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أعــلــن محافظ بنك الــكــويــت املــركــزي 
رئــيــس مجلس إدارة معهد الــدراســات 
ــة الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــهــاشــل  ــي ــرف ــص امل
امـــس  السبت اطـــاق )جــائــزة الباحث 
االقتصادي( املوجهة للباحثني الكويتيني 
وجائزة )الطالب االقتصادي( املوجهة 
لطلبة املرحلة اجلامعية والدراسات العليا 

من الكويتيني.
وأضاف الهاشل في بيان صحفي صادر 
عن البنك أنه بإمكان الراغبني باملشاركة 
وكــذلــك املهتمني االطـــاع على تفاصيل 
املشاركة في اجلائزة لعام 2018 وتقدمي 
طلبات الترشح على النماذج اخلاصة 
اعتبارا من يــوم غد 9 ديسمبر اجلــاري 
ولغاية يــوم 31 يناير املقبل وذلــك عبر 
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وأوضح أن اجلائزة تهدف الى تشجيع 
البحث العلمي فــي الــشــأن االقتصادي 
ــوادر  ــك ــن خـــال حتفيز ال واملــصــرفــي م
الوطنية وتشجيعها على تطوير مهاراتها 

وقدراتها البحثية على أسس علمية عالية 
في مجاالت العمل املصرفي واملالي.

ــزة التي  ــائ ـــاق هـــذه اجل وبـــني أن إط
يخصصها )املركزي( والبنوك الكويتية 
سنويا ويدير شؤونها معهد الدراسات 
املصرفية يأتي ضمن السعي االستراتيجي 
ــا في خدمة املجتمع  منهم لتعزيز دوره
وترسيخ النهج العلمي في تناول الشؤون 

املصرفية واملالية.
وذكر أن من أهداف اجلائزة أيضا العمل 
على تطوير الكوادر الوطنية املتخصصة 
وتأهيلها علميا وعمليا في مجاالت عمل 

القطاع املصرفي واملالي الكويتي.
وأشـــار الهاشل الــى أن النجاح الــذي 
ــبــاحــث االقــتــصــادي  حققته جــائــزة ال
ــى شجع على  الكويتي في دورتــهــا األول
تخصيص جائزة لطلبة املرحلة اجلامعية 
والدراسات العليا لتوسيع دائرة املشاركة 
لتشمل الطلبة.ولفت إلــى أن ذلــك يأتي 
ـــى هـــذه الشريحة  ــدف الـــوصـــول ال ــه ب
وترسيخ ثقافة البحث العلمي لدى الطلبة 
وتسليط الــضــوء على املتميزين منهم 
وحتفيزهم البتكار احللول لتطوير واقع 

العمل املصرفي واملالي الكويتي.

ــأن هــنــاك جلنة مــن احملكمني  ـــاد ب وأف
احملليني والعامليني على اختيار البحث 
األفضل وفق املعايير العلمية األكادميية 
حيث سيحصل الفائز في جائزة الباحث 
االقتصادي الكويتي على مكافأة مقدارها 
10 آالف دينار كويتي )نحو 8ر32 ألف 
دوالر أمريكي(فيما خصصت جلائزة 
الطالب االقتصادي الكويتي مكافأة قدرها 

5 آالف دينار )نحو 4ر16 الف دوالر(.
وقال الهاشل إنه سيتم طباعة البحث 
الفائز ونشره وتوزيعه ليكون مرجعا 
للراغبني في االستفادة من األبحاث املتميزة 
مضيفا أن معهد الــدراســات املصرفية 
ــؤون اجلــائــزة مبا في  سيتولى إدارة ش
ذلك تلقي البحوث وحتديد املستوفي منها 
للشروط وتعيني احملكمني ورصد نتائج 

التحكيم وإعان النتيجة.
وأوضـــح أن التفاصيل اخلــاصــة في 
اجلائزة وشروط الترشيح تقدمي األبحاث 
ومواعيد تلقي الطلبات منشورة على 
ــع اإللــكــتــرونــي ملعهد الــدراســات  ــوق امل

املصرفية.

د. محمد الهاشل

 لطلبة املرحلة اجلامعية والدراسات العليا من الكويتيني

» املركزي« يطلق جائزتي »الباحث االقتصادي« و»الطالب االقتصادي« 

وقع بنك الكويت الوطني- مصر األسبوع 
املاضي بروتوكول تعاون مع الشركة املصرية 
لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن « تــاون جاس 
« إحــدى الشركات التابعة للشركة املصرية 
القابضه للغازات الطبيعية « إيجاس»، يقضي 
بتولي البنك متويل تكلفة توصيل وتشغيل 
الغاز الطبيعى في مناطق القاهرة اجلديدة عبر 
أقساط وشــروط ميسرة لُعماء شركة تاون 

جاس.
وقد قام بالتوقيع من جانب بنك الكويتى 
الوطنى – مصر الدكتور ياسر حسن – العضو 
املنتدب، ومن جانب شركة تاون جاس املهندس 
ياسر فــؤاد بهنس – رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب. وذلك بحضور ياسر الطيب 
– نائب العضو املنتدب للبنك، و عمرو األلفى 
رئيس قطاعات األعــمــال بالبنك ولفيف من 

قيادات البنك وشركة تاون جاس.
ويشمل البروتوكول توفير نظام متويل 
تكلفة التوصيل بالتقسيط من خال منح العميل 
مبنطقة القاهرة اجلديدة قرضاً لسداد تكلفة 
توصيل الغاز الطبيعي لوحدته السكنية طبقا 
للمقايسة الفعلية ووفقاً، للنظام االئتماني لبنك 
الكويت الوطني - مصر وذلك بدون حد أدنى 
أو حد أقصى وملدة خمس سنوات، األمر الذي 

سيساعد على توصيل الغاز إلى ما يقرب من 
40 ألف وحدة سكنية باإلضافة إلى التوسعات 
املستقبلية مبنطقة القاهرة اجلــديــدة والتي 
سبق توصيلها للعمل بالغاز الطبيعي من َقبل، 
وتعتبر خارج املناطق التي ُيطبق عليها نظام 
التقسيط على فاتورة استهاك الغاز بقيمة 30 

جنيه شهرياً ملدة 6 سنوات.
وبهذه املناسبة قــال الدكتور ياسر حسن 
«إن هذه اخلطوة تأتى ضمن إستراتيجية البنك 
وتوجهاته في املرحلة احلالية والهادفة نحو 
تعزيز موقعه في قطاع التجزئة املصرفية 
مبــا يقدمه مــن خــدمــات ومنتجات متطورة 
ُتناسب متطلبات مختلف شــرائــح العماء 
مــن األفـــراد والــتــى تستند إلــى دراســـة دقيقة 
ومتعمقة للسوق، ويعد قيام مصرفنا بتوقيع 
هذا البروتوكول مع شركة تاون جاس انعكاس 

واضح لتوجهاتنا نحو ذلك».
ــاف أن البنك من ناحية أخــرى يعمل  وأض
دائماً على زيادة محفظته في قطاع الشركات، 
حيث تضم محفظة البنك االئتمانية تنوعاً كبيراً 
في الشركات التي يتعامل معها ســواء كانت 

شركات كبيرة أو شركات صغيرة ومتوسطة.
وأشـــار د. حسن إلــى أن البنك قــد خطى 
  SMEs (( خطوات جيدة جداً فى دعم قطاع الـ

مبا ميثله هذا القطاع من أهمية خاصة للسوق 
املصرية حيث يقوم البنك بتوفير بدائل تنافسية 
متنوعة لهذا القطاع وذلك بدعم من مجموعة 

بنك الكويت الوطني ذات النشاط الدولى. 
من جانبه قال رئيس قطاعات األعمال في 
بنك الكويت الوطني-مصر السيد/ عمرو 
األلفى «إن هذه اخلطوة تأتي في إطار دعم البنك 
لقطاع البترول خاصه فيما يخص إجتاه الدولة 
نحو توصيل الغاز الطبيعي ملعظم املناطق 
باجلمهورية بدالً من االعتماد علي البوتاجاز 
ليتواكب ذلك مع اإلكتشافات العديدة التي أعلن 
عنها مؤخراً للغاز الطبيعي األمــر الــذي يوفر 

موارد للدولة بالعمات االجنبية».
ومـــن جهته قـــال رئــيــس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة تاون جاس املهندس 
/ ياسر فــؤاد بهنس « إن توقيع البرتوكول 
يأتي ضمن املشروع القومي الذى ترعاه وزارة 
البترول للتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى 
لكافة العماء وذلك لتحسني مستوى معيشة 
املواطنني ولزيادة أعــداد العماء عبر تسهيل 
إجــراءات التعاقد وتخفيف األعباء املالية ومبا 
ينعكس على حتقيق أهــداف الدولة فى إحال 
الغاز الطبيعى محل البوتاجاز وتخفيف الدعم 

عن كاهل املوازنة .

اجلدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني- 
مصر هو عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، 

وقد تأسس في مصر في 
عام 1980 حتت اسم البنك الوطني املصري، 
ولديه شبكة من الفروع املصرفية  تبلغ 48 
فرعاً تنتشر بأفضل املواقع احليوية في مختلف 
احملــافــظــات واملـــدن املصرية منها: القاهرة، 
واجلــيــزة، واالسكندرية، والدلتا، وسيناء، 
والبحر األحمر، والصعيد، واملناطق الصناعية 
فى مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من 
رمــضــان. كما يعد مــن البنوك القليلة داخــل 
السوق املصري التي لديها ترخيص إسامي 
بجانب الترخيص التقليدي، حيث يوجد لديه 
فــرعــان إساميان أحدهما بالقاهرة واألخــر 
مبدينة اإلسكندرية وهو أمر يتيح للبنك تقدمي 
املنتجات املتوافقة مــع الشريعة اإلسامية 
باإلضافة إلى املنتجات التقليدية، كما ميتلك 
البنك شبكة كبيرة من ماكينات الصراف اآللى 
التى تنتشر بأهم املناطق باجلمهورية خلدمة 

عماءه على 
مــدار 24 ساعة، هــذا فضاً عن العديد من 
اخلدمات اإللكترونية مثل خدمة « وطني أون 
الين « التى تتيح لعماء البنك التمتع خدمات 

مصرفية آمنة فى أى وقت ومن أى مكان.

لتمويل توصيل الغاز الطبيعى ملناطق القاهرة اجلديدة

»الوطني - مصر« يوقع بروتوكول تعاون مع شركة »تاون جاس«

أعلنت مؤسسة الــبــتــرول امـــس  السبت 
استضافتها مؤمتر ومعرض الكويت الدولي 
الرابع للنفط الثقيل الــذي سيقام خال فترة 
من 10 إلى 12 ديسمبر اجلــاري حتت رعاية 
وحضور وزير النفط ووزيــر الكهرباء واملاء 
بخيت الرشيدي بتنظيم من جمعية مهندسي 
البترول العاملية. وقال نائب الرئيس التنفيذي 
لشمال الكويت فــي شــركــة )نــفــط الكويت( 
رئيس املؤمتر نايف العنزي في بيان صحفي 
إن املؤمتر واملعرض يهدفان إلى تشكيل حجر 
زاويــة في مجال النفط الثقيل دوليا السيما 
فيما يتعلق مبشاركة التطورات التكنولوجية 
ـــاف الــعــنــزي أن برنامج  والــتــجــاريــة. وأض

املؤمتر يتضمن جلسة عامة تنفيذية وجلستني 
نقاشيتني اذ سيقدم قـــادة الصناعة رؤى 
استراتيجية حــول القضايا الرئيسية التي 
تساهم في صياغة صناعة النفط والغاز. من 
جهتها أفادت رئيسة جلنة البرنامج في املؤمتر 
مــاريــا كابيلو مــن شركة نفط الكويت وفق 
البيان بأن هذا احلدث سيشكل املكان املناسب 
لتعزيز شبكات االتصال. وأضافت كابيلو أن 
احلــدث سيعزز أيضا وعــي املشاركني مبدى 
ارتباط إجنــازات الكويت في خطط التنمية 
احليوية بتنفيذ عملية التطوير بحقلي )أم نقا( 
و)جنوب الرتقة( وبعدة طرق فريدة من نوعها 

في العالم.

»البترول«  تستضيف غدًا 
مؤمتر ومعرض الكويت الدولي 

الرابع للنفط الثقيل

كرمت الغرفة التجارية العربية البلجيكية 
اللوكسمبورغية شركة البترول الكويتية العاملية 

)كيو ايت( السهاماتها في االقتصاد البلجيكي.
وتسلم اجلائزة التي منحتها الغرفة للشركة 
سفير الكويت لدى بلجيكا ولوكسمبورغ ورئيس 
ــاد األوروبـــي وحلف شمال  بعثتيها لــدى االحت
األطلسي )نــاتــو( جاسم البديوي خــال حفل 
استقبال أقيم مساء اول امس اجلمعة مبناسبة 
الــذكــرى األربــعــني لتأسيس الغرفة بحضور 
االميرة البلجيكية استريد الشقيقة الصغرى 

للعاهل البلجيكي امللك فيليب.
وقال البديوي لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
إن تكرمي )كيو ايت( يعكس تقدير الغرفة ملا تقوم 
به الشركة في االقتصاد البلجيكي معربا عن 

فخره بتسلم اجلائزة نيابة عنها.
واكد في هذا االطار السعي إلى تعزيز العاقات 
االقتصادية بني الكويت وبلجيكا مشيرا الى ان 
العام القادم سيشهد تنظيم عــدد من الزيارات 
الثنائية الرفيعة املستوى بني البلدين ومنها 
زيــارة وفد جتــاري بلجيكي للكويت في مارس 

.2019
وهنأ البديوي الغرفة التجارية مبناسبة 
الــذكــرى األربــعــني على تأسيسها مضيفا انها 
«خدمت القضايا العربية في مملكة بلجيكا في 

العديد من اجلوانب وساعدت على تعزيز احلوار 
االقتصادي بني العالم العربي والقطاع اخلاص 
واحلكومة في بلجيكا». وأضاف «لقد عملنا في 
الكويت بشكل جيد جدا مع الغرفة ونظمنا العديد 
من الفعاليات بالتعاون معها» مشيرا في هذا 
السياق الى ان هيئة تشجيع االستثمار املباشر 
الكويتية نظمت بالتعاون مع الغرفة فعالية في 
بروكسل في فبراير املاضي مبشاركة ما يزيد على 

60 شركة للترويج لاستثمارات في الكويت.
ــر اخلارجية البلجيكي  مــن جانبه قــال وزي
ديدييه ريندرز في الكلمة الرئيسية خال احلفل 
ان العقود األربعة املاضية شهدت منو التجارة 
بني بلجيكا والعالم العربي من ستة مليارات 
يــورو )8ر6 مليار دوالر( إلــى 20 مليار يورو 
)7ر22 مليار دوالر( حتى اآلن.وأوضــحــت ان 
الصادرات البلجيكية إلى العالم العربي تضاعفت 
ــوام األربعني املاضية من 8ر1 مليار  خال األع
دوالر )مليارا دوالر( إلــى 3ر11 مليار يورو 
)8ر12 مليار دوالر( مؤكدا ان الغرفة «تلعب 
بالطبع» دورا مهما في هذا التطور «ونحن هنا 
لاحتفال بهذا».وذكر ريندرز أن بلجيكا ستلعب 
خال العامني املقبلني «دورا مهما» على الصعيد 
الــدولــي مع شغلها مقعدا غير دائــم في مجلس 

األمن في 2019.

السهاماتها في االقتصاد البلجيكي

الغرفة التجارية العربية 
البلجيكية تكرم  »كيو إيت«

صورة جماعية عقب توقيع االتفاقية

أغلقت أسعار النفط على مكاسب تزيد على 
اثنني في املئة بعد أن اتفق أعضاء أوبك وحلفاء 
للمنظمة فــي مقدمتهم روســيــا على خفض 
اإلنتاج المتصاص وفرة في مخزونات الوقود 
العاملية ودعــم السوق، لكن املكاسب قيَّدتها 
مخاوف من أن التخفيضات لن تكون كافية 

لكبح إنتاج متنام.
واتفقت أوبــك وحلفاؤها على تخفيضات 
إنتاجية قدرها 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من 
العام القادم في خطوة سيجري مراجعتها في 

اجتماع في أبريل نيسان.
وهــذا الــرقــم أكبر مــن احلــد األدنـــى البالغ 
مليون برميل يوميا الذي توقعته السوق، على 
الرغم من ضغوط من الرئيس األمريكي دونالد 

ترامب خلفض سعر اخلام.

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان 
بعد أن اختتمت أوبك يومني من احملادثات في 
فيينا إن املنظمة ستخفض اإلنتاج مبقدار 800 
ألف برميل يوميا بدءا من يناير كانون الثاني 
في حني سيساهم حلفاؤها بتخفيضات إضافية 

قدرها 400 ألف برميل يوميا.
وتعهدت روسيا بخفض إنتاجها مبقدار 
228 ألف برميل يوميا من مستويات أكتوبر 
تشرين األول البالغة 11.4 مليون برميل 
يوميا، رغم أنها قالت إن التخفيضات ستكون 

تدريجية وستحدث على مدار بضعة أشهر.
وأنهت عقود خــام القياس العاملي مزيج 
برنت ألقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 
1.61 دوالر، أو 2.7 باملئة، لتبلغ عند التسوية 
61.67 دوالر للبرميل. وأثــنــاء التعامات 

ــل مــن 60 دوالرا  ــى أق املبكرة هبط بــرنــت إل
للبرميل عندما بــدا أن مــصــدري النفط رمبا 
يبقون على املستويات املستهدفة لإلنتاج 
بدون تغيير. ثم قفزت عند أعلى مستوى لها في 
اجللسة إلى 63.73 دوالر بفعل أنباء االتفاق 

قبل أن تتراجع في أواخر التعامات.
وسجلت عقود خام القياس األمريكي غرب 
تكساس الوسيط عند التسوية 52.61 دوالر 
للبرميل مرتفعة 1.12 دوالر، أو 2.2 باملئة، 
بعد أن وصــلــت عند أعــلــى مستوى لها في 

اجللسة إلى 54.22 دوالر.
وينهي اخلامان القياسيان األسبوع على 
مكاسب مع صعود برنت 4.8 في املئة واخلام 

األمريكي 3 في املئة.
وقالت شركة قطر للبترول في بيان امس  

السبت إنها وقعت اتفاقا مع شركة إكسون 
موبيل لاستحواذ على حصة قيمتها 10 باملئة 
في ثاث مناطق تنقيب بحرية في موزمبيق. 
وقــال سعد بن شريده الكعبي، وزيــر الدولة 
لشؤون الطاقة، العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لقطر للبترول ”ال شك أّن هذا االتفاق 
يشكل تطورا هاما بالنسبة لقطر للبترول 
حيث أّنه ميثل أول مساهماتنا في فرص النمو 
الواعدة في جمهورية موزمبيق“. وبعد موافقة 
اجلــهــات احلكومية املعنية فــي موزمبيق، 
ستكون األطــراف املشاركة في املناطق الثاث 
هي إكسون موبيل بحصة 50 باملئة والشركة 
الوطنية للهيدروكربونات مبوزمبيق بحصة 
تبلغ 20 باملئة وشركة روسنفت بحصة 20 

باملئة وقطر للبترول بحصة تبلغ 10 باملئة.

تراجعت عن أعلى مستوياتها 

أسعار النفط تقفز بعد اتفاق »أوبك« وحلفائها على خفض اإلنتاج

 ماجد العجيل

أعلن بنك برقان عن تعيني رائــد عبدالله 
الهقهق رئيساً تنفيذياً لعملياته في الكويت  
بعد حصوله على موافقة بنك الكويت املركزي. 
حيث سيستمر رائد الهقهق في قيادة بنك برقان 
- الكويت إلى املرحلة التالية من النمو الذكي 
ولكون رائد الهقهق أحد القياديني في البنك فقد 
لعب دوًرا حيوًيا في تشكيل وتنفيذ التوجه 
االستراتيجي احلالي   باعتبار ذلك من ضمن 
مهامه  السابقة كنائب الرئيس التنفيذي لبنك 
برقان – الكويت. وقد باشر رائد الهقهق مهامه 

اجلديدة اعتبارا من الثالث من ديسمبر 2018.
تعليقاً على ذلــك، قال رئيس مجلس إدارة 
مجموعة بنك برقان، ماجد عيسى العجيل:» 
يسعدني أن أهنئ رائــد الهقهق على تسلمه 
مهامه اجلــديــدة. بالنظر إلــى سجله احلافل 
وخبراته الطويلة بالقطاع واألســواق احمللية 
ـــد الهقهق اخلــبــرات  والــعــاملــيــة، ميتلك رائ
واملؤهات املائمة لقيادة عملياتنا في الكويت 
خــال املرحلة املقبلة. لدينا ثقة تامة بأن 
البنك سيستمر حتت قيادته في أدائــه القوي 
وسيستفيد من الفرص االستثنائية في الفترة 
القادمة.  وعــن نفسي وبالنيابة عن أعضاء 
مجلس اإلدارة نتمنى رائد الهقهق كل التوفيق 

والنجاح، ونتطلع  ملواصلة العمل معاً».
وتعليقا على تعيينه قال السيد رائد الهقهق: 
«أعتز بالثقة التي منحني إياها رئيس وأعضاء 
مجلس إدارة البنك. وأتطلع إلى هذه املرحلة 
املقبلة مــن مسيرتي املهنية. وبتوجيه من 
مجلس اإلدارة ودعم الفريق التنفيذي وبجهد 
والتزام موظفينا، فإنني على ثقة من أن بنك 
برقان سيستمر في نهجه احلالي محققا نتائج 
عالية مبا يعود بالفائدة على أصحاب املصالح. 

»
جتدر اإلشارة إلى أن رائد الهقهق لديه خبرة 
تزيد عن العشرين عاما في القطاع املصرفي 

احمللي والدولي حيث عمل في مجاالت عدة منها 
اخلدمات املصرفية واخلــدمــات االستثمارية 
وخدمات الشركات واملؤسسات املالية. وتولى 
العديد مــن املناصب القيادية فــي مجموعة 
اخلدمات املصرفية اخلاصة والشركات، حيث 
حققت املجموعات حتت قيادته جناحا كبيرا في 
األداء ومنوا ملحوظا في األربــاح. يحمل رائد 
الهقهق شهادة بكالوريوس علوم في اإلدارة 
اإلستراتيجية من جامعة والية كاليفورنيا، 

ساكرامنتو في الواليات املتحدة األميركية.
ويرعى بنك برقان ماراثون األطفال الذي 
ينظمه نادي «كدز ان اكشن»، لهدف ترسيخ 
أهمية الرياضة ومفهوم احلياة الصحية.  وفي 
إطار الشراكة االستراتيجية التي جتمع بنك 
برقان ونادي «كدز ان اكشن» سيحصل أول 50 
مشاركاً من عماء حساب «بوبا» لألطفال على 

تذاكر مخفضه بقيمة 10 د.ك 
ــوم 15 ديسمبر، من  سيقام املــاراثــون ي
الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، 
وذلك على مضمار الرشدان في كيفان. وميكن 
لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 4 و10 
سنوات املشاركة في هذا احلدث ومن املتوقع 
أن يستقطب املاراثون هذا العام أكثر من 250 
مشاركاً إلى جانب آباء وأمهات األطفال الذين 
أيضا سيستمتعون بالفعاليات التي ستقام 

خال اليوم. 
يهدف حساب «بوبا» لألطفال إلى توفير 
حلول مبتكرة لآلباء الذين يرغبون في تعزيز 
مــدخــرات أطفالهم، واالســتــفــادة فــي الوقت 
ذاته مبجموعة واسعة من املزايا.  يبلغ احلد 
األدنى لفتح حساب «بوبا»  10 د.ك.   وبإمكان 
األطفال حتى سن 14 عاماً االستمتاع بعروضه 
الترويجية اخلاصة على مدار العام باإلضافة 
إلى ما يوفره من خصومات مميزة لدى بعض 

احملات واملتاجر في الكويت.

يرعى ماراثون األطفال لنادي »كدز ان اكشن« لتعزيز منط حياة صحية   

»برقان«: رائد عبدالله 
الهقهق رئيسًا تنفيذيًا

 رائد الهقهق

شركة قطر للبترول مضختا وقود بحقل إلنتاج النفط في فرنسا


