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 نفط السودان يتحول من نقمة إلى نعمة 
 اخلرطومـ  رويترز: أشعل النفط احلرب األهلية 
في السودان على مدى عقود لكنه قد يساعد اآلن 
على إحالل السالم مع اجتاه اجلنوب إلى االستقالل 

وحاجته إلى الشمال لتكرير النفط اخلام.
ــات والتوترات بني    وتتصاعد حدة التصريح
ــتفتاء  ــابقني مع اقتراب موعد االس العدوين الس
على انفصال اجلنوب في التاسع من يناير وفق 
ــالم التي أبرمت في عام ٢٠٠٥ والتي  اتفاقية الس
نصت أيضا على تقاسم الثروة والسلطة ووعدت 

بالدميوقراطية.
  وفي أكبر بلد افريقيـ  من حيث املساحةـ  يأتي 
نحو ٧٥٪ من إنتاج النفط اخلام احلاليـ  ٥٠٠ ألف 
ــمال  برميل يومياـ  من آبار في اجلنوب لكن الش

هو الذي يقوم باستغالله وتكريره ونقله.
  غير أن هذه املعادلة باإلضافة إلى حقيقة أن كلتا 
ــمال واجلنوب تعتمد اعتمادا  احلكومتني في الش
ــم خطا  كبيرا على إيرادات النفط اخلام قد ترس
ــب أي منهما في أن يتخطاه ويحول دون  ال يرغ

جتدد الصراع.
ــيد أحمد وهو خبير في قطاع    وقال السر س
الطاقة ومستشار لوزارة النفط السودانية «للنفط 
وجه سيئ.. الفساد وتأجيج احلرب. لكنه في حالة 
السودان ساعد على التقدم نحو السالم». ال ميكنهم 

حتمل توقف (تدفق) النفط ولو ليوم واحد». 
  ويأتي نحو ٩٨٪ من إيرادات حكومة اجلنوب 
شبه املستقلة التي تشكلت في عام ٢٠٠٥ من النفط. 
ويأتي نحو ٤٥٪ من ميزانية اخلرطوم من النفط 

الذي يشكل حوالي ٩٠٪ من صادراتها.
  ولم تقم أي من احلكومتني بتنويع اقتصادها 
ــتغرق حتقيق  بعيدا عن النفط منذ ٢٠٠٥ وسيس

تقدم ملموس في هذا االجتاه عدة سنوات من أي 
ــوى  من االقتصاديني. وهذا ال يدع خيارا آخر س
ــتمرارـ  بطريقة مازالت مطروحة للتفاوض  االس

ـ في تقاسم الثروة النفطية.
  وقسمت اتفاقية ٢٠٠٥ نفط اجلنوب مناصفة 
ــتخدم احلركة الشعبية لتحرير  تقريبا. وقد تس
ــودان ـ احلزب احلاكم في اجلنوب ـ الثروة  الس
النفطية للحصول على تنازالت سياسية من حكومة 
اخلرطوم يرجح أن تكون في منطقة أبيي املتنازع 

عليها في وسط البالد.
ــكان اجلنوب    وقد يكون من الصعب إقناع س
ــتمرار  ــاحل على البحر ـ باس ـ الذي ليس له س
ــم النفط في الوقت الذي يصرون فيه على  تقاس
ــمال الذي يرون أنه  ــتقالل الكامل عن الش االس

اضطهدهم لفترة طويلة.
  لذلك قد يكون من بني احللول احملتملة تسمية 
تقاسم النفط باسم آخر مثل «إيجار» أو «رسوم» 
استخدام خطوط أنابيب ومصاف ومرفأ في الشمال. 
وقال مريال أوور وزير الدولة بوزارة املالية وهو 
ــالل مؤمتر صحافي «قد يحصل  من اجلنوب خ
ــمال في نهاية املطاف على ما يصل إلى ٤٠٪  الش

من إيرادات النفط».
  وطرح مسؤولون جنوبيون إمكانية بناء مصاف 
في اجلنوب وخط أنابيب يصل إلى مرافئ كينيا 
ــمال. لكن محللني  ــتقالل عن الش املجاورة لالس
يقولون إن هذا سيكون حال سياسيا وليس احلل 
ــال نائب وزير اخلارجية  االقتصادي األمثل. وق
ــنب بارث ايدي الذي يقدم املشورة  النرويجي اس
للسودان فيما يتعلق بإدارة النفط «هذا ممكن من 

الناحية الفنية لكنهم سينفقون كثيرا جدا». 

 مزاد لبيع ٦٫٨٪ من أسهم
  «دبي األولى» للتطوير العقاري

  
  أعلن سوق الكويت لألوراق املالية عن عقد مزاد لبيع ٦٨٫١ مليون 
سهم من أسهم شركة دبي االولى للتطوير العقاري متثل ٦٫٨٪ من 
رأسمال الشركة وذلك يوم الثالثاء ٢١ اجلاري، وقال البيان ان السعر 
االبتدائي للصفقة يقدر بـ ٤٦ فلســــا للسهم الواحد بقيمة إجمالية 

٣٫١٣ ماليني دينار.
  وأضافت البورصة انه مت االتفاق بني شركة بيت االستثمار العاملي 
«حساب عمالء طرف بائع» والشركة الكويتية للتمويل واالستثمار 

«طرف مشتر مبدئيا» إلمتام الصفقة.
  وذكرت ان املزاد ســــيخضع لشــــروط وانه على من يرغب في 
دخوله ان يودع لدى وســــيطه في موعد أقصاه الســــاعة العاشرة 
من صباح الثالثاء ٢١ اجلاري شــــيكا مصدقا بقيمة تعادل ١٠٪ من 
الثمن اإلجمالي، حيث سيفتح باب املزايدة الساعة ١٢٫٤٥ ظهرا من 
يوم التنفيذ وسيرســــو املزاد الســــاعة الواحدة ما لم يتقدم مشتر 

آخر بسعر أعلى.
  وأشارت الى انه ســــتتم مراعاة الوحدات السعرية املعمول بها 
بالسوق في املزاد وانه يجوز ألي من املزايدين املزايدة بأكثر من وحدة 
ســــعرية وإذا تقدم مشتر آخر بسعر أعلى من السعر بعد مضي ٥ 

دقائق دون أن يتقدم مزايد آخر بسعر أعلى سيرسو املزاد عليه.
  وقالــــت البورصة ان من يرســــو عليه املزاد يــــودع باقي مبلغ 
الصفقة والعمولة املســــتحقة قبل الساعة الـ ١١ من صباح األربعاء 
في ٢٢ اجلاري لدى حساب الشركة الكويتية للمقاصة وال يحق له 
اســــترداد املبلغ الذي دفعه ان لم يقم بسداد ثمن الصفقة كامال في 
الوقت والتاريخ، وأوضحت ان املزاد سيقتصر على وسيط البائع 
ومن ميثل البائع ووسيط املشتري ومن ميثل املشتري املستوفيني 

للشروط. 

 نيروبـــي ـ د.ب.أ: تبدأ غانا أمس في ضخ أول إنتاجها من النفط من 
حقل جوبيلي البحري، واملتوقع أن يعطي دفعة لالقتصاد الغاني.

  وأفادت شركة النفط «تولو أويل» التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، 
والتي تقود احتاد الشـــركات الذي فاز بحق اســـتغالل احلقل، بأنه من 
املقرر أن يبدأ احلقل مباشرة في ضخ ٥٥ ألف برميل يوميا، وميكن أن 

ينتج ١٢٠ ألف برميل يوميا في غضون ستة أشهر.
  ويقدر حجم احتياطي النفط في احلقل مبا يزيد على ١٫٥ مليار برميل، 
فيما تقول شركة «تولو» إنها تعتزم استغالل احلقل ملدة ٢٥ عاما. وهناك 
حقول نفط أخرى ميكن أن تنتج كميات مماثلة، حيث قالت الشركة إنها 

تعتقد أن غانا ستكون العبا بارزا في سوق النفط في املستقبل.
  ورغـــم ذلك، فان ثمـــة مخاوف من أن يكون تدفـــق األموال املفاجئ 
سببا في أن حتل لعنة النفط على واحدة من أكثر النظم الدميوقراطية 
اســـتقرارا في افريقيا. ويخشى البعض من أن تتسبب األموال املتوقع 
أن يدرها قطاع النفط ســـنويا، وقدرها مليار دوالر، في تفشي الفساد 
على نطاق واسع ونشـــوب مشكالت مع املجتمعات احمللية كتلك التي 

شهدتها الدول الغنية بالنفط مثل نيجيريا.
  وكان رئيس غانا الســـابق جون كوفور، الذي كان يتولى الســـلطة 
وقت اكتشاف النفط في يونيو ٢٠٠٧، قال إن حكومته أعدت إطار عمل 

لضمان توزيع األموال بالتساوي.
  مـــن جانبه، قال الرئيس الغاني احلالي جـــون أتا ميلز، املتوقع أن 
يحضر مراســـم االحتفال ببدء االنتاج، إنه سيضمن شفافية التوزيع 

رغم أن التشريع اخلاص بهذه الصناعة لم يتم متريره بعد.
  يذكر أن غانا جتني مليارات الـــدوالرات بالفعل كل عام من الكاكاو 

والذهب.
  وتقول وزارة املالية في غانا إنه من املتوقع أن تشكل عائدات النفط 

ما يقرب من ٦٪ من إجمالي عائدات البالد في عام ٢٠١١. 

 هل حان الوقت للخوف من تضخم صيني؟ 

 بمعدل ٥٥ ألف برميل يومياً يرتفع إلى ١٢٠ ألفاً خالل ٦ أشهر 

 غانا تبدأ في ضخ أول إنتاجها من النفط

 «حرب العمالت» تعكس هوة متزايدة بين اقتصاديات العالم 

 بنوك األردن تعّلق آمالها على االنتعاش بالخليج
 عمان ـ رويتــــرز: تأمل البنوك األردنية في منو اقتصادي قوي في 
دول اخلليج العربية في العام القادم من أجل إنعاش االقتصاد األردني 
الذي يواجه صعوبات وكبح تعرض البنوك ملخاطر القروض املتعثرة. 
وانخفضت ارباح البنوك األردنية (ثالثة وعشــــرين بنكا) قبل خصم 
الضرائب ٢٣٪ في العام املاضي إلى ٦٩٥٫٥ مليون دينار. وحتوز هذه 
البنوك ودائع بقيمة ٣١ مليار دوالر. وتباينت نتائجها للشهور التسعة 
األولــــى من العام احلالي مما يشــــير إلى أن من املســــتبعد ان تتعافى 
البنوك قريبا. ويقــــول مصرفيون إن االحتماالت بخصوص عام ٢٠١١ 
تتوقف على انتعاش النمو االقتصادي في دول اخلليج العربية وهي 

مصدر رئيسي لتحويالت املغتربني األردنيني واالستثمارات األجنبية 
املباشرة السيما في القطاع العقاري الذي تضرر بشدة جراء التباطؤ. 
وقال الرئيس التنفيذي للبنك األهلي األردني مروان عوض «ستتوقف 
سرعة تعافي القطاع على التعافي الكامل لالقتصادات اخلليجية وذلك 
من خالل إنعاش التدفقات النقدية وحتويالت املغتربني وحتسني أجواء 
األعمال». وخرج األردن في مطلع ٢٠١٠ من أسوأ انكماش اقتصادي منذ 
عقود قلص معدل النمو إلى ٣٫٢٪. وجاء هذا عقب سنوات جتاوز فيها 
منو القروض منو الودائع حيث جذبت إصالحات الدولة لتحرير السوق 

مليارات الدوالرات من االستثمارات من الداخل واخلارج. 

 بكنيـ  رويترز: رمبا بثت أحدث 
أرقام التضخم في الصني رعدة من 
اخلوف في أوصال األسواق العاملية 
لكن في كثير من الشركات متعددة 
املراهنة على السوق  اجلنسيات 
النمو في  االستهالكية ســــريعة 
البالد يبقى املسؤولون التنفيذيون 
رابطي اجلأش وبشكل يبعث على 
الدهشــــة.  وتتعدد األسباب لكن 
ميكن اختصارها في نقطة محورية 
واحدة هي التكاليف في الصني رمبا 
ترتفع لكن النمو االقتصاديـ  ومن 
ثــــم املبيعاتـ  يتوقع أن يعوض 
أثر ذلك ويزيد عليه، وقال رئيس 
قسم الصني وجنوب آسيا بشركة 
ديل لصناعــــة أجهزة الكمبيوتر 
أميــــت ميدها متحدثــــا في بكني 
خالل قمة رويترز لالستثمار في 
الصني «التضخم مبعث قلق لكننا 
نعتقد أن اإلنفاق على التكنولوجيا 
سيستمر»، و«كان من املفترض 
أن تكون الصني جزءا من التباطؤ 
العاملــــي، لكن كما ترى، ال تباطؤ 
هنا»، وتســــارع تضخم أســــعار 
املستهلكني في الصني على مدى 
األشــــهر القليلة املاضية ليسجل 

 واشــــنطن ـ أ.ف.پ: شــــهدت 
هذه السنة توترات وازمات عدة 
على الصعيــــد املالي مثل «حرب 
العمالت» واخلالفات حول اسعار 
صرف الدوالر االميركي واليوان 
الصيني واملخاوف على مستقبل 
اليورو، عكست الهوة املتزايدة بني 
اقتصادات الدول املتطورة املأزومة 
واقتصادات الدول الناشئة املستمرة 
في حتقيق النمــــو.  وكان وزير 
املالية البرازيلــــي غيدو مانتيغا 
اول من اطلق تسمية لالزمة حني 
قال في نهاية ســــبتمبر «نعيش 
اليوم حرب عمالت دولية، تخفيضا 

معمما السعار العمالت». 
  وانتشر بعد ذلك تعبير «حرب 
العمالت» واطلق على العديد من 
اخلالفات املبيتة بــــني قادة اكبر 
القــــوى االقتصادية فــــي العالم، 
الدول االكثر تصديرا مثل الصني 
واملانيا واليابان والدول الطامحة 

   ومن املؤكد أن يقلص التضخم 
تلك اإليرادات مع تكيف الشركات 
مع ارتفاع األجور وتكاليف املواد 
اخلام وأسعار االيجارات وغيرها، 
وارتفاع األجور هو األوضح على 
نطاق واسع بعدما أفضت موجة 
اضرابــــات في مصانــــع مملوكة 
لشركات أجنبية الصيف املاضي 
إلى زيادات في األجور بنسبة ٢٠٪ 
وأكثر، وبالنسبة لالقتصاد ككل 
ارتفعت الدخول ارتفاعا كبيرا حيث 
زادت في املدن ٧٫٥٪ على أساس 
ســــنوي في الفترة من يناير إلى 
سبتمبر وارتفعت ٩٫٧٪ في املناطق 
الريفية.  لكن بالنسبة ملصنعي 
املنتجات ذات التكنولوجيا الفائقة 
والذين حتملوا معظم زيادات أجور 
التأثير كان  الصيف املاضي فإن 
محدودا. وقال ج.ت. وانغ رئيس 
مجلس إدارة ايسر «تكاليف العمالة 
ليست مسألة كبيرة مبا أنها تشكل 
نحو ٢ إلى ٣٪ من التكلفة اإلجمالية 
جلهاز كمبيوتر شــــخصي»، كما 
ارتفعت تكاليف مدخالت أخرى 
مثل خام احلديد والصلب غير أن 

شركات كثيرة تتقبل هذا أيضا. 

اميركا». غير ان الصني احملصنة 
بنســــبة منو قدرها ١٠٪ تندد بـ 
«الضغــــوط اخلارجيــــة» وقال 
الرئيس هو جينتاو ان سياســــة 
بالده «متماسكة ومسؤولة»، فيما 
حذر رئيس الوزراء وين جياباو 
من ان ارتفاع سعر اليوان بسرعة 
اكبر «سيؤدي الى افالس العديد 
من الشركات الصينية وسيتسبب 
بالبطالة.. وســــيولد اضطرابات 
اجتماعيــــة». ولم يرتفع ســــعر 
العملة الصينية خالل نحو ستة 
اشهر اال بنسبة ٢٫٥٪ في مواجهة 

الدوالر.
  ومازال صندوق النقد الدولي 
يعتبــــره «ادنى بكثير من القيمة 
الفعلية» لليــــوان. وفيما تراجع 
الدوالر بالنســــبة لــــكل العمالت 
االخرى، انخفــــض اليوان مقابل 
اليورو (بحوالي ٤٪) والني الياباني 

(بأكثر من ٥٪). 

أعلى مســــتوى في ٢٨ شهرا بلغ 
٥٫١٪ فــــي نوفمبر ممــــا يضغط 
علــــى احلكومة لبــــذل املزيد من 
أجل احتوائه الســــيما أن ارتفاع 
أسعار املواد الغذائية يستقطع من 
ميزانيات الناس، ويتزامن صعود 
التضخم مع منو قوي في االقتصاد 
الصيني حيث تقدر نســــبة منو 
الناجت احمللي اإلجمالي في ٢٠١٠ 
بنسبة ١٠٪.  ويرفع النمو دخول 
املستهلكني ـ إلى جانب األسعار ـ 
مما يغذي طفرة إنفاق يأمل مختلف 

املصنعني من منتجي الســــيارات 
الكمبيوتــــر في أن  إلى أجهــــزة 
ترفع اإليرادات في األعوام القليلة 
القادمة.   وتتوقع ايسر ثاني أكبر 
شركة كمبيوتر في العالم أن ترتفع 
إيراداتها في الصني ألكثر من مثليها 
العام القادم إلى ٢٫٥ مليار دوالر. 
وتتوقع جنرال موتورز التي باعت 
٢٫١٧ مليون سيارة في األحد عشر 
شهرا األولى من العام احلالي أن 
تفــــوق مبيعاتهــــا الصينية ٢٫٥ 

مليون سيارة في ٢٠١١.

الــــى تصدير املزيد مثل الواليات 
املتحدة ودول منطقة اليورو.

  وكان اهــــم قرار خــــالل العام 
في هــــذا الصدد هو قــــرار البنك 
املركزي الصيني السماح لسعر 
اليوان بالتقلب ضمن هامش اكبر 
قبيل قمة مجموعة العشرين في 
تورونتو (كندا) في يونيو، غير 
ان مفاعليه كانت متفاوتة. وهذا 

القرار لم يوقف انتقادات البرملانيني 
االميركيني الذين يشنون هجوما 
حادا على بكني بهذا الشأن. وقال 
الذي  السيناتور تشــــالز شومر 
الى اســــتصدار قانون  يســــعى 
الــــرد بإجــــراءات جتارية  يتيح 
«وحدها تشريعات قوية سترغم 
الصينيني على التغيير وستوقف 
هروب الوظائف والثروات خارج 

 «بريتش بتروليوم» تعتزم بيع معظم أصولها 
  في باكستان بقيمة ٧٧٥ مليون دوالر

 إســـالم آباد ـ أ.ش.أ: أعلنت شركة «بريتش 
بتروليم» عمالق النفط البريطاني انها ستبيع 
معظم أصولها في باكســـتان لشركة «يونايتد 
إنرجي جروب ليمتد» في إطار مبيعاتها لسداد 
التعويضات املستحقة عليها عن تنظيف واحتواء 
األضرار التي سببها تسرب نفطي جنم عن انفجار 

منصة نفطية تابعة لها في خليج املكسيك.
  وقالت الشركة ـ في بيان لها الليلة املاضية ـ 
انها دخلت في اتفاق لبيع جميع أصولها تقريبا 
للتنقيب واالنتاج في باكســـتان إلى «يونايتد 

إنرجي جروب ليمتد» التي تتخذ من بريطانيا 
مقرا لها.

  وأفاد البيان ـ الذي تناقلته وســـائل اإلعالم 
الباكستانيةـ  أن «يونايتد إنرجي جروب ليمتد» 
وهي شـــركة مدرجة في بورصـــة هونغ كونغ 
ستدفع لشركة «بريتش بتروليم» ما مجموعه 
٧٧٥ مليون دوالر (٥٧٤ مليون يورو) نقدا ثمنا 
لهذه األصول التي تتألف من تســـع مجموعات 
إنتاج وتنقيب في إقليم السند وأربع مجموعات 

استكشافية بحرية في بحر العرب. 

 أزمة اقتصادية غير مسبوقة تهز أوروبا
  

  بروكسل ـ أ.ف.پ: كان العام ٢٠١٠ كارثيا بالنسبة ألوروبا 
على الصعيد االقتصادي مع األزمة املالية التي حلت باليونان 
وايرلندا واستوجبت إقرار خطتي إنقاذ للبلدين تقابلهما خطتا 
ــف، ما أرغم منطقة اليورو على بدء حملة إصالح معمقة  تقش
لتخطي احملنة. وأعلنت املستشارة األملانية اجنيال ميركل ملخصة 
الوضع ان «فشل اليورو، فإن أوروبا هي التي ستفشل». والواقع 

ان األزمة مستمرة منذ العام ٢٠٠٨. 

 «الدولي»: إقبال كبير على منتجات 
البنك بمعرض الكويت للسيارات 

 .. و«الخليج للتأمين» قدمت أحدث 
منتجاتها للتأمين في المعرض 

 خالل الفترة من ١٣ إلى ١٥ الجاري

  «الصناعي» يشارك 
  في معرض «عمار يا كويت»

 اكد بنك الكويت الدولي أن مشاركته في معرض الكويت الدولي 
للسيارات ٢٠١١، الذي تنظمه شركة معرض الكويت الدولي، خالل 
الفترة من ١٢ إلى ١٨ ديسمبر اجلاري على ارض املعارض الدولية 
مبشـــرف، حتقق جناحا كبيرا، مشـــيرا الى ان جنـــاح «الدولي» 
شـــهد إقباال كبيرا من قبل الزوار للتعرف علـــى منتجات البنك 
خاصة مرابحات الســـيارات. وقال البنك في بيان صحافي ان هذه 
املشاركة تأتي ضمن اخلطة املوضوعة لتعريف اجلمهور مبنتجات 
وخدمات البنك املصرفية املوافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية، وكذلك 
تعريف زوار املعرض بخدمات متويل السيارات التي يقدمها البنك، 
والعروض اخلاصة املقدمة للعمالء من شركات التأمني وشركات 

إكسسوارات السيارات. 

 قالت شـــركة اخلليج للتأمني، ان مشاركتها في معرض الكويت 
الدولي للسيارات ٢٠١١ حققت جناحا كبيرا بطرح منتجات جديدة 
مبتكرة خالل املعرض. واوضحت الشـــركة فـــي بيان صحافي أن 
جناح الشـــركة في القاعة اخلامسة باملعرض شهد إقباال كبيرا من 
قبل الزوار للتعرف على خدمات الشركة، خصوصا اخلدمات التي 
ترتبط بنشاط املعرض، والتي كان منها العرض املميز الذي يتيح 
لكل من يقوم بعمل تأمني شامل ملركبته خالل فترة انعقاد املعرض 
عبر جميع أفرع الشـــركة واملركز الرئيسي، أو عبر موقع الشركة 
االلكتروني، احلصول مجانا على وثيقة  «تأمني أعطال املركبة على 
الطريق»، والتي تشتمل على تقدمي عدد من اخلدمات املساعدة املهمة 
على الطريق، ومنها خدمة سحب السيارة عند تعطلها أو تعرضها 
حلادث، خدمة فتح أقفال السيارة عند الضرورة، املساعدة في تبديل 
اإلطارات، خدمة املساعدة في حال نفاد الوقود، تشغيل السيارة في 

حالة ضعف البطارية، باإلضافة إلى خدمات أخرى مميزة. 

 أعلنت محفظة متويل املشاريع الصغيرة في بنك الكويت 
الصناعي عن مشاركتها في معرض «عمار يا كويت» الشبابي 
الذي أقيم خالل الفترة من ١٣ الى ١٥ ديسمبر اجلاري وبهدف 
تعزيز روح املبادرة لدى الشباب من خالل متكني املقبلني على 
خوض جتاربهم املهنية في العمل احلر من فهم مجاالت العمل 

في القطاع اخلاص ومتطلباته.
  وقالـــت في بيان صحافي انه من هذا املنطلق يأتي حرص 
احملفظة على املشاركة املســـتمرة في هذه النشاطات الفعالة 
تعزيزا ألهدافها في خلق فرص جيدة لنمو املشاريع الصغيرة 
من خالل تقدمي خدمات التمويل امليســـر لهذه املشاريع طبقا 
ألحكام الشريعة االسالمية، باالضافة الى تنمية ثقافة االبداع 

والتفرد في مجال العمل احلر. 

 رشيد الطبطبائي في جناح «الدولي» مبعرض السيارات

 الطبطبائي ومسؤولو اخلليج للتأمني

 جناح «الصناعي» في املعرض

 خريطة توضح حقول النفط المنتجة في غانا وحجم االنتاج المستهدف خالل السنوات الثالثة المقبلة 


