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مصر تخطط إلصدار
 صكوك سيادية دولية
2020-2019  في 

ق��ال محمد معيط وزي��ر املالية امل��ص��ري   ام��س األرب��ع��اء إن 
مصر تخطط إلص��دار صكوك سيادية دولية خالل السنة املالية 
2019-2020. وقد جتذب الصكوك املزمع إصدارها فئة جديدة من 

املستثمرين ألدوات الدين احلكومي املصرية.
كانت نشرة انتربرايز اإللكترونية نشرت في وقت سابق يوم 
األربعاء على لسان مصدر حكومي لم تسميه أن وزارة املالية 
تعتزم إق��رار تشريع جديد إلص��دار صكوك سيادية دولية للمرة 
األولى خالل 2019 حيث تستهدف مصر إصدار ما قيمته نحو 20 
مليار دوالر من السندات الدولية املقومة بعمالت مختلفة حتى 
2022. وق��ال معيط في تصريحات لرويترز ”نخطط إلصدار 

صكوك سيادية دولية خالل السنة املالية 2020-2019“.
بلغ إجمالي الدين اخلارجي ملصر 92.64 مليار دوالر في نهاية 

يونيو حزيران املاضي بزيادة 17.2 باملئة على أساس سنوي.

قطر تبيع خام الشاهني 
بعالوات أقل

قالت مصادر جتارية  امس األربعاء إن قطر للبترول باعت 
شحنتني من خ��ام الشاهني للتحميل في ديسمبر كانون األول 
بعالوات سعرية أقل باملقارنة مع الشهر السابق، مقتدية بضعف 

في سوق الشرق األوسط.
وأض��اف��ت امل��ص��ادر أن قطر للبترول باعت الشحنتني البالغ 
حجمهما 500 ألف برميل بعالوة 1.10 دوالر للبرميل في املتوسط 

فوق األسعار املعروضة خلام دبي.
وقال أحد املصادر إن شيفرون وجيه.اكس نيبون رمبا اشترتا 

الشحنتني.
ومن املقرر حتميل الشحنتني في السابع والثامن من ديسمبر 

كانون األول وفي 26 و27 منه.
وباعت قطر الشهر املاضي خام الشاهني بعالوة 1.55 دوالر 
للبرميل في املتوسط، وهو أعلى مستوى في عدة أعوام بفضل قوة 
الطلب في آسيا وفي الوقت الذي يخفض فيه مشترون كبار في آسيا 

وارداتهم من النفط اإليراني قبيل عقوبات أمريكية.

قال املنتدى االقتصادي العاملي 
إن االق��ت��ص��اد األم��ي��رك��ي تصدر 
م��س��ح��ه ال��س��ن��وي للتنافسية 
العاملية للمرة األولى منذ األزمة 
املالية التي اشتعلت بني عامي 
2007 و2009 مستفيدا من 
منهجية ج��دي��دة للتصنيف هذا 

العام.
وق��ال الكيان السويسري في 
تقريره السنوي للتنافسية الذي 
يحظى باملتابعة إن ال��والي��ات 
املتحدة هي ال��دول��ة األق��رب إلى 
”منتهى التنافسية“ وهو مؤشر 
يصنف اإلنتاجية التنافسية على 

مقياس من صفر إلى مئة.
وق���ال ال��ت��ق��ري��ر إن ال��والي��ات 
املتحدة تفوقت على سنغافورة 
وأمل��ان��ي��ا وس��وي��س��را وال��ي��اب��ان، 
األسواق األربع األخرى الكبرى، 
بنتيجة 85.6 من 100، بفضل 
ثقافتها لريادة األعمال ”النابضة 
بالنشاط“ و“قوة“ سوق العمل 

والنظام املالي.
وي��ض��ع امل��ن��ت��دى االق��ت��ص��ادي 

ال��ع��امل��ي، وه��و امل��ؤس��س��ة ذاتها 
التي تدير ملتقى دافوس لصناع 
السياسات في يناير كانون الثاني 

من كل عام، تصنيفه الذي يشمل 
140 اقتصادا استنادا إلى نحو 
عشرة محركات للتنافسية تشمل 

مؤسسات ال��دول��ة والسياسات 
التي تساهم في دفع اإلنتاجية.

وع����دل امل��ن��ت��دى ه���ذا ال��ع��ام 

منهجيته كي يحسب على نحو 
أفضل عوامل االستعداد للمنافسة 
في املستقبل، مثل توليد األفكار 
وث��ق��اف��ة ري����ادة األع��م��ال وع��دد 
الشركات التي تغير قواعد اللعبة 

باألسواق القائمة في البالد.
وك���ان���ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
تصدرت القائمة للمرة األخيرة 

من قبل في 2008.
وق����ال امل��ن��ت��دى االق��ت��ص��ادي 
ال��ع��امل��ي إن م��ن ال��س��اب��ق ألوان��ه 
وض��ع الكيفية ال��ت��ي ت��ؤث��ر بها 
السياسات التجارية إلدارة ترامب 
في اآلون��ة األخيرة على تصنيف 

الواليات املتحدة في احلسبان.
وقالت سعدية زهيدي املدير 
العام للمنتدى في بيان ”في حني 
أن م��ن ال��س��اب��ق ألوان���ه أن جتد 
طريقها إلى تقرير العام احلالي، 
فإننا نتوقع أن يكون للتوترات 
ال��ت��ج��اري��ة م���ع ال��ص��ني وبقية 
الشركاء التجاريني أث��ر سلبي 
على تنافسية الواليات املتحدة في 

املستقبل، إذا استمرت“.

في تقرير ذكر أن »االقتصادات املنفتحة أكثر تنافسية«

2008 الواليات املتحدة تسترد عرش التنافسية للمرة األولى منذ 

أميركا تسترد عرش التنافسية

تراجع  في بريطانيا أكثر من املتوقع بنفس الشهر

ارتفاع التضخم مبنطقة اليورو خالل  
سبتمبر واألساسي ينخفض

أظهرت بيانات  امس  األربعاء تسارع التضخم 
مبنطقة اليورو في سبتمبر مبا يتفق مع توقعات 
السوق وذل��ك بدعم من ارتفاع أسعار الطاقة لكن 
التضخم األساسي ال��ذي يستثني تكاليف الطاقة 

واألغذية غير املصنعة انخفض في ذلك الشهر.
وق���ال مكتب إح���ص���اءات االحت����اد األوروب����ي 
يوروستات إن أسعار املستهلكني في دول منطقة 
اليورو التسع عشرة ارتفع 0.5 باملئة عن الشهر 
السابق في سبتمبر أيلول وارتفع 2.1 باملئة على 
أساس سنوي مبا يتفق مع توقعات خبراء االقتصاد 

الذين استطلعت رويترز آراءهم.
كانت أسعار الطاقة أكبر عامل فردي ساهم في 
الزيادة السنوية حيث ساهمت مبقدار 0.9 نقطة في 
القراءة الكلية. وزادت أسعار اخلدمات 0.57 نقطة 

واألغذية واخلمور والتبغ 0.51 نقطة.
وباستثناء األسعار املتقلبة للطاقة واألغذية غير 
املصنعة، فيما يطلق عليه البنك املركزي األوروبي 
التضخم األساسي، يكون التضخم قد سجل 0.3 
باملئة عن الشهر السابق و1.1 باملئة سنويا وهو 
ما يقل عن زيادة بنسبة 1.2 باملئة في أغسطس آب 

و1.3 باملئة في يوليو متوز.
وي��ري��د امل��رك��زي األوروب���ي إب��ق��اء التضخم أقل 
من اثنني باملئة بقليل على م��دى عامني ويخطط 
لوقف برنامج شراء السندات احلكومية في السوق 
الثانوية بنهاية ال��ع��ام وال���ذي ك��ان يهدف لرفع 

التضخم صوب املستهدف.
وأظ��ه��رت بيانات ام���س  األرب��ع��اء تراجع 
التضخم ف��ي بريطانيا أكثر م��ن املتوقع في 
سبتمبر أيلول ليسجل أدنى مستوى في ثالثة 
أشهر مما سيخفف العبء عن املستهلكني الذين 
يواجهون ضغوطا مالية منذ التصويت لصالح 

االنفصال عن االحتاد األوروبي.
وق��ال مكتب اإلح��ص��اءات الوطنية إن تضخم 
أسعار املستهلكني بلغ 2.4 باملئة على أساس سنوي 
في سبتمبر أيلول مقارنة مع ارتفاعه على نحو غير 
متوقع إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في أغسطس 

آب عند 2.7 باملئة.
ويقل ذل��ك ع��ن متوسط توقعات االقتصادين 
في استطالع أجرته رويترز والذي كان يشير إلى 

انخفاض التضخم إلى 2.6 باملئة.
وق��ال مكتب اإلح��ص��اءات إن األج��ور األساسية 
زادت بأسرع وتيرة في نحو عشرة أع��وام خالل 

شهور الصيف.
يدعم هذا رؤية بنك إجنلترا املركزي بأن الفترة 
الطويلة ل��ل��زي��ادات الضعيفة ف��ي األج���ور بصدد 
االن��ت��ه��اء وأن��ه يتعني أن يرفع سعر ال��ف��ائ��دة في 

مواجهة ذلك.
وف��ي قطاع الصناعات التحويلية زادت تكلفة 
املواد اخلام، والكثير منها مستورد، 10.3 باملئة على 
أساس سنوي في سبتمبر أيلول ارتفاعا من نسبة 

معدلة بلغت 9.4 باملئة في أغسطس آب.
ويزيد هذا على توقعات جميع االقتصاديني في 
استطالع رويترز وال��ذي أشار لزيادة بنسبة 9.2 

باملئة.
وزادت شركات الصناعات التحويلية أسعارها 
3.1 باملئة مقارنة مع 2.9 باملئة في أغسطس آب 
وهو ما يزيد أيضا على جميع التوقعات في استطالع 

رويترز والتي كانت لزيادة 2.9 باملئة.
وقال مكتب اإلحصاءات إن أسعار املنازل زادت 
في أغسطس آب مبعدل سنوي 3.2 باملئة في جميع 
أنحاء بريطانيا وهي أقل زي��ادة منذ أغسطس آب 
2013 ومقارنة مع زيادة 3.4 باملئة في يوليو متوز.

علم االحتاد االوروبي

واصلت األسهم األوروبية ارتفاعها امس  
األربعاء تقودها أسهم قطاع التكنولوجيا 
بدعم من نتائج أرب��اح قوية لشركات من 
بينها ايه.اس.ام.ال الرائدة ألشباه املوصالت 

وذلك بعد بداية متعثرة للشهر.
وزاد املؤشر ستوكس 600 األوروبي 0.5 
باملئة إلى أعلى مستوى في أسبوع بعدما 
تراجع ألدن��ى مستوى في 22 شهرا خالل 
األس��ب��وع امل��اض��ي حيث تسببت املخاوف 
املتعلقة ب��زي��ادة ال��ع��ائ��د ع��ل��ى ال��س��ن��دات 
األم��ي��رك��ي��ة وت���وت���رات جيوسياسية في 

اضطراب األسواق العاملية.
وك���ان ان��ت��ع��اش ام���س  األرب��ع��اء واس��ع 
ال��ن��ط��اق ح��ي��ث ص��ع��دت جميع امل��ؤش��رات 

األوروبية الرئيسية ومعظم القطاعات.
وقفز سهم اي����ه.اس.ام.ال عشرة باملئة 
بعدما سجلت الشركة الهولندية امل��وردة 
ل��ل��م��ع��دات ل��ش��رك��ات ص��ن��اع��ة ال��ش��رائ��ح 
اإللكترونية زيادة أعلى من املتوقع في أرباح 
الربع الثالث مما سيخفف القلق بشأن تباطؤ 

سوق أشباه املوصالت.
وقالت الشركة إن الطلب على شرائح 
الذاكرة والدوائر اإللكترونية ما زال قويا 
مضيفة أنها تتوقع زيادة النمو في 2019. 
وساهم هذا في صعود أسهم التكنولوجيا 

عموما وارتفاع مؤشر القطاع 2.5 باملئة.
وك��ان م��ن ب��ني أكثر األس��ه��م ربحا سهم 
بيرسون البريطانية للنشر وأك��زو نوبل 
لصناعة مواد الطالء وارتفع كالهما أكثر من 

أربعة باملئة.
وزاد سهم روش لصناعة األدوي��ة 0.5 
باملئة بعدما حققت زي���ادة متواضعة في 

مبيعات الربع الثالث من العام.

وه��وى سهم فريسنيوس ميديكال كير 
األمل��ان��ي��ة لغسيل الكلى 15 باملئة بعدما 
خفضت الشركة أه��داف املبيعات والربح 
للعام 2018 بعد أداء ضعيف في السوق 
األميركية. وارتفع املؤشر نيكي الياباني  
امس  األربعاء مواصال تعافيه من انخفاض 
حاد األسبوع املاضي مع تعزز أسهم شركات 
التكنولوجيا بفضل انتعاش نظيراتها 

األميركية.
وأغ��ل��ق نيكي مرتفعا 1.29 باملئة إلى 

22841.12 نقطة بعد أن المس 22959.41 
نقطة في أعلى مستوى له منذ 11 أكتوبر 
تشرين األول. وصعد املؤشر القياسي لليوم 
الثاني على التوالي إثر تراجعه يوم االثنني 

إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع.
وقال سويتشير موجني كبير االقتصاديني 
في داي��وا اس.ب��ي لالستثمارات ”يبدو أن 

تراجع نيكي بلغ مداه.“
وأضاف ”أحدث انخفاض لم يكن مدفوعا 
بعوامل مقنعة - لعل السوق كانت بحاجة 

إلى تصحيح بعد صعودها القوي ونتائج 
الشركات املقبلة ستقدم األدل��ة على عوامل 

أساسية قوية لالقتصاد.“
كان نيكي صعد إلى أعلى مستوياته في 
27 عاما في الثاني من أكتوبر تشرين األول 

ثم انخفض بفعل خسائر السوق األميركية.
وصعدت األسهم األميركية أكثر من اثنني 
باملئة يوم الثالثاء منتعشة من موجة بيع 
ومستفيدة من أداء قوي لقطاع التكنولوجيا 
وأرباح قوية للشركات وبيانات اقتصادية 

تبعث على التفاؤل.
واق��ت��دت أس��ه��م ش��رك��ات التكنولوجيا 
اليابانية بنظيرتها األميركية ليرتفع طوكيو 
إلكترون ثالثة باملئة وسكرين هولدجنز 5.4 

باملئة وأدفانتست 3.5 باملئة.
واستفاد املصدرون أيضا من تراجع الني 

عن ذروته في خمسة أسابيع مقابل الدوالر.
وزاد سهم تويوتا م��وت��ور 1.3 باملئة 

وهوندا 0.9 باملئة وباناسونيك 1.2 باملئة.
وتقدم سهم مجموعة سوفت بنك 2.1 
باملئة بعد تقرير لصحيفة وول ستريت 
جورنال ب��أن أوب��ر تكنولوجيز لتطبيقات 
حجز سيارات األجرة رمبا تبلغ قيمتها 120 
مليار دوالر عند طرحها لالكتتاب العام في 

السنة القادمة.
وسوفت بنك أكبر مساهم في أوبر وكانت 
أسهمها انخفضت مطلع األس��ب��وع بفعل 
مخاوف املستثمرين بشأن عالقات الشركة 

مع السعودية.
وزاد املؤشر توبكس األوسع نطاقا 1.54 
باملئة إلى 1713.87 نقطة مع ارتفاع جميع 
القطاعات الفرعية الثالثة والثالثني عدا 

اثنني.

»نيكي« يالمس ذروته في نحو أسبوع مع صعود التكنولوجيا بفعل مكاسب أميركية

أسهم أوروبا تصعد ألعلى مستوى في أسبوع
بدعم نتائج قوية للشركات

رجل يسير أمام لوحة تعرض مؤشر نيكي
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»الوطنية اإليرانية«: وقف صادراتنا 
النفطية »مخادعة سياسية« أميركية

نقلت وكالة تسنيم لألنباء عن علي كاردر رئيس 
شركة النفط الوطنية اإليرانية قوله  امس  األربعاء 
إن دعوى الواليات املتحدة أنها ستوقف صادرات 

إيران النفطية متاما هو ”مخادعة سياسية“.
يقول املسؤولون األميركيون إنهم يستهدفون 
تقليص ص��ادرات نفط إيران إلى الصفر في مسعى 
إلجبار قادتها على تغيير سلوكهم في املنطقة. 
وتدخل العقوبات األميركية على ص��ادرات النفط 
اإليرانية حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر تشرين 

الثاني.
وقال كاردر إن الرئيس األميركي دونالد ”ترامب 

بدأ جهودا لتقليص ص��ادرات إي��ران من النفط منذ 
أشهر مضت وليس األمر أننا ينبغي أن نعتقد أنه 
سيفعل شيئا استثنائيا في ال��راب��ع من نوفمبر“ 

تشرين الثاني.
وأضاف ”الرئيس األميركي فعل كل ما بوسعه 
وهو يعلم جيدا أن وقف صادرات النفط اإليرانية هو 

مخادعة سياسية“.
تضغط اإلدارة األميركية على حلفائها خلفض 
واردات��ه��م من النفط اإليراني وتشجع السعودية 
ودول أوب��ك األخ��رى وروسيا على ضخ مزيد من 

اخلام لتعويض أي نقص.

الدوالر يصعد لليوم الثاني مع ترقب 
وقائع اجتماع املركزي األميركي

صعد ال��دوالر امس  األربعاء بعدما عزز ارتفاع 
وول ستريت الشهية للمخاطرة لكن املكاسب 
جاءت محدودة قبيل إعالن محضر اجتماع مجلس 
االحتياطي االحتادي )البنك املركزي األميركي( في 

وقت الحق يوم األربعاء.
لكن التحركات كانت ضعيفة في أسواق العملة 
مقارنة م��ع املكاسب القوية ف��ي أس���واق األسهم 
وتراجع العائد على السندات احلكومية في أسواق 
مثل إيطاليا. وزاد مؤشر ال��دوالر 0.1 باملئة إلى 
95.15 لكنه يظل أدنى نحو اثنني باملئة عن ذورته 

منذ ب��داي��ة ال��ع��ام بالقرب م��ن 97 واملسجلة في 
منتصف أغسطس آب.

وت��راج��ع اجلنيه االسترليني 0.2 باملئة إلى 
1.3158 دوالر بعدما ارتفع 0.25 باملئة يوم الثالثاء 

مع انعقاد قمة مهمة لالحتاد األوروبي.
وج���رى ت���داول ال��ي��ورو ي��وم األرب��ع��اء مقايل 

1.15575 دوالر أمريكي بانخفاض 0.2 باملئة.
وسجل اليورو 1.1622 دوالر يوم الثالثاء، وهو 
أعلى مستوى منذ أول أكتوبر تشرين األول، قبل أن 

يتخلى عن مكاسبه.

أرامكو السعودية: مرفأ ينبع
يعزز طاقة التصدير

قالت شركة النفط الوطنية 
العمالقة أرامكو السعودية  امس  
األربعاء إن مرفأ ينبع اجلنوبي 
زاد ط��اق��ة تصدير الشركة من 
الساحل الغربي للمملكة مبقدار 
ثالثة ماليني برميل يوميا من 
النفط اخل��ام وذل��ك بعد االنتهاء 
م��ن ب��رن��ام��ج إلع����ادة التأهيل 

والتطوير.
وق��ال��ت أرام��ك��و ف��ي موقعها 
على اإلنترنت ”املرفأ، الواقع 
ج��ن��وب��ي ي��ن��ب��ع ع��ل��ى ال��س��اح��ل 
الغربي للسعودية، يتكون من 

مجمع صهاريج ومرافق بحرية 
الس��ت��ق��ب��ال وت��خ��زي��ن وحتميل 

اخل��ام العربي اخلفيف واخل��ام 
العربي اخلفيف املمتاز“.

شعار شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية

20 دولة في منظمة التجارة تهاجم 
خطط »بريكست«

اع��ت��رض حتالف عريض من 
البلدان داخ��ل منظمة التجارة 
العاملية ، على الطريقة التي اقترح 
فيها االحتاد األوروبي وبريطانيا 
تقسيم احل��ص��ص التعريفية 
لوارداتهما الغذائية املشتركة 
ع��ق��ب خ�����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا من 
االحت��اد األوروب��ي “بريكست”. 
كما تعرضت املعلومات التي 
استخدمها ال��ط��رف��ان حلساب 

التقسيم النتقادات.
وف��ي اجتماع للجنة منظمة 
التجارة املعنية بحرية الوصول 
إل��ى األس���واق، أث��ارت 20 دولة 
� ضمنها 15 صنفتها منظمة 
ال��ت��ج��ارة بأنها ذات ثقل عاملي 
في الزراعة كالواليات املتحدة، 
الصني، البرازيل، والهند، عالوة 
إلى األرجنتني، كندا، كولومبيا، 
كوبا، اليابان، املكسيك، نيوزلندا، 
روسيا، تايالند وأورجواي � قلقا 

حول مقترحات االحتاد األوروبي 
إلع��ادة التفاوض على حصص 
التعريفات اجلمركية الستيراد 
املنتجات الغذائية احلساسة مثل 

حلم الضأن، واللحوم، والزبدة.
وقالت هذه البلدان إن خطط 
االحت��اد األوروب���ي غير مقبولة 
ألنها تتضمن بيانات جتارية غير 
دقيقة وغير كاملة قد تؤثر بشكل 
غير عادل في الشروط التجارية 

احلالية للمنظمة.
وانتقدت دول ع��دة املنهجية 
وال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي اقترحتها 
ب��روك��س��ل، إذ ق��ال��ت ال��والي��ات 
املتحدة “االقتراح ال��ذي قدمه 
االحت����اد األوروب�����ي، بصيغته 
احل��ال��ي��ة، ال يعكس احلقائق 
ال��ت��ج��اري��ة، وأن���ه س��ي��ؤدي إلى 
ضياع ف��رص وص��ول الواليات 

املتحدة إلى األسواق”.

هجوم واسع على منظمة التجارة

الكوجنو توقع 
 14 اتفاقا بقيمة 

مليار دوالر ملشروع 
إجنا الكهرومائي

وقعت الكوجنو اتفاقا مشتركا 
مع كونسورتيوم تقوده مؤسسة 
اخل���وان���ق ال��ث��الث��ة الصينية 
وك��ون��س��ورت��ي��وم آخ���ر ب��ق��ي��ادة 
إسبانية لتنفيذ املرحلة الثالثة من 
مشروع إجنا الكهرومائي والتي 

تبلغ تكلفتها 14 مليار دوالر.
امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة ج���زء من 
مشروع إجن��ا ال��ذي تقدر قيمته 
اإلجمالية مبا بني 50 و80 مليار 
دوالر وي��ه��دف لتشييد س��دود 
كهرومائية على نهر الكوجنو 
لكنه تأجل مرارا بسبب اإلجراءات 
احلكومية وخالفات بني الكوجنو 

وشركائها.

100 شركة عاملية تستهدف 
االستثمار في املشروعات 

األمنية السعودية
تستعد 100 شركة م��ن 19 دول��ة للمشاركة ف��ي املعرض 
السعودي الدولي لألمن الوطني والوقاية من املخاطر في الرياض 
الشهر املقبل، ال��ذي يهدف جلذب الشركات العاملية لالستثمار 
في املشروعات املستقبلية، وتقدمي حلول أمنية ووقائية مبتكرة 

بهدف تعزيز القطاع األمني والوقائي. 
وقال اللواء عبد الرحمن احلسيني؛ مساعد مدير عام الدفاع 
املدني لشؤون السالمة، إن تنظيم هذا احلدث يأتي إدراكا بأهمية 
احلاجة امللحة إلى مناقشة املشهد املستقبلي الدولي للقطاعات 
األمنية، متاشيا مع مسار التنمية االجتماعية واالقتصادية التي 
أنتجتها “رؤية اململكة 2030”.  وأوضح احلسيني خالل مؤمتر 
صحافي ميهد للعرض في الرياض، أمس، إن اململكة ممثلة في 
وزارة الداخلية، تسعى إلى جذب الشركات العاملية لالستثمار 
في املشروعات املستقبلية، وتقدمي حلول أمنية ووقائية مبتكرة 
بهدف تعزيز القطاع األمني والوقائي. وق��ال “نعمل لنصنع 
مستقبل األمن الوطني والوقاية من املخاطر، وإعداد منصة نوعية 
لتسهيل التواصل التجاري بني املصنعني احملليني والدوليني 

واجلهات احلكومية في مجال االبتكارات احلديثة.


