مؤشر آفاق التجارة العاملية يتوقع منوا معتدال للتجارة العاملية في الربع احلالي
توقع مؤشر آف��اق التجارة العاملية  2017اخل��اص مبنظمة
التجارة العاملية استمرار منو التجارة العاملية بشكل «معتدل» في
الربع االول من العام احلالي.
وعزت املنظمة في تقرير صدر مساء امس األول الثالثاء هذا

10

اخلميس  19من جمادى األولى  1438هـ 16 /من فبراير  - 2017السنة العاشرة  -العدد 2879

في الربع االخير من العام املاضي عندما بلغ املؤشر 9ر 100نقطة
متوقعا ان يسجل مع نهاية الربع االول من هذا العام  102نقطة
تقريبا .ويعزز هذا التقرير توقعات منظمة التجارة العاملية بنمو
جتارة السلع العاملية بنسبة 7ر 1في املئة خالل هذا العام.

النمو الى زيادة مبيعات السيارات وشحن احلاويات بحرا او جوا
وارتفاع طلبات التصدير سواء من دول االقتصادات الناشئة او تلك
املتقدمة اقتصاديا.
ولفت التقرير الى ان هذا النمو يعكس استقرار االقتصاد العاملي
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املرزوق يؤكد أن املشروع يخفض من انبعاثات كمية ثاني أكسيد الكربون

«الدبدبة للطاقة الشمسية» ينتج  15باملئة من استهالك قطاع النفط للكهرباء في 2021
حريصون على تعزيز جهود حماية البيئة من خ�لال تنفيذ ع��دد من مشاريع مثل إنشاء احملميات الطبيعية

املرزوق ووزير النفط العماني الدكتور محمد الرمحي أثناء افتتاح مؤمتر ومعرض الكويت العاملي للصحة والسالمة والبيئة

توقع وزير النفط ووزي��ر الكهرباء واملاء
عصام املرزوق أمس األول األربعاء أن ينتج
مشروع (الدبدبة) للطاقة الشمسية والذي

من املتوقع تشغيله في الربع الثالث من السنة
املالية  2021-2020نحو  15في املئة من
استهالك القطاع النفطي للكهرباء سنويا.

وق��ال امل���رزوق في كلمة بافتتاح مؤمتر
ومعرض الكويت العاملي للصحة والسالمة
والبيئة إن مشروع (الدبدبة) يخفض من
انبعاثات كمية ثاني أكسيد الكربون مبا
يعادل 3ر 1مليون طن سنويا .وأض��اف أن
املشروع سيتم تشييده داخل مجمع (الشقايا)
للطاقات املتجددة التابعة ملعهد الكويت
لألبحاث العلمية موضحا أنه يأتي متاشيا
مع التوجهات االستراتيجية نحو االستفادة
من تطبيقات تقنيات الطاقة املتجددة.
وذك��ر أن املشروع يؤكد التزام مؤسسة
البترول الكويتية وشركاتها التابعة بتعزيز
مفهوم احلفاظ على البيئة وتلبية الطلب
املتزايد على الطاقة النظيفة واخلالية من
االنبعاثات الكربونية.
وأش������ار ال����ى أن ات���خ���اذ ه����ذا ال���ق���رار
االستراتيجي واالستباقي نحو استخدام
م��ص��ادر ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة ل��دع��م عمليات

املؤسسة وشركاتها التابعة يستدعي دعما
الستدامة التنمية في دولة الكويت.
وأفاد بأن املؤمتر يناقش هذا العام احللول
ملواجهه حتديات احملافظة على شروط البيئة
والصحة والسالمة وس��ط استمرار أج��واء
ضعف أسعار النفط والتوجه العام للصناعة
لترشيد االنفاق وتقليل التكاليف.
وأشاد املرزوق بصناعة النفط في الكويت
باعتبار ما يسجله القطاع في مجال االلتزام
مبعايير البيئة والصحة وال��س�لام��ة على
املستوى االقليمي أو ال��دول��ي الفتا ال��ى أن
القطاع نال العديد من الشهادات واجلوائز
الدولية.
وأشار الى أن حتقيق احملافظة على البيئة
من خ�لال خفض انبعاثات الكربون يعتبر
من التوجهات التي حتظى باهتمام متزايد من
اجلميع خصوصا بعد اتفاق باريس وجولة
مفاوضات تغير املناخ في مراكش.

في ظل التغيرات التي فرضت على املهنة حول العالم

الروضان يدعو إلى مواكبة التطورات التشريعية ملهنة «احملاسبة واملراجعة»
دعا وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة
لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان إلى
ض��رورة مواكبة التطورات التشريعية على
مهنة احملاسبة واملراجعة في الكويت في ظل
التغيرات التي فرضت على املهنة حول العالم.
وقال الروضان خالل كلمته االفتتاحية في
املؤمتر املهني اخلامس للمحاسبة واملراجعة
(نحو مهنة فاعلة) اليوم االربعاء ان االزمات
املالية العاملية أدت إلى مراجعة شاملة للمهام
امللقاة على عاتق مهنة احملاسبة واملراجعة
في مجال التصنيف االئتماني وحتليل املخاطر
وتقييم االصول.
واض���اف ان تلك ال��ت��ط��ورات التشريعية
شملت جانبني االول يتمثل في ايجاد مؤسسات
وجهات رقابية على اسس تشريعية صلبة
وادوات رقابية فعالة وهو ما اض��اف ابعادا
جديدة تهدف الى تعزيز مستويات االفصاح
والشفافية وتشديد الرقابة واالش��راف على
االج���راءات املالية وتطبيق معايير حوكمة
الشركات.

خالد الروضان أثناء املؤمتر املهني اخلامس للمحاسبة واملراجعة (نحو مهنة فاعلة)

وذكر ان اجلانب الثاني يتمثل في صدور
قانون الشركات اجلديد والذي جاء استجابة

ل��ض��رورات التعديل ال��ذي تفرضه متغيرات
العصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

واك��د ال��روض��ان حتقيق الرغبة السامية
لصاحب السمو أمير ال��ب�لاد لتحويل دول��ة
الكويت م��رك��زا ماليا وجت��اري��ا ف��ي املنطقة
وتعزيز املكانة التنافسية للبالد والذي يتطلب
بنية حتتية تشريعية وتنظيمية قوية قادرة
على مواكبة التغيرات والتطورات في العالم
اخلارجي ودعم النمو االقتصادي في البالد.
وشدد على ضرورة توفير مجموعة متنوعة
من اخلدمات املساندة في البالد وفي مقدمتها
االستشارات احملاسبية والقانونية وخدمات
التدقيق واحملاسبة التي يجب ان تساير احدث
التطورات في العالم لتصبح الكويت دولة
رائدة في هذا املجال.
ودعا إلى اهمية حتويل االقتصاد الكويتي
من اقتصاد يعتمد على النفط بشكل رئيسي
الى اقتصاد تتنوع فيه مصادر الدخل بهدف
توفير بيئة اقتصادية راسخة تستغل فيها
كافة الطاقات لتحقيق ال��رخ��اء للمواطنني
وتسهم في تنمية الكويت على اسس مستدامة
وصحيحة.

يعقوب الوزان :الشركة تسخر كل إمكاناتها خلدمة املجتمع الكويتي

«كي جي إل» تطلق حملتها السنوية للتبرع بالدم
أطلقت شركة كي جي ال الرائدة
في األعمال اللوجستية في منطقة
اخلليج ودول ال��ش��رق األوس��ط
حملتها السنوية للتبرع بالدم من
قبل موظفي الشركة بالتعاون مع
بنك الدم املركزي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة
راب��ط��ة الكويت واخلليج للنقل
يعقوب الوزان إن اإلدارة التنفيذية
للشركة حترص سنويا على إطالق
حملة التبرع ب��ال��دم ب�ين موظفي

ال��ش��رك��ة ال��ذي��ن ي��س��ارع��ون لهذا
العمل اإلنساني للمساهمة في سد
احتياجات بنك ال��دم  ،مشيرا إلى
إن ه��ذه احلملة تأتي ضمن أحد
أهم أهداف املسؤولية االجتماعية
ل��ش��رك��ة ك��ي ج��ي ال ال��ت��ي تبذل
قصارى جهدها لتقدمي كافة أنواع
الدعم للنهوض باملجتمع الكويتي
ف��ي مختلف امل��ج��االت الصحية
والتعليمية واألب��ح��اث العلمية
والبيئية  ،مؤكدا على الدور الرائد

لشركة كي جي ال على م��دى 60
عاما في دع��م االقتصاد الكويتي
من خالل مشاريعها املتنوعة سواء
داخل الكويت أو في بعض الدول
العربية.
وأك���د ال����وزان ع��ل��ى إن حملة
التبرع ب��ال��دم ه��ذا ال��ع��ام شهدت
اقباال كبيرا من موظفي الشركة
ب��ه��دف جمع أك��ب��ر كمية م��ن ال��دم
للمساهمة في إنقاذ أرواح البشر
وتعظيم روح التعاون والتعاطف

ب�ين أف���راد املجتمع م��ن املواطنني
واملقيمني خاصة وإن االحتياج
للدم ال ينحصر في فئة دون أخرى.
وأك��د ال���وزان على ان ك��ي جي
ال تسخر ك��ل امكانياتها خلدمة
املجتمع الكويتي في كافة املجاالت
س����واء م��اي��ت��ع��ل��ق ب��امل��س��ؤول��ي��ة
االجتماعية أو التنمية االقتصادية
داع��ي��ا اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة حلل
امل��ش��اك��ل ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ق��ط��اع
اخلاص.

يعقوب الوزان

جدول األعمال يتضمن التعاون بني اجلامعة العربية واألمم املتحدة

املجلس االقتصادي العربي يعقد أعمال دورته الـ « »99على مستوى كبار املسؤولني
عقد املجلس االقتصادي واالجتماعي أمس
األربعاء أعمال دورته ال ( )99برئاسة اجلزائر
ومشاركة كبار املسؤولني في وزارات التجارة
والصناعة واملالية في الدول العربية.
وق��ال نائب األم�ين العام للجامعة العربية
السفير أحمد بن حلي في كلمته أم��ام اجللسة
االفتتاحية لالجتماع ان هذه الدورة تعد مشروع
ج���دول أع��م��ال اج��ت��م��اع املجلس االق��ت��ص��ادي
واالجتماعي على املستوى الوزاري املقرر عقده
غدا اخلميس.
وأوضح بن حلي ان جدول األعمال يتضمن
ع��ددا من البنود التي متثل امللف االقتصادي
واالجتماعي الذي سيعرض على القمة العربية
املقبلة امل��ق��ررة في  29م��ارس املقبل باململكة
األردنية الهاشمية الفتا الى ان القمة سيسبقها
سلسلة من االجتماعات التحضيرية الع��داد
هذه امللفات .وأشار الى أن مشروع جدول أعمال
املجلس االقتصادي واالجتماعي يتضمن أيضا
بنودا حول متابعة تنفيذ قرارات القمم السابق
ومنها ق��رارات القمة العربية -االفريقية في
دورتها الرابعة التي عقدت في ماالبو بغينيا
االستوائية في نوفمبر  2016خاصة مايتعلق
باجلوانب االقتصادية واالجتماعية.
وأض��اف أن��ه يتضمن أيضا متابعة تنفيذ

مدير ادارة التعاون االقتصادي العربي واخلليجي بوزارة املالية الكويتية يوسف حسني الرومي

(اع�لان ال��ري��اض) الصادر عن القمة الرابعة
للدول العربية ودول أمريكا اجلنوبية بالرياض
في نوفمبر  2015واالع��داد للدورة اخلامسة
لهذه القمة املقررة في فنزويال  2018خاصة
مايتعلق باجلوانب االقتصادية واالجتماعية.
ولفت بن حلي الى أن جدول األعمال يتضمن
بندا مقدما من دول��ة الكويت بشأن (ال��دورة
االستثنائية للمعرض التجاري للدول األعضاء

ف��ي منظمة التعاون االس�لام��ي املقامة ضمن
فعاليات ال����دورة الثانية مل��ع��رض الكويت
التجاري الدولي ال��ذي سيقام في الكويت في
فبراير .)2018
وذك���ر أن ج���دول األع��م��ال يتضمن أيضا
التعاون بني اجلامعة العربية واألمم املتحدة
واملنظمات املتخصصة التابعة لهما في القضايا
االقتصادية واالجتماعية.

وب�ين أن م��ح��اور أع��م��ال ال���دورة اجل��دي��دة
هي «منطقة التجارة احل��رة العربية الكبرى
وت����ط����ورات االحت������اد اجل���م���رك���ي ال��ع��رب��ي
و(االس��ت��ث��م��ار ف��ي ال���دول العربية ومشروع
األحزمة اخلضراء في أقاليم الوطن العربي»
باالضافة الى «دراسة حول انشاء مركز بيئي
عربي متخصص بالنقل املستدام وهي الدراسة
املقترحة من العراق».
ويناقش جدول االعمال بحسب بن حلي بندا
حول البرملان العربي لألطفال ومبادرة املنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم حول تعليم
األطفال العرب في مناطق النزاع خاصة في
سوريا واليمن وليبيا والعراق وفلسطني.
وقال ان جدول االعمال يناقش أيضا تقريرا
ح��ول برنامج األمم املتحدة االمن��ائ��ي حول
التنمية االنسانية املستدامة العربية لعام
 2016حتت عنوان «الشباب وآف��اق التنمية
واقع متغير» الى جانب بند حول انشاء اللجنة
العربية ملتابعة تنفيذ أهداف التنمية املستدامة
 2030في املنطقة العربية.
وتشارك دولة الكويت في اعمال االجتماع
بوفد يترأسه مدير ادارة التعاون االقتصادى
العربي واخلليجي ب��وزارة املالية الكويتية
يوسف حسني الرومي.

وأك��د احل��رص على تعزيز جهود حماية
البيئة والطبيعة من خ�لال تنفيذ ع��دد من
مشاريع مثل انشاء محميات طبيعية فيها
مئات من األشجار مبا يسهم في إعادة تأهيل
املناطق الصحراوية واحملافظة عليها.
وب�ين أن الكويت تهتم باالستثمار في
تطوير أنواع الوقود ذات احملتوى املنخفض
م��ن ال��ك��رب��ون وتطوير وس��ائ��ل نقل عالية
ال��ك��ف��اءة وال���وح���دات ال��ث��اب��ت��ة امل��ت��ط��ورة
إلنتاج الطاقة اضافة إل��ى تطوير منتجات
بتروكيماوية تتالءم مع متطلبات احملافظة
على البيئة.
وق��ال امل���رزوق إن ذل��ك يتحقق من خالل
االستثمار في مشاريع للتوسع في طاقة
التكرير والبتروكيماويات داخ��ل وخ��ارج
الكويت وم��ن خ�لال ش��راك��ات استراتيجية
تضمن منافذ آمنة للنفط الكويتي ومنافذ آمنه
للمنتجات البترولية وتطوير الكوادر احمللية

ونقل التكنولوجيا بسهولة.
وأض���اف أن دول��ة الكويت حت��رص على
إيجاد مصدر جديد للطاقة لتوفير االحتياجات
امل��ت��زاي��دة م��ن ال��وق��ود ف��ي محطات توليد
الكهرباء مع التوسع العمراني والسكاني في
البالد عن طريق زيادة االستكشاف وانتاج
الغاز الطبيعي احلر واستيراد الغاز الطبيعي
املسال بالتعاون مع اجلهات املعنية في دولة
الكويت.
وأك��د االل��ت��زام بتكريس امل���وارد املتاحة
لتحقيق ال��ري��ادة على مستوى الشركات
النفطية في مجال صحة االنسان وسالمته
واحملافظة على بيئة نظيفة مشيرا الى أنها
مسؤولية يحرص اجلميع عليها.
وحضر افتتاح املؤمتر وزير النفط والغاز
ف��ي سلطنة عمان الدكتور محمد الرمحي
وعدد من قيادات القطاع النفطي في الكويتا
واملنطقة.

سعر سلة «أوبك» يتراجع إلى  53.31دوالر للبرميل
اعلنت منظمة البلدان املصدرة للنفط (أوبك) أمس
االربعاء ان سعر سلة خاماتها تراجع أمس الثالثاء
 16سنتا ليصل إلى 31ر 53دوالر للبرميل مقابل
47ر 53دوالر يوم االثنني املاضي.
وذك���رت نشرة وك��ال��ة ان��ب��اء (اوب���ك) ان املعدل
السنوي لسعر السلة للعام املاضي بلغ 76ر40
دوالر للبرميل.
وتضم سلة (اوبك) التي تعد مرجعا في مستوى
سياسة االنتاج خام (صحارى) اجلزائري وااليراني
الثقيل و(البصارة) العراقي وخام التصدير الكويتي
وخ��ام (ال��س��در) الليبي وخ��ام (بوني) النيجيري

واخل��ام البحري القطري واخل��ام العربي اخلفيف
ال��س��ع��ودي وخ���ام (م��ري��ات) واخل���ام الفنزويلي
و(جيراسول) االنغولي و(اورينت) االك��وادوري.
وكانت اللجنة الوزارية املنبثقة عن دول (اوب��ك)
واملنتجون من خ��ارج املنظمة في فيينا اتفقوا في
 22يناير املاضي على وضع الية شهرية للرقابة
على معدالت انتاج النفط ومبا يضمن االلتزام بقرار
خفض االنتاج املتفق عليه في مؤمتري فيينا في
نوفمبر ديسمبر املاضي والقاضي بخفض االنتاج
بواقع مليون و 758الف برميل في اليوم بهدف دعم
االسعار واالستقرار في السوق النفطية.

تبدأ رحالتها إلى باتومي وكاباال وتيفات في يونيو املقبل

«فالي دبي» تضيف  3محطات جديدة في الصيف

اعلنت فالي دبي انها ستضيف
اعتبارا من يونيو املقبل  3محطات
ج��دي��دة ال���ى ش��ب��ك��ة وجهاتها
املتنامية وه��ي م��دن باتومي في
جورجيا وكاباال في اذربيجان
وتيفات ف��ي مونتنغرو والتي
ستكون وجهات صيفية موسمية
للناقلة التي ستخدمها برحالت
منتظمة خالل الفترة من يونيو
وحتى سبتمبر.
ويأتي اط�لاق ه��ذه الوجهات
اجل����دي����دة وت���دش�ي�ن ال��ش��رك��ة
لرحالتها الى مدينة بانكوك في
نوفمبر املاضي تأكيدا على توجه
الناقة الى تنويع شبكتها واضافة
امل��زي��د م��ن الوجهات السياحية
الهامة للمسافرين القادمني من
دبي ووجهاتها في املنطقة.
وج������اء االع���ل���ان ع����ن ه���ذه
ال��وج��ه��ات املوسمية استجابة
لتوجهات املسافرين من عمالء
فالي دبي فضال عن الطلب الكبير
على وجهات العطالت عبر شبكة
فالي دبي الواسعة.
وت��ع��د ف�لاي دب��ي اول ناقلة
ت��وف��ر رح�ل�ات ج��وي��ة مباشرة
م��ن االم���ارات ال��ى ك��ل م��ن كاباال
وتيفاتكما انها االولى التي تخدم
بوتامي برحالت مباشرة من دبي.
ولن يحتاج مواطنو دول مجلس
التعاون اخلليجي الى تأشيرات
دخ���ول ل��زي��ارة ه���ذه ال��وج��ه��ات
ال��ث�لاث فيما يتم منح املقيمني
في الدولة تأشيرة الدخول عند
الوصول الى املطار.
وتعقيبا على هذا االع�لان قال
غيث الغيث الرئيس التنفيذي
لفالي دبي « نتوجه بجزيل الشكر
الى السلكات املختصة في كل من
اذربيجان وجورجيا ومونتنغرو
على توفير كل التسهيالت امام
ال���زوار وال��س��ي��اح م��ن االم���ارات
ودول مجلس التعاون لزيارة هذه
ال��دول مبا فيها تسهيل اج��راءات
الدخول».
واض�������اف ال���غ���ي���ث» ن��ح��ن
مستمرون في استشراف الفرص
لتوسيع شبكة وجهاتنا وتوفير
خ��ي��ارات اك��ب��ر ام���ام مسافرينا
وخ���اص���ة ف���ي م��وس��م ع��ط�لات
الصيف .هذه الوجهات اجلديدة
وبالتكامل م��ع شبكة وجهاتنا
ستكون بوابة الستكشاف هذه
املناطق».
وم����ع ت��س��ل��م��ه��ا ل��ل��ط��ائ��رات
اجلديدة في العام اجلاري تستمر
ف�لاي دب��ي ف��ي توسيع وتعزيز

فالي دبي تسعى إلى توسيع وجهاتها

شبكتها ال��ت��ي تضم ال��ي��وم 93
وجهة في  44دول��ة حول العالم
متتد من ايكاتنبيرغ في الشمال
وبانكوك في الشرق الى زجنبار
في اجلنوب وبراغ في الغرب.
وستخدم ف�لاي دب��ي مدينة
باتومي اجلورجية بثالث رحالت
اسبوعيا وه��ي ستكون وجهة
للناقلة في جورجيا بعد تبليسي
العاصمة .اما كاباال فستخدمها
الناقلة بواقع رحتلني اسبوعيا
وهي الوجهة الثانية لفالي دبي
في اذربيجان بعد العاصمة باكو.
كما سيتم خدمة مدينة تيفات
ف��ي مونتنغرو ب��واق��ع رحلتني
اسبوعيا وهي اول وجهة للشركة
الى هذا البلد بعد رحلة ترويجية
قامت بها الناقلة في اكتوبر من
العام املاضي بالشراكة مع بورتو
مونتنغرو.
ومن جهته قال جيهون ايفندي
ن��ائ��ب رئ��ي��س اول للعمليات
التجارية في االم��ارات واالحتاد
االوربي والشرق االوسط والدول
املستقلة « ن��ح��ن واث���ق���ون من
ان الطلب على ه��ذه الوجهات
سيكون كبيرا على الدرجتني
االقتصادية واالع��م��ال .كما ان
االه��ت��م��ام ب��وج��ه��ات ال��ع��ط�لات
غير التقليدية يشهد من��وا جيدا
وخاصة من اس��واق دول مجلس
التعاون اخلليجي وه��ذه امل��دن
توفر خيارات مثالية للباحثني
عن عطالت الشواطئ او املعالم
السياحية في املدن.

باتومي  ،جورجيا
ستسير ف�لاي دب��ي  3رح�لات
اسبوعيا ب�ين دب��ي وب��ات��وم��ي في
الفترة م��ن  22يونيو وحتى 30
سبتمبر اي��ام الثالثاء واخلميس
والسبت.

وتعد املدينة ثاني اكبر مدن
جورجيا بعد العاصمة تبليسي
،وتقع على ساحل البحر االس��ود
جنوب شرق البالد.وتعد باتومي
وجهة سياحية معروفة تشتهر
مبنتجعاتها البحرية التي تعج
ب��احل��رك��ة وخ��اص��ة خ�لال شهور
الصيف ال��داف��ئ��ة .كما انها ميناء
هام مزدهر لبناء السفن واالطعمة
اجلاهزة والصناعات اخلفيفة.

كاباال ،اذربيجان
ستخدم فالي دبي هذه الوجهة
بواقع رحلتني اسبوعيا بني دبي
وكاباال في الفترة من  22يونيو الى
 17سبتمبر  2017اي��ام اخلميس
واالحد.
وتعرف هذه املدينة ايضا باسم
غاباال وه��ي عاصمة اقليم غاباال
الذي يعد من اغنى مناطق البالد من
حيث االماكن التاريخية واالثرية.
وهي وجهة سياحية بارزة كونها
جتمع بني اع��ت��دال املناخ ووج��ود
ال��غ��اب��ات واجل��ب��ال واملنتجعات
العالجية واحلياة الفطرية.

تيفات  ،مونتنغرو
س��ت��ق��وم ف�ل�اي دب���ي بتسيير
رحلتني اسبوعيا بني دبي وتيفات
ف��ي الفترة م��ن  23يونيو وحتى
 25سبتمبر  2017في ايام االحد
واجلمعة.
وتعد تيفات منتجعا سياحيا
مشهورا وه��ي تسعى الن تكون
مركزا للسياحة البحرية ملنطقة
جنوب االدري��ات��ي��ك��ي .وتقع هذه
املدينة الساحلية في جنوب غرب
م��ون��ت��ن��غ��رو وت��ش��ت��ه��ر مبناخها
امل��ع��ت��دل وجمالها الطبيعي كما
انها ال تبعد كثيرا عن دوبروفنيك
الكرواتية والبوسنة والهرسك.

