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التكلفة تقدر بـ 230 ملياراً كحد أقصى وخبراء يرون أن الدول اتخذت إجراءات كافية ملواجهتها

خروج اليونان من منطقة اليورو: خسارة أملانيا 86 مليارًا.. وفرنسا 50 مليارًا
ـ أ.ف.پ: بعدما كان  بروكسل 
خروج اليونان من منطقة اليورو 
تهديدا مبهما ومستبعدا قبل أشهر 
قليلة، بات يطرح اليوم بشــــكل 
صريح ومتزايد وســــط غموض 
كامل حول ما ميكن ان يتأتى عنه 
على الصعيد االقتصادي والسياسي 

واالجتماعي.
وان كانت قمة مجموعة الثماني 
للدول الصناعية الكبرى دعت في 
بيانها اخلتامي السبت في كامب 
الى »منطقــــة يورو قوية  ديڤيد 
اليونان  وموحدة« ومتنت »بقاء 
)فيها(.. مــــن احترام التزاماتها«، 
اال ان امكانية التوفيق بني كل ذلك 

كانت موضع جدل فعلي.
ويخشى البعض من ان تضطر 
الى مواصلة  اليورو  دول منطقة 
تقدمي املساعدات املالية الثينا الى 
ما ال نهاية ملنع انهيارها، غير انهم 
يحرصون على الطمأنة، مؤكدين 
ان منطقة اليــــورو محصنة اكثر 
من اي وقت مضى ملواجهة خروج 

محتمل لليونان.

أمور كثيــــرة تغيرت منذ بدء 
األزمــــة اليونانية، بــــدءا بتعزيز 
منطقة اليورو دفاعها في مواجهة 
األزمــــات من خالل إنشــــاء »آلية 
االســــتقرار األوروبيــــة« املزودة 
بقدرة كبيرة علــــى منح قروض 
سيتم رفعها قريبا الى 500 مليار 
يورو، ومت خفض انكشاف املصارف 
األوروبية على الديون اليونانية 

بشكل كبير.
وذكــــر حاكم البنــــك املركزي 
الفرنسي كريســــتيان نواييه ان 
املصارف الفرنسية امنت احتياطيا 
لتغطية حوالي 75% من انكشافها 

على ديون الدولة اليونانية.
كما اســــتعدت الشــــركات في 
قطاعات أخرى لهذا الســــيناريو، 
ومنها وكالة السفريات السويسرية 
كووني التي تدرس اعادة التفاوض 
بشأن عقودها في اليونان حتسبا 

للعودة الى الدراخما.
وفــــي نهاية املطاف ســــتكون 
الكلفة محدودة بالنسبة لشركاء 
اثينا، وقــــدرت بـ 86 مليار يورو 

بالنسبة للمكلفني االملان بحسب 
دراسة وضعها مصرف ديكا، و50 
مليارا بالنســــبة لفرنســــا، وهي 
مخاطر »ميكن امتصاصها بالكامل« 
بنظر وزير املال السابق الفرنسي 

فرنسوا باروان.
ويفيد مصرف باركليز ان هذه 
الكلفة لن تتخطى في مجموعها 1 
الى 2.5% من إجمالي الناجت الداخلي 
ملنطقة اليورو، مــــا يقدر بـ 230 
مليــــار يورو كحــــد أقصى، وهو 
رقم ال يختلف كثيرا عن تقديرات 
مصرف »يو بي اس« البالغة 225 
مليار دوالر، ولو انه يزيد باربعة 
اضعاف عن كلفــــة بقاء أثينا في 

االحتاد النقدي.
املالية  وحمل كل ذلك وزيــــر 
األملاني فولفغانغ شــــويبله على 
القول ان »منطقة اليورو مبجملها 
باتت أكثر قــــدرة على الصمود«، 
ومثل هذا الوضع قد يشكل فرصة 
لألوروبيني لإلفــــادة من رحالت 
وفــــرص شــــراء أراض وعقارات 

بأسعار منخفضة في اليونان.

لكن في مواجهة تفاؤل البعض، 
يبدي البعض االخر تشاؤما يصل 
الى حد التهويــــل، ومنهم املديرة 
العامــــة لصندوق النقــــد الدولي 
كريستني الغارد التي اعتبرت ان 
اخلروج من اليورو سيكون »مكلفا 
للغاية، وليس بالنسبة لليونان 

وحدها«.
وفي هــــذه احلالة ســــتتبخر 
مدخــــرات اليونانيني فيما يرتفع 
دينهم العام واخلاص الى مستويات 
عاليــــة جدا، وقد تقطــــع األجور 
التقاعد عن موظفي  ومعاشــــات 

الدولة.
وستتوقف الشركات األجنبية 
عن االستثمار في هذا البلد، والسيما 
مــــع قيام مشــــكلة قانونية حول 

احترام العقود.
وفي ظل هــــذه الظروف يرى 
العديــــد من احملللــــني ان منطقة 
اليورو ستجد نفسها ملزمة على 
االستمرار لوقت طويل في تقدمي 
املســــاعدات املالية لبلد أضعفته 
بنيته االقتصادية واستنزفه هروب 

الرســــاميل. غير ان اخلطر االكبر 
بنظر خبراء االقتصاد سيكون في 
انتقال العدوى الى الدول االخرى 
التي تعاني أوضاعا هشة في منطقة 
اليورو، مــــع خضوعها لضغوط 

االسواق القلقة.
وقال تشارلز داالرا رئيس معهد 
املاليــــة الدولية »ان الضغط على 
اسبانيا والبرتغال وايطاليا، وحتى 
ايرلندا، سيكون هائال«، وحذرت 
وكالة »فيتش« للتصنيف االئتماني 
منذ اآلن من ان خــــروج اليونان 
من اليورو قد يؤدي الى تخفيض 
تصنيف جميع دول االحتاد النقدي 

األخرى.
وهذا سيضعف العملة املوحدة 
في مواجهة الدوالر وقد يزيد من 
مخاطر حصول انكماش في منطقة 
اليورو، ولفت مصــــرف »يو بي 
اس« الى انه علــــى املدى القريب 
فان مخاطــــر اثارة »هلع مصرفي 
محتمل في اوروبا سيفرض على 
دافعي الضرائب كلفة اعلى بكثير« 

من خروج اليونان.

وليس من املستبعد في اعقاب 
ذلك قيام اضطرابات اجتماعية في 
الدول االكثر معاناة جراء االزمة، ما 
سيعزز موقف األحزاب املتطرفة.

وقال ريتشارد ويتمان من مركز 
تشاتام هاوس للدراسات في لندن 
ان »األحداث في اليونان اثبتت ان 
النخب لم تعد تؤثر على مجرى 

األمور« في أوروبا.
غير انه ال ميكن اســــتبعاد اي 
انعكاســــات ايجابية، مثل تعزيز 
التضامن بني االعضاء االخرين في 
منطقة اليورو، براي برونو كافالييه 

من شبكة اودو سيكيوريتيز.
وراى جان دومينيك جولياني 
انه في مطلق االحوال فان »اوروبا 
مختلفة ترتسم معاملها، ايا كانت 
الفرضية املرجحة«، واعتبر تشارلز 
داالرا ان التأثير قد يتخطى احلدود 
األوروبيــــة وقال »اننا نعيش في 
نظام مالــــي عاملي متداخل، حيث 
الصدمات في اي اقتصاد، ســــواء 
كان صغيرا او كبيرا، قد تنعكس 

بسرعة على العالم بأسره«.

أعلن بنك »برقان« امس عن أسماء الفائزين اخلمسة 
في الســـحوبات اليومية على حســـاب يومي والذين 
فاز كل واحد منهم بجائزة 5 آالف دينار، هذا وسيتم 
اعالن اســـماء الفائزين يوميا عبر اذاعة »املارينا أف 
أم« خالل برامج اإلذاعة األساسية. وكان احلظ في هذه 
الســـحوبات من نصيب 
نادية علي عبداهلل اليحيا 
واماني عبد الهادي عباس 
وحنان خليل محمد علي 
الشـــنير وبطرس عادل 
داود ومسعود منصور 
الطعان احلريري.  وقام 
بنك »برقان« بإعادة إطالق 
حساب يومي بحلة جديدة 
ومزايا متعددة جعلت من 
فتح احلساب والفوز فيه 
أكثر سهولة وسرعة. ومع 
الشروط واملزايا اجلديدة أصبح بامكان العميل فتح 
حســـاب يومي والدخول في السحب مباشرة بعد 48 
ساعة من فتح احلساب مما يعد نقلة جديدة تضيف 

فرصا سريعة ومباشرة للفوز. 

منظمة دولية: عائدات السياحة في العالم
 تخطت األلف مليار دوالر ألول مرة خالل العام املاضي

 القاهرة ـ أ.ش.أ: أعلنت منظمة السياحة العاملية 
أن عائدات السياحة في العالم زادت للمرة االولى عن 
األلـــف مليار دوالر )1030 مليـــار دوالر( خالل العام 
املاضي، مقابل 928 مليارا في عام 2010. وأشارت منظمة 
السياحة العاملية التابعة لألمم املتحدة في تقرير لها، 
الى انه خالل العام املاضي، زادت عائدات الســـياحة 
بنسبة 3.8%، بينما زاد عدد السائحني بنسبة %4.6، 
حيث وصل عددهم الى 982 مليون سائح. وأوضحت 
املنظمة أن عائدات الســـياحة واصلت ارتفاعها بعد 
اخلسائر التي سجلت في عام 2009، الذي كان مبثابة 
عام أزمة. وعلق طالب رفاعي ســـكرتير عام منظمة 
الســـياحة العاملية على هذه االرقام قائال انها نتائج 
مشجعة، حيث زاد بصورة واضحة الطلب على السياحة 
الدولية من جانب العديد من االسواق رغم ان االنتعاش 
االقتصادي لم يطل كل بلدان العالم بعد. واضاف ان 
»هذا خبر هام للدول املعرضة لضغوط في موازناتها 
وتتبنى مســـتوى منخفضا من االستهالك الداخلي«، 
شارحا ان »الســـياحة الدولية متثل نشاطا اساسيا 
للتصدير وتعمل فيه ايد عاملة بكثافة عالية، وبالتالي 
فانها تكتسب اهمية استراتيجية في ظل املناخ الراهن 
من اجل سد العجز اخلارجي واعطاء دفعة للتشغيل 

واحلفاظ على خلق فرص العمل«. وأعرب رفاعي عن 
قناعتـــه بأن احلكومات العاملية املدركة لتلك النقاط، 
ســـتعمل على تدعيم الســـياحة باجراءات في اجتاه 
تطبيق ضرائب اكثر عدالة وتســـهيل منح تأشيرات 
الدخول وتنقل الســـائحني، باعتبارها كلها اجراءات 
اثبتـــت فاعليتها في حتفيز النمو االقتصادي وخلق 
فرص العمل. وفيما يتعلق بالتوزيع اجلغرافي، فقد 
ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 5.7% في االميركتني، 
تبعتها أوروبا بنسبة 5.2%، ثم منطقة آسيا واحمليط 
الهادي بنسبة4.3%،  ثم افريقيا بنسبة 2.2%، بينما 
كانت منطقة الشرق االوسط هي املنطقة الوحيدة في 
العالم التي انخفضت عائدات السياحة الدولية فيها 
بنسبة 14%. وعلى مستوى البلدان، جاءت الواليات 
املتحدة على رأس الدول التي حققت اعلى زيادة لعائد 
السياحة بلغ 13 مليار دوالر في عام 2011، ليصل اجمالي 
عائداتها الى 116 مليار دوالر، تليها اسبانيا التي حققت 
زيادة قدرها 7 مليارات دوالر ليصل اجمالي عائداتها 
الى 60 مليار دوالر، ثم فرنسا التي حققت زيادة قدرها 
7 مليارات دوالر ايضا ليصل اجمالي عائداتها الى 54 
مليار دوالر، ثم تايلند بزيادة 6 مليارات دوالر ليصل 

اجمالي عائداتها الى 26 مليارا. 

غضب في اليونان إثر فكرة
 استفتاء حول اليورو نسبت إلى ميركل

بني املستشارة ورئيس اجلمهورية 
اليونانية كارولـــوس بابولياس، 
بحســـب بيان للحكومة االنتقالية 

اليونانية.
من جهة أخـــرى، أعلن رئيس 
الوزراء االسباني ماريانو راخوي 
السبت في شـــيكاغو ان املصارف 
االسبانية ال حتتاج الى انقاذ اوروبي، 
رافضا اقتراحا في هذا االطار ساقه 
الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند 
اجلمعة. وردا على سؤال للصحافيني 
عما اذا كان يعتقد ان هذه املساعدة 
ضرورية، قـــال راخوي »ال اعتقد 
ذلك«، واجلمعة، اعلن هوالند تأييده 
لتدخل »آليـــات تضامن اوروبية« 
بهـــدف دعم جهود اعادة رســـملة 

املصارف االسبانية.

وراء اليمني بحسب استطالع للرأي 
اجلمعة »في 17 يونيو، ســـيضع 
اليونانيون حدا لسياسات التقشف 
واخلضوع وسيفتحون الباب امام 

تطورات تقدمية في كل اوروبا«.
مـــن جهته، اكـــد ايفانغيلوس 
فينيزيلوس زعيم حزب باســـوك 
االشتراكي ان »مسألة اليونان ليست 
في بقائها في منطقة اليورو ام ال، 
وامنا في اخلروج النهائي من االزمة«. 
واشار وزير املالية السابق الى ان 
»االستفتاء يعود لصالحية احلكومة 
والبرملان اليونانيني وحدهما وليس 
لالحتاد االوروبي او حكومات دول 

اخرى اعضاء«.
ومت التطرق الى اقتراح ميركل 
مساء اجلمعة اثناء اتصال هاتفي 

اثينـــا ـ أ.ف.پ: ردت الطبقـــة 
السياســـية فـــي اليونـــان بحدة 
الســـبت على االقتراح الذي نسب 
الى املستشارة االملانية اجنيال ميركل 
بشأن تنظيم استفتاء في اليونان 
حول البقـــاء في منطقة اليورو ام 
ال، في الوقت الـــذي يتوقع اجراء 
انتخابات تشريعية جديدة في البالد 

في 17 يونيو.
وعلى الرغم من نفي املستشارة 
في برلني، فقـــد اثارت هذه الفكرة 
موجة غضب لدى االحزاب السياسية 
في اثينا التـــي انخرطت للتو في 
حملة انتخابية جديدة هي الثانية 
في اقل من شهرين بعد انتخابات 
الســـادس من مايو التي لم تسمح 
ألي تشكيل سياسي باحلصول على 

الغالبية.
واعلن انطونيس سماراس زعيم 
حزب الدميوقراطية اجلديدة )ميني( 
الذي حل اوال فـــي انتخابات مايو 
ان »الشعب اليوناني ليس بحاجة 
الستفتاء ليثبت خياره لليورو الذي 
دفع الكثير ثمنا له عبر التضحيات 
التي قدمها«. واضاف سماراس الذي 
يرجح فوز حزبه في انتخابات يونيو 
بحسب استطالع لنوايا التصويت 
نشر اجلمعة، ان اقتراح اجنيال ميركل 
»وخصوصا في فترة انتخابية، امر 
مؤسف، فالشعب اليوناني له احلق 

في احترام شركائه له«.
واعتبر اليكســـيس تسيبراس 
زعيم حزب سيريزا اليساري املتشدد 
الذي فاجأ اجلميـــع في انتخابات 
السادس من مايو بحلوله في املرتبة 
الثانية ومضاعفا نتيجته اربع مرات 
منذ االنتخابات التشريعية في العام 
2009، ان »ميـــركل معتـــادة على 
التحدث مع املسؤولني السياسيني في 
اليونان كما لو ان االمر يتعلق ببلد 
حتت الوصاية«. واكد تسيبراس 
الـــذي يحل حزبه ثانيا مرة اخرى 

خسائر دبي من أزمة اليورو

أوباما يحذّر من انعكاسات أزمة اليورو 
واشنطن ـ كونا: حذر الرئيس األميركي باراك اوباما من ان »التقدم الذي 

شهده االقتصاد العاملي يواجه تهديدا جديدا بسبب جدية األزمة االقتصادية 
في منطقة اليورو«. وقال اوباما في بيان عقب اجتماع قمة مجموعة الدول 

الصناعية الثماني الكبرى )جي 8( في )كامب ديڤيد( في والية )ماريالند( 
األميركية ان »الوضع في أوروبا أكثر تعقيدا وسط ما تشهده اليونان من 

ازمة سياسية واقتصادية والى جانب بطء النمو وبطالة عالية جدا في عدة 
دول«. وأضاف في هذا السياق »انه عندما تريد دول منطقة اليورو اتخاذ 
قرار فإن 17 دولة يجب ان تتوصل الى اتفاق«، مشيرا الى ان »االجتاهات 

التي اتخذت مؤخرا ينبغي أن تعطينا الثقة«. وأكد الرئيس األميركي ان 
»هناك توافقا في اآلراء على ضرورة بذل املزيد من اجلهود لتعزيز النمو 
وخلق فرص العمل في الوقت الراهن وفي سياق هذه االصالحات املالية 

والهيكلية وهذا مت التأكيد عليه في كامب ديڤيد«. وأضاف انه مت االتفاق على 
»أهمية وجود منطقة اليورو قوية ومتماسكة واستقرار االقتصاد األوروبي 
هو من مصلحة اجلميع مبا في ذلك الواليات املتحدة األميركية«، مؤكدا انه 

»من مصلحتنا بقاء اليونان في منطقة اليورو مع احترام التزاماتها«. وكشف 
ان القادة األوروبيني سيجتمعون االسبوع املقبل ملناقشة اخلطوات التالية 
حلل األزمة في منطقة اليورو، مضيفا »سيكون لدينا كل الفرص ملواصلة 

هذا التعاون في قمة )جي 20( في املكسيك«.

السماح لألجانب بامتالك 
العقارات سيهدد مستقبل تركيا

»برقان« يعلن الفائزين في »يومي«

إيران حتذر من ارتفاع أسعار 
النفط إلى 160 دوالرًا

األردن يوافق على إجراءات 
تقشفية خلفض العجز

أنقرة ـ أ.ش.أ: أكد مستشــــار رئيس حزب السعادة 
ووزير العدل التركي األســــبق »شوكت قزان« بحديثه 
للصحافيني في مدينة »أرض روم« شمال شرق تركيا 
أن قانــــون بيع العقارات لألجانــــب دون االعتماد على 
مبدأ التعامل باملثل سيشــــكل تهديدا خطيرا على أمن 
تركيا باملســــتقبل. وأشــــار قزان في تصريحاته التي 
نقلتها صحيفة »ميللي غازته« أمس الى ان »احلكومة 
التركية تعد هذه القوانني وترســــم سياستها بإشراف 
وأوامر إدارة واشنطن«، حســــب قوله. وأكد املسؤول 
التركي السابق أن »القانون الذي اقره البرملان وبتأييد 
من نواب حزب العدالة سيساهم بتدفق األرمن الى شرق 
االناضول وتدفق اإلســــرائيليني الى مدن جنوب شرق 
تركيا وبالتالي فتح طريق احتالل األراضي التركية«، 

حسب رؤيته.
وأكد قزان في حديثه على أن »إسرائيل تبحث وتبذل 
قصارى جهدها من أجل حتقيق حلمها مشروع إسرائيل 
الكبرى للسيطرة على األراضي من النيل حتى الفرات«، 
مضيفا »ستصبح أراضي تركيا باملستقبل القريب مثل 

األراضي الفلسطينية ومرتفعات اجلوالن«.

طهرانـ  أ.ش.أ: حذر وزير االقتصاد اإليراني شمس 
الدين حسيني أمس من ارتفاع أسعار النفط العاملية إلى 
160 دوالرا أميركيا للبرميل في حال مت تفعيل احلظر الذي 
فرضه االحتاد األوروبي على قطاع النفط اإليراني في 
مطلع شهر يوليو القادم. وقال حسينيـ  في تصريحات 
أوردتها وكالة أنباء )فارس( اإليرانية ـ »يتعني علينا 
أن نولي اهتماما وثيقا عندما نتحدث عن عائدات النفط 
وفــــرض عقوبات على مبيعاته ومعرفة من ســــيكون 

اخلاسر والفائز من جراء اتباع هذه السياسة«.
وأشار إلى أن بالده عانت من العقوبات طيلة 33 عاما، 
وهذا األمر أظهر أن االقتصاد اإليراني صمد أمامها لهذا 

فإنه لن يكون الوحيد اخلاسر من جراء هذه اللعبة.

عمانـ  رويترز: قال مســـؤولون امس ان مجلس 
الوزراء األردني وافق على حزمة اجراءات تقشفية 
تتضمن خططا لزيادة الضرائب على البنوك بهدف 

خفض االرتفاع في عجز امليزانية.
وقالوا ان احلزمة األولى من االجراءات التي وافق 
عليها مجلس الوزراء مســـاء اول من امس السبت 
تتضمن أيضا خفضا في االنفاق التشغيلي للحكومة 
وجتميد التوظيف ومن املتوقع أن تسفر عن وفر قدره 

نحو 300 مليون دينار )423 مليون دوالر(.
وقالت وكالة أنباء »بترا« الرسمية ان احلكومة 
ستقوم بتعديل قانون ضريبة الدخل لزيادة الضرائب 
على البنوك وشركات التعدين التي حتقق أرباحا مثل 
شركتي البوتاس العربية ومناجم الفوسفات األردنية 

وهما من بني أكبر منتجي األسمدة في العالم.

قالت صحيفة »صنداي تاميز« البريطانية ان دبي ظهرت كإحدى 
ضحايا أزمة منطقة اليورو بسبب دعمها ملجموعة استثمار يونانية.

وأنشأ رجل األعمال اليوناني أندرياس فجينوبولوس مجموعة مارفن 
لالستثمار، واستطاع أن يجمع مليارات اليوروات من املستثمرين 

خالل فترة الطفرة التي سبقت األزمة املالية العاملية، مما حول 
مجموعته إلى مؤسسة مالية وصناعية ضخمة، وكانت دبي أحد أكبر 
الداعمني لفجينوبولوس. وفي عام 2006 قامت دبي بشراء حصة في 

مارفن لالستثمار بلغت قيمتها 380 مليون يورو، واشترت حصة 
أخرى بعد سنة بقيمة خمسمائة مليون يورو.

ودفعت دبي 6.70 يورو للسهم الواحد، في حني وصل سعره حاليا إلى 
22 سنتا مما جعل قيمة حصة دبي التي تبلغ 17% بالشركة تصل حاليا 

إلى 29 مليون يورو فقط. وقالت »صنداي تاميز« ان فجينوبولوس 
استخدم السيولة لشراء مجموعة شركات أخرى يونانية كبيرة.

وتأثرت مارفن باألزمة االقتصادية وخسرت العام املاضي 415 مليون 
يورو، وأعلنت في مارس املاضي عن إعادة هيكلة ديونها.

كما خسرت املجموعة جراء أزمة حلقت ببنك أنشأه فجينوبولوس عام 
2006 نتيجة الندماج ثالث شركات.

الزنكي: الطاقة التكريرية للمصفاة اجلديدة تبلغ 
614 ألف برميل إلنتاج مواد قليلة الكبريت

في الوقت نفسه الى تطوير املصافي 
الكويتية احلالية التي ستنتج الوقود 
البيئي الذي يتماشى مع متطلبات 
الى  العاملية وتصديره  األســـواق 
اخلارج. وبـــني ان إجمالي الطاقة 
التكريرية للمصافي الكويتية بعد 
تطويرها مع إضافة املصفاة اجلديدة 
سيرتفع من 936 ألف برميل يوميا 
الى 1.4 مليون برميل يوميا. وعن 
زيارته احلالية الى مملكة البحرين 
قال الزنكي انه سيشارك في حلقة 
نقاشـــية ضمن مؤمتر )بتروتيك( 
الذي انطلق اليوم حيث سيتناول 
التوجهات االستراتيجية للتكرير 
في الكويت للمرحلة املقبلة وإلقاء 
نظرة على األســـواق العاملية بهذا 

اخلصوص.

املنامـــة ـ كونا: قـــال الرئيس 
التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية 
فاروق الزنكي ان املصفاة اجلديدة 
املزمع انشاؤها في املرحلة املقبلة 
تبلغ طاقتها التكريرية 614 ألف برميل 
يوميا لتلبية احتياجات األسواق 
احمللية والعاملية مـــن الصناعات 
التكريرية ذات الكبريت املنخفض. 
وأضاف الزنكي لـ »كونا« ان الطلب 
العاملية على  املتزايد من األسواق 
املنتجات التكريرية قليلة الكبريت 
جعل من الضرورة انشاء املصفاة 
التي ســـتكون منتجاتها  اجلديدة 
صديقة للبيئة مثل الوقود البيئي. 
وأوضح ان املصفاة اجلديدة ستركز 
في منتجاتها على الســـوق احمللي 
لتقدمي منتج صديق للبيئة مشيرا  فاروق الزنكي


