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عبر االنترنت أو الفروع املصرفية

للعام الثالث على التوالي

«املركزي» يوفر «العيادي» عبر أجهزة سحب آلي

«بيتك» :حتويل األموال باجلنيه
إلى مصر متوفرة اآلن لعمالئنا

أت��اح بيت التمويل الكويتي
“بيتك” لعمالئه خدمة التحويل
باجلنيه املصري الى جمهورية
مصر العربية بعد أن كانت
عملية حتويل األموال الى مصر
تقتصر على الدوالر األمريكي.
وج����اءت م���ب���ادرة “بيتك”
بإضافة اجلنيه املصري كعملة
حت��وي��ل أجنبية ج��دي��دة على
أنظمته ،ضمن اط���ار حرصه
على تعزيز خدماته املصرفية
ل���ش���رائ���ح ع���م�ل�ائ���ه الس��ي��م��ا
اجلالية املصرية التي تعتبر
أكبر اجلاليات العربية عددا في
الكويت.
وب���ات األن مب��ق��دور عمالء
“بيتك” اج����راء ال��ت��ح��وي�لات
ال���ى م��ص��ر باجلنيه مباشرة
م��ن حساباتهم املصرفية الى
حسابات املستفيدين بأي بنك
كان على م��دار الساعة بسرعة

أجهزة البنك املركزي

للعام الثالث على التوالي يقوم بنك
الكويت املركزي بتوفير أجهزة السحب
اآلل��ي في ع��دد من املجمعات التجارية
(األفينيوز ،جيت م��ول ، 360 ،أوت��اد
اجل��ه��راء ،ال��ك��وت ،احل��م��راء) لتوفير
األوراق النقدية من فئات (،5 ،10 ،20
 )1من الدينار الكويتي ،وذل��ك نظرا
الزدي��اد الطلب من قبل املواطنني على

تلك الفئات لتوزيع “العيادي” خالل
فترة عيد الفطر السعيد ،ويقوم بنك
الكويت املركزي بتوفير ه��ذه اخلدمة
بالتعاون مع احت��اد مصارف الكويت
وش��رك��ة اخل��دم��ات امل��ص��رف��ي��ة اآلل��ي��ة
امل��ش��ت��رك��ة (ك���ي-ن���ت) وامل��ج��م��ع��ات
التجارية املذكورة  ،عبر وضع أجهزة
سحب آلي مزودة بالفئات املذكورة في

متناول املواطنني لتغطية متطلبات
املواطنني واملقيمني من مختلف األوراق
النقدية خالل فترة العيد.
وجتدر اإلشارة إلى الترحيب واإلقبال
الذين شهدتهما هذه اخلدمة في السنوات
املاضية من قبل اجلمهور الكرمي ،حيث
وفرت على اجلمهور عناء احلصول على
الفئات املختلفة من األوراق النقدية ال

أقامت غبقتها السنوية وكشفت عن طرح وحدات جديدة في املناطق اخلارجية

«مدن األهلية» قدمت خدماتها ألكثر من
 40مشروعا قيمتها تتجاوز  3مليارات دوالر

ك��ش��ف امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي
لشركة م��دن األهلية العقارية
امل��ه��ن��دس ع��م��ر جن��م ع��ن ط��رح
وح������دات جت���اري���ة ل��ل��ت��أج��ي��ر
والتملك في العديد من مناطق
الكويت وخصوصا في املناطق
اخلارجية مثل أس��واق القرين
والعارضية والعقيلة والشويخ
الصناعية والري وغيرها ،وذلك
بعدما جنت الشركة في تقدمي
خدماتها العقارية املتكاملة
ألكثر م��ن  40مشروعا محليا
وإقليميا بإجمالي مساحات
تزيد ع��ن  200أل��ف متر مربع
م��وزع��ة على أك��ث��ر م��ن 2000
منشاة جتارية وقيمة سوقية
تتجاوز  3مليارات دوالر بنهاية
عام .2018
وأوضح جنم في تصريحات
صحفية ع��ل��ى ه��ام��ش الغبقة
أن م���دن األه��ل��ي��ة جن��ح��ت في
تنفيذ اتفاقات في سلطنة عمان
واإلمارات والسعودية وتتطلع
ألسواق واعدة أخرى في املنطقة
م��ن��ه��ا م��ص��ر وخ��ص��وص��ا في
مجاالت العقارات التجارية.
وكشف جنم عن أن الشركة
وبعد م��رور نحو  10سنوات
على عملها في مجال التطوير
ال��ع��ق��اري م��ن��ذ ال��ع��ام ،2008
استطاعت أن تصبح واحدة من
أهم شركات اخلدمات العقارية
املتكاملة واملتطورة في الكويت،
بتقدميها مجموعة واسعة من
اخلدمات تشمل خدمات التطوير

م .عمر جنم

العقاري والتسويق والتأجير
واالس����ت����ش����ارات ال��ه��ن��دس��ي��ة
وإدارة املشاريع وإدارة البناء
واملمتلكات.
وأوض��ح أن مدن وخالل تلك
السنوات الوجيزة جنحت عبر
خدماتها املتطورة والتزامها
مبعايير اجل��ودة والتنفيذ في
املواعيد وال��وف��اء بالوعود في
نيل ثقة أه��م وأك��ب��ر الشركات
ال��ع��ام��ل��ة ف��ي م��ج��ال التطوير
العقاري وكذلك جتارة التجزئة
مما ميثلون أبرز وأهم العالمات
التجارية العلمية في الكويت
واملنطقة.
وأض����اف أن م���دن األه��ل��ي��ة
استطاعت أن تساهم في إطالق
العديد من املشاريع في الكويت
وخ��ارج��ه��ا ،ف��ي م��ج��ال برامج
التصميم ،وإدارة امل��ش��اري��ع،

والتأجير ،وعمليات املشاريع،
وأهمها مجمعات ذا جيت مول
أح���د أك��ب��ر امل����والت التجارية
ف��ي ال��ك��وي��ت وم���والت الليوان
والدرة وسما في منطقة العقيلة
ومجمعات دي��ف��ون وذا فاليج
وذا ب��ورت وذا ليك في منطقة
أب��و احلصانية ومجمع أرك��ان
هذا إلى جانب السالم مول في
منطقة الساملية ومجمع املخيال
ف��ي منطقة اجل��ه��راء ومجمعي
كريستال  1وكريستال  2في
الشويخ وميرال في الفروانية
وب���رج اجل��ي��ت ت���اور ومجمع
سرايا في اجلهراء.
وأوضح جنم أن مدن وتلبية
للنمو في الطلب على خدماتها
ولالستفادة من مزايا التخصص
وتقسيم العمل متتلك حاليا
ع��دد من الكيانات التابعة لها
في مجاالت عملها واهمها :دار
الكويت للهندسة لالستشارات
ال��ه��ن��دس��ي��ة ال����ذي ت��أس��س في
ال��ع��ام  1966واس��ت��ط��اع على
م ّر السنوات أن يكتسب سمعة
طيبة في مجاالت االستشارات
الهندسية وشركة بيمكو إلدارة
املشروعات املتكاملة وشركة
أول��د دياموند املعنية بتمثيل
ال��ع�لام��ات التجارية العاملية
ف��ي جت��ارة التجزئة واألغ��ذي��ة
واملشروبات والتي تأسست في
وتوسعت لتشمل
ّ
العام 2007
توكيالت عاملية ،وشركة أولد
دياموند للدعاية واإلعالن.

متديد مهلة احلظر  90يوم ًا التعني الكثير بالنسبة لنا

«هواوي» :نستعد جيد ًا للمفاجآت
ولن نعاني من نقص التوريدات
في آخر لقاء له مع مجموعة
م���ن اإلع�ل�ام���ي�ي�ن ال��ص��ي��ن��ي�ين
لتسليط ال��ض��وء على موقف
الشركة في مواجهة األح��داث
املتسارعة التي تواجهها على
خلفية قرار احلكومة االمريكية
بحظر العمل مع الشركة ومنع
الشركات األمريكية من التعامل
معها ،وم��ا تبع ذل��ك من إعالن
ع��دد م��ن ال��ش��رك��ات األمريكية
الكبرى كشركة جوجل وقف
أعمالها مع هواوي ،أوضح رن
تزنفيه ،مؤسس شركة هواوي
أن مايجري ليس باملفاجأ متاما ً،
فالشركة توقعت حصول معظم
هذه السيناريوهات واستعدت
ملثل هذه التحديات ،لكن لرمبا
ك��ان جلديد في األم��ر التسارع
ال��ك��ب��ي��ر ف��ي وت��ي��رة األح���داث
وتتالي مستجدتاها على أكثر
من صعيد.
وأوض�����ح رن ت��زن��ف��ي��ه أن
مايجري حاليا ً خارج السيطرة
ك��ون��ه م��دف��وع مت��ام �ا ً ب��دواف��ع
ال��س��اس��ة األم���ري���ك���ان ،وأن���ه
الينبغي ألحد مبافيهم اإلعالم
لوم الشركات األمريكية التي
أعلنت عن وقف تعامالتها مع
هواوي باعتبار ذلك كان لزاماً
عليهم امتثاالً لألمر التنفيذي،

رن تزنفيه

وأن من تقع عليه الالئمة بالفعل
ه���و ال��س��ي��اس��ي�ين األم��ري��ك��ان
ال��ذي��ن يتبنون ه���ذا امل��وق��ف،
ولكن قد يكونوا قد وقعوا في
خطأ التقليل من شأن هواوي،
فالشركة كانت تعلم متاماً أنها
ستصل إلى مفارق الطرق هذه
م��ع احلكومة األمريكية ،وقد
خططت مسبقاً لتكون جاهزة
للتعامل مع مثل هذه األحداث.
وانتهز رن تزنفيه الفرصة
ليشكر الشركات األمريكية على
ماقدمته م��ن دع��م ف��ي مسيرة
ت��ط��وي��ر أع��م��ال ه����واوي على

م��دى  30ع��ام�ا ً ،وق��ال م��ن باب
االع��ت��راف باجلميل ب��أن هناك
العديد من الشركات األمريكية
التي ك��ان لها الفضل بوصول
هواوي ملا هي عليه من الريادة
العاملية ،مب��ا فيهم الشركات
االستشارية كشركة آي بي أم
وأكسنتشر وال��ش��رك��ات التي
تزود هواوي باملكونات الهامة
من أمريكا وفي مقدمتها شركات
الرقاقات.
ومع تأكيده على عدم التقليل
م��ن ت��أث��ي��ر ق����رارات احلكومة
األمريكية وإرت��دادات��ه��ا  -إن
ت��أك��دت وثبتت  -على بعض
أع���م���ال ال��ش��رك��ة كمنتجات
املستهلك ،ق��ال رن تزنفيه أنه
يثق مت��ام �اً ب��ق��درات الشركة
وريادتها في مجاالت ع��دة لن
تتأثر بشكل سلبي كبير ،وأن
التأثير سيكون محدودا ً لدرجة
ك��ب��ي��رة ع��ل��ى أع��م��ال ه���واوي
ف��ي م��ج��االت ج��دي��دة وحيوية
كتكنولوجيا اجليل اخلامس
التي تتربع هواوي اليوم على
عرش ريادتها عاملياً  ،ولديها
ثقة ب��أن منافسي الشركة لن
ميكنهم اللحاق بركب ري��ادة
ال��ش��رك��ة ل��ه��ذا امل��ج��ال خ�لال
العامني أو الثالثة القادمني.

اقتصاد

سيما الفئات الصغرى التي ال تتوفر
عادة في أجهزة السحب اآللي.
ه��ذا وق��د زود بنك الكويت املركزي
البنوك احمللية في وقت سابق بأوراق
النقد اجل��دي��دة م��ن ال��ف��ئ��ات امل��ذك��ورة
ليتسنى توفيرها للجمهور في فروع
البنوك املنتشرة في مناطق دولة الكويت
كافة.

«كواليتي نت» تطلق
حتديث ًا لتطبيق «مسلم»
أعلنت شركة “ كواليتي نت” ع��ن حتديث “تطبيق
مسلم” مبناسبة شهر رمضان الفضيل ،والذي يحتوي على
باقة من اخلدمات التي يحرص املسلم على اإلطالع عليها،
واالستفادة منها بشكل يومي ،واملتوفرة عبر التطبيق
بأسلوب عصري من خالل منصة سهلة االستخدام.
وأوض��ح��ت الشركة في بيان صحفي ص��ادر عنها أن
التحديث اجلديد للتطبيق هو شامل وواف��ي ،ويضع بني
أيدي املستخدمني عدة مميزات بشكل بسيط وجذاب ،وهذا
التطبيق يحتوي على  -:القرآن الكرمي بترتيب السور،
األج���زاء واألح����زاب ،كتابة واض��ح��ة باخلط العثماني ،
أسلوب بحث سهل مع خاصية التالوة املتوفرة بأصوات
أهم املقرئني  ،مع ميزة إضافة الفواصل وإمكانية مشاركة
السور ،واأليات عبر وسائل التواصل االجتماعي.
بوصلة حتديد القبلة مع خاصية الضبط مع موقعك ،
مواقيت الصالة حسب موقعك احلالي  ،حساب دقيق لوقت
الصالة املتبقي مع تنبيهات بصرية ،وصوتية ل�لآذان مع
الكثير من أص��وات املؤذنني لالختيار من بينهم  ،األدعية
واألذكار املختلفة مرتبة ومفهرسة حسب االستخدام  ،أوقات
الصيام ( إمساك وإفطار ) وإمساكية متوفرة على مدار
العام  ،تقومي إسالمي هجري كامل لتقدير تواريخ األعياد ،
إمكانية ضبط اللغة حسب الرغبة.
وأش��ارت الشركة إلى أن التطبيق يعكس دور الشركة
االجتماعي املتميز ،خاصة وأن التطبيق يحمل رسالة
اجتماعية ،وإنسانية ذات قيمة ومضمون تناسب شهر
رمضان الفضيل ،متوقعه أن يشهد هذا التطبيق استخدام،
ومشاهدة كبيرة نظرا ً لفكرته املتميزة ،وما يحتويه من
مضامني جيدة ،وجذابة خاصة وأنه يضم عرض للصفحات
مما يجعله التطبيق األفضل ،واخليار األول للراغبني في
استخدام الهواتف الذكية.

«اخلدمات» تعلن صرف
مستحقات الشركة املتعاقد
معها بشأن الطرود البريدية
أعلنت وزارة ال��دول��ة لشؤون اخل��دم��ات الكويتية
(امل��واص�لات سابقا) ان��ه��ا ص��رف��ت ال��دف��ع��ات املالية
املستحقة للشركة املتعاقد معها بشأن الطرود البريدية.
وقالت ال���وزارة في بيان صحفي أم��س السبت إن
«الشركة تعهدت بإعادة كل العمالة في مراكز البريد
والعمل على زي��ادة العمل إلنهاء التكدس احلالي في
أس��رع وق��ت مم��ك��ن».وأض��اف��ت أن��ه مت احل��ص��ول على
املوافقات الالزمة لتمديد التعاقد مع الشركة ملدة ستة
أشهر إضافية تنتهي بنهاية نوفمبر القادم.
وأش���ارت إل��ى أن��ه��ا حصلت أي��ض��ا على املوافقات
الرسمية لطرح ثالث مناقصات بقيمة إجمالية تبلغ
اكثر من ثالثة ماليني دينار (نحو 8ر 9مليون دوالر
أمريكي) ملدة ثالث سنوات وستطرح بعد غد االثنني
وتتعلق بأعمال البريد في محافظات الكويت الست.
وأوضحت ان كل مناقصة تشمل محافظتني ويقتصر
فوز أي من الشركات املتنافسة على مناقصة واحدة فقط
ومتنع الشركة الفائزة في إح��دى هذه املناقصات من
الفوز بأخرى.وأكدت ان املناقصات الثالث أحيلت إلى
جلنة املناقصات لالنتهاء من إجراءات الطرح والترسية
موضحة ان الهدف من تقسيمها إلى ثالث يأتي لتالفي
ما حدث في الفترة املاضية مع الشركة الوحيدة املتعاقد
معها حاليا.

أحمد السميط

أك��ب��ر وتكلفة أق��ل بإستخدام
اخلدمات املصرفية عبر اإلنترنت
 KFHonlineأو ال��ه��وات��ف
الذكية أو الفروع املصرفية.
وق�����ال م���دي���ر ع����ام خ��زان��ة

الكويت في “بيتك” أحمد عيسى
السميط ،ان “بيتك” زاد عدد
العمالت امل��ت��اح التحويل بها
الى دول العالم لتصل الى 28
عملة أجنبية ،مشيرا ال��ى أن
ذل��ك يتماشى مع استراتيجية
البنك في تطوير خدمة العمالء
مبختلف شرائحهم وتوسيع
شبكة التحويل لتصبح خدمات
“بيتك” أك��ث��ر م�لاءم��ة وتلبي
املتطلبات واالحتياجات املتغيرة
لدى العمالء.
ولفت السميط في تصريح
صحفي ،الى أن “بيتك” يواصل
دوره ف��ي ادارة سيولة البنك
بالشكل األمثل وتسعير العمالت
األجنبية وال��ودائ��ع ،وحتديد
اس��ع��ار بيع وش���راء العمالت
املختلفة يومياً ،لتعزيز قدراته
ف��ي ت��ق��دمي أس��ع��ار تنافسية
وخدمات عالية اجلودة لعمالئه.

«ايكويت» 294 :مليون دوالر أرباح
الربع االول قبل احتساب الفوائد
أعلنت مجموعة ايكويت للبتروكيماويات
نتائجها امل��ال��ي��ة للربع األول م��ن ع��ام 2019
موضحة ان األرب��اح بلغت قبل احتساب الفوائد
والضرائب واإله�ل�اك واالستهالك  294مليون
دوالر أمريكي.
وقالت (ايكويت) في بيان صحفي أمس السبت
ان هذه االرب��اح سجلت انخفاضا بنسبة  49في
املئة عن الربع األول من عام  2018والتي بلغت
 577مليون دوالر أمريكي مشيرة الى ان اإليرادات
بلغت  889مليون دوالر أمريكي مقارنة ب 1241
مليون دوالر أميركي في الربع األول من 2018
“وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة  28في املئة”.
واف��ادت بأن صافي الدخل بعد الضرائب بلغ
 183مليون دوالر أمريكي في الربع األول من
عام  2019مسجال انخفاضا بنسبة  57في املئة
مقارنة ب  435مليون دوالر أمريكي في الربع
األول من العام السابق.
م��ن جهته ق��ال الرئيس التنفيذي ملجموعة
ايكويت الدكتور راميش راماجندران في البيان
انه رغم استقرار معدل منو الطلب منذ بداية العام
“إال أن عدم القدرة على تقدير الرسوم اجلمركية
وتطلعاتها املستقبلية بصفة نافية للجهاله
باإلضافة إلى تقلبات أسعار السلع قد أثرا على
ثقة العمالء ومن جانب آخر فإن استهالك حجم

مخزون املنتجات ال��ذي ازداد قبيل بداية السنة
اجلديدة استغرق وقتا أطول من املتوقع”.
وأضاف راميش “ومع ذلك فقد سجل مخزون
املنتجات لدى عمالء املستخدمني النهائيني أدنى
مستوى شهدناه منذ فترة طويلة وميكن استعادة
الثقة في األس��واق عند استبعاد العوامل التي
أسهمت ف��ي ذل��ك وسيظل تركيزنا ف��ي ايكويت
منصبا على تعزيز ثقافة السالمة في عمليات
االنتاج واملنتج املوثوق به واإلن��ت��اج منخفض
التكلفة لتخطي هذه الفترة”.
وذكر أن األعمال اإلنشائية “ألحدث مصانعنا
الواقع على الساحل اجلنوبي للواليات املتحدة
االمريكية تسير وفق اخلطة ومن املتوقع البدء
بتشغيله قبل نهاية عام .”2019

ضمن حملتها الرمضانية السنوية “زين الشهور”

«زين» تُشارك األطفال في مُستشفى
زين التخصصي فرحة القرقيعان

مبنى مستشفى زين

ش��ارك��ت زي��ن األط��ف��ال امل��رض��ى ف��ي مستشفى
زين التخصصي لألنف واألذن واحلنجرة فرحة
القرقيعان ،وذلك من خالل توزيع أكياس احللوى
واأللعاب والهدايا على مختلف أجنحة املستشفى
ضمن حملتها االجتماعية “زين الشهور” لشهر
رمضان املبارك.
وذك��رت الشركة في بيان صحافي أن مبادرة
زي��ارة املستشفيات التي تنظّ مها م�رّات عديدة في
مختلف املناسبات خالل العام تأتي انطالقاً من
استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية واالستدامة،
حيث تهدف هذه الزيارات اإلنسانية إلى مشاركة
األطفال املرضى وعائالتهم والهيئة التمريضية
التي تعتني بهم فرحة وبهجة املناسبات واألعياد
املختلفة وعلى رأسها فرحة القرقيعان في شهر
رمضان املبارك.
وبينت زي��ن أن ال��زي��ارة التي ق��ام بها فريقها
التطوعي قد اتسمت بروح عائلية امتألت باألجواء
الرمضانية اجلميلة ،حيث تضمنت توزيع الهدايا
والقرقيعان على األطفال وعائالتهم في مستشفى
زي��ن التخصصي لألنف واألذن واحلنجرة ،كما
قامت زين بتقدمي مجموعة من أكياس القرقيعان
لفريق اجلمعية الكويتية لرعاية األط��ف��ال في
املستشفيات ( )KACCHليتم توزيعها من قبلهم
على مجموعة من أه��م وأكبر املستشفيات التي

حتتضن املرضى من األطفال في الكويت.
وأك��دت الشركة أنها تهدف من ه��ذه الزيارات
التفاعلية التي حت��رص على تنظيمها على مدار
السنة إل��ى مشاركة املجتمع مبختلف أطيافه
الفرحة خالل املناسبات اخلاصة ،حيث أنها تعتبر
هذه املبادرات انعكاساً حقيقياً لعادات وتقاليد
املجتمع الكويتي ،باإلضافة إلى تفعيل استراتيجية
الشركة في مجاالت االستدامة.
اجلدير بالذكر أن حملة زين الرمضانية لهذا
العام شهدت حزمة كبيرة من املبادرات والفعاليات
االجتماعية واخل��ي��ري��ة التي ترتكز على القيم
اجلميلة ،والتي تغطي الشركة من خاللها مختلف
األنشطة اخليرية واالجتماعية والتطوعية ،والتي
شملت صاالت إفطار الصائم اليومية خالل الشهر
الفضيل ،باإلضافة ملبادرة توزيع املؤن الغذائية
(ماچلة رمضان) على األسر املتعففة داخل الكويت
بالتعاون مع العديد من اجلهات اخليرية ،وغيرها.
وبصفتها شركة االتصاالت الرائدة في الكويت،
فإن زين تسعى جاهدة خلدمة مجتمعها وأفراده
من خالل تنظيم ودعم املبادرات اإلنسانية القيمة
على م��دار السنة بشكل ع��ام وف��ي شهر رمضان
امل��ب��ارك بشكل خ��اص ،مل��ا يحمله ه��ذا الشهر من
معان وقيم تعزز ثقافة العطاء والبذل لدى أطياف
املجتمع املختلفة.

واردات الصني من النفط اخلام السعودي ارتفعت بنسبة  43باملئة
ارتفعت واردات الصني من النفط
اخل���ام ال��س��ع��ودي بنسبة  43باملئة
الشهر امل��اض��ي مم��ا أع���اد السعودية
لتصبح املزود األول للخام لثاني أكبر
اقتصاد في العالم مدفوعة بتزايد الطلب
من مصاف خاصة جديدة.
وأظ��ه��رت بيانات نشرتها اإلدارة
العامة للجمارك الصينية أمس السبت
أن ال��واردات من السعودية وصلت إلى
 6.30مليون طن أو  1.53مليون برميل

يوميا مقارنة بتوريد  1.07مليون
برميل يوميا في نفس الفترة من العام
املاضي.
كما زادت واردات النفط الصينية من
روسيا إلى  6.12مليون طن أو1.49
مليون برميل يوميا ارتفاعا من 1.35
مليون برميل يوميا في أبريل نيسان
من العام املاضي.
واستوردت الصني  3.24مليون طن
من النفط اخلام من إيران أو 789137

برميال يوميا ارتفاعا م��ن 541100
برميل يوميا ف��ي م���ارس م��ع تكثيف
الشركات لعمليات الشراء قبل انتهاء
اإلع���ف���اءات ال��ت��ي منحتها ال��والي��ات
املتحدة لكبار املشترين للنفط اإليراني
والتطبيق الكامل للعقوبات.
وقالت ثالثة مصادر مطلعة إن شركة
الصني للبتروكيماويات (مجموعة
سينوبك) ومؤسسة البترول الوطنية
الصينية ،أكبر شركتي تكرير مملوكتني

للدولة ،تخلتا عن ش��راء نفط إيراني
للتحميل في مايو.
وبلغت كمية الشحنات من فنزويال
 1.9مليون طن أو  462813برميال
يوميا في أبريل نيسان مبا ميثل ارتفاعا
نسبته  85باملئة مقارنة بشهر مارس
بينما بلغت واردات اخل��ام العراقي
 3.31مليون طن أو  806372برميال
يوميا انخفاضا من  904500برميل
يوميا في مارس.

