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االسواق العراقية تغرق بكميات من الشاي غير صالحة لالستهالك البشري 

وليدة  لي�ست  العراقية  بالعوائل  ال�ساي  عالقة 
حياتها  من  كجزء  تقدمه  ا�سبح  والتي  اليوم، 
العراق  وبات  طقو�سها،  من  ا�ستثنائيا  وطق�سا 
ولعل  ال�ساي،  ا�ستهالك  يف  الأوىل  البلدان  من 
الغاءه من مفردات البطاقة التموينية منذ عام 
2014 و�رشاءه من ال�سواق  فتح الباب لدخول 
لال�ستهالك  �ساحلة  غري  منه  كبرية   كميات 

الب�رشي.
بحوث  مركز  يف  القت�سادي  اخلبري  وق��ال   
التموينية  "البطاقة  ان   ، البياتي  �سامل  ال�سوق  
ا�سبحت �سعيفة بعد قرار جمل�س الوزراء بالغاء 
عدد من مفرداتها والكتفاء بتوزيع مواد ال�سكر 
والطحني والرز والزيت والغاء مفردة ال�ساي من 
من  التجارة  وزارة  يد  ورفع  التموينية  احل�سة 
القت�سادي  ال�سالح  ذريعة  حتت  ا�سترياده، 
لدخول  الباب   مافتح   ، الدويل  البنك  و�رشوط 
انواع خمتلفة من ال�ساي وبا�سناف رديئة جدا 
البياتي   وا�ساف     ." ومن منا�سيء غري جيدة 
يف حديث ل�»اجلورنال«، ان "هناك �سبابية يف 
ال�سيا�سة القت�سادية للحكومة وبالتايل ا�سبح 
ال�سوق املحلي �سوقا غري حممي،  لفتا اىل ان 
"الغاء اي مفردة بحجة رخ�س �سعر املفرد منها 
طبيعة  حول  للواقعية  م�ستند  غري   ، كال�ساي 
معي�سة املواطن كون العائلة  العراقية ت�ستهلك 
كميات كبرية من ال�ساي بحكم املوروث ال�سعبي 

وحالة التعود على تقدميه باوقات خمتلفة ". 
عن  دقيقية  معلومات   لنا  لتتوفر   " وتابع  
ارتباط  اي  ال�ساي  مادة  ت�ستورد  التي  اجلهات 
عن  وارق��ام  حقيقية  ولتقارير  ؟   مبن  التجار 
يف  و�سنويا  �سهريا  امل�ستلهكة  ال�ساي  كميات 
العراق ، م�ستدركا ان "هناك كميات كبرية يف 
املخازن   فاقدة لل�سالحية "اك�سباير"، ل�سعف 
وتواجد  النوعية  وال�سيطرة  التقيي�س  جهاز 
بجهات  مبا�رشة  غري  بطريقة  ترتبط  جهات 
تلك  واغلب  العراق  اىل  ال�ساي  ت��ورد  حكومية 
الب�رشي  لال�ستهالك  �ساحلة  غري  هي  الكميات 
الوعي عند املواطن و�سوء  ، بال�سافة ل�سعف 
�رشاء  اىل  اللجوء  ي�سبب  القت�سادية  احلالة 

انواع رخي�سة وفاقدة لل�سالحية ". 
وبدووره قال اخلبري القت�سادي  علي الفكيكي 
العراقي  "ال�سوق  ان  ل�»اجلورنال«،  حديث  يف 
من  خمتلفة  وا�سناف  لن���واع  م���زادا  ا�سبح 
كبرية  كميات  تواجد  اىل  بال�سافة  ال�ساي 

فاقدة ل�سالحية ال�ستخدام". 
من  تتمل�س  ال��ت��ج��ارة  "وزارة  ان  وت��اب��ع 
املواطن  حياة  على  احلفاظ  يف  م�سوؤوليتها 
الفقري الذي يلجاأ ل�رشاء تلك ال�سناف الرخي�سة 
مدودية  ب�سبب  زهيدة  وبا�سعار  ال�ساي  من 
احلالة املادية  ، مبينا ان حديث الوزراة بانها 
يفتح   ،" "ال�ساي  ا�سترياده  عن  م�سوؤولة  غري 

الباب امام ت�ساوؤلت كثرية كون بع�س اجلهات 
و�سفقات  ف�ساد  مبلفات  يد  لها  ال���وزارة  يف 
ال�سوق  اىل  ال�سالحية  املنتهي  ال�ساي  لتوريد 

املحلي". 
ويتوقع اخلبري اأن يكون القرار احلكومي قد اأتى 
الدوليني  والبنك  النقد  ل�سغط �سندوق  "نتيجة 
ع��ل��ى احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة م��ن اأج���ل ا���س��الح 
يرى  اأن��ه  اإل  البالد"،  يف  القت�سادي  النظام 
اأن تقوم  القرار عليها  "احلكومة مقابل هذا  اأن 
الأخرى  الإقت�سادية  الإ�سالحات  من  بالكثري 
اإيجابية  خدمات  وتقدمي  العمل  فر�س  كخلق 
ا�ستهالك  كميات  عن  اح�سائية  ل  اأخرى".  

ال�ساي 
وتقول مدير اعالم وزارة التجارة فوز الدفاعي 
ا�سترياد   عن  يدها  رفعت  التجارة  وزارة   " ان 
البطاقة  مفردات  �سمن  لتدخل  كونها  ال�ساي 
لقرارات  ر�سوخا    2014 عام   منذ  التموينية 
البنك الدويل وخطوات ال�سالح  القت�سادي  ". 
ان  ل�»اجلورنال«،  حديث  يف  الدفاعي  وقالت 
عن  دقيقة  اح�سائيات  لمتلك  التجارة  "وزارة 
الكميات امل�ستهلكة من ال�ساي ، لفتة اىل انها 
ل متلك معلومات دقيقية عن جهات ال�سترياد 

املوردة ملادة ال�ساي يف العراق ". 
مزرعة �ساي للعراق يف فيتنام !  اأكدت النائبة 

يف  ن�سيف،  عالية  القانون  دولة  ائتالف  عن 
ال�ساي  مزرعة  ميتلك  "العراق  ان  �سابق،   وقت 
يف فيتنام والتابعة لوزارة التجارة يتم ت�سويق 
ميتلكها  اخرى  دول  يف  �رشكات  اىل  انتاجها 
م�سوؤولون يف الوزارة ". وقالت ن�سيف يف بيان 
يف  العراق  ميتلكها  التي  ال�ساي  "مزرعة  ان 
فيتنام كان يديرها قبل اأكرث من ثالث �سنوات 
والذي  حاليا  الرقابة  دائرة  عام  مدير  معاون 
يف  التجارية  بامللحقية  يعمل  حينها  يف  كان 
م�سوؤويل  لبع�س  ال�سم�سار  كان  وهو  فيتنام، 
الوزارة حينه" . وبينت ان "هناك معماًل للتعبئة 
دخاًل  ي��دّر  وهو  ال�ساي،  مبزرعة  ملحق  اأي�سًا 

املزرعة  “انتاج  ان  مبينة  للفا�سدين"،  كبرياً 
تعود  اأخرى  دول  يف  �رشكات  اإىل  ت�سويقه  يتم 

ملكيتها مل�سوؤولني يف وزارة التجارة ".
اجلهات  تعجز  ان  ملعقول  غري  “"من  وتابعت 
هذه  يف  املف�سدين  مالحقة  ع��ن  ال��رق��اب��ي��ة 
الوزارة املثرية للجدل والتي باتت تبدو وكاأنها 
املنفعة  حتقيق  منها  الهدف  ربحية  موؤ�س�سة 
حليتان الف�ساد ول عالقة لها بال�سعب العراقي 
 ،“ الفا�سدة وامل�رشطنة  �سوى تزويده بالأغذية 
كيفية  حول  حتقيق  فتح  �رشورة  على  م�سددة 
ادارة مزرعة ال�ساي العراقية يف فيتنام واإعالن 

نتائج التحقيق على الراأي العام ".

بغداد – فادية حكمت 

تعلن زيادة صادراتها غير النفطية 
الى العراق 

تعيد تأهيل مصفى بيجي 
وتستحدث هيئة صالح الدين

تضع عمولة مصرفية لقاء تسييل 
السندات الحكومية

تنفي فرض رسوم جديدة على 
فحص البضائع المستوردة

بغداد - اجلورنال   اعلن امل�ست�سار التجاري اليراين يف بغداد نا�رش بهزاد عن 
زيادة ت�سدير ال�سلع غري النفطية ايل العراق خالل ال�سهر الثالثة الخرية بن�سبة 
)بداأ يف  احلايل  العام  من  الخرية  ا�سهر  الثالثة  انه خالل  بهزاد  وا�ساف   .%13
21مار�س 2018( بلغ حجم ال�سلع غري النفطية امل�سدرة اىل العراق ثالثة ماليني 
و750 الف طن مببلغ قدره مليار و750 مليون دولر بزيادة قدرها 130 الف 
طن وزنا و 200مليون دولر قيمة مقارنة مبثيله من العام الذي �سبقه. وقال ان 
ال�سلع الإيرانية التي مت ت�سديرها اإىل العراق �سملت املكائن واملعدات ال�سناعية 
والأدوية واملعدات الطبية واملنتجات الغذائية واملنظفات وم�ستح�رشات التجميل 

و�سناعات الن�سيج ومواد البناء واملعادن املختلفة

 بغداد -  اجلورنال :   اوعز وزير النفط جبار اللعيبي لتاأهيل م�سفى ال�سمود 
"بيجي �سابقا" يف حمافظة �سالح الدين. وقال اللعيبي يف بيان ، انه قد اأعطى 
التوجيهات ل�رشكة م�سايف ال�سمال باملبا�رشة لتاأهيل وحدة �سالح الدين /1 
جدول  بو�سع  ال�رشكة  ادارة  وجه  انه  وا�ساف  باليوم.  برميل  الف   70 بطاقة 
زمني ق�سري املدى لتنفيذ م�رشوع التاأهيل.  وا�سار اللعيبي،  ان "وحدة �سالح 
العام  نهاية  قبل  النتاج  حّيز  تدخل  �سوف  برميل  الف   70 بطاقة   2/ الدين 
احلايل بعد النتهاء من عمليات التاأهيل باجلهد الوطني لت�سكل ا�سافة جديدة 
لقطاع الت�سفية، وتوفري كميات جيدة من الكاز والنفط البي�س والغاز ال�سائل 

والنفثا والنفط ال�سود، تغطي جزءا كبريا من احلاجة املحلية".

الثالثاء، و�سعها عمولة م�رشفية  التخطيط،  اأعلنت وزارة  – اجلورنال    بغداد 
تزيد عن 0.2% من  لن  العمولة  اأن  اإىل  م�سريًة  احلكومية،  ال�سندات  ت�سييل  لقاء 
اأزهار  العامة بالوزارة،  العقود احلكومية  ال�سند. وقالت مديرة عام دائرة  قيمة 
ح�سني �سالح، يف بيان اإن "الدائرة اأ�سدرت اإعماما اإىل الت�سكيالت التعاقدية يف 
الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة واملحافظات كافة عن عمولة م�رشفية 
بتقا�سي  احلكومية  امل�سارف  تكتفي  اأن  على  احلكومية  ال�سندات  ت�سييل  لقاء 
عن  للمقاولني  املمنوحة  احلكومية  ال�سندات  ت�سييل  مقابل  م�رشفية  عمولة 
م�ستحقاتهم لتزيد عن 0،2% من قيمة ال�سند". واأ�سافت �سالح، اأن "امل�سارف 

احلكومية �ستقدم خدمة مالية و�سيطة بالإنابة عن البنك املركزي العراقي،

بغداد – اجلورنال : نفى اجلهاز املركزي للتقيي�س وال�سيطرة النوعية، الثالثاء، 
فر�س ر�سوم جديدة على فح�س ال�سلع والب�سائع امل�ستوردة.

وقال رئي�س اجلهاز �سعد عبد الوهاب، يف بيان اإن "هناك البع�س من �سعاف 
غري  والب�سائع  ال�سلع  بع�س  مترير  بهدف  الوراق  خلط  يحاولون  النفو�س 
املطابقة للموا�سفات عرب املنافذ احلدودية لتحقيق ارباح غري م�رشوعة على 
مبالغ  او  ر�سوم  اي  "وجود  نافيًا  العراقي"،  املواطن  و�سالمة  �سحة  ح�ساب 
منذ  املعتمدة  الن�سبة  ذات  هي  امنا  والب�سائع،  ال�سلع  بفح�س  تتعلق  جديدة 
)ثالثة   %0،03 والبالغة   2011 عام  يف  الفح�س  برنامج  بتطبيق  ال�رشوع 

باللف( من قيمة الب�ساعة".

التخطيطايران التقييسالنفط

بيانات

ارتفاع اسعار النفط  مع اعالن ليبيا رفع أسهم أوروبا ترتفع بعد انفراجة في خالف ميركل بشأن الهجرة
امداداتها 

 االمارات تتعهد بااللتزام باستقرار سوق النفط العالمي 

التعامالت  يف  الأوروب��ي��ة  الأ�سهم  ارتفعت 
املحافظون  �سوى  اأن  بعد  الثالثاء   ، املبكرة 
ما  وهو  الهجرة،  ب�ساأن  نزاعا  مريكل  بزعامة 
حربا  اأن  من  القلقني  للم�ستثمرين  الدعم  قدم 
تخرج  قد  املتحدة  الوليات  تقودها  جتارية 

النمو العاملي عن م�ساره.
 0.2 الأوروبي   600 �ستوك�س  املوؤ�رش  و �سعد 
باملئة فيما حقق املوؤ�رش داك�س الأملاين اأف�سل 

اأداء لريتفع 0.6 باملئة.

وه����دد خ���الف ب�����س��اأن ال��ه��ج��رة ب��الإط��اح��ة 
بالئتالف احلكومي اله�س بزعامة مريكل لكن 
حدثت انفراجة ، الثنني املا�سي،  بعد اأن تخلى 
وزير داخليتها املتمرد عن تهديده بال�ستقالة.
وا�سلت  التي  الآ�سيوية،  الأ�سهم  وعو�ست 
ال�سني  يف  الثنني  ليل  الكبرية  انخفا�ساتها 
قبل  خ�سائرها  بع�س  اخل�سو�س،  وجه  على 
بدء تعامالت الأ�سهم الأوروبية مما �ساهم يف 

ا�ستعادة الثقة.
قبل  ال�سينية  املالية  الأ�سواق  القلق  وينتاب 
موعد نهائي يحل يف ال�ساد�س من يوليو متوز، 

املتحدة  الوليات  تفر�س  اأن  املقرر  من  حني 
مليار   34 بقيمة  �سينية  �سلع  على  ر�سوما 
دولر وهو ما هددت بكني بالرد عليه بفر�س 

ر�سوم مماثلة على �سلع اأمريكية.
وانخف�ست اأ�سهم جلينكور للتعدين 8.5 باملئة 
طلب  تلقت  لها  تابعة  وحدة  اإن  قالت  اأن  بعد 

ا�ستدعاء من وزارة العدل الأمريكية.
�سهم  وارتفع  �سو�سيتيه جرنال  اأ�سهم  وا�ستقرت 
كومرت�س بنك 0.4 باملئة بعد اأن وافق الأخري 
على بيع اأن�سطته لأ�سواق الأ�سهم وال�سلع الأولية 

اإىل البنك الفرن�سي.

ارتفعت اأ�سعار النفط ، الثالثاء،  بعدما اأعلنت ليبيا حالة القوة 
فقد  �ساهم  بينما  اخل��ام،  من  �سادراتها  بع�س  يف  القاهرة 
م�ستوى  لأعلى  الأمريكي  اخلام  �سعر  رفع  يف  كندية  اإمدادات 
يف ثالثة اأعوام ون�سف العام. وقفز اخلام الأمريكي 90 �سنتا 
اأو 1.2 يف املئة اإىل 74.84 دولر للربميل وهو اأعلى م�ستوى 
منذ ت�رشين الثاين 2014، قبل اأن يقل�س مكا�سبه لي�سل اإىل 

80 �سنتا  74.74 دولر م�سجال زيادة قدرها 
وارتفع خام القيا�س العاملي مزيج برنت 50 �سنتا لي�سل اإىل 

77.80 دولر للربميل.
البالغة  الكندية  النفطية  الرمال  من�ساأة  يف  الإنتاج  وت�رشر 
فورت  قرب  �سينكرود  يف  يوميا  برميل  األ��ف   360 طاقتها 
ومن  املا�سي  ال�سهر  كهربائي  عطل  نتيجة  باألربتا  مكموري 
املرجح اأن ي�ستمر توقفها طوال �سهر متوز مما قد ي�ساهم يف 

تراجع املخزونات الأمريكية.
تراجعت  الأمريكية  اخلام  خمزونات  اأن  لرويرتز  م�سح  وقدر 
يف  برميل  مليون   3.3 بنحو  التوايل  على  الرابع  لالأ�سبوع 

الأ�سبوع املنتهي يف 29 حزيران.
واأعلنت املوؤ�س�سة الوطنية للنفط يف ليبيا حالة القوة القاهرة 
عنه  نتج  مما   ، واحلريقة  الزويتينة  ميناءي  حتميالت  يف 

خ�سائر يف الإنتاج بلغ اإجماليها 850 األف برميل يوميا.
اإف.اإك�����س.ت��ي.اإم  يف  ال�سوق  حمللي  كبري  �سيد  ح�سني  وق��ال 
على  يراهنون  من  اأن  ”يبدوا  الآجلة  العقود  يف  لل�سم�رشة 
�سادرات  ليبيا  اأوقفت  بعدما  لل�سوق  ع��ادوا  النفط  �سعود 
”اإذا مل يعود نفط ليبيا  النفط من ميناءين رئي�سيني“. وتابع 
�رشيعا اإىل ال�سوق ف�سيكون اختبارا مهما لطاقة اأوبك الفائ�سة 

واإيران ب�سكل  اإنتاج فنزويال  ل�سيما يف ظل توقعات برتاجع 
كبري خالل ال�سهرين املقبلني“.واأظهر م�سح اأن منظمة البلدان 
امل�سدرة للبرتول )اأوبك( �سخت 32.32 مليون برميل يوميا 
اأيار.  320 األف برميل يوميا عن مايو  يف   حزيران، بزيادة 
الثاين  كانون  منذ  الأعلى  هو  حزيران  يف  الإنتاج  واإجمايل 

.2018

املزروعي،   �سهيل  الإماراتي  الطاقة  وزير  اكد    
مب�ستويات  للتقيد  �ست�سعى  اأوب��ك  اإن  الثالثاء، 
الفرتة  خ��الل  للمنظمة  الإج��م��ال��ي��ة  الم��ت��ث��ال 
العربية  الإمارات  واإن   2018 عام  من  املتبقية 
اأي  للم�ساهمة يف تخفيف  ا�ستعداد  املتحدة على 

نق�س حمتمل لإمدادات النفط.
هذا  اأوب��ك  رئا�سة  يتوىل  الذي  املزروعي،  وقال 
جاهدة  �ستعمل  املنظمة  اإن  بيان  يف  ال��ع��ام، 
مب�ستويات  اللتزام  على  متوز  اأول  من  اعتبارا 
”اإعالن  من  املتبقية  للفرتة  الإجمالية  المتثال 

التعاون“.
اأوبك  منتحي  بني  امل�سرتكة  اللجنة  اأن  واأ�ساف 

وامل�ستقلني �سرتاقب اللتزام الكلي.
اأوب��ك  اأن امل�����س��ارك��ني يف الت��ف��اق م��ن  وذك���ر 
وخارجها لن يتوانوا يف التزامهم بامل�ساهمة يف 
واملنتجني  امل�ستهلكني  ل�سالح  ال�سوق  ا�ستقرار 

والقت�ساد العاملي.
اآخرين  ومنتجني  رو�سيا  مع  اتفقت  اأوبك  كانت 
متوز  م��ن    الإنتاج  رفع  علي  حزيران    23 يف 
اأن  دون  ”حم�سوبة“  بزياد  ال�سعودية  وتعهدت 

حتدد اأرقاما.
ارتفع  النفط  من  اأوب��ك  منظمة  اإنتاج  اأن  واأظهر 
ال�سهر املا�سي مع قيام ال�سعودية ب�سخ اإمدادات 
من اخلام قرب م�ستوى قيا�سي مرتفع، يف دللة 
على اأن اأكرب بلد م�سدر للنفط يف العامل ا�ستجاب 
اآخرين  وم�ستهلكني  املتحدة  الوليات  ملطالب 

بزيادة الإمدادات.
من  يوميا  برميل  مليون   32.32 اأوبك  و�سخت 
النفط يف يونيو، بزيادة قدرها 320 األف برميل 
اأيار،  واإنتاج حزيران هو الأعلى منذ   يوميا عن 

كانون الثاين 2018. 
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 متا�س��ك ال��دولر،  الثالثاء بع��د اأن حقق مكا�س��ب على مدى 
ثالثة اأ�سهر متتالية مع ترقب امل�ستثمرين حم�رش الجتماع 
ال��ذي عقده جمل���س الحتياط��ي الحتادي )البن��ك املركزي 
الأمريكي( يف حزيران وبيانات الوظائف التي �ستوؤكد ما اإذا 

كان �سيجري رفع اأ�سعار الفائدة مرتني هذا العام.
كم��ا �سعد اليورو بعد ت�سوية خ��الف داخل الئتالف احلاكم 
يف اأملاني��ا بخ�سو���س الهج��رة، وال��ذي كان يه��دد حكومة 

امل�ست�سارة اأجنيال مريكل.
ويف التعام��الت املبك��رة ن��زل موؤ���رش ال��دولر 0.3 باملئ��ة 
اإىل 94.76 بع��د اأن حق��ق مكا�سب خم�س��ة باملئة على مدى 
الأ�سهر الثالث��ة املا�سية لت�سل مكا�سبه منذ بداية العام اإىل 

حوايل ثالثة باملئة.
وي�س��در جمل���س الحتياط��ي الحت��ادي حم���رش اجتم��اع 
�سهرحزي��ران ي��وم اخلمي���س و�سيقيم امل�ستثم��رون البيانات 
لتحدي��د م��ا اإذا كان البن��ك املركزي ل ي��زال يف �سبيله لرفع 
اأ�سع��ار الفائ��دة مرتني اأخريني ه��ذا العام. وت�س��در بيانات 

الوظائف ال�سهرية يف اليوم التايل. 

تعافت اأ�سعار الذهب من اأدنى م�ستوى يف �سبعة اأ�سهر تقريبا 
،الثالث��اء يف الوق��ت ال��ذي تراج��ع في��ه ال��دولر وانخف�ست 
الأ�سه��م الآ�سيوي��ة و�س��ط ت�ساع��د التوت��رات التجاري��ة بني 
الولي��ات املتح��دة واقت�س��ادات رئي�سي��ة. و ارتف��ع الذه��ب 
يف املعام��الت الفوري��ة 0.3 باملئ��ة اإىل 1244.72 دولر 
لالأوقي��ة )الأون�سة(.  ويف وق��ت �سابق من اجلل�سة انخف�ست 
اأ�سع��ار الذه��ب اإىل 1237.32 دولر لالأوقي��ة وه��و اأدن��ى 
م�ستوياته��ا من��ذ 12 كان��ون الأول 2017. وزاد الذهب يف 
العق��ود الأمريكية الآجل��ة 0.3 باملئة اإىل 1245.80 دولر 
لالأوقي��ة.   وبالن�سب��ة للمع��ادن النفي�س��ة الأخ��رى، ارتفع��ت 
الف�سة يف املعامالت الفورية 0.5 باملئة اإىل 15.91 دولر 
لالأوقي��ة، فيم��ا انخف���س البالدي��وم 0.2 باملئ��ة اإىل 942 

دولرا لالأوقية.

ق��ال حمم��د �س��امل رئي���س جمل���س اإدارة ال�رشك��ة امل�رشي��ة 
ل�سناع��ات ال�سيليكون)�سيكو م���رش(، امل�سنعة لأول هاتف 
حمم��ول م���رشي، اإن �رشكت��ه تخط��ط لال�ستح��واذ على نحو 
%17 من �سوق الأجهزة املحمولة يف البالد بحلول 2020.
 واأ�س��اف �سامل اأن �سيكو م�رش تعم��ل على م�ساعفة الإنتاج 
وا�ستثماراته��ا يف 2020، وط��رح اأ�سهمها يف بور�سة م�رش 
يف غ�س��ون ث��الث �سن��وات. وق��ال اإن �رشكته ت�سع��ى لزيادة 
املكون املحلي حاليا من %45 اإىل %65 خالل �ستة اأ�سهر 
اإىل ع��ام. وتابع  اأن جه��از �سيكو املحمول الذي يحمل �سعار 
�سنع يف م�رش "يب��اع حاليا يف ال�سوق الإماراتية و�سيكون 
يف الكوي��ت خالل اأ�سب��وع ويف ال�سعودية نهاي��ة يوليو ويف 

�سلطنة عمان خالل اأ�سهر ال�سيف.


