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القوووووووواي التودووووووويط سسقووووووودس  لووووووو  ودووووووو  دي يتودونيسدووووووو  وسقوووووووديتاي  ❖

 )الجزيتة(..بتي انيط بخدائت كبيتة في ص وف الضبا  التوس

بايووووودن: لووووون نتدوووووأل كنانوووووط صوووووواتيإ ىوكتانيوووووا ينكن وووووا الوصووووووأل  لووووو   ❖

 ..)العتبيط(توديا

صوووووووو  ي فتندووووووووي فووووووووي بوووووووواتيس س الووووووووا بووووووووالس قي  فووووووووي وفوووووووواة  ❖

 ..)العتبيط(كوكتانيا

قالوووووي وزاتة الووووودفاي البتي انيوووووطس االثنوووووينس  ن تودووووويا سكبووووودي فينوووووا يبووووودو  ❖

خدوووائت جدوووينط فوووي صووو وف الضوووبا  نووون التسوووا الننخ ضوووط والنسودووو ط فوووي صوووتا  ا نووو  

)دوووووكا  .كوكتانيوووووا ننوووووا يزيووووود نووووون ا سنووووواالي ستاجووووو  فا  يس وووووا العدوووووكتيط فوووووي الندسقبأل.

 نيوز(

سصووووووتي اي نسضوووووواتبط نوووووون القنووووووط اىوتوبيووووووط ب وووووو ن  زنووووووط العقوبوووووواي  ❖

 ..)يوتونيوز(الداددط ضد توديا 

تئوووووويس وزتاك ب جيكووووووا: نوووووود س   ووووووادة   نووووووات كوكتانيووووووا لكوووووون انضوووووونان ا  ❖

 ..)يوتونيوز(لالس اد اىوتوبي ي ساج وقسا

تودوووووووووويا سعووووووووووزز نخزون ووووووووووا نوووووووووون ال بوووووووووووا ودوووووووووو  ستاجوووووووووو   ❖

 ..)الس  زيون العتبي(صادتاس ا

غوووووووازبتوس التودووووووويط دوووووووسع   الثالثووووووواك  ن يووووووواي سدووووووو يس ال ووووووواز  لووووووو   ❖

 ..)الس  زيون العتبي(هولندا
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 كيف ك ادي  تا توديا     كوكتانيا س كيأل كدواق الن   العالنيط؟ 

ك وووووادي  وووووتا تودووووويا   ووووو  كوكتانيوووووا س وووووكيأل دووووووق الووووون   العالنيوووووطس فسقووووودس  الجزيوووووتة 

السووووي سووووتز  -فووووي  ووووين سدووووع  نودووووكو  نوووووتدون نوووون كفتيقيووووا لس بيووووط ال  ووووا اىوتوبوووويس

لالدوووس ادة ب وووكأل نسزايووود نووون  ن يووواي نقوووأل خ وووتة نووون دووو ينط  -س وووي و ووو ة  قوبووواي غتبيوووط

 . ل  د ينط لسوصيأل الخاس  ل  آديا

وينثوووأل هوووحا الس ووووأل فوووي الندووواتاي ككبوووت س ييوووت   ووو  جانوووا العوووت  فوووي الدووووق العالنيووووط 

الصووووخت  اىنيتكووووي  ووووكأل الدوووووق قبووووأل لسجوووواتة الوووون   الخوووواس ننووووح كن غيووووتي ثوووووتة الوووون   

دووونوايس كنوووا ي ووويت  لووو  كن تودووويا دوووسكون قوووادتة   ووو  الس ايوووأل   ووو   اوووت ن ووو   10ن وووو 

فووووي  ووووتاك  -خاصووووط الصووووين-قوووود ي تضووووا   ي ووووا االس وووواد اىوتوبووووي  حا ادووووسنتي دوأل آدوووويا 

 .خاناس ا

   ناي توديط بسخ يضاي كبيتة

 وووووتا فوووووي كوكتانيوووووا فوووووي ودفعوووووي العقوبووووواي السوووووي فتضوووووي   ووووو  نودوووووكو بعووووود بووووودك ال

تودوووويا  لوووو  االبسعوووواد  -والسووووي س وووونأل  اووووتا كنيتكيووووا   وووو  الووووواتداي-فبتايت  ووووبا  الناضووووي 

 ووووون كوتوبوووووا والسوجوووووا  لووووو  ن وووووستين فوووووي ال نووووود والصوووووين ي صووووو ون   ووووو   ووووو ناي 

 .بسخ يضاي كبيتةس وفقا لبياناي لق اي الن   والسجات

 

بوووو ن الصووووادتاي التودوووويط  ووووادي  -سونقتهووووا بوووواتي-وكفووووادي بيانوووواي وكالووووط ال اقووووط الدوليووووط 

فوووووي كبتيأل نيدوووووان الناضوووووي  لووووو  ندوووووسوياي نوووووا قبوووووأل ال وووووتا   ووووو  كوكتانيووووواس وادوووووسقتي 

دوالتاي ل بتنيووووأل بعوووود كن ب  ووووي ك  وووو  ندووووسوياس ا فووووي  110كدووووعات الوووون   قووووتا ندووووسو  

 .دوالتا ل بتنيأل في ناتس آحات الناضي 139 انا  ند  14

اد اىوتوبوووي   ووو   اوووت الووون   فوووي الجولوووط الساليوووط ويقووووأل ن   وووون  نوووا  سووو  لوووو اس ووو  االس ووو

 .نن  قوباسا     توديا فإن ال  ا اآلديو  ينكن كن يعو  كثت حل  ال ات

ال " (Julius Baer Group) "وقووواأل نووووتبتي توكوووت نووون سنجنو وووط جووووليس بيوووت

نسوقووووو  اسدووووواي فجووووووة النعوووووتو  كو اتس ووووواي اىدوووووعات نوووووا لوووووس ينووووواتس ال وووووتا ضووووو و ا 

 ."لن ستين اآلديوييندب وناديط     ا

 

وننعووووووي نجنو ووووووط العقوبوووووواي النس ووووووابكط والنعقوووووودة السووووووي فتضووووووس ا الواليوووووواي النس وووووودة 

وبتي انيوووووا واالس ووووواد اىوتوبوووووي   ووووو  نودوووووكو الدووووو ن النن وكوووووط لتودووووويا كو السوووووي ستفووووو  
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  ن ووووا نوووون دخوووووأل النوووووانعس ننووووا يعنووووي كن بعضووووا نوووون السجوووواتة النسزايوووودة آلدوووويا سووووسس  وووون 

ن دوووو ينط  لوووو  كخووووت  فووووي  ووووت  الب ووووتس وهووووي  ن يووووط نك  ووووط  تيوووو  نقووووأل ال وووو ناي نوووو

 .وسن و      نخا ت سدتا الخاس

%   ووو  اىقوووأل ننوووح 50وب وووكأل  ووواسس ق وووزي سووودفقاي الووون   التودوووي  لووو  آدووويا ب وووتا بندوووبط 

لسعقووووا نوووواقالي  (Petro-Logistics) "لوجيدووووسكس-بدايووووط العوووواس وفقووووا ل ووووتكط سبسووووتو

 .الن  س وبياناي كخت 

والووووح  ينثووووأل ندووووبط ضووووئي ط نوووون  جووووس -ال وووو ناي نوووون دوووو ينط  لوووو  كخووووت  وس وووووأل نقووووأل 

نووووون الدوووووا أل الووووودانناتكي  لووووو  الب وووووت النسودووووو  لسجنوووووا العقوبووووواي  -السجووووواتة الب تيوووووط

 .واال ستاضاي

لوجيدووووسكسس لتويسووووتز  ن كنيوووواي الخوووواس والننسجوووواي -وقوووواأل نووووات  جيتبووووت تئوووويس سبسووووتو

 400الب وووت النسودووو  سقووودت بن وووو  الن  يوووط التودووويط السوووي سنقوووأل نووون دووو ينط  لووو  كخوووت  فوووي

 .كلف بتنيأل يونياس يحها كغ ب ا آلديا

ن يووووون بتنيووووأل  1.5وفووووي ينايت كووووانون الثوووواني الناضووووي قبووووأل ال ووووتا التودوووويط كووووان ن ووووو 

 .يونيا سحها نبا تة  ل  آديا

وال وووو ناي الننقولووووط ب ووووتا نجووووتد جووووزك نوووون  جنووووالي الصووووادتاي التودوووويطس وقوووود اتس وووو  

ونن وووووا الننقولوووووط  بوووووت خ وووووو  -يط نووووون الخووووواس وننسجاسوووووا  جنوووووالي الصوووووادتاي التودووووو

ناليووووين بتنيووووأل يونيوووواس وفقووووا لبيانوووواي وكالووووط ال اقووووط  8 لوووو  نووووا يزيوووود ق وووويال   وووو   -اىنابيووووا

 .الدوليط

 

 ناحا  ن خاس غتا كفتيقيا؟

نوووون كجووووأل سعوووووي  الخوووواس التودووووي س ولووووي النصووووافي اىوتوبيووووط  لوووو  ادووووسيتاد خانوووواي نوووون 

% فوووووي كبتيأل نيدوووووان الناضوووووي نقاتنوووووط 17لوووووواتداي بندوووووبط غوووووتا كفتيقيووووواس وزادي هوووووح  ا

 ."لوجيدسكس-س وفقا لبياناي سبستو2021 ل   2018بنسود  ال ستة نن  

نعان ووووا نووون نيجيتيووووا -كلوووف بتنيووووأل يونيوووا  660كن  (Eikon) "وسا وووت بيانووواي سآيكووووون

 3سصووووأل  لوووو   ووووناأل  ووووتق كوتوبووووا فووووي نايو كيووووات ال وووواليس نن ووووا  -وكن وووووال والكووووانيتون

 .ي نن خاس كنيناس النيجيت  نقاتنط ب  نط وا دة في فبتايت  با  الناضي  نا

وفووووي الوقووووي ن دوووواس يقوووووأل جيتبووووت  ن  وووو ناي خانوووواي غووووتا كفتيقيووووا  لوووو  ال نوووود انخ ضووووي 

كلوووووف بتنيوووووأل يونيوووووا فوووووي كبتيأل نيدوووووان الناضوووووي  280 لووووو  النصوووووف سقتيبووووواس فوووووسس  ووووو ن 
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ي نوووو  س وووووأل نيووووودل ي  لوووو  آالف بتنيووووأل يونيووووا فووووي نوووواتس آحات الناضوووو 510انخ اضووووا نوووون 

 .الخاس التودي

ونووووو  الزيوووووادة الكبيوووووتة فوووووي ال  وووووا اىوتوبوووووي يقووووووأل السجوووووات  ن كدوووووعات خانووووواي نيجيتيوووووا 

 .الخ ي ط ننخ ضط الكبتيي     وجا الخصوص اتس عي  ل  ندسوياي قياديط

% ننووووح نوووواتس آحات الناضووووي 30وزادي اإلنووووداداي نوووون  ووووناأل كفتيقيووووا  لوووو  كوتوبووووا بندووووبط 

 .لوجيدسكسسس كنا زادي الوالياي النس دة  نداداس ا ىوتوبا-بستووفقا ألسس

وس ووووويت بيانووووواي  لووووو  كن واتداي الخووووواس اىوتوبيوووووط نووووون الواليووووواي النس ووووودة فوووووي نايو كيوووووات 

%  ن ووووا فووووي نوووواتس آحات الناضوووويس وهووووو ك  وووو  اتس وووواي 15الجووووات  اتس عووووي بوووو كثت نوووون 

 .  ت  ندجأل

 .يونيا نن الخاس نن الوالياي النس دةن يون بتنيأل   1.45وكفتغي كوتوبا ن و 

 

 فتص      داا توديا

 ن  (The Washington Post) نوووون ج س وووواس قالووووي صوووو ي ط وا وووون ن بودووووي

ال ووووتا التودوووويط اىوكتانيووووط كثووووتي   وووو  الكثيووووت نوووون الديادوووواي  وووووأل العووووالسس ولكوووون كبووووتز 

لتودووويا  نوووا سووويثت   يوووا هوووي ديادووواي ال اقوووط العالنيوووطس فنووون ج وووط سدوووع  الووودوأل النناوئوووط

 لوووو  ادووووسبداأل واتداس ووووا نوووون ال اقووووط التودوووويط لس قيوووو  النزيوووود نوووون الضوووو     وووو  بوووووسين 

لوقوووف ال وووتاس ونووون ج وووط كخوووت  س ووواوأل العديووود نووون الووودوأل حاي اإلنسووواج العوووالي نووون ال اقوووط 

 .االدس ادة نن س   ال تصط      داا توديا

داتة لوووود  ونق ووووي الصوووو ي ط  وووون دانييووووأل يووووتغين نوووويت  ال اقووووط ونائووووا تئوووويس نج ووووس اإل

العالنيوووط قولوووا  ن نوووا  ووود  هوووو  (Standard & Poor’s) "سدوووساندتد آنووود بووووتز

  ووووادة ستسيووووا  النيووووط ن اجئووووط ىدووووواق ال اقووووط كثاتهووووا س وووووأل ن وووواجع نوووون جانووووا تودوووويا 

السووووي كنضووووي  قوووووداس فووووي ن اولووووط الدووووسخداس ا سيا ياس ووووا نوووون الوووون   وال وووواز لالنوووودناج فووووي 

 .االقسصاد العالني

فووووي سقتيوووووت ن ايوووووط كبتيأل نيدووووان الناضوووووي كن نصوووودت  الووووون   وال ووووواز  وكضووووافي الصووووو ي ط

نثووووأل كن وووووال -اآلخووووتين الووووحين لووووس يكونوووووا نوووون قبووووأل فووووي نقدنووووط ن ادثوووواي ال اقووووط العالنيووووط 

بوووووديوا يبوووووتزون كيضوووووا كال بووووين ن سن وووووين لندوووووسقبأل كوتوبووووواس  يووووو   -ونيجيتيووووا والكون وووووو

ل وووواز التودووووي  لوووو  نووووزود  سسجووووا الوووودوأل اىوتوبيووووط السووووي سدوووواتي ل وووو  ا سنادهووووا   وووو  ا

 .ال از ال بيعي النداأل اىكثت نوثوقيطس نثأل ق ت والوالياي النس دة
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لكووون الصووو ي ط  ووووحتي نووون كن اى وووو ت القادنوووط دوووسنثأل وقسووووا نت بوووا ىوتوبوووواس  يووو  سنس ووووت 

آثوووووات اتس ووووواي اىدوووووعات فوووووي جنيووووو  كن ووووواك العوووووالس وسكووووواف  ال كونووووواي نووووون كجوووووأل س ووووو يأل 

  ووووواا   ووووو  س ووووو يأل ن  ووووواي الك تبووووواكس وال سوجووووود بووووودائأل نصوووووانع ا وسدفئوووووط ننازل وووووا وال

كافيووووط   وووو  النوووود  القتيووووا لسجنووووا نعانوووواة اقسصوووواديط كبيووووتة فووووي ال ووووساك القووووادس  حا كوق ووووي 

 .توديا اإلنداداي

 يوووو  سكووووون -وسووووت  الصوووو ي ط كنووووا بوووودال نوووون  ووووتاك الوووون   وال وووواز ال بيعووووي نوووون تودوووويا 

بوووواي   وووو  كوتوبووووا كن  -نابيووووا تخيصووووطسكوووواليف اإلنسوووواج ننخ ضووووط ل  ايووووط والنقووووأل بخ ووووو  اى

سس وووووأل فووووي النوووود  القتيووووا  لوووو  بوووودائأل ككثووووت سك  ووووط نثووووأل الواليوووواي النس وووودة السووووي لووووس يكوووون 

 .دنواي نتاف  لسصديت ال از     اإل الق 7لدي ا  س  نا قبأل 

دوالت لكووووأل كلووووف  1.50  وووو  ال ووووتكاي اىوتوبيووووط  ضووووافط  - دووووا الصوووو ي ط-كنووووا يسعووووين 

ل  صوووووأل   وووو  ناق ووووط  -% نوووون سك  ووووط ال وووواز ن دووووا50 لوووو   30ك  نووووا بووووين -قوووودس نكعووووا 

 .ال از ال بيعي النداأل ل قياس بالت  ط نن خ يج النكدي   ل  كوتوبا

وسصووووف الصوووو ي ط الن وووو د بوووو ن الوووودوأل اىوتوبيووووط كيضووووا سس ووووت  لسنويوووو   نووووداداس اس لكوووون 

أل ننسجووووي ال اقووووط ال ينكوووون س نواكبووووط حلوووو س نبينووووط كنووووا  ووووادة نووووا يدووووس تق ن ووووتوي الس ووووو

 4الدووووتي  الووووح  يوووووفت  نووووداداي جديوووودة نوووون ال وووواز ال بيعووووي نووووا ال يقووووأل  وووون دوووونسين  لوووو  

 دنواي.

 

 دقيقط.. س اصيأل نناوتة كوتوبيط و تو  توديط  80بوسن ونكالنط الو

دوووووا ط ناضووووويطس  تفاهوووووا كوتوبوووووا  48اسصووووواالي هاس يوووووط نكث وووووط خوووووالأل الوووووو دوووووكا  نيووووووز 

ن اولووووط لسجنووووا دوووويناتيوهاي كدوووووك فينووووا يخووووص والووووتئيس التودووووي فالدينيووووت بوووووسنس فووووي 

 . دة ن  اي     تكد ا ال اقط وال حاك

ن وووواوالي دوليووووط آختهووووا  دووووا الكووووتن ينس السخ ووووي  لنكالنووووط هاس يووووط ن ولووووط بووووين الووووتئيس 

فالدينيووووت بوووووسن ونايووووت  الستكووووي تجووووا  يووووا كتدوغووووانس ندوووواك االثنووووينس  يوووو  نوووون النكووووتت 

 . ثاي الدالس بين كييف ونودكوكن يقوس اىخيت بعت  جديد نن كجأل نبا

الن ادثووووواي ال اس يوووووط وصووووو  ا الخبوووووتاك بالننووووواوتة اىوتوبيوووووط الجديووووودة إل يووووواك نبا ثووووواي 

الدوووالس بوووين نودوووكو وكييوووفس فوووي الوقوووي الوووح  س قووو  فيوووا تودووويا نكادوووا نيدانيوووط وستكيوووز 

 .االهسناس العدكت       تق كوكتانيا الح  كو       الدقو 
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 دقيقط 80نكالنط الو

وقووووف الدووووال  نقابووووأل ال بووووواسس هكووووحا وصووووف البا وووو  التودووووي فووووي  وووويون العالقوووواي "

الدوليووووط كليكدووووي دووووساتيكوفس النكالنووووط اىخيووووتة السووووي سنووووي الدووووبيس نوووو  قووووادة كووووأل نوووون 

 .دقيقط 80فتندا وكلنانيا بالتئيس فالدينيت بوسن والسي ادسنتي قتابط  

نصووووودتة ل  بوووووواس وككووووود كليكدوووووي دوووووساتيكوف كن تودووووويا جووووواكي فوووووي صوووووداتة الووووودوأل ال

ناليووووين  وووونس ودوووو   37.3بووووو 2022-2020وبوووواىخص ن صوووووأل القنوووو  فووووي العووووالس خووووالأل 

 2008سوقعوووواي باتس وووواي كدووووعات  نقستبووووط نوووون الندووووسوياي القيادوووويط السووووي دووووج س ا فووووي  وووواس 

وكن سسجاوزهووووا فووووي اىيوووواس النقب ووووطس بخووووالف دفوووو  قينووووط ال وووواز نقابووووأل التوبووووأل والووووح  هووووز 

ادوووسثناكس وبووودكي العديووود نووون ال وووتكاي اىوتوبيوووط فوووي  وووتاك  جنيووو  اقسصوووادياي كوتوبوووا بوووال

 .ال از بعن ط توديا الو نيط

وكوضوووو  البا وووو  التودووووي فووووي  وووويون العالقوووواي الدوليووووطس خووووالأل سصووووتي اسا لوووووسدكا  نيوووووز 

 تبيووووطسس كن النكالنوووواي ال تبيووووط   وووو  تودوووويا سووووزداد  قووووا كووووأل سقوووودس  دووووكت    وووو  اىت  

كوتوبوووووا   نوووووي جيووووودقا كن ودوووووي ط العقوبووووواي  ونووووو  اقسوووووتاا  دوووووس النوقوووووفس بخوووووالف كن

ا  لووووو   الوووووط  والضووووو   الوووووح  سناتدوووووا وا ووووون ن ال ييديوووووان  لووووو  نسوووووائج  يجابيوووووطس ن ووووويتق

االنقدوووواس السووووي سعي وووو ا القوووواتة العجوووووز و خ اق ووووا فووووي السوصووووأل  لوووو  اس وووواق  وووووأل نقا عووووط 

 .الن   التودي

الوووووتئيس ال تندوووووي وخوووووالأل الن ادثوووووط السوووووي كجتاهوووووا الندس وووووات اىلنووووواني كوالف  وووووولسزس و

 ينانويوووووأل نووووواكتون نووووو  الوووووتئيس التودووووويس كصوووووتا   ووووو  وقوووووف فووووووت  إل وووووالق النوووووات 

واندوووو اا القووووواي التودوووويط نوووون كوكتانيوووواس و البووووا بووووإ الق دووووتا  النقوووواس ين اىوكووووتانيين 

الووووحين كووووانوا نخسبئووووين داخووووأل نصووووان  آزوفدووووساأل ل صوووو ا فووووي ندينووووط نوووواتيوبوألس والووووحين 

 .دسدالن سكدتس س القواي التوديط بعد ا

وقالوووووي التئادوووووط ال تندووووويط  قوووووا االسصووووواأل ال ووووواس ي  ن ستئووووويس الجن وتيوووووط والندس وووووات 

نوووون النوووودافعين  وووون كزوفدووووساألس وهووووس كدووووت   2500اىلنوووواني   بووووا اإلفووووتاج  وووون ن ووووو 

 ." تا لد  القواي التوديط

كنووووا   وووو  الصووووعيد التودوووويس قوووواأل الكووووتن ين  ن بوووووسن كب وووو  نوووواكتون و ووووولسز كن  نووووداد 

ا نوووون سنخووووا ت النزيوووود نوووون ز ز ووووط االدووووسقتات  كوكتانيووووا بالدووووال  كنووووت سخ يووووتسس ن ووووحتق

 ."وس اقس اىزنط اإلندانيط
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ا  ن نودووووكو ندووووسعدة ل ندووووا دة فووووي  يجوووواد  وكضوووواف بيووووان الكووووتن ين كن بوووووسن قوووواأل كيضووووق

خيوووواتاي لسصووووديت ال بوووووا دون  وائوووو س بنووووا فووووي حلوووو  سصووووديت ال بوووووا اىوكتانيووووط نوووون 

 .دودنوانع الب ت اى

وككووود الكوووتن ين   ووو  كنوووا كوووان هنوووا  ساهسنووواس خووواصس بالن اوضووواي بوووين كوكتانيوووا وتودووويا 

سالسووووي سجنوووودي بدووووبا خ وووو  كييووووفسس وهنووووا يقوووووأل كليكدووووي دووووساتيكوف  ن كوكتانيووووا سع ووووس 

كنووووا ال دووووبيأل دووووو  النبا ثوووواي الديادوووويطس وهووووحا نووووا ك ووووات  ليووووا زي يندووووكي الووووح  قوووواأل  ن 

 ليووووا هووووو الووووتئيس التودووووي فالدينيووووت بوووووسين ىنووووا  ال ووووخص الو يوووود الووووح  يدووووس   الس وووود 

 .الح  يسخح جني  القتاتاي

 س  يت النوانع كولويط

نكالنووووط هاس يووووط كخووووت  دووووبقي نكالنووووط نوووواكتون و ووووولسز نوووو  بوووووسنس  يوووو  نوووواق  الووووتئيس 

التودوووووي قب  وووووا بدوووووا اي الوضووووو  العوووووالني نووووو  الندس وووووات النندووووواو  كووووواتأل ن وووووانتس 

 .دقيقطس  دا الكتن ين 45وادسنتي النكالنط نا يقتا نن  

و الووووا الووووتئيس التودووووي خووووالأل النكالنووووط بضووووتوتة س  يووووت كوكتانيووووا ل نوووووانع نوووون اىل وووواس 

فووووي كدووووتي وقووووي ننكوووون ل نووووتوت ال ووووت ل دوووو ن الن اوووووتةس فووووي الوقووووي السووووي سزيوووود فيووووا 

 .اىصواي الن حتة نن بدايط كزنط غحائيط  ادة يسعت  ل ا العالس في غضون كدابي 

أل نودوووكو ال وووتا ندووويوليط الوضووو  النسوووتد  فوووي دووووق ال وووحاك العوووالنيس  نووون جانب ووواس س نووو 

بدوووووبا فوووووت   قوبووووواي قادووووويطس نن وووووا سجنيووووود نصوووووف ا سيا اس وووووا نووووون النقووووود اىجنبووووويس 

وس الووووا بتفوووو  س وووو  العقوبوووواي نقابووووأل الدوووونا  ىوكتانيووووا بإ ووووادة سصووووديت القنوووو  وال بووووواس 

 وف  ال صات  ن النوانع اىوكتانيط.

 


