء 

تركز عليه �ل�رشكة.
�لرئي�س  نائب  فيديريغي  كريغ  وك�سف 
�لأول مُلهند�س �لربجميات خالل �لكلمة 
�ل�سنوي  �ملطورين  ملوؤمتر  �لفتتاحية 
عمل  طريقة  عن   WWDC  2016
جديدة تدعى »�خل�سو�سية �لتفا�سلية« 
ت�سمح بجمع �لبيانات من �مُل�ستخدمني 

بدون �لتعدي على خ�سو�سيتهم.

    
بيل  �لأمريكي  �مللياردير  �ق��رتح   
�إىل  دجاجة  �أل��ف  مئة  تقدمي  غيت�س 
�لفقر،  مكافحة  �أجل  من  �لنامية  �لدول 
موؤ�س�سة  ب��ني  ���رش�ك��ة  �تفاقية  �إط���ار  يف 
"هيفر  ومنظمة  غيت�س"  وميليند�  "بيل 
�أعلن  للتنمية.  �حلكومية  غر  �أنرتنا�سونال" 
"مايكرو�سوفت"  جمموعة  موؤ�س�س  غيت�س  بيل 

بحو�يل  ثروته  تقدر  �ل��ذي 
موؤ�س�سة  �أن  دولر،  مليار   75
�أبرمت  غيت�س"  وميليند�  "بيل 
�تفاقية �رش�كة مع منظمة "هيفر 
�أنرتنا�سونال" غر �حلكومية للتنمية 
عائالت  �إىل  دجاجة  �ألف  مئة  لتقدمي 
�أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء تعي�س باأقل  يف 
رجل  �أغنى  و�عترب  �ليوم.  يف  دولرين  من 
"مايكرو�سوفت"  جمموعة  موؤ�س�س  �لعامل  يف 
�أف�سل من �قتناء  �أن تربية �لدو�جن  بيل غيت�س 
جهاز كمبيوتر للخروج من �لفقر �ملدقع. مو�سحا 

يل  بالن�سبة  �لبديهي  "من  نوت�س.كوم"،  "غيت�س  �لإلكرتوين  موقعه  على 
بع�س  �قتنى  �إن  و�سعه  �سيح�سن  �ملدقع  �لفقر  يف  يعي�س  �سخ�س  �أي  �أن 
�لدجاج". و�أو�سح �أن �لهدف من ذلك هو جعل %30 من �لعائالت �ملقيمة 
يف �لريف يف تلك �ملنطقة تربي �أنو�عا حم�سنة من �لدجاج يف مقابل 5 

% ر�هنا.
�أن  �إىل  م�سر�  �أخ��رى  حلول  �أي  من  �أف�سل  �حلل  هذ�  عائد�ت  �أن  و�عترب 
�لبي�س  ي�ساهم  فيما  ب�رشعة  تتكاثر  وهي  كثر�  تكلف  ل  �لدجاج  تربية 
وحلم �لدجاج يف توفر تغذية مفيدة للعائلة، وختم قوله "مبا �أن �لدجاج 
�سغر �حلجم ويبقى عادة قرب �ملنزل ينظر �إليه يف �لكثر من �ملجتمعات 
مع  مقارنة  بالن�ساء  مرتبط  ح��ي��و�ن  �أن��ه  على 
و�ملاعز.  �لأبقار  مثل  �لأخ��رى  �لكبرة  �ملو��سي 
�لعائد�ت  ي�ستثمرن  �لدجاج  يبعن  �للو�تي  �لن�ساء 
يف عائلتهن عادة". من جانبها نددت �حلكومية 
�لبوليفية باقرت�ح �مللياردير �لأمريكي، حيث قال 
وزير �لتنمية �لريفية �سيز�ر كوكاريكو لل�سحفيني 
"�أرى يف ذلك وقاحة لأنه لالأ�سف ما يز�ل بع�س 
)�لوليات  �لإمرب�طورية  يف  ل�سيما  �لأ�سخا�س 
�أننا مت�سولون، نحن  �إلينا على  �ملتحدة( ينظرون 
ل نعتمد على �لدجاج لقد تطورنا كثر�"، م�سيفا، 

�أن "�سعبنا �سامخ ويعرف كيف يعمل".

�لطائرة  م�رشوع  �لأمركية  ج��ورن��ال  �سرتيت  وول  �سحيفة  و�سفت   
»نا�سا«  �لأمريكية  �لف�ساء  وكالة  تعتزم  و�لتي  »�إك�س57-«  �لكهربائية 
ول  �لوقود  حترق  ل  �لتي  �لطائر�ت  لفكرة  زخمًا  مينح  باأنه  تطويرها، 
ت�سبب �نبعاثات �سارة بالبيئة. وكانت نا�سا قد �أعلنت موؤخر�ً �أنها ب�سدد 
��ستهالكًا  �أقل  �ستكون  و�لتي  »�إك�س57-«  �لكهربائية  �لطائرة  تطوير 
وخ�س�ست  �لتقليدية.  �لطائر�ت  �رشعة  من  �أعلى  ب�رشعة  وتطر  للطاقة 
»نا�سا« برناجمًا لتطوير �لطائرة »�إك�س57-«، و�أطلقت عليه ��سم �سيبتور 
بعمليات  �ملتعلقة  "�لأبحاث  لعبارة  �خت�سار  وهو   ،»SCEPTOR«

تقنية �لدفع �لكهربائي �ملتقارب �لقابل للقيا�س".
�أي�سًا  تخطط  »نا�سا«  �أن  �إل  و�حد،  لطيار  »�إك�س57-«  �لطائرة  و�ستت�سع 
�أكرب حجمًا وقادرة على حمل �ملزيد  �أخرى  5 طائر�ت كهربائية  لتطوير 
لتزويد  حمركًا   14 على  و�ستحتوي  �ل�سحنات،  عن  ف�ساًل  �لركاب،  من 

�ملر�وح �لد�فعة بالطاقة.
�أن  �إل  ماألوف،  غر  �أمر  وهو  جناحيها،  ب�سغر  �جلديدة  �لطائرة  وتتميز 
»نا�سا« تنوي تغير هذه �لفكرة يف �لطائرة »�إك�س57-«، حيث �ستزودها 
من  �ملزيد  لتوليد  �جلناحني  تبطن  �لتي  �لد�فعة  �مل��ر�وح  من  مبجموعة 
�أثناء �لإقالع. وبالتايل،  �أقوى  �لطائرة دفعة  �لهو�ئية كي متنح  �لتيار�ت 

لن تكون هذه �لطائرة بحاجة �إىل جناحني عري�سني.

صندوق النقد يخشى من تداعيات انفصال بريطانيا

تقوميهم  يف  �ل���دويل  �لنقد  �سندوق  خ��رب�ء  ق��ال   
خ��روج  �أن  �لربيطاين  لالقت�ساد  �مل��ايل  �ل�سنوي 
له  �سيكون  �لأوروب��ي  �لحتاد  من  �ملتحدة  �ململكة 
تاأثر "�سلبي وكبر" على �قت�سادها، �لذي قد يعاين 
�لتقومي  هذ�  ياأتي  �ملقبل.   �لعام  يف  �لنكما�س  من 
�ل�ستفتاء  على  ��سبوع  قبل  �لدولية  �ملالية  للهيئة 
�لذي  �لوروبي،  �لحتاد  بريطانيا يف  على ع�سوية 
�ذ�  �نه  23 يونيو. ور�أى هوؤلء �خلرب�ء  �سيجري يف 
قرر �لربيطانيون يف �ل�ستفتاء �خلروج من �لحتاد 
من  طويلة  "فرتة  �ىل  �سيوؤدي  ذلك  فان  �لوروب��ي، 
و�ل�ستثمار،  �لثقة  على  يوؤثر  قد  �لذي  �ليقني  عدم 

�ملفاو�سات  �ن  �ذ  �مل��ال،  ��سو�ق  تقلب  من  ويزيد 
حول �رشوط جديدة قد ت�ستمر �سنو�ت".   ويف تقرير 
�لكربى  �لقت�سادية  "�لتبعات  بعنو�ن  منف�سل 
�لوروبي"،  �لحت���اد  �ملتحدة  �ململكة  مل��غ��ادرة 
�لول  �ل�ستفتاء،  لنتائج  �حتمالني  �ل�سندوق  و�سع 
"غر م�سجع"، يف حال  "�سيناريو حمدود"، و�لثاين 
"مل جتر ب�سكل جيد" مفاو�سات �خلروج من �لحتاد.
�لناجت  �جمايل  منو  �سيتباطاأ  �لوىل،  �حلالة  ويف 
�لد�خلي �لربيطاين ليبلغ 1،7 باملئة هذه �ل�سنة، ثم 
1،4 باملئة يف 2017، بدل من 1،9 باملئة، و2،2 
باملئة متوقعة يف �لو�سع �حلايل. ووفق �ل�سيناريو 
�لثاين، �سيعاين �لقت�ساد �لربيطاين من �نكما�س يف 
2017 )ناق�س 0،8 باملئة( قبل �ن يتح�سن ويرتفع 

خرب�ء  يتوقع  كما   ،2018 يف  باملئة   +0،8 �ىل 
�سندوق �لنقد �لدويل. و�كد م�سوؤول يف �ل�سندوق يف 
�ل�سيناريو  حدوث  حال  "يف  �جلمعة  هاتفي  موؤمتر 

غر �مل�سجع، فان �لعو�قب �ستكون منو� �سلبيا".
باملئة  بخم�سة  حالًيا  يقدر  �لذي  �لبطالة  معدل  �ما 
يف 2016، ف�سرتفع �ىل 5،3 باملئة يف 2017 يف 
�لثاين  �ل�سيناريو  �ل�سيناريو �لول، و6،5 باملئة يف 
باملئة  �ربعة  �ىل  مبوجبه  �لت�سخم  �سرتفع  �ل��ذي 
وقال  متوقعة.  باملئة   1،9 من  ب��دل   2017 يف 
من  بريطانيا  )خ��روج  "تاأثر  �ن  �ل�سندوق  خ��رب�ء 
�لطويل على �لنتاج و�ملد�خيل  �لحتاد( على �لمد 
�لربيطانية �سيكون �سلبيا وكبر� �ي�سا، لن حو�جز 
و�ل��ق��درة  و�ل�ستثمار  بالتجارة  �ست�رش  ج��دي��دة 

ت�رشع  �ن  ميكن  "�ل�سو�ق  �ن  و��سافو�  �لنتاجية". 
من ظهور هذه �لآثار �ل�سلبية على �لمدين �ملتو�سط 
و�لبعيد بردها �ل�رشيع فور �نتهاء �لت�سويت". وتابع 
�نه يف حال �خل��روج من �لحت��اد، �سيكون  �خل��رب�ء 
�لنظام  �ن  من  �لتاأكد  �لربيطانية  �ل�سلطات  على 
�ملايل يو��سل تلقي �سيولة كافية لتجنب �نخفا�س 
�تخذها بنك  �لتي  �لمو�ل، مرّحبني باملبادر�ت  يف 
ملو�جهة  �لربيطاين(  �ملركزي  )�مل�رشف  �نكلرت� 
�لنقد  �سندوق  يف  م�سوؤول  و���رشح  �حتمال.  �ي 
�ل�سعبة  �لعمالت  تدفق  ل�سمان  �تفاقات  �ن  �لدويل 
فيها  �لكربى، مبا  �ملركزية  �مل�سارف  )�سو�ب( بني 
بع�س  "قبل  �برمت  �لمركي  �لفدر�يل  �لحتياطي 
�لوقت". وقال "يف حال نق�س يف �ل�سيولة بالدولر 

مثال، ميكن لبنك �نكلرت� تفعيل �تفاقات �سو�ب هذه". 
يف �خلارج، �ستعاين دول �خرى من خروج �لقت�ساد 
�لربيطاين �ملحتمل من �لحتاد �لوروبي، نظر� �ىل 
�همية �لعالقات �لتجارية �ملتبادلة. وهذه �لدول هي 
وكذلك  وبلجيكا  وهولند�  وقرب�س  ومالطا  �يرلند� 
�سندوق  وقال  �ملالية.  �لرو�بط  ب�سبب  لوك�سمبورغ 
و�يطاليا  و�ملانيا  "فرن�سا  �ن  تقريره  يف  �لنقد 
و��سبانيا يفرت�س �ن تكون �قل تاأثر� من دول �خرى 
�رتفاعا  �ل�سندوق  ويتوقع  �لوروب��ي.  �لحتاد"  يف 
مع  �لربيطانيون  �سّوت  حال  يف  �لنمو  معدل  يف 
�لبقاء يف �لحتاد �لوروبي. وقال �ن "�لنمو يفرت�س 
�ن يتعزز يف نهاية 2016 مع تر�جع �آثار �ل�ستفتاء 
�لتي طالته حتى �لآن". وقال خرب�ء �قت�ساديون �ن 

�لت�سويت  قبل  �حلذر  يف  بريطانية  �رشكات  �ف��ر�ط 
�دى �ىل �نخفا�س �ل�ستثمار�ت يف بد�ية �ل�سنة، مع 

�ن حمللني �آخرين نفو� ذلك.
ويف حال بقيت بريطانيا يف �لحتاد، يتوقع خرب�ء 
�لد�خلي يف نهاية  �لناجت  �رتفاع �جمايل  �ل�سندوق 
�لمر بن�سبة 2،2 باملئة يف 2017، بعد 1،9 باملئة 
يكون  �ن  �حتمال  عن  �سوؤ�ل  على  ورد�  �ل�سنة.   هذه 
�ملتحدة،  �ململكة  لقت�ساد  مفيد�  بريطانيا  خروج 
فر�سيات  �ن  �ل��دويل  �لنقد  �سندوق  يف  خبر  قال 
كذلك  �سيكون  �لمر  �ن  توؤكد  تد�ولها"  "يتم  كهذه 
باخلدمات  ح�رش�  �ملتحدة  �ململكة  تخ�س�ست  "�ذ� 
و�لزر�عة".  �لتحويلية  �ل�سناعات  قطاعي  زو�ل  مع 

و��ساف "ل نرى ذلك �سيناريو ممكنا".

وكاالت- متابعة

هيئة قناة السويس تمنح تخفيضات 
برسوم عبور ناقالت النفط العمالقة

�لنفط  ناقالت  عبور  ر�سوم  �ل�سوي�س  قناة  هيئة  ح��ددت   
�ألف   385 ب�  طن  �ألف   250 من  �أكرب  حمولة  ذ�ت  �لعمالقة 

دولر يف حالة ��ستخد�م �لقناة وخط �أنابيب �سوميد. 
جديدة  ت�سويقية  �سيا�سة  على  �ل�سوي�س  قناة  هيئة  وتعتمد 

جلذب عدد �أكرب من �ل�سفن ومنح تخفي�سات خلطوط 
�إير�د�تها خا�سة  لرفع  مالحية جديدة يف حماولة 

مع بدء عمل قناة �ل�سوي�س �جلديدة. 
�لعمالقة  �لناقالت  خا�س  بالقر�ر  من�سور  وقال 
�رشكة  مع  بالتكامل  �ل�سوي�س  قناة  تعرب  �لتي 
و�خلليج  �لعربي  �خلليج  طريق  عن  �سوميد 
رحلة  يف  �لكاريبي،  منطقة  �أو  �لأم��ري��ك��ي 

�ملن�سور  و�لفارغة، وعر�س  د�ئرية �ملحملة 
عند  دولر  �أل��ف   155 �ل�سفينة  تدفع  �أن 
من  ج��زء  وتفريغ  �جل��ن��وب  م��ن  �لعبور 
تعرب  فيما  �سوميد،  �أنابيب  يف  �حلمولة 
فارغة  بحمولة  �ل�سمال  م��ن  �لقناة 

مقابل 230 �ألف دولر. 
قناة  بهيئة  �لتحركات  �إد�رة  وطلبت 
يف  �لر�غبة  �ل�رشكات  من  �ل�سوي�س 
�لتقدم  عر�سها  م��ن  �ل�ستفادة 

طريق  ع��ن  �ل��ع��ب��ور  قبل  بطلب 
�لتوكيل �ملالحي، وحددت مدة 
�ستة �أ�سهر مهلة للتطبيق بد�أت 

من يوم �خلمي�س �ملا�سي. 
�لثالث  هو  �ملن�سور  ويعترب 

ل��ق��ن��اة �ل�����س��وي�����س خ��الل 
�لعام لعر�س تخفي�سات 
�سفن  جل��ذب  ومم��ي��ز�ت 
ج���دي���دة ل��ل��ع��ب��ور من 

بعد  خا�سة  �لقناة، 
ت��ق��اري��ر م��الح��ي��ة 
ر����س���دت زي����ادة 
ع������دد ن���اق���الت 
�لفارغة  �لنفط 

تف�سل  �ل��ت��ي 
من  �ل��ع��ب��ور 
�لرجاء  ر�أ�س 
�ل�����س��ال��ح 

من  ب����دل 
�ل��ق��ن��اة 

م�ستفيدة من �نخفا�س قيمة �لبرتول. 
وكانت هيئة قناة �ل�سوي�س قد منحت تخفي�سات �سابقة ل�سفن 
ناقالت �لنفط، بالتكامل مع نقل �لبرتول عرب �أنابيب �سوميد 
ب الإ�سكندرية،  كرير  �سيدي  حتى  �لن�سخة  �لعني  ميناء  بني 
�أقل  و�سوميد  �ل�سوي�س  قناة  خالل  من  �لعبور  قيمة  لت�سبح 

تكلفة من ��ستخد�م ر�أ�س �لرجاء �ل�سالح.

دبي- متابعة    

وكاالت - متابعة

وكاالت ــ متابعةالرياض- متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
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مؤشرات 
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