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حركة األسهم نمو منطقة اليورو يتفوق على االقتصاد 
األميركي

أقل مستوى إلنتاج األرز في كوريا 
الجنوبية منذ 40 عامًا

مصر تبرم عقدًا مع كندا لتزويدها بـ 12 طائرة 
نقل مسافرين لتنظم إلى أسطولها الجوي

غرفة التجارة العربية - البريطانية تحتفل بمرور أربعة عقود من التجارة 
بين بريطانيا والعالم العربي

االقت�ص��ادي  للنم��و  ال�صن��وي  املع��دل  تف��وق 
يف منطق��ة الي��ورو عل��ى مع��دل من��و االقت�صاد 
االأمريك��ي يف الرب��ع الثالث من الع��ام اجلاري، 
وتتج��ه 2017 الأن ت�صب��ح اأف�صل �صنة من حيث 
النم��و يف منطق��ة العمل��ة املوح��دة من��ذ انهيار 
اأ�ص��واق املال قب��ل ع�رش �صنوات. وكان��ت اأملانيا 
عاماًل رئي�صًا يف حتقيق النمو ولكن بع�ض الدول 
الت��ي كان��ت تتخل��ف عن املنطق��ة مث��ل اإيطاليا 
اأظه��رت بوادر تع��اف.  واأك��د »مكت��ب االإح�صاء 
االأوروب��ي« )يورو�صتات( التقديرات االأولية لنمو 
اإجم��ايل الناجت املحل��ي يف منطق��ة اليورو 0.6 
يف املئة يف الربع الذي ميتد يف الفرتة من متوز 
)يوليو( اإىل اأيلول )�صبتم��ر( املا�صيني، مقارنة 

بالرب��ع ال�صاب��ق. وعلى اأ�صا�ض �صن��وي بلغ معدل 
النمو 2.5 يف املئة.

ويزي��د الرقم عن املع��دل ال�صنوي لنم��و اقت�صاد 
الوالي��ات املتحدة البال��غ 2.3 يف املئة، والذي 
كان عادة ما يتخطى النمو يف منطقة اليورو اإال 
اأن اأرق��ام النمو على اأ�صا���ض ف�صلي يف الواليات 
املتح��دة تزيد بن�صب��ة طفيفة ع��ن منطقة اليورو 
عن��د 0.7 يف املئ��ة. وقال االقت�ص��ادي يف »اآي 
ان جي« بريت كول��ني اإن »التعايف القوي ل�صوق 
العم��ل ومن��و اأ�ص��واق الت�صدير و�صيا�ص��ة التي�صري 
النق��دي وحت�ص��ن ظ��روف االإقرا���ض وت�صخم��ًا 
ث��ل عنا�رش قليلة م��ن عوامل مواتية  معت��داًل، متمُ
�صهده��ا اقت�صاد منطقة الي��ورو«. وتابع »نتيجة 
ذل��ك قد يك��ون هذا اأق��وى عام ملع��دل النمو منذ 

العام 2007.

تراج��ع   ، ن���رشت  اقت�صادي��ة  بيان��ات  اأظه��رت 
اأق��ل  اإىل  اجلنوبي��ة  كوري��ا  يف  االأرز  حم�ص��ول 
م�صتوى له منذ 40 عامًا، يف ظل جهود احلكومة 
ملواجهة الفائ�ض الكب��ري من املعرو�ض من هذه 
ال�صلع��ة يف االأ�صواق على مدار عام. وو�صل اإنتاج 
كوري��ا اجلنوبية من االأرز خالل العام احلايل اإىل 
3.97 مليون طن بانخفا�ض ن�صبته %5.3 عن 

العام املا�صي الذي �صجل 4.2 مليون طن.
الك��وري  االإح�ص��اء  مكت��ب  بيان��ات  وبح�ص��ب 
اجلنوب��ي، فاإن كميات اإنت��اج العام احلايل االأقل 

منذ 1980 عندما بلغ االإنتاج 3.55 مليون طن. 
وكان اإجم��ايل امل�صاحة املزروع��ة باالأرز خالل 
الع��ام احلايل تراجعت بن�صب��ة %3.1 �صنويًا اإىل 

754713 هكتاراً.
وم��ن املتوق��ع و�صول حج��م ا�صته��الك االأرز يف 
كوري��ا اجلنوبي��ة خ��الل الع��ام احل��ايل اإىل 3.7 
ملي��ون طن، م��ا يعني وجود فائ���ض يف االإنتاج 
املحل��ي ق��دره 300 األ��ف ط��ن تقريب��ًا. وكان��ت 
احلكوم��ة الكوري��ة ق��د اأعلن��ت يف وق��ت �صاب��ق 
اعتزامه��ا �رشاء 720 األف طن من حم�صول االأرز 
للع��ام احلايل، بهدف �صمان ا�صتقرار االأ�صعار يف 

ال�صوق املحلية.

 اأعلن��ت �رشك��ة م���رش للط��ريان ع��ن اإبرامه��ا 
�صفقة �رشاء 12 طائرة من �رشكة بومباردييه 
الكندي��ة بقيم��ة 1.1 ملي��ار دوالر، وذلك على 
هام�ض معر���ض دبي للطريان بح�صور �رشيف 

فتحي وزير الطريان املدين امل�رشي.
 CS300 وتع��د طائ��رة بومبارديي��ه الكندية
واح��دة م��ن اأه��م الطائ��رات الت��ي ت�صدره��ا 
ال�رشك��ة، حي��ث مت االإع��الن ع��ن اأول طائ��رة 
م��ن ه��ذا الط��راز يف اأغ�صط���ض ع��ام 2013، 
االأوروبي��ة  ال�ص��وق  ال�رشك��ة  ب��ه  وا�صتهدف��ت 
وبنجاح��ه انت�رش هذا الطراز ليدخل يف ال�صوق 
االأمريكية واالإفريقي��ة، ولعل ال�صفقة االأخرية 
الت��ي عقدتها م�رش للطريان ب�رشاء 12 طائرة 

م��ن ه��ذا الط��راز يف اأول تع��اون م�صرتك بني 
ال�رشكتني.

وتاأت��ي اأبرز موا�صفات هذا الط��راز اأنه يتمتع 
بح��د اأق�ص��ى للمقاعد 126 مقع��د، بواقع 16 
مقعد عل��ى درجة رجال االأعم��ال 110 مقعد 
على الدرجة ال�صياحية، كما اأنه ت�صل �رشعتها 
تقط��ع  اأن  وميكنه��ا  ال�صاع��ة  يف  ك��م   870
م�صاف��ات ت�ص��ل اإىل 6100 ك��م يف الرحل��ة 
الواح��دة، كما اأنه ميكن اأن تط��ري على ارتفاع 
ي�صل اإىل 12500م، وطول الطائرة ي�صل اإىل 
38م ، وارتفاع مق�صورتها ي�صل اإىل  2.13م.
الطائ��رات  اأف�ص��ل  م��ن  الط��راز  ه��ذا  ويع��د 
امل�صتخدمة يف الرح��الت االإقليمية واملحلية، 
كما اأنها توفر ن�صب��ة ا�صتهالك وقود ت�صل اإىل 

.%  15

العربي��ة  التج��ارة  غرف��ة  احتفل��ت 
عل��ى  40 عام��ًا  الريطاني��ة مب��رور   -

تاأ�صي�صها يف العا�صمة الريطانية لندن .
واأعرب��ت االأم��ني الع��ام والرئي���ض التنفي��ذي 
للغرف��ة الدكت��ورة اأفن��ان ال�صعيب��ي يف الكلم��ة 
االفتتاحي��ة باحلفل، عن امتنانه��ا وتقديرها لكل 
م��ن اأ�صه��م يف م�ص��رية الغرف��ة ب�صكل خا���ض وعلى 

العالقات التجارية العربية الريطانية ب�صكل عام .
واأ�صاف��ت باأن االحتفال مب��رور اأربعة عقود من ال�رشاكة 
�صيك��ون ركي��زة اأ�صا�صية لبداي��ة حقبة جديدة م��ن الفر�ض 
فت��ح عق��ب خ��روج بريطاني��ا م��ن االحتاد  اجلدي��دة الت��ي �صتمُ
االأوروب��ي وال��روؤى الطموح��ة الت��ي اأطلقته��ا العديد م��ن الدول 
العربي��ة موؤخرا والتي ته��دف للتنويع االقت�ص��ادي يف العديد من 

املجاالت.
ظه��ر االأرق��ام ال�ص��ادرة ع��ن مكتب اململك��ة املتح��دة لالإح�صاءات  وتمُ
الوطني��ة اأن ال�ص��ادرات الريطانية لالأ�صواق العربي��ة بلغت 18.7 مليار 
تجاوزة بذل��ك ال�صادرات لنف�ض الفرتة من  جني��ه ا�صرتليني عام 2016، ممُ
ال�صني والهند والرازيل جمتمعة التي بلغت 18.6 مليار جنيه ا�صرتليني.

م��ن جانبها نوهت ع�صو جمل���ض اللوردات الريطاين رئي�صة غرفة التجارة 
العربي��ة - الريطاني��ة البارون��ة اليزابيث �صيم��ون بالدور ال��ذي تقوم به 
الغرف��ة خ��الل االأرب��ع عق��ود املا�صي��ة يف تنمي��ة العالقات ب��ني اململكة 
املتح��دة واأ�صدقائه��ا يف الع��امل العربي، حي��ث �صهدت تلك الف��رتة تو�صعًا 

كبرياً يف التبادل التجاري وال�صناعي واخلدمي بني اجلانبني.
وفيما يتعلق بالنظرة امل�صتقبلية، اأو�صحت �صيمون اأن خروج بريطانيا من 
االحت��اد االأوروب��ي �صيحدث تغي��رياً كبرياً يف عالقاته��ا التجارية مع دول 
املجموعة، و�صت�صعى حكومة اململكة املتحدة لعقد �رشاكات جتارية جديدة، 
م��ن املوؤكد اأن تقوم غرفة التجارة العربية- الريطانية على �صوئها بدور 
فاع��ل يف تعزيز التعاون بني بريطانيا وال��دول العربية ال�صديقة. وتناول 
مع��ايل االأم��ني الع��ام جلامع��ة ال��دول العربية اأحم��د ابو الغي��ط يف كلمته 
االأو�ص��اع التي تعي�صها منطقة ال�رشق االأو�صط وما تتطلبه املرحلة املقبلة 
م��ن التعاون بني الدول العربية فيما بينه��ا ومع بقية دول العامل من اأجل 

حتقيق اال�صتقرار وتهيئة املناخ املنا�صب للتجارة واال�صتثمار.
واأثن��ى مع��ايل االأمني العام ل��دول جمل�ض التع��اون لدول اخللي��ج العربية 
الدكت��ور عب��د اللطي��ف بن را�ص��د الزياين على ال��دور الفعال ال��ذي ت�صطلع 
ب��ه غرف��ة التج��ارة العربي��ة - الريطاني��ة يف تعزيز العالق��ات التجارية 
ب��ني اململكة املتح��دة ودول املجل�ض على اخل�صو���ض، مبينًا اإن من دالئل 
جناح��ات الغرفة ارتفاع م�صتوى التبادل التجاري بني اجلانبني من ت�صعة 
ملي��ار دوالر اأمريكي يف ع��ام 2001 اإيل 30 مليار دوالر يف عام 2015 

م. وخاط��ب احلف��ل وزير �ص��وؤون ال���رشق االأو�صط يف احلكوم��ة الريطانية 
األ�ص��رت بريت قائ��اًل اإن التحديات التي تواجهه اإقت�ص��ادات الدول يف القرن 
احل��ادي والع�رشين تتطلب مزيداً م��ن التعاون واالنفت��اح لتحقيق رغبات 

املواطنني واال�صتفادة من القدرات والفر�ض املتاحة.
واأ�ص��ار اإىل اأن التح��والت الكب��رية الت��ي ت�صهده��ا خمتل��ف دول العامل مبا 
فيه��ا الدول العربية من اجتاه لتنوي��ع م�صادر الدخل وتن�صيط دور القطاع 
اخلا���ض اإ�صاف��ة اإىل ارتفاع ع��دد ال�ص��كان وتو�صعة املدن �صتوج��د فر�صًا 
كب��رية للتعاون ب��ني الدول ،مبين��ًا اأن الفر�ض املتاح��ة يف الوطن العربي 
والتغريات املنتظرة بعد خروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي من �صاأنهما 
اأن يدفع��ا بعجل��ة التعاون ب��ني اجلانب��ني مل�صتويات كبرية خ��الل الفرتة 
املقبل��ة معراً ع��ن ثقته يف اإ�صه��ام غرفة التج��ارة العربي��ة- الريطانية 

ب�صكل فاعل يف ذلك.
ويف نهاي��ة احلف��ل كرم��ت الغرف��ة ال�صخ�صي��ات والفعالي��ات الريطاني��ة 
والعربي��ة وال���رشكات التي عملت عل��ى دعم العالقة ب��ني اململكة املتحدة 

والدول العربية يف املجال التجاري والعالقات االقت�صادية.
ح���رش املنا�صبة نائب رئي���ض بعثة �صفارة خادم احلرم��ني ال�رشيفني لدى 
اململك��ة املتحدة عبداملوؤمن حممد ���رشف وامللحق التجاري بندر بن علي 
ر�ص��ا، وع��دد من ال�صف��راء العرب واأع�ص��اء ال�صلك الدبلوما�ص��ي العربي يف 
اململك��ة املتحدة، وعدد م��ن رجال االأعمال يف القطاع��ني اخلا�ض والعام 

من العامل العربي واململكة املتحدة.

تريليون دوالر خسائر االستثمارات النفطية عالميًا

ك�ص��ف معايل حمم��د باركيندو االأم��ني العام ملنظمة 
الدول امل�صدرة للنفط »اأوبك«، عن خ�صائر ا�صتثمارات 
قط��اع النفط العاملي بنحو تريليون دوالر خالل عام 
2015 - 2016، نتيجة لتوقف عدد من امل�صاريع، 
واإلغ��اء عدد اآخ��ر وبن�صب��ة بلغت %27 م��ن اإجمايل 

اال�صتثمارات ال�صابقة.
وق��ال باركين��دو يف ح��وار �صحف��ي عل��ى هام���ض 
للب��رتول  اأبوظب��ي  م�صاركت��ه يف معر���ض وموؤمت��ر 
يف  اال�صتثم��ارات  »�صه��دت   :»2017 »اأديب��ك 
قط��اع النف��ط والغ��از تراجع��ًا بن�صب��ة بلغ��ت 27% 
ومب��ا قيمت��ه تريلي��ون دوالر خ��الل عام��ي 2015 
و2016«، م�صيف��ًا اأن بيانات »اأوبك« قدرت اإجمايل 

اال�صتثم��ارات املفقودة �صواء على �صعيد امل�رشوعات 
املوؤجلة اأو امللغية بنحو تريليون دوالر.

وتابع باركيندو: »�صه��د عام 2017 موؤ�رشات لعودة 
اال�صتثمارات يف قط��اع النفط والغاز، بيد اأنها ترتكز 
ب�ص��كل رئي���ض يف امل�صاري��ع ق�ص��رية امل��دى ولي�صت 
طويل��ة املدى التي يعتمد عليها القطاع«، وا�صفًا تلك 
احلالة ب�»التطور املث��ري للقلق« والناجم عن الرتاجع 
ال��ذي عانى منه القط��اع خالل العام��ني املا�صيني، 
واملتمث��ل يف تراج��ع اال�صتثم��ارات، واإحجام البنوك 
والدائن��ني ع��ن تق��دمي القرو���ض، م��ا �ص��كل تهدي��داً 
الإمدادات النفط يف امل�صتقبل، خا�صة اأن النفط يتطلب 
ا�صتمراراً يف اال�صتثم��ارات مت�صقة لي�ض لتلبية الطلب 
فح�ص��ب، بل ملواجهة الرتاج��ع يف االإنتاج الناجت عن 
التغ��ريات الطبيعية من زالزل وبراكني واملقدر بنحو 

%4 �صنويًا.
واأ�صاف: يب��دو االآن اأننا يف طريقنا للخروج من هذه 
االأزم��ة، حيث بداأت تلوح عالمات عودة اال�صتثمارات 
على قلتها، حي��ث اأدى �صح هذه اال�صتثمارات لتاأجيل 

بع�ض امل�صاريع واإلغاء اأخرى.

ولفت اإىل اأن م�صاورات تدور يف الوقت احلايل بقيادة 
اململك��ة العربي��ة ال�صعودية التي تراأ���ض منظمة اأوبك 
ه��ذا الع��ام، بغي��ة الو�صول الإجم��اع لتمدي��د خف�ض 
اإنتاج النف��ط للحفاظ على ال�ص��وق وتقرير اال�صتقرار، 
لكن من ال�صع��ب احلديث عن �صدور اأي قرار عن هذه 
امل�صاورات خ��الل اجتماع »اأوبك« القادم، معربًا عن 

تطلعه ملوؤمتر ناجح.
وق��ال: »نح��ن االآن نحتف��ل مب��رور عام عل��ى اإعالن 

التع��اون التاريخي الذي وقع الع��ام املا�صي وجمع 
24 دولة للمرة االأوىل تابعة الأوبك وتلك التي خارج 
املنظم��ة«، م�ص��رياً اإىل اأن اللجنة الوزاري��ة امل�صرتكة 
ملتابع��ة اتف��اق اخلف���ض، تت�صكل من جان��ب »اأوبك« 
م��ن الكويت واجلزائ��ر وفنزويال ومن خ��ارج »اأوبك« 
من رو�صيا وعمان، وتقوم هذه اللجنة بتزويد املوؤمتر 
مبخرج��ات م�صاوراته��ا واتخ��اذ الق��رارات املنا�صبة 

على �صوئها.
وفيم��ا يتعل��ق باأ�صع��ار النف��ط يف امل�صتقب��ل، اأو�صح 
باركين��دو اأن ال��دول �ص��واء اأع�ص��اء »اأوب��ك« اأو التي 
خ��ارج املنظم��ة، تعم��ل عل��ى ت��وازن ال�ص��وق، وعلى 
متغري واح��ٍد يتمثل يف املخزون، حي��ث اأدت الزيادة 
الكب��رية يف االإنتاج واملخزون خ��الل عامي 2014 
و2015 وكذلك 2016، ال�صيء الذي اأدى النخفا�ض 

االأ�صعار.
وتاب��ع باركيندو: »من��ذ يناير �صع��ت )اأوبك( خلف�ض 
االإنت��اج 1.8 ملي��ون برمي��ل يومي��ًا بغي��ة خف���ض 
املخ��زون مل�صت��وى قبل خم���ض �صنوات، حي��ث بداأنا 
حتقي��ق تق��دم وا�صتجابة ال�ص��وق االإيجابي��ة، والتزام 
الدول ال�رشيكة لتحقيق هذا الهدف امل�صرتك، وتتق�صم 
ن�صب��ة اخلف�ض ب��ني دول )اأوب��ك( بنح��و 1.2 مليون 
برمي��ل يوميًا، ونحو 0.6 مليون برميل للدول خارج 
املنظمة، وميكن القول اإن التزام الدول بقرار اخلف�ض 

بني يناير حتى �صبتمر، جتاوز ن�صبة 100%«.
وفيم��ا يتعلق بالتقري��ر الذي اأ�صدرت��ه »اأوبك« اأم�ض، 
ق��ال باركيندو: »اإنه ميثل فائدة كبرية للغاية لقطاع 
النف��ط والغاز، حيث اأ�صدرنا تقرير النظرة امل�صتقبلية 
للقط��اع حت��ى 2040 والذي يحتوي عل��ى البيانات 

كاف��ة املتعلق��ة بالقطاع، وه��و يعتر م�صتن��داً مهمًا 
ومعاه��د  ال���رشكات  ولروؤ�ص��اء  ال�صيا�ص��ة  ل�صانع��ي 

البحوث والتحليل«.
وق��ال معايل حمم��د باركيندو االأم��ني العام ملنظمة 
عاملي��ًا  مرك��زاً  اأ�صبح��ت  االإم��ارات  »اإن  »اأوب��ك«: 
ا�صتثنائي��ًا لل�ص��الم والتنمي��ة والرفاهي��ة عاملي��ًا«، 
عازي��ًا ذل��ك اإىل قي��ادة ر�صي��دة مدعوم��ة بكف��اءات 
وطني��ة متط��ورة تتطل��ع اإىل امل�صتقبل بروؤي��ة ثاقبة، 
م�صيف��ًا يف ح��وار م��ع »االحت��اد« يف اأبوظب��ي اأم�ض 
عل��ى هام�ض م�صاركت��ه يف »اأديب��ك 2017«، تتطلع 
قي��ادة االإم��ارات اإىل امل�صتقب��ل بخط��ى قوي��ة رغ��م 
النجاح��ات اال�صتثنائية التي حققته��ا لتخطط ملزيد 
م��ن النجاح��ات املبه��رة خ��الل العق��ود املقبلة، مع 

فريق يكر�ض جهده لتنفيذ روؤى القيادة احلكيمة.

اإلمارات تستثمر 7.5 مليار درهم في الطاقة المتجددة 

بالمملكة المتحدة

اأك��دت البارون��ة رونا فريهي��اد، وزيرة التج��ارة وتنمي��ة ال�صادرات 
يف اململك��ة املتح��دة، اأن االإم��ارات ت�صتثمر ما يربو عل��ى 1.5 مليار 
جنيه اإ�صرتليني »7.5 مليار درهم« يف جماالت الطاقة املتجددة يف 

بريطانيا.
وقال��ت الوزي��رة الريطاني��ة عل��ى هام���ض م�صاركته��ا يف 

فعالي��ات معر�ض »اأديب��ك 2017«، اإن دولة االإمارات تعد 
راب��ع اأكر �رشيك للمملكة املتحدة خ��ارج اأوروبا، وتاأتي 

بع��د الوالي��ات املتح��دة وال�صني والهن��د، م��ا يعني اأن 
االإمارات تعد �رشيكًا مهمًا جداً بالن�صبة لريطانيا.

واأ�صاف��ت اأن اململك��ة املتح��دة خالل الف��رتة املقبلة 
�صتع��زز م��ن مواط��ن الق��وة يف عالقته��ا م��ع دول��ة 
اال�صتثم��ارات  االإم��ارات، ال �صيم��ا عل��ى م�صت��وى 

امل�صرتك��ة بني البلدي��ن، حيث نوا�ص��ل اال�صتثمار 
بكثافة يف جم��االت الطاقة املتجددة، الفتة اإىل 
اأن االإم��ارات حت�صن اأكرث من 120 األف مواطن 

بريط��اين، اإ�صافة اإىل اأكرث م��ن 6 االآف �رشكة 
بريطاني��ة، ما يوؤك��د قوة ومتان��ة العالقات 

امل�صرتكة بني البلدين ال�صديقني.
ب��اأن  فريهي��اد  رون��ا  البارون��ة  ونوه��ت 
ال�صادرات الريطانية اإىل دولة االإمارات 

جمموع��ة  تغط��ي  املتح��دة،  العربي��ة 
وا�صعة من القطاعات، مثل االت�صاالت 
ال�صلكي��ة والال�صلكي��ة واآالت ومعدات 

تولي��د الكهرباء وال�صل��ع الكهربائية 
وال�صل��ع  املكات��ب  واآالت  والنق��ل 
وت�صني��ع  والتجزئ��ة،  الداخلي��ة 

املعادن غري الفلزية.
جت��اه  تفاوؤله��ا  ع��ن  واأعرب��ت 
يف  العامل��ي  الطاق��ة  م�صه��د 

م�صت�صه��دة  الراه��ن،  الوق��ت 
بارتف��اع �صع��ر النف��ط ب��ني 

60 دوالراً و63 دوالراً يف 
الوق��ت احلايل، ما يعك�ض 
الت��ي  اجله��ود  جن��اح 

بذلتها ال��دول املنتجة 
االلت��زام  وم��دى 
باتف��اق  الكام��ل 

»اأوبك«، يف �صابقة 
م��ن  االأوىل  تع��د 
م�ص��رية  نوعه��ا، 

اإمكاني��ة  اإىل 
اتفاقية  متديد 

خف�ض اإنتاج 
يف  النف��ط 
م  لع��ا ا

القادم.

وتطرق��ت الوزي��رة اإىل اأن خ��روج بريطاني��ا م��ن االحت��اد االأوروبي، 
ي�صاعد اململكة املتحدة على انتهاج �صيا�صة اقت�صادية اأكرث انفتاحًا.

وقال��ت: »نحن نعم��ل على ت�رشي��ع العالقات مع مزيد م��ن الدول يف 
جميع اأنحاء العامل، اإ�صافة اإىل العمل مع دولة االإمارات عر جماالت 
ا�صتثماري��ة متع��ددة، ال�صيما يف جم��االت البحث والتطوي��ر والطاقة 

النظيفة، والتكنولوجيا احلديثة«.
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