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قـالهـا الرئـيس األمريـكي دونالـد ترامب "لـقد أصـبحـنا من دولة
مـسـتـوردة لـلـنفـط إلى دولة مـنـتـجـة له " ولـقـد حـدث مـا حـذرنا
ـاضـيـة حـيـنـمـا دقوا الـكثـيـريـن مـنه طـيـلـة الـسـنـوات اخلـمس ا
نـاقـوس اخلطـر ألن الـعـلمـاء إكـتـشفـوا طـرق كـثيـرة إلسـتـخراج
الـنفـط الصـخـري  والـذي قلـة تـكـلـفة إسـتـخـراجه إلى أكـثر من
الـنـصف ومـا زال الـعمـل جاري عـلى قـدم وسـاق خلـفض حتى
هذه التكلفة  وأنا متأكـد أنهم سوف يتصلون إلى نتائج مذهلة
وبالـقريب العـاجل ألن الكثـيرين يقـومون بتـمويل ودعم األبحاث
والدراسـات عن النـفط الصخـري . لقـد قراءنا في كـتب التاريخ
ي وكان يـسـتـخدم كيـف أن الفـحم كـان في حـينـهـا له طـلب عـا
للتدفئة وكـوقود ولتوليد الطاقة  وقـد يحدث نفس الشيء تماما
مع الـنــفط ويـبــرز الـنــفط الــصـخـري كــبـديـل قـوي له  يــطـيح به
بالـضربة الـقاضيـة وهذا بصـراحة ما تـسعى له أمريـكا وعملت

من أجله . 
اآلن قـد يـسأل الـكـثـيـرين هل سـوف يـتـوقف الـعـالم بـأسره عن

شراء النفط والسعي للتنقيب عنه ..??
اجلـواب بـكل بـسـاطـة ال طـبـعـا  لـكن الـنـقـطـة اجلـوهري والـتي
تهـمنـا كـدول منـتجـة للـنـفط هل سوف تـبقـى أسعـار النـفط على
حـالها ..?? وأنـا أجيـبكم وبال تـردد ال طبعـا بل سوف تـنخفض
إلى مـسـتـويـات مـخـيـفـة وهـذه الـنـقـطـة الـتي عـلـيـنـا مـنـاقـشـتـهـا
وإيـجاد حـلول لـهذه الـفاجـعـة بكل مـا تعـنيه الـكـلمـة فمـيزانـيتـنا
التي نتـباهى بها عـلى األغلب سوف تعـاني من عجز مرعب إذا

أطلق العنان أكثر للنفط الصخري األمريكي . 
أيضـا اجلديـر بـالذكـر أن النـفط الـصخـري األمريـكي لن يـتعب
ـسـوقــ له في بـيــعه كـمـا هــو احلـال مع نــفـطـنــا ألن الـعـالم ا
بــأسـره سـوف يــتـراكض لــشـراءه وإلرضـاء شــركـات الـتــنـقـيب
األمريكيـة فالرئيس األمريـكي دونالد ترامب مسـتعد ألن يتنازل
ــنــتـجــة لــلـنــفط إرضــاء لـشــركـات عن كل أصــدقـاءه من دول ا
الـتــنـقــيب والــعـمــال األمــريـكــيــ فـهــذا من صــلب اهـتــمــامـاته

االقتصادية الذي يعلن عنها دائما منذ توليه الرئاسة .
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{ نيويـورك (أ ف ب) - لم تترك
الرسوم الـكمركية الـسابقة التي
فــرضـــهـــا الـــرئــيـس األمــريـــكي
دونالد تـرامب في سياق احلرب
الـــتــجــاريـــة مع الـــصــ ســوى
سـتهـلك تاثـيرا طفـيفـا على ا

غير أنّ انعـكاسات الرسوم التي
اعـــلــنـــهـــا اخلــمـــيس ســتـــكــون

مختلفة.
واعتبر رئيس االحتاد األمريكي
لاللــعــاب سـتــيف بــاســيـرب في
مــقــابــلــة أنّ الــرســوم األخــيـرة
ـسـتـهـلــكـ مـبـاشـرة" "تـطــال ا
مـضيـفاً أنّ "األمـر يـتعـلق بـسلع
مــصــنــعـة بــشــكل كـامـل ولـيس

مواد خام".
وأعلن ترامب اخلميس أنّ بالده
ســــتـــفــــرض اعـــتــــبـــاراً من أول
ايلول/سـبتمـبر رسـوما كمـركية
ئة على 300 بنسبة عشرة في ا
مــــــلـــــيــــــار دوالر من الـــــواردات
ـــشــمـــولــة الـــصــيـــنـــيــة غـــيــر ا

بالرسوم السابقة.
 ô¬ ÂuÝ—

وستـطـال الرسـوم آالت جتـفيف
الـشــعــر واألحـذيــة الــريـاضــيـة
وأجــــهــــزة الـــتــــلــــفــــزيـــون ذات
سطـحة أو فـسات الـشاشـات ا

الزفاف.
وكان جتاز التـجزئة األمريكيون
يخشون هذا اإلجراء منذ أشهر.

وعبـر مديـر سلـسلـة "مون شري
بـرايـدلـز" لـبيع فـسـاتـ الـزفاف
في نيـوجـيـرسي ورئـيس احتاد
صــــنـــــاعــــات مالبـس الــــزفــــاف
وحـفالت نــهـايـة الـعــام سـتـيـفن
النـغ عن االسـف ألنّ "ذلك غــــيـــر
مـنـصف لـلـمـسـتـهـلك األمـريـكي.

غير عادل أبداً للمصنّع".
وحــذّر تــرامب من أنّه قــد يــزيــد
نـســبـة الــرسـوم الــكـمــركـيـة إذا
رفضت بك الطلبات األمريكية
ح إلى احتمال الذهاب "أبعد وأ
من  ."%25وهـذه رؤيـة كـارثـيـة

بالنسبة إلى النغ.
وتـــابع النغ "ثـــمــة الـــكــثـــيــر من
الــتــنــاطح بــ هــذه احلــكــومــة
) ونـحن نـقف ب (والـصيـنـيـ
نــارين". انــتـقــدت عـدة احتـادات
مـــهــــنــــيـــة مــــبــــادرة الـــرئــــيس
األمـــريــكـي. وقــال نـــائب رئــيس
االحتــــاد الــــوطــــني لــــتــــجــــارة
التجزئة ديفيد فرنش في بيان
"نــــؤيــــد هـــدف اإلدارة بــــإعـــادة
هـيــكـلـة الـعالقــة الـتـجـاريـة بـ
. لكننا تحدة والص الواليات ا
نــشــعــر بــخــيــبـة األمـل الرتــكـاز
اإلدارة عـــلـى إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة

الرسوم اجلمركية اخلاطئة".
وأضـــــاف أنّ "هــــــذه الـــــرســـــوم
اجلــمـركـيـة اإلضـافـيـة لن تـؤدي
ســـوى إلى تـــهـــديـــد الــوظـــائف

األمريـكـية وزيـادة تكـلـفة الـسلع
االســــتــــهـالكــــيــــة األســــاســــيـــة

للعائالت األمريكية".
من جـانـبه أكـد غـاري شـابـيرو
وهـو رئــيس احــد الــتــجــمــعـات
الــتــجــاريــة ان نــســبـة  %10أو
%25قــرارات غــيــر مــنــاســبــة".
وتـابع أنّ "التعـريفات اجلـمركية
ــثـابــة ضــرائب يــدفــعــهـا هي 
األمـريــكـيــون ولـيس احلــكـومـة
الـصـيــنـيـة". وانـخــفـضت أسـهم
مـجــمـوعــات الـبــيع بــالـتــجـزئـة
بـــشــدة اخلــمـــيس خـــصــوصــا
سـلــسـلـة "بـست بـاي" و"تـارغت"
و"مــــاكـــيــــز"وبـــدرجــــة أقل "آبل"
و"نايـكي". كمـا انـخفـضت أسهم
"أمـازون" وسلـسلـة متـاجر "وول
مارت" ولـكن بـدرجة اقل مـقـارنة
ـنـافـسـيـهمـا إذ يُـنـظـر إلـيـهـما
عـلى أنّـهـمـا ذات وزن أكـبـر لدى

وردين. ا
ــديــر وفـي أيــار/مــايــو أعـــلن ا
ـالي لـ"وول مارت" بـرت بريـغز ا
أنّ االقسـام التجاريـة تعمل على
مـسـألة الـرسـوم الكـمـركيـة "مـنذ
أشـــــــــهــــــــر" وتــــــــركــــــــز عـــــــــلى
"إســـتــراتـــيـــجــيـــات مـــنــاســـبــة
لـتخفـيف" التـداعيات لـكنّه حذر
من أنّـه ال بدّ من تـسـجـيل بعض

األثر.
ورفـضت مـجـمـوعـة "بسـت باي"

الـتعـلـيق اخلـمـيس ولـكن سبق
أن أعـلــنت رفـضــهـا لـســيـاسـات
الــــرســـوم الــــكـــمــــركـــيــــة مـــنـــذ

حزيران/يونيو.
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ـكن لـقرار اخلـميس أن يـهدد و
نـفقـات االسـتـهالك في الـواليات
ــتــحـدة إحــدى دعـائـم الـنــمـو ا
األمـــريـــكـي الـــذي يـــســـجّل أداءً

.والحظ رئــــيس االحتـــاد جــــيـــداً
األمـريـكي لاللـعـاب بـاسـيـرب أنّ
أثـر الرسـوم اجلمـركيـة اجلديدة
ـكن أن يـكـون مـتـوازنـاً بـعض
الــــــشـيء ألنّ عــــــدداً مـن جتــــــار
الــتـــجـــزئــة قـــامـــوا احــتـــرازيــاً
باستيراد سلع منذ بداية العام.
وقد يـتجه الـبـعض إلى تخـفيف

األثر عبر تقليص هامشهم.

غـبـر أنّ تـوسـيع نـطـاق الـرسـوم
يـــــبـــــقـى مـــــصــــــدر قـــــلـق وفق
باسـيـرب "ألنّه إذا أصـبـحت كل
الـــســـلع أغـــلـى ســـيـــكـــون بــ

أيديكم ماالً أقل لاللعاب".
وتـابع "قـلـقي الـكـبـيـر بـأن يـؤثر
ذلك عـلى االنـفاق فـي آخر ثـالثة
اشـهــر من الـعــام وهي الــفـتـرة

األهم بالنسبة لنا".
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اخـــتــار االحتـــاد األوربي رســـمـــيــا
االقتـصادية الـبلغـارية كريـستالـينا
جـورجـيـفـا خلوض الـسـبـاق لـشغل
مــنـــصب مـــديــر صـــنـــدوق الــنـــقــد

الدولي.
دير وفي حـالة فوز كـريسـتالـينـا ا
ـنصب الـتنـفيـذي للـبنك الـدولي با
ـرأة الــثــانـيــة الـتي ســتـكــون هي ا
ـنــصب الــرفـيع بــعـد تــشـغل هــذا ا
كـريـسـتـ الغـارد الـتي تـنـحت عن
ـنـصب بـعـد تــرشـيـحـهـا لـرئـاسـة ا

ركزي األوربي. البنك ا

واخـــــــــــتـــــــــــار االحتــــــــــاد األوربـي
االقتصـادية البلـغارية اجلمـعة بعد
مــبـــاحــثــات مــاراثــونـــيــة تــبــعــهــا

تصويت الدول األعضاء.
وكـــان الــــتـــصــــويت إجــــراء غـــيـــر
مـــســـبـــوق دعت إلـــيه فـــرنــســـا في
محاولة لرأب اخلالفات ب باريس
وبـــــرلـــــ وبـــــ دول الـــــشـــــمـــــال
واجلـــــنـــــوب فـي االحتـــــاد األوربي
حـــول اخـــتـــيـــار مـــرشح الـــتـــكـــتل
ـــنــصـب الــدولي األوربي لـــشـــغل ا

الرفيع.
ونـــقــلـت وكــالـــة فــرانـس بــرس عن

مــــســـــؤولـــــ بــــاالحتـــــاد األوربي
حتــذيــرهم من أنـه رغم الــتـصــويت
ـصلـحة كـريسـتالـينا فـإنه ال تزال
أمام االحتاد عقبات لـتسوية قضية

االختيار بشكل نهائي.
ـــســـؤولــــون إلى أنه رغم وأشـــار ا
فـــــوزهـــــا في الـــــتـــــصــــويـت فــــإن
كـــريــســـتــالـــيـــنــا لـم حتــصـل عــلى
"األغــلــبــيــة الــكــامــلــة" وفق قــواعـد
ــتـــبــعــة في ــعـــقــدة ا األغــلـــبــيــة ا

التصويت داخل االحتاد.
ونــقــلت فـــرانس بــرس عن مــصــدر
بـاحثـات داخل االحتاد مقـرب من ا

قوله " القصة لم تنـته الليلة (مساء
اجلـمــعـة)". وتـشـغـل كـريـسـتــالـيـنـا
ــديـر الــتـنــفـيــذي لـلــبـنك مــنـصب ا

الدولي منذ عام 2017.
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وفي تــغــريــدة عــلى تــويــتــر قــالت
كـريـسـتـالـيـنـا "شـرف لي أن أُخـتـار
ــــديـــر اإلداري مــــرشــــحــــة لــــدور ا
لـصنـدوق الـنقـد الـدولي". وأضافت
أنـــهـــا "طـــلـــبت إجـــازة إداريـــة" من
الــبــنك الــدولـي في أثــنــاء عــمــلــيـة
ـديــر اجلـديـد لــصـنـدوق اخـتــيـار ا

النقد الدولي.

ويــذكـر أن الــعـادة جــرت أن تـشـغل
شــخـصــيــة أوربـيــة مـنــصب مــديـر
صندوق النقد الـدولي بينما تتولى
شـخـصـيـة أمـريــكـيـة رئـاسـة الـبـنك
الــدولي.ووصف بـــرونــو لــومــاري
الـية الفرنـسي كريستـالينا وزير ا
ـطـلـوبة هـارات ا بـأنـهـا تـملـك كل ا
كي تـقــود بـنـجــاح صـنـدوق الــنـقـد
ـرشـحـ الـدولي.وضـمـت قـائـمــة ا
األولـية  12مـرشحـا غـيـر أن ثالثة

منهم انسحبوا قبل التصويت.
رأة خمس نـصائح مفـيدة لنـجاح ا
ـــاذا تــطـــالب نـــســاء في عـــمـــلــهـــا

سـعـوديـات "بـإسـقـاط الـعـبـايـة" في
السعودية?ورفضت بريطانيا دعوة
في الــلــحــظــات األخــيــرة لــلــتــقــدم
الية رشح حسبما قالت وزارة ا
الفرنـسية.وكانت تـقارير قد أشارت
إلى رغبـة مارك كارني مـحافظ بنك
ـركزي في الـتنـافس على اجنلـترا ا
ـنـصب.ونــقل عن مـصــادر قـولـهـا ا
مـكن أن يكون كارني إنه كان من ا
ــولـــد مــرشــحــا نــظــرا الــكــنــدي ا
ـا وصفت بشـبكة عالقات لتـمتعه 
قـويـة لـلـغايـة داخل صـنـدوق الـنـقد

الدولي.
كريستالينا
جورجيفا
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شرق العربي مؤخراً منتداها األول (بغداد  29تموز  2019): عقدت شركة "سامسوجن إلكترونيكس" ا
حللول األعـمال في العـراق وذلك حتت شعار "روح التـكنولـوجيا واحلـداثة تلتـقي بالعـراقة واألصالة"
ـؤسـسي من مـخـتلف ـشـاركـة زبـائـنهـا وشـركـائـهـا احلـالـيـ واحملتـمـلـ من الـقـطـاع ا وبـحـضـور و
الـيـة واللـوجـستـيـات والتـجـزئة والـضـيافـة والـفنـدقة ـصرفـيـة وا ـا في ذلك الـصـناعـة ا الصـنـاعات 
ـثلي والـرعايـة الصـحـية وغـيرهـا هذا فـضالً عن مـشاركـة نخـبة من اخملـتصـ بـقطـاعات األعـمال و

ؤثرة. وسائل اإلعالم والشخصيات الرسمية وا
ـعرفـة حول نـتدى الـذي أقـيم في فنـدق بـابل روتانـا في بـغداد والـذي هـدف لتـعـزيز الـوعي وا وكـان ا
وجهة لقطـاع األعمال قد سلط الضـوء على باقة واسعة من خصائص ومزايـا ابتكارات "سامسـوجن" ا
نـتدى والتي ـتخـصصة سـواء تلك الـقائمـة أو اجلديدة الـتي  الكـشف عنهـا خالل ا حـلول الـشركة ا
تـلبي مـتـطـلبـات واحـتيـاجـات اجملاالت والـصـناعـات اخملـتلـفـة بـالتـركـيز عـلى حـلول األمن واحلـمـاية
ـتـنـقـلـة من هـواتف ذكـيـة وأجـهـزة تـابـلت لـوحـيـة وعـلى وحـلـول إدارة احملـتـوى اخلـاص بـاألجـهـزة ا
الـلوحـات والشاشـات الرقـميـة وأنظمـة التـلفاز الـفنـدقية (IPTV) وسلـسلـة شاشات احلـاسوب عـالية
ـركزي الـدقة وسـلـسة أجـهزة الـتـابلت الـلـوحيـة األحدث لـهـذا العـام هذا فـضالً عن أنـظمـة التـكـييف ا
يـة والشروحات وعروض التجارية وذلك مـع فعالياته الـتي تنوعت ما ب الـكلمات والعـروض التقد
وجهة لبيئة نتدى العديد من حلول اللوحات الرقمية ا نتجات. وقد استعـرضت "سامسوجن" خالل ا ا
األعـمـال والـتي كـان من أبـرزهـا لـوحـات العـرض الـفـيـديـويـة ولـوحـات الـعرض الـرقـمـيـة ألـتـرا فـائـقة
الـوضـوح ولـوحـات الـعـرض الـرقـمـيـة ذات الـوضـوح الـكـامل وتـلـك الـذكـيـة بـدقة  8K هذا فـضالً عن
الـلوحـات شـبه اخلارجـية وشـاشـات الكـريسـتـال السـائل وغيـرهـا ومنـها لـوحات  QLED التي تـقدّم
أعـلى مستـويات الدقـة في العرض على مـستوى الـسوق والتي تـستند إلـى تقنيـة ترقيـة جودة العرض
بـالــذكـاء االصـطـنــاعي فـتــعـزز جـودة أي صـورة فـي الـعـروض الـتــجـاريـة وحتــوله إلى مـحــتـوى أكـثـر

ديــنـامــيــكــيـة وحــيــويــة جلـذب انــتــبــاه الــزبـائن
احملـــتــمـــلــ هـــذا إلى جـــانب عـــدد من طــرازات
ســــلـــســــلـــة لــــوحـــات �OMN /OMN-D شـــبه
اخلـارجـية الـتي تـوفر رؤيـة واضـحة ومـتـناسـقة
حـــتى في ظـــروف اإلضــاءة الـــســاطـــعــة كـــضــوء
بـاشـر باإلضـافـة إلى سلـسـلة لـوحات الـشـمس ا
الـعــرض الـرقــمـيـة  QMR /QBR ألـتــرا فـائـقـة
الـــوضــــوح بــــدقـــة  4Kذات احلــــواف األصــــغـــر
ــتــنــاسق الــتي  تــصــمــيــمــهــا والــتــصــمــيم ا
ـــراكــز الــتـــســوق ومــحـالت الــبــيع خــصـــيــصــاً 
طارات والتي تتميز بتقنية الترقية بالتجزئـة وا
الــذكـيـة إلـى جـودة لـوحــات ألـتــرا ذات الـوضـوح
الـفـائق كـمـا تـتـمـيــز بـكـونـهـا غـيـر مـتـوهـجـة مـا

يجعلها مثالية للرؤية.
Flip�نتـدى استـعراضاً لـلوحة كذلك فقـد شهـد ا
الرقمية الـتي تتميز بتـصميم قابل إلعادة الضبط
حسب احلاجة والـتي تعمل على تعزيز اإلنتاجية
والـتـعــاون في بـيـئــة الـعـمل وهي الــلـوحـة الـتي
نالت "سـامسوجن" عـنهـا جائـزة أفضل ابـتكار في

ـسـاعـدة لـتـقـد الـعـروض في حـفل جـوائز  AV News إضـافـة إلى جـائـزة أفـضل مـجـال الـوسـائل ا
وحـدة والتعاونيـة وذلك نظير مـساهمتهـا الفعالة التقنيـات اجلديدة لعام  2019 عن فـئة االتصاالت ا

كتبية اإلبداعية. في تعزيز االجتماعات ا
شاركـ أحدث تقـنيات منـظومات الـتكييف ومن جهة أخـرى عرضت "سامـسوجن" أمام احلاضـرين وا
ـركـزي لـديهـا وعـلى رأسـها مـنـظـومات  DVM S Desert (VRF) األكـــــــثر تـطـوراً وكـفـــــــاءة من ا
حيـث توفـير اسـتهالك الـطـاقة مع تـقد أعـلى مسـتـويات الـراحة بـأعلى قـدرة لـوحدة خـارجيـة بواقع
HP24  . هذا وتـتـميـز مـنظـومات  DVM S Desert (VRF) بـقدرتـهـا على الـعـمل بكـفـاءة عالـية في
يـة على درجة حراره  58مئويـة. كذلك فقد ظروف مـناخية قـاسية; حـيث  فحصهـا في مختـبرات عا
نـفصلة كن تـركيبه كالـوحدات ا ا   عـرض وحدات تكـييف داخليـة بعدة أشـكال وقدرات مخـتلفـة 
 (Commercial Air conditioners) أو الـوحــــــــدات الــداخــــــــلــيــة ضــــــــــــــــــمن مـنــــــــــظــومـات
DVM S Desert (VRF)  من ضـمـنهـا وحـدات الـكـاسيت  360 الـتي تتـمـيـز بـتصـمـيـمهـا الـعـصري
ـثـالي لـلـهـواء ودرجـة احلـرارة ووحدات ـنـاسب جلـمـيع تـصـامـيم الـديـكـور الـداخـلي وبـتـوزيـعـهـا ا ا
ـها ألعلى مستـويات الراحة وتـوفير استـهالك الطاقة. هذا ثاليـة لتقد الكاسيت بـتقنية  Windfreeا
وكان من ضمن ما  عـرضه منظومات التكييف ذات الدفع اجلانبي  DVM S Ecoالتي تعدّ األفضل
من حيث القدرة في فئتها بقوة  HP10  ما يجعلها مناسبة لتغطية مساحة أكبر مع شغل مساحة أقل
مع إمكـانية تركيـبها في الشرفات اخلـارجية للمشـاريع السكنيـة هذا فضالً عن عرض عدة طرازات من
وأجهزة  Ceiling Mount و Ceiling Suspended  كيـفات الـسقـفية أنظـمة تـكيـيف "سامـسوجن" كـا
ناسـبة قال مديـر قسم قطاع حـلول األعمال التكـييف اجلدارية Wall Mount .وفي تـعليق له بهـذه ا
أسامـة األشقـر: "سعـداء لعـقـد أول منـتدى يـعنى بـقـطاع األعـمال في الـعراق ونـدعم من خالله زبـائنـنا
وشـركـائـنـا من هذا الـقـطـاع بحـضـور وكالئـنـا خملتـلف خـطـوط اإلنتـاج الـذين نـنـتهـز الـفـرصة لـتـثـم
جهودهم في تـعزيـز حضور عالمـتنا وتـمثيـلها
ا يليق بها في كافة قطاعات األعمال. ينطوي
ـنـتـدى عـلى أهـمـيـة كـبـيـرة; إذ أنه يـؤكـد هـذا ا
الـتزامـنـا بتـقـد أحدث احلـلـول العـملـيـة التي
تـوفر بـدورهـا قـيمـة مـضافـة لـلزبـائن من قـطاع
األعـمـال مـتـطـلعـ ألن يـصـبح تـقلـيـداً سـنـوياً
لــديـنــا لــنـخــدم مــعه أهــدافــنـا الــرامــيــة خلـلق
ـسـتقـبل لـدى شـبـكة إمـكانـيـات جـديـدة تغـيـر ا
ــتــنــامــيـة وذلـك عـبــر مــنــحــهم مـا زبــائــنــنـا ا
يـطـمــحـون إلـيه من حـلــول وأدوات ومـنـتـجـات
وتـقـنـيـات تـسـهم في تـنـمـيـة أعـمـالـهم وتـوسع

نافسة لصاحلهم." فوارق ا
واختـتم األشقـر بأن بـاقة احلـلول الـتي تقـدمها
"سامـسوجن" لقـطاع األعمـال تسهم بـشكل فاعل
في رفع مـعـايـير اخلـدمـات الـتي يـقدمـهـا قـطاع
األعـمـال في أي من مـجـاالته وتـعـزز إنـتـاجـيته
ــسـبــوقـة بــفـضل وظــائـفــهــا ومـزايــاهـا غــيـر ا

تعددة التي تؤديها.  ومهامها ا
≠vN²½«≠

vÝd∫ جانب من حموالت تفريغ بضائع في مرسى امريكي


