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توقيع إتفاقية حول آلية التسديد املالي بني البلدين

وزير الطاقة اإليراني خالل إستقباله وزير الكهرباء العراقي:

القطاع الخاص اإليراني يشارك في تطوير شبكة
الكهرباء العراقية

عبداملهدي :العراق لن يكون جزء ًا من منظومة العقوبات ضد إيران
أك��د رئي��س ال��وزراء العراق��ي ،ع��ادل
عبدالمه��دي ،أن ب�لاده ل��ن تك��ون ج��زءاً م��ن
منظوم��ة العقوب��ات ض��د اي��ران ،فيم��ا أع��رب
محاف��ظ البن��ك المرك��زي االيران��ي،
عبدالناص��ر همت��ي ،ع��ن أمل��ه بالمزي��د م��ن
التعاون بين البلدين ،وباألخص في المجال
المصرفي.
وأف��اد المكت��ب اإلعالمي لرئي��س الوزراء
العراق��ي ،ف��ي بيان ،إن (رئيس مجلس الوزراء
اس��تقبل ي��وم األربع��اء محاف��ظ البن��ك
المرك��زي االيران��ي والوف��د المراف��ق ل��ه).
ونق��ل البي��ان ع��ن عبدالمه��دي قول��ه :إن
(الع��راق تمك��ن م��ن دح��ر عصاب��ة داع��ش
اإلرهابي��ة بفض��ل بط��والت أبنائ��ه والدم��اء
الغالي��ة للش��هداء والجرح��ى والمضحي��ن
ودع��م أصدقائن��ا وفي مقدمته��م الجمهورية
االس�لامية) ،مش��يداً بـ(تط��ور العالق��ات بي��ن
البلدي��ن والش��عبين) .وأض��اف عبدالمه��دي:
ان (ش��عب الع��راق عان��ى من الحص��ار ويدرك
الضرر الذي يلحق بالشعوب من جرائه ،ولن
يك��ون الع��راق ج��زءاً م��ن منظوم��ة العقوبات
ضد إيران وأي شعب آخر).
م��ن جانب��ه ،أع��رب محاف��ظ البن��ك
المرك��زي اإليران��ي ع��ن (أمل��ه بالمزيد من
التع��اون بي��ن البلدين وباألخص في المجال
المصرفي).
ه��ذا وو ّق��ع رئيس��ا البنكي��ن المركزيين
االيران��ي والعراق��ي إتفاقي��ة ح��ول آلي��ة
التس��ديد المال��ي بي��ن اي��ران والع��راق .ووقع
اإلتفاقي��ة ،الثالث��اء ،ببغ��داد رئي��س البن��ك
المرك��زي االيران��ي عبدالناص��ر همت��ي،
ونظي��ره العراق��ي عل��ي الع�لاق .والمح��ور
الرئي��س لآللي��ة يتعل��ق بكيفي��ة تس��ديد
المبال��غ المتعلقة بص��ادرات الكهرباء والغاز
وسائر السلع االيرانية الى العراق.
وقال همتي :ان العراق هو أكبر شريك
تج��اري إلي��ران؛ والس��تمرارية ه��ذه العالقات
ف��ان التب��ادالت المالية تأتي ضم��ن األولوية،
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أعل��ن وزي��ر الطاق��ة االيران��ي ،رض��ا
أردكانيان ،بأن الش��ركات االيرانية التابعة
للقطاع الخاص ستش��ارك في عملية تطوير
شبكة الكهرباء العراقية.
وخ�لال اس��تقباله وزي��ر الكهرب��اء
العراق��ي ل��ؤي الخطي��ب ف��ي مط��ار اإلم��ام
الخمين��ي(رض) بطه��ران ،أع��رب الوزي��ر
أردكاني��ان ع��ن أمل��ه ب��أن تثمر ه��ذه الزيارة
ع��ن توقي��ع وثائ��ق تم البحث بش��أنها الش��هر
الماضي في بغداد .وأضاف :ان ايران ستعمل
عل��ى تطوي��ر تعاونه��ا م��ع الع��راق ف��ي مجال
الطاق��ة وستس��تفيد م��ن جمي��ع الطاق��ات
المتوف��رة ف��ي الب�لاد ف��ي إط��ار ش��ركات
القط��اع الخ��اص لتطوي��ر صناع��ة الكهرب��اء
ف��ي الع��راق وخف��ض اإله��دار ف��ي الطاق��ة
وتحديث محطات الكهرباء.

وتابع أردكانيان قائ ً
ال :إنه سيتم إجراء
محادثات مس��هبة مع وزير الكهرباء العراقي
للبحث في إمكانية التعاون في سوق الطاقة
بالمنطق��ة ع��ن طري��ق تنمي��ة التع��اون م��ع
الع��راق وس��ائر ال��دول الج��ارة .وأوض��ح بأن��ه
س��يتم خ�لال الزي��ارة إج��راء لق��اءات مهم��ة
وتوقي��ع وثائ��ق م��ن ضمنها اس��تمرار تصدير
الكهرباء الى العراق.
ب��دوره ،صرح وزير الكهرب��اء العراقي بأن
الزي��ارة تأت��ي تلبي��ة لدع��وة من وزي��ر الطاقة
االيران��ي به��دف تعزي��ز العالق��ات ف��ي مجال
الطاق��ة والكهرب��اء والقضاي��ا االقتصادي��ة.
وأوض��ح الخطيب بأن أح��د األهداف المهمة
للزي��ارة ه��و متابع��ة التوافق��ات وتنفي��ذ
مذك��رات التفاه��م الت��ي تم البحث بش��أنها
في العراق أخيراً.

واصف ًا مؤتمر وارسو بأنه «حدث مؤسف»

رئيس غرفة التجارة البولندية يأمل بتنمية العالقات
اإلقتصادية مع إيران
مش��يراً إل��ى إتف��اق البن��ك المرك��زي
االيران��ي م��ع كل م��ن روس��يا وتركي��ا
والهن��د والصي��ن على آلي��ة ثنائية للتس��ديد
المالي.
وأض��اف :إن��ي عل��ى ثق��ة بأن��ه م��ن خالل
التع��اون م��ع الحكوم��ة العراقي��ة يمك��ن
الوص��ول الى نتائج جيدة فيما يخص إيجاد
آلية مالية للتسديد وذلك لتنمية العالقات
االقتصادية بين البلدين.
م��ن جانب��ه ،اعتب��ر رئي��س البن��ك
المرك��زي العراقي هذا اللقاء بأنه يأتي في
إط��ار االتفاقيات المالية بين البلدين ،وقال:

إفتتاح خط طيران مباشر من قشم إلى مسقط
إفتتحت ،أمس األربعاء ،شركة (قشم إير) اإليرانية خط طيران مباشراً من قشم
إلى مس��قط وبالعكس ،بحضور س��فير إيران في عمان حجة االس�لام محمد رضا نوري
ش��اهرودي ،ومدي��ر منظم��ة المناط��ق الح��رة حمي��د رض��ا مؤمن��ي ،وع��دد م��ن الضيوف
وذلك في مطار مسقط الدولي.
وأش��ار عض��و لجن��ة اإلدارة والتع��اون الثقاف��ي واإلجتماع��ي والس��ياحي في منظمة
المناط��ق الحرة في قش��م ،عبدالج��واد كمالي ،إلى أن السياس��ة التنموية التي تتبعها
الخط��وط الجوي��ة ف��ي قش��م ته��دف إل��ى ج��ذب االس��تثمارات وزي��ادة ع��دد الس��ياح م��ن
مسقط وبالعكس.
وأع��رب كمال��ي ع��ن أمله في أن تكون ه��ذه الخطوات الواعدة بداية لرفع مس��توى
التبادل التجاري والسياحي بين عمان وقطر واإلمارات المتحدة مع جزيرة قشم.

ان ه��ذا اللق��اء ه��و أرضي��ة لتقوي��ة التع��اون
االقتص��ادي بين ايران والعراق ،مؤكداً على
س��عي البنك المركزي إلزالة الموانع التي
تحول دون ذلك.
وف��ي تصري��ح لمراس��ل وكال��ة أنب��اء
الجمهوري��ة االس�لامية (إرن��ا) عق��ب وصول��ه
ال��ى العاصم��ة العراقي��ة بغ��داد ،أش��ار همت��ي
ال��ى العالق��ات السياس��ية واالقتصادي��ة
والتجاري��ة الممت��ازة بي��ن اي��ران والع��راق؛
مبين �اً ان زيارت��ه ته��دف إل��ى إج��راء لق��اءات
م��ع المس��ؤولين العراقيي��ن لمناقش��ة آخ��ر
المس��تجدات بش��أن التع��اون بي��ن البلدي��ن.

وأضاف :نحن نش��هد حالي �اً حجماً ملحوظاً
م��ن الص��ادرات س��واء ف��ي القط��اع الع��ام
أم القط��اع الخ��اص؛ لك��ن هن��اك بع��ض
العقب��ات ف��ي المج��ال المصرف��ي والمال��ي،
مم��ا يع��رض المصدري��ن ال��ى مش��اكل ف��ي
هذا المجال.
يذك��ر أن رئي��س البن��ك المرك��زي
االيران��ي ،عبدالناص��ر همت��ي ،وص��ل إل��ى
بغ��داد عص��ر الثالث��اء ف��ي زي��ارة اس��تغرقت
يومين التقى خاللها بالمس��ؤولين الماليين
والنش��طاء االقتصاديي��ن ورئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء العراقي.

بمناسبة ذكرى إنتصار الثورة اإلسالمية..

تدشني وتنفيذ آالف املشاريع في قطاعي املاء
والكهرباء في البالد

اعتب��ر رئي��س غرف��ة التج��ارة البولندية مؤتمر وارس��و بأنه حدث مؤس��ف ،معرباً عن أمله
بتنمية العالقات االقتصادية بين بولندا وايران.
جاء ذلك لدى اس��تقبال رئيس غرفة التجارة البولندية آرن دارس��كي ،س��فير الجمهورية
االسالمية االيرانية لدى وارسو مسعود ادريسي كرمانشاهي ،الثالثاء.
وخالل اللقاء ،أش��ار الس��فير االيراني الى القفزة الجيدة في التبادل والتعاون التجاري
واالقتصادي بين الجمهورية االسالمية االيرانية وبولندا خالل السنوات األخيرة ،معرباً عن
أس��فه للركود الحاصل في هذا المجال .وأعرب ادريس��ي كرمانش��اهي عن أمله بأن تساعد
آلي��ات م��ن قبي��ل اآللي��ة المالية بين االتح��اد األوروبي وايران (انس��تيكس) ال��ى الحفاظ على
العمل بين البلدين واستمراره .ولفت الى أنه لم يكن يتوقع أن تستضيف الحكومة البولندية
مؤتم��راً باالش��تراك م��ع أمي��ركا موج��ه ض��د ايران ،ويأم��ل بأن ال يتح��ول ه��ذا المؤتمر الى
مؤتمر معاد إليران مثلما وعد الجانب البولندي.
وخ�لال اللق��اء ،ووص��ف رئي��س غرف��ة التج��ارة البولندي��ة مؤتمر وارس��و بأنه حدث مؤس��ف،
معرب �اً ع��ن امل��ه ب��أن ال تك��ون نتائج��ه مث��ل ص��ب الزي��ت عل��ى الن��ار .وأك��د أن غرف��ة التج��ارة
البولندي��ة ،وبمن��أى ع��ن االعتبارات والتطورات السياس��ية ،تؤمن بتنمي��ة العالقات التجارية مع
ايران .وب ّين أن بولندا وحتى في فترة الحظر المفروض على ايران في السنوات السابقة ،كانت
لديها عالقات تجارية مع ايران ،واآلن ستفعل كذلك ،معرباً عن أمله باستئناف التعاون.
وخ�لال اللق��اء ،أع��رب الجان��ب البولن��دي عن تقدي��ره للخط��وة األخيرة الت��ي قامت بها
غرف��ة التج��ارة االيرانية في عقد اجتماع اللجنة المش��تركة التجارية االيرانية-البولندية،
والذي جاء رداً على خطوة مماثلة سابقة من الجانب البولندي.

 9مليارات دوالر..
قيمة صادرات إيران من
الصناعات املنجمية

يتم تدش��ين وتنفيذ  8200مش��روع في قطاعات الكهرباء والماء ومياه الصرف الصحي
في مختلف محافظات ايران ،كما أفاد وزير الطاقة رضا أردكانيان.
وأض��اف أردكاني��ان ،ف��ي تصري��ح أدلى به ي��وم الثالثاء خالل حضوره مراس��م بدء تنفيذ
مش��روع س��د غرين في محافظة همدان (غرب ايران) :إن هذه المش��اريع بلغت كلفتها 220
تريلي��ون ري��ال .وأش��ار الى مش��روع س��د غرين في منطق��ة نهاوند (غرب)؛ موضح �اً :أن كلفة
إنج��از ه��ذا المش��روع تبل��غ  2،4تريلي��ون ري��ال ،كم��ا إن ال��وزارة تنف��ذ  21مش��روعاً مهماً في
محافظة همدان والتي رصدت لها 2ر 2تريليون ريال.
ولفت أردكانيان إلى أن إنجاز المش��اريع المذكورة قد حقق تقدماً بنس��بة  80بالمئة،
كما سيتم تدشين  3محطات كهروشمسية بطاقة  25ميغاواطاً.

أعل��ن وزي��ر الصناع��ة والمناج��م
والتج��ارة ،رض��ا رحمان��ي ،ع��ن تنمي��ة قطاع
الصناع��ات المنجمي��ة ف��ي الب�لاد ،وق��ال:
ان قيم��ة ص��ادرات ه��ذه الصناع��ات بلغ��ت 9
مليارات دوالر خالل األشهر العشرة األخيرة

للعام الحالي (بدأ في  21مارس .)2018
وأش��ار رحمان��ي أم��س األربع��اء ،ف��ي
حدي��ث متلف��ز ،ال��ى تضاع��ف احتياط��ي
حج��ر الحدي��د ف��ي الب�لاد بفض��ل
اكتش��افات جدي��دة ،متوقع �اً بذل��ك أن
يبل��غ حجم إنتاج ايران م��ن حجر الحديد
 55ملي��ون ط��ن .وأض��اف :ت��م خ�لال 10
األش��هر األخي��رة للع��ام الحال��ي تصدي��ر
م��ا قيمت��ه  9مليارات دوالر م��ن الصناعات
المنجمي��ة ،مس��ج ً
ال بذل��ك زي��ادة بنس��بة
 20بالمائ��ه عم��ا كان علي��ه ف��ي نف��س
الفترة من العام الماضي.

إيران تمنع تصدير الدجاج حتى نهاية شهر رمضان املبارك
أعل��ن وزي��ر الصناعة والمناجم والتج��ارة في الجمهورية
االس�لامية االيراني��ة ،رض��ا رحمان��ي ،أن��ه ت��م اإليع��از بمن��ع
تصدير الدجاج حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وف��ي برنام��ج متلف��ز ،ق��ال الوزي��ر رحمان��ي :يت��م رص��د
الس��وق بدق��ة ف��ي خط��ة تش��ديد الرقاب��ة بالتع��اون م��ع
النقاب��ات ودائ��رة التعزي��رات والنياب��ة العام��ة .وأض��اف:
لق��د قمن��ا باتخ��اذ االحتياط��ات ،وت��م تخزي��ن الدج��اج

سفيرة باكستان :أولويتنا هي
تقوية العالقات التجارية مع إيران
إیران تنتج  40مليون طن من الصلب سنوي ًا
ق��ال مس��اعد وزي��ر الصناع��ة االيراني في ش��ؤون التعدين :إن إنتاج الب�لاد من الصلب قد
ارتفع بعد انتصار الثورة االسالمية الى  40مليون طن سنوياً.
وق��ال جعف��ر س��رقيني ،ف��ي تصريح أدل��ى به بمحافظة خراس��ان الجنوبية (ش��رق البالد)
يوم الثالثاء :إن إنتاج البالد من الصلب كان  19مليون طن قبل انتصار الثورة االس�لامية،
فيما ش��هد قفزة كمية ونوعية بعد انتصار الثورة .وأضاف :إن طاقة إنتاج اإلس��منت كانت
 8ماليين طن قبل الثورة؛ لكنها ارتفعت الى 5ر 87مليون طن بعد إنتصار الثورة االسالمية.
وتاب��ع :ان اي��ران صدرت  54مليون طن من الم��واد المنجمية وصناعات التعدين الى البلدان
األخرى خالل العام الماضي.

إيران األولى في الشرق األوسط في توليد
الطاقة الكهربائية
تتب��وأ الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة المرك��ز األول ف��ي منطق��ة الش��رق األوس��ط
والمركز  14عالمياً في توليد الطاقة الكهربائية ،بواقع  80ألف ميغاواط.
ويبل��غ تولي��د ايران من الطاق��ة الكهرومائية  12ألف ميغاواط ،وهي في هذا المجال في
المركز الثاني بالش��رق األوس��ط ،والس��ادس في آس��يا ،والـ 19عالمياً .وتتبادل ايران الطاقة
الكهربائية مع دول الجوار ،ولديها حضور فاعل في أسواق المنطقة.
وبتوليده��ا أكث��ر م��ن  80أل��ف ميغ��اواط من الطاق��ة الكهربائي��ة ،تتبوأ اي��ران المركز
األول في الش��رق األوس��ط ،والمركز  14عالمياً ،حيث ازداد توليد الطاقة الكهربائية أكثر
من  11مرة خالل أربعة عقود.

إعتب��رت س��فيرة باكس��تان ف��ي اي��ران ،رفع��ت
مس��عود ،العالق��ات م��ع الجمهوري��ة االس�لامية ه��ي
أكث��ر عمق �اً من عالقات الج��وار ،وقالت :ان الس��عي
لتنمي��ة التع��اون التج��اري واالقتص��ادي وتقوي��ة
العالقات الثقافية بين البلدين الجارين من أولويات
تواجدي في طهران.
وقدم��ت الس��يدة مس��عود ،أم��س األربع��اء ،ف��ي
ح��وار خ��اص مع (إرن��ا) ،التهان��ي بمناس��بة الذكرى
األربعين النتصار الثورة االسالمية ،وقالت :ان ايران
بل��د صدي��ق وش��قيق وهن��اك أواص��ر مس��تحكمة بين
الش��عبين ،مؤك��دة عل��ى نموها واس��تحكامها أكثر
فأكث��ر ،وقال��ت :إن أح��د أهداف��ي ه��و أن يس��تطيع
الباكس��تانيون القدوم بس��هولة الى ايران للس��ياحة
والتج��ارة واالس��تجمام ويك��ون األم��ر ذات��ه بالنس��بة
لاليرانيين في زياراتهم الى باكستان.
وأش��ارت س��فيرة باكس��تان ال��ى ذك��رى انتصار
الثورة االس�لامية وكذلك مرور س��بعين عاماً على
عالق��ات البلدين ،وقالت :كل هذه األعوام والس��نين
ه��ي دلي��ل عل��ى متان��ة العالق��ات األخوي��ة الحميم��ة
بي��ن ايران وباكس��تان .وأعربت عن س��عادتها كأول
ام��رأة س��فيرة لبالدها أن تكون ف��ي ايران مبينة الدور
الممي��ز للم��رأة االيراني��ة ف��ي الحي��اة السياس��ية.
واعتبرت العالقات التجارية بين البلدين مهمة جداً،
وقالت :اجتمعت مؤخراً مع عدد من التجار في ايران
وباكس��تان واطلع��ت عل��ى مش��اكلهم وس��أبذل م��ا
بوسعي وبالتعاون مع المسؤولين في ايران لحلها.

بالحج��م المناس��ب ،وق��د ت��م من��ع تصدي��ر الدج��اج حت��ى
نهاي��ة ش��هر رمض��ان المب��ارك ،وذل��ك م��ن أج��ل رفاهي��ة
المواطنين.
وتاب��ع :إذا ش��عرنا أن الس��وق الداخلي��ة مازال��ت بحاج��ة،
فيمكننا أن نقوم باالس��تيراد .وبش��أن مكاس��ب وإنجازات وزارة
الصناع��ة والمناج��م والتج��ارة خ�لال  40عام �اً بع��د انتص��ار
الث��ورة ،ب ّي��ن رحمان��ي :ف��ي بداي��ة الث��ورة كان��ت الص��ادرات

خالل  10أشهر

غي��ر النفطي��ة تبل��غ  500ملي��ون دوالر ،واالس��تيراد يبل��غ 10
ملي��ارات دوالر ،أي أن االس��تيراد يع��ادل  20م��رة أكب��ر م��ن
الص��ادرات؛ ولك��ن ف��ي الع��ام الج��اري وللم��رة األول��ى تفوق��ت
الص��ادرات غي��ر النفطي��ة عل��ى االس��تيراد ،األم��ر ال��ذي يبين
التط��ور الالف��ت ف��ي ه��ذا القط��اع ،مش��دداً عل��ى أن الس��بيل
لح��ل المش��كالت األساس��ية ف��ي الب�لاد يتمث��ل ف��ي الحف��اظ
على اإلنتاج.

إنتاج السيارات في إيران ينخفض بنسبة %35

«ايران خودرو» تنتج سيارات
أوتوماتيكية في آذربايجان

أشارت تقارير وزارة الصناعة والتعدين
والتج��ارة ال��ى أن إنت��اج الس��يارات في ايران
خ�لال العش��رة أش��هر األخي��رة بل��غ 812
ألفاً و 979س��يارة ،مس��ج ً
ال انخفاضاً بقدر
4ر 35ف��ي المئ��ة مقارن��ة بالفت��رة ذاتها من
العام الماضي ،حيث بلغ مليوناً و 257ألفاً
و 676سيارة.
وبحس��ب التقري��ر ،ت��م خ�لال األش��هر
العش��رة األولى م��ن العام اإليران��ي الحالي
(ينته��ي ف��ي  20آذار /م��ارس) ،ت��م إنت��اج

 758ألف �اً و 128س��يارة لل��ركاب ،مس��ج ً
ال
انخفاض �اً ق��دره 7ر %35مقارن��ة بإنتاج هذا
الن��وع م��ن الس��يارات خ�لال الفت��رة ذاته��ا
م��ن الع��ام الماض��ي .وأض��اف التقري��ر :إن
إنت��اج س��يارات البيك-آب هو اآلخر س��جل
انخفاض �اً بمق��دار 3ر ،%23حي��ث بل��غ 42
ألف �اً و 210س��يارة .وخ�لال ه��ذه الفترة ،تم
إنت��اج  1207حافلة صغي��رة و 1540حافلة
متوس��طة مم��ا أظه��ر نم��واً بنس��بة 9ر%82
ور %162عل��ى التوال��ي ،فيما ت��م إنتاج 540
حافل��ة كبي��رة و 9354ش��احنة كبي��رة
بانخفاض مق��داره 4ر %63و4ر %28مقارنة
بالفترة نفسها من العام الماضي.

وف��ي الس��ياق ،س��يجري إنت��اج س��يارات
ايراني��ة م��ن ط��راز (بيج��و ب��ارس) ذات ناقل
حرك��ة أوتوماتيك��ي ف��ي مصن��ع الس��يارات
المش��ترك
اإليراني-اآلذربايجان��ي
بجمهورية آذربايجان.
ونق ً
ال عن الموقع اإلعالمي لمجموعة
إي��ران خ��ودرو المصنع��ة للس��يارات ،قال��ت
مدي��رة ش��ؤون أوروبا وآس��يا وأمريكا ورابطة
ال��دول المس��تقلة ( )CISبش��ركة اي��ران
خ��ودرو س��ابينا نوب��ري :إن��ه بع��د إج��راء
االختب��ارات الالزم��ة ونظ��راً الحتياج��ات
الس��وق والترحي��ب الش��عبي الملح��وظ
للس��يارات اآللي��ة ،تق��رر إضاف��ة منت��ج
أوتوماتيك��ي ف��ي خ��ط إنت��اج نفطجال��ة
بجمهورية آذربايجان.
وف��ي مع��رض إش��ارتها إل��ى عملي��ة
إع��داد خط��وط إنتاج س��يارة (بيج��و بارس)
األوتوماتيكي��ة ،أضاف��ت نوب��ري :ان��ه ت��م
إج��راء تغيي��رات الزم��ة ف��ي خ��ط إنت��اج
نفطجال��ة (ف��ي آذربايج��ان) م��ن قب��ل
مهندس��ين إيرانيين بش��ركة ايران خودرو،
وبالتالي دخلت الشحنة األولى لقطع غيار
السيارة حيز اإلنتاج وذلك من أجل تمرير
مراح��ل الج��ودة .وتابع��ت :ان��ه م��ن المق��رر
إنت��اج أل��ف س��يارة (بيج��و ب��ارس) ذات ناقل
حرك��ة أوتوماتيك��ي في النص��ف األول من
العام المقبل.

