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حركة االسهم
نيجيريا والمغرب يوقعان 

اتفاقية مد خط ألنابيب الغاز

أوبك تلتقي مع منتجين من خارجها 
األسبوع المقبل

وزير عماني يتوقع ارتفاع سعر النفط 
لـ55 دوالرًا في 2017

المصارف اإلماراتية تستقطب 
27 مليار درهم من الخارج

أثرياء الصين يعودون 
الى اإلنفاق في الداخل

اأع��ل��ن ج��ي��ف��ري اأون��ي��ام��ا وزي���ر ال�����ش���ؤون 
واملغرب  نيجرييا  اأن  النيجريي  اخلارجية 
وقعا م�رشوعا م�شرتكا ملد خط لأنابيب الغاز 
بع�ض  اإىل  بالإ�شافة  الدولتني  اىل  �شي�شل 

الدول الأفريقية الأخرى يف اأوروبا.
الت��شل  مت  التفاقية  هذا  اإن  اأونياما  وقال 
املغربي  العاهل  بها  قام  زيارة  خالل  اإليها 
النيجريية  للعا�شمة  ال�شاد�ض  حممد  امللك 
الأنابيب  خط  م�رشوع  اأن  واأ�شاف  اأب�جا. 

�شي�شمم مب�شاركة كل اأ�شحاب امل�شلحة.
وقال اأونياما لل�شحفيني يف اأب�جا "يف هذه 
التفاقية اتفقت الدولتان على درا�شة واتخاذ 
خط  م�رشوع  ت�شجيع  جتاه  ملم��شة  خط�ات 

اإقليمي لأنابيب الغاز �شي�شل م�ارد نيجرييا 
اأفريقيا  الغاز مب�ارد عدة دول يف غرب  من 

واملغرب."
يهدف  امل�رشوع  ه��ذا  اأن  اأونياما  واأ���ش��اف 
اإقليمية مناف�شة مع  اإن�شاء �ش�ق كهرباء  اإىل 
احتمال ت��شيلها باأ�ش�اق الطاقة الأوروبية.

ومل يتم حتديد جدول زمني مل�عد بدء العمل 
يف مد خط الأنابيب اأو تكلفته.

وقال اأونياما اإن "نيجرييا واململكة املغربية 
�شناعية  جتمعات  تط�ير  على  اأي�شا  اتفقتا 
جن�بي  ال���اق��ع��ة  املنطقة  يف  متكاملة 
ال�شناعات  مثل  ق��ط��اع��ات  يف  ال�شحراء 
الزراعية  التجارية  والأن�شطة  التح�يلية 
والأ�شمدة جلذب راأ�ض املال الأجنبي وحت�شني 

القدرة على املناف�شة يف جمال الت�شدير".

�شتجتمع  اأوبك  اإن  لرويرتز،  م�شدران  قال 
اللم�شات  ل��شع  اأوب��ك  خارج  من  دول  مع 
الإنتاج  من  للحد  اتفاقية  على  الأخ���رية 
دي�شمرب  م��ن  العا�رش  يف  للنفط  العاملي 

كان�ن الأول يف فيينا.
وقت  يف  قال  قد  اأوبك  يف  م�شدران  وكان 
اأن ُيعقد الجتماع يف  اإن من املقرر  �شابق 
قال  ولكنهما  م��شك�  الرو�شية  العا�شمة 

فيما بعد اإن اخلطة تغريت.
املا�شي  الأ�شب�ع  اتفقت  قد  اأوب��ك  وكانت 
على خف�ض الإنتاج نح�1.2 ملي�ن برميل 

يف  الثاين  كان�ن  يناير  من  ابتداء  ي�ميا 
املعرو�ض  من  الفائ�ض  خلف�ض  حماولة 

العاملي من النفط وتعزيز الأ�شعار.
وتاأمل اأوبك باأن ت�شهم الدول غري الأع�شاء 
فيها بنح� 600 األف برميل ي�ميا يف هذا 

اخلف�ض. 
نح�  الإنتاج  �شتخف�ض  اإنها  رو�شيا  وقالت 

األف برميل ي�ميا.  300
تعامالت  خ��الل  النفط  اأ���ش��ع��ار  و�شجلت 
اأ�شب�عية  اأف�شل مكا�شب  الأ�شب�ع املا�شي، 
ت��شل  اأن  بعد   ،2009 يناير  منذ  ل��ه 
يق�شي  اتفاق  اإىل  اأوب��ك  داخ��ل  املنتج�ن 

بتخفي�ض الإنتاج.

اأن  ال��ُع��م��اين،  وال��غ��از  النفط  وزي��ر  ت�قع 
 2017 خالل  النفط  اأ�شعار  مت��شط  ي�شل 
55 دولراً وفقًا ل�كالة الأنباء  اإىل حدود 
ال��دول  جدية  م���ؤك��داً  "ك�نا".  الك�يتية 
اإىل حدود  الإنتاج  للنفط بخف�ض  املنتجة 
حممد  واأو�شح  ي�ميًا.  برميل  ملي�ن   1.8
بن حمد الرحمي، الأحد، اأن الدول الأع�شاء 
يف منظمة اأوبك �شتخف�ض اإنتاجها ب�اقع 
مقررات  وفق  ي�ميًا  برميل  ملي�ن   1.2
الدول  �شتخف�ض  حني  يف  فيينا،  اجتماع 
امل�شدرة للنفط من خارج اأوبك 600 األف 

برميل ي�ميًا من اإنتاجها، وفقًا ل�"ك�نا".
هذا  �شتدعم  ُع��م��ان  اأن  ال��رحم��ي،  واأك���د 
نف�شها  بالن�شب  اإنتاجها  بخف�ض  التفاق 
%3 و4%  املعلنة والتي ترتاوح ما بني 
ال��ي���م��ي، بح�شب  الإن��ت��اج  اإج��م��ايل  م��ن 
ال�كالة. واأ�شاف ل�"ك�نا" اأن اأ�شعار النفط 
خالل  الت�شاعدي  طريقها  يف  �شتك�ن 
احتمالية  مع  �شيما  ل  املقبلة  الأع����ام 
انخفا�ض الإنتاج يف بع�ض الدول النفطية 
جمال  يف  ال�شتثمارات  خلف�ض  نتيجة 
بني  يرتاوح  مبا  والغاز  النفط  ا�شتك�شاف 
مدة  خالل  دولر  ترلي�ن  و1.5  ترلي�ن 

انخفا�ض اأ�شعار النفط.

ا�شتقطبت البن�ك العاملة يف الإمارات 
بلغت  الدولة  خ��ارج  من  جديدة  ودائ��ع 
27.64 مليار درهم خالل عام )من نهاية 
 )2016 اأكت�بر  نهاية  حتى   2015 اأكت�بر 
ا�شتقطبت  ح��ني  يف   17.3% �شن�ي  بنم� 
خالل  الدولة  خ��ارج  من  جديدة  ودائ��ع  البن�ك 
ال�شه�ر الع�رشة الأوىل من العام احلايل بلغت 15.9 
البن�ك  ا�شتقطبت  بينما   ،9.27% بنم�  درهم  مليار 
ودائع من خارج الدولة خالل �شهر اأكت�بر املا�شي فقط 

بقيمة 500 ملي�ن درهم بنم� �شهري 0.27%.
الأربعة  الأع���ام  اإن  امل�شت�ى  رفيع  م�رشيف  م�شدر  وقال 
ارتفاعًا  �شهدت  احلايل  العام  من  املنق�شية  وامل��دة  الأخ��رية 
ملح�ظًا ب�شفة عامة يف حجم التدفقات املالية من اخلارج اإىل 
الدولة املتمثلة يف ودائع غري املقيمني لدى البن�ك التي بلغت اأعلى 
القن�ات  وتن�ع  ال�شتثمار  مناخ  اإىل حت�شن  ذلك  م�شت�ياتها، مرجعًا 
ما  الإم��ارات  ت�شهدها  التي  ال�شتقرار  وحالة  الدولة  يف  ال�شتثمارية 

جعلها من اأكرث دول املنطقة جذبًا لال�شتثمارات.
غري  ودائع  اأن  املركزي  للم�رشف  ر�شمية  اإح�شاءات  اأحدث  واأظهرت 
 2016 اأكت�بر  بنهاية  بلغت  الدولة  يف  العاملة  البن�ك  لدى  املقيمني 
نح� 187.39 مليار درهم باأعلى م�شت�ياتها يف نح� 7 �شن�ات مقابل 
186.89 مليار درهم بنهاية �شبتمرب املا�شي ومقابل 171.49 مليار 
درهم بنهاية 2015 و159.75 مليار درهم بنهاية اأكت�بر من العام 

املا�شي.
ووفقًا لالإح�شاءات فاإنه على �شعيد التط�ر ال�شهري �شجلت ودائع غري 
املقيمني لدى البن�ك العاملة بالدولة انخفا�شًا خالل ال�شهر الأول من 
اإىل  الرتفاع  وع��اودت  دره��م،  مليار   165.34 وبلغت   ،2016 عام 
165.92 مليار درهم بنهاية فرباير، وارتفعت بق�ة وبلغت 177.51 
اأبريل، ووا�شلت  178.26 مليار درهم يف  مليار درهم يف مار�ض ثم 
الرتفاع يف ماي� وبلغت 182.56 مليار درهم بنهاية ماي� املا�شي.

حيث كانت باأعلى م�شت�ياتها يف 6 �شن�ات وانخف�شت بنهاية الن�شف 
 170.81 اإىل  ثم  درهم  مليار   177.11 اإىل  احلايل  العام  من  الأول 
مليار درهم بنهاية ي�لي� واإىل 168.09 مليار درهم بنهاية اأغ�شط�ض 
قبل اأن تعاود الرتفاع مل�شت�يات قيا�شية يف �شهري �شبتمرب واأكت�بر 

املا�شيني.

عاد اأثرياء ال�شني اىل الإنفاق يف الداخل بعد تراجع ا�شتمر ثالثة اأع�ام 
بفعل هب�ط قيمة الي�ان وانخفا�ض الأ�شعار ف�شال عن حملة ا�شتهدفت 
ال�شلع  عمالء  ثلث  نح�  ال�شني  اأثرياء  ي�شكل  اخلارج.  من  ال�رشاء  وكالء 
الألفية اجلديدة  اثنني باملئة يف مطلع  ارتفاعا من  العامل  الفاخرة يف 
وهم الق�ى املحركة للقطاع على الرغم من انخفا�ض طفيف يف العام 

احلايل نظرا لتقلي�ض الرحالت اخلارجية ب�شبب الهجمات يف اأوروبا.
حملة  ب�شبب  املبيعات  تراجعت  املا�شية  الثالثة  الأع���ام  مدى  وعلى 
دفع  مما  والبذخ  الف�شاد  علي  بينغ  حني  �شي  ال�شيني  الرئي�ض  اأطلقها 
متاجر  لإغ��الق  فيت�ن  ل�ي  مالكة  ال.يف.ام.ات�����ض  مثل  كبرية  باأ�شماء 

ل�شيما يف مدن الفئة الثانية والثالثة.
لكن يف 2016 تق�ل دور الأزياء ومتاجر احللي وامل�شرتون اإن الأو�شاع 
ال�شتثمارات  على  يعتمد  اقت�شاد  من  للتح�ل  ال�شني  �شعي  مع  تغريت 

الكثيفة يف البنية التحتية اإىل ت�شجيع امل�شتهلكني على الت�ش�ق.
يف  طفيفة  زي��ادة  وتيفاين  ج�ت�شي  مالكة  وكرينج  بريبري  واأعلنت 
الأرباح من ال�شني ما ي�شيع ج�ا من التفاوؤل يف الأ�شابيع املهمة بني 

احتفالت عيد امليالد وال�شنة ال�شينية اجلديدة.
يف  اأكرث  ينفق�ن  اإنهم  املت�ش�ق�ن  يق�ل  وبكني  �شنغهاي  �ش�ارع  ويف 

الداخل بالفعل.

الدينار الكويتي ينخفض ألدنى سعر صرف في خمس سنوات
الأنباء  �شحيفة  ن�رشتها  خا�شة  حتليالت  اأظ��ه��رت 
الذي  الدولر  الدينار مقابل  �شعر �رشف  الك�يتية عن 
النفط  اأ�شعار  ارتفاع  الت�قيت مع  اأهمية يف هذا  يتخذ 
 12% بن�شبة   2016 يف  م�شت�ى  لأعلى  الك�يتي 
منظمة  اتفاق  عقب  وذل��ك  دولرا،   50 نح�  متجها 
الدول امل�شدرة للنفط »اأوپك«، ا�شافة اىل قرب ارتفاع 
�شعر  على  ايجابا  �شتنعك�ض  التي  المريكية  الفائدة 
ايرادات  �شتتاأثر  كيف  التحليل  ويظهر  الدولر.  �رشف 

الدولة ايجابا بارتفاع الدولر.
نح�  ت�شكل  التي  النفطية  الي��ردات  اجمايل  ان  حيث   
%90 من ايرادات م�شعرة بالدولر، وه� ما يرفع من 
امليزانية  على  ايجابيا  تاأثريا  وُيحدث  اليرادات  هذه 
العامة يف وقت متر فيه هذه امليزانية بعجز مت�قع اأن 

لل�شنة  9.5 دنانري ح�شب تقديرات وزارة املالية  يبلغ 
املالية احلالية. كما يعد ارتفاع الدولر م�ؤ�رشا �شلبيا 
م�شعرة  ومنتجاتهم  �شلعهم  ي�شت�ردون  الذين  للتجار 
بالدولر من ال�ليات املتحدة المريكي��ة اأو م�ن دول 
بالد  اىل  للم�شافر  �شلبي  اي�شا  وه�  بالدولر،  تتعامل 

العم �شام لأغرا�ض ال�شياحة والتعليم وال�شت�شف�اء.
الك�يتي مقابل  الدينار  ويف قراءة مل�شار �شعر �رشف 
اعلى  عند  و�شل  ال�رشف  �شعر  ان  يالحظ  ال���دولر، 
بداية  املا�شية يف  ال�شن�ات اخلم�ض  له خالل  م�شت�ى 
 3.618 يعادل  مبا   2011 ع��ام  من  دي�شمرب  �شهر 

دولرات لكل دينار )276.4 فل�شا لكل دولر(. 
الهب�ط  الدولر رحلة  الدينار مقابل  وبداأ �شعر �رشف 
املت�ا�شل من اعلى م�شت�ياته، حيث خ�رش الدينار من 
 5 يف  له  م�شت�ى  ادنى  حاليا  لي�شجل   9.4% قيمته 
دينار  لكل  دولرات   3.279 �شعر �رشف  عند  �شن�ات 

وبالتايل  ال�احد.   للدولر  فل��ض   305 يعادل  ما  او 
مقابل  الك�يتي  للدينار  ال�رشائية  والقيمة  القدرة  فاإن 
ال�شلع واخلدمات امل�شعرة بالدولر المريكي قد فقدت 
%9.4 من قيمتها خالل مدة اخلم�ض �شن�ات الخرية. 
وهذا ي�ؤدي اىل نتيجة اأن ال�شتهالك والنفاق بالدولر 
خ�ش��شا يف م�ا�شم ال�شفر اأ�شبح اغلى على امل�شتهلك 

الك�يتي الذي يجني ام�اله بالعملة ال�طنية.
اإىل   »HSBC« يف  مل�ش�ؤولني  زي��ارة  اأع��ق��اب  ويف 
بالبن�ك  اخلا�شة  ال�شابقة  تقديراته  ومراجعة  الك�يت 
الك�يتية فيما يتعلق بكفاءة راأ�ض املال وخم�ش�شات 
ا�ض  »ات�ض  بنك  ق��ال  والأرب����اح،  املتعرثة  القرو�ض 
حت�شن  ظل  يف  انه  الك�يتية  الأنباء  بح�شب  �شي«  بي 
الدولية  للمعايري  والمتثال  امل��ال  راأ���ض  م���ؤ���رشات 
نح�  IFRS9على  املالية  التقارير  لإع��داد  التا�شعة 
التي وردت  اأمام تقل�ض تكلفة املخاطر  يفتح املجال 

الأخرية،  ال�شن�ات  يف  الك�يتية  للبن�ك  ت�شنيفات  يف 
�شهم  ب�شاأن  ت��شيته  رفع  الربيطاين  البنك  اعلن  فقد 
بنك الك�يت ال�طني من الحتفاظ بال�شهم اإىل ال�رشاء 
FROM HOLD TO BUY، وب�شاأن �شهم بنك 
 FROM برقان من تقلي�ض امللكية اإىل ال�رشاء اأي�شا
على  حافظ  حني  يف   ،REDUCE TO BUY
ملكية  تقلي�ض  يف  بال�شتمرار  ال�شابقة  ت��شيته 

الأ�شهم يف بيت التم�يل الك�يتي. 
الك�يت  بنك  �شهمي  ان  �شي«  بي  ا���ض  »ات�ض  وق��ال 
ن�شبته  بانخفا�ض  ي��ت��داولن  برقان  وبنك  ال�طني 
%15 و%18 منذ مطلع العام حتى الآن على الت�ايل، 
بن�شبة  يقل  ب�شعر  ال�طني  الك�يت  بنك  �شهم  ويتداول 
%28 عن م�ؤ�رش ال�شعر مقابل مت��شط اجمايل القيمة 
امللكية  حق�ق  على  عائدا  يحقق  حني  يف  الدفرتية، 
امللم��شة يقارب ال� %14، كما يق�ل البنك ان ال�شعر 

امل�شتهدف لل�شهم يت�شمن ارتفاعا بن�شبة 17%.
اإنتاج  اإن  النفط،  �شناعة  يف  م�شادر  قالت  ذلك  اإىل 
ن�فمرب  يف  قليال  ت��راج��ع  اخل��ام  النفط  م��ن  الك�يت 
بينما  ي�ميا  برميل  ملي�ن   2.90 اإىل  الثاين  ت�رشين 
اأبقت الإمارات العربية املتحدة على اإنتاجها من دون 

تغري يذكر عند 3.195 ملي�ن برميل ي�ميا.
اإىل  والإم��ارات  الك�يت  قدمتها  ر�شمية  لأرقام  ووفقا 
الأول  ت�رشين  اأكت�بر  يف  الك�يت  اإنتاج  بلغ  فقد  اأوبك 
الإمارات  اأنتجت  ثالثة ماليني برميل ي�ميا يف حني 

3.188 ملي�ن برميل ي�ميا.
واتفقت اأوبك يف 30 ن�فمرب ت�رشين الثاين على خف�ض 
الإنتاج نح� 1.2 ملي�ن برميل ي�ميا ابتداًء من يناير 
املعرو�ض  تخمة  من  للحد  حماولة  يف  الثاين  كان�ن 
اأ�شعار النفط. وقال م�شدران لرويرتز  العاملي وتعزيز 
�شتجتمع مبنتجني من خارجها  اأوبك  اإن  ال�شبت  اأم�ض 

فيينا  يف  الأول  ك��ان���ن  دي�شمرب  م��ن  ال��ع��ا���رش  يف 
اإنتاج  لتقلي�ض  اتفاق  على  الأخ��رية  اللم�شات  ل��شع 
اأهم  اأح��د  الك�يتي  القت�شاد  يعد  و  العاملي.  النفط 
الأو�شط،  بال�رشق  الإقليمية  املنطقة  يف  القت�شادات 
يتمتع  اإذ  العامل،  للنفط يف  امل�شدرة  الدول  اأكرب  واأحد 
والع�امل  املق�مات  من  بالعديد  الك�يت  اقت�شاد 
اأ�شهمت يف ت�شكيل و�شناعة اقت�شاد مهم  البارزة ايل 
وم�ؤثر وجاذب اإقليميًا وعامليًا. يعد القت�شاد الك�يتي 
معظمه  على  ي�شيطر  ن�شبيًا  مفت�حا  �شغريا  اقت�شادا 
القطاع احلك�مي، ومتثل ال�شناعة النفطية يف الك�يت 
الناجت  من   50% من  اأكرث  الدولة  قبل  من  اململ�كة 
 80% و  ال�شادرات  من   95% و  الإجمايل،  املحلي 
النفط اخلام  ُي�شكل احتياطي  الإيرادات احلك�مية.  من 
يف الك�يت نح� 96 مليار برميل )15 كم³( اأي قرابة 

%10 من الحتياطي العاملي.

وزير المالية األلماني: اليونان بحاجة 
لإلصالحات وليس تخفيف الديون

اإن  ق�له،  �شي�بله  ف�لفجاجن  الأمل���اين  املالية  وزي��ر  عن  ُنقل 
�شت�شاعد  التي  هي  الدي�ن  تخفيف  ولي�ض  الهيكلية  الإ�شالحات 
الي�نان على حتقيق من� دائم والبقاء يف منطقة الي�رو لأن اأ�شعار 

الفائدة و�شداد الدي�ن ل ي�شعان اأي عبء يذكر على ميزانيتها.
الثنني  ي�م  بروك�شل  يف  الي�رو  منطقة  مالية  وزراء  و�شيلتقي 
لبحث اإجراءات ق�شرية املدى لتخفيف عبء الدي�ن عن الي�نان 
ولتقييم مدى التقدم الذي اأحرزته اأثينا يف الإ�شالحات الالزمة 

يف اإطار برناجمها الثالث لالإنقاذ.
اإذا  عما  زونتاج  ام  فيلت  مع �شحيفة  مقابلة  �شي�بله يف  و�شئل 
باأن  الأمل��ان  الناخبني  لإب��الغ  حان  قد  يك�ن  رمبا  ال�قت  كان 

خف�ض دي�ن الي�نان اأمر حتمي فقال "هذا لن ي�شاعد الي�نان.
كانت  اإذا  املطل�بة.  الإ�شالحات  اأثينا  تنفذ  اأن  "يجب 

عن  بديل  ي�جد  فال  الي�رو  يف  البقاء  تريد  الي�نان 
تنفيذ ذلك يف حقيقة الأمر ب�شكل كامل ب�رشف النظر 

عن م�شت�ى الدي�ن."
مع�شكر  يف  ك��ب��ري  ع�����ش���  وه����  �شي�بله  وق����ال 

اإن  اأجنيال مريكل  امل�شت�شارة  بزعامة  املحافظني 
عبئا  ي�شكالن  ل  الدي�ن  و�شداد  الفائدة  اأ�شعار 

�رشكاءها  لأن  الي�نانية  امليزانية  على  يذكر 
يف منطقة الي�رو خفف�ا بالفعل عن اأثينا هذه 

اللتزامات ملدة ط�يلة.
عام  يف  النتخابات  اأملانيا  و�شتدخل 

بزعامة مريكل  املحافظ�ن  وبداأ   2017
م�شهد  يف  انتخابية  حلمالت  ال�شتعداد 

من  متزايد  نح�  على  م�رشذم  �شيا�شي 
البديل  حزب  فيه  يدخل  اأن  املرجح 

املتطرف  اليميني  اأملانيا  اأجل  من 
الربملان لأول مرة.

وب����داأ ح���زب ال��ب��دي��ل م��ن اأج��ل 
اأمل��ان��ي��ا يف الف����ادة م��ن رد 

قرار  على  عنيف  �شعبي  فعل 
العام املا�شي بفتح  مريكل 

حدود اأملانيا اأمام اأكرث من 
معظمهم  مهاجر  ملي�ن 

الفارين  امل�شلمني  من 
يف  ح��رب  مناطق  من 

ال�رشق الأو�شط واآ�شيا 
واأفريقيا.

ب�شدة  وي��ع��ار���ض 
البديل من  حزب 

اأج����ل اأمل��ان��ي��ا 
امل��ن��اه�����ض 

ل���ل���ه���ج���رة 
�شة  ل�شيا ا

الذين  لالأع�شاء  اإنقاذ  برامج  بتقدمي  الي�رو  ملنطقة  احلالية 
ي�اجه�ن �شع�بات مب�جب �رشط اإجراء اإ�شالحات هيكلية.

ال�شتقرار  اآلية  وهي  للي�نان  الر�شمية  الإقرا�ض  جهات  وتق�م 
الأوروبي والبنك املركزي الأوروبي و�شندوق النقد الدويل بتقييم 
اأثينا لال�شالحات والأهداف املالية التي مت حتديدها يف  تنفيذ 
 92( ي�رو  مليار   86 اإىل  حجمه  ي�شل  الذي  لالإنقاذ  برناجمها 
وه�  املا�شي  ال�شيف  يف  عليه  التفاق  مت  والذي  دولر(  مليار 

ثالث برنامج م�شاعدات للي�نان منذ 2010.
وتاأمل الي�نان يف النتهاء �رشيعا من املراجعة و�شمان تخفيف 
اإدراج �شنداتها يف برنامج  دي�نها على املدى الق�شري حتى يتم 
الع�دة  ميكنها  وحتى  ال�شندات  ل�رشاء  الأوروب��ي  املركزي  البنك 
اإىل اأ�ش�اق راأ�ض املال قبل 2018 عندما تنتهي براجمها احلالية 

لالإنقاذ.
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