
اك��د رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن 
الدقيق واملخابز الكويتية أسامة الفريح إن 
النتائج املشرفة واالجن���ازات الرائدة التي 
حققتها الشركة هذا العام لم تكن لتتحقق 
لوال وج��ود منظومة متكاملة من العناصر 
احمل��ف��زة ل��ذل��ك، خصوصاً أن��ه��ا ج���اءت في 
ظل اضطرابات سياسية تشهدها كثير من 
ال���دول العربية، ق��د نتج عنها العديد من 
التداعيات السلبية التي ألقت بظاللها على 
الصعيد االقتصادي والتجاري ملعظم دول 
املنطقة ومنها الكويت ودول مجلس التعاون 

اخلليجي عموماً. 
وأض��اف الفريح رغم الظروف الصعبة 
ع��رب��ي��ا ودول���ي���ا وج��ي��وس��ي��اس��ه  سجلت 
مبيع��ات الشركة ه��ذا العام 445.980.748 
د.ك مقابل 385.514.886 د.ك بلغته��ا 
ع�����ام 2017 ب��ارت��ف��اع %16، وبلغت 
ت��ك��ل��ف��ة املبيعات413.151.260 د.ك 
مقابل 350.294.843 د.ك بلغتها ع�ام 
2017 بارتفاع %18، وعليه بلغ صافي 
رب��ح ه��ذا العام 40.229.724 د.ك مقابل 
41.062.395 د.ك لعام 2017 بانخفاض 
%2، أم��ا صافي األص��ول الثابتة فقد بلغ 
40.692.199 د.ك مقابل 42.906.793 
د.ك لعام 2017 بانخفاض %5، وبلغت 
املصاريف اإلداري��ة 9.687.977 د.ك مقابل 
9.064.545 د.ك لعام 2017، بينما بلغت 
حقوق املساهمني 413.267.392 د.ك مقابل 
381.500.400 د.ك بلغتها ع��ام 2017 
بزيادة %8 ، أما املنافع واملزايا التي حصل 
عليها أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2018 
فقد اقتصرت على مكافآت أعضاء مجلس 
اإلدارة بواقع أربعة وخمسون ألف دينار ، 
ومكافآت أعضاء جلان مجلس اإلدارة  بواقع 

إثنا عشر ألف دينار. 
واكد الفريح في  التقرير السنوي الصادر 
ع��ن مجلس إدارة ش��رك��ة مطاحن الدقيق 

و املخابز الكويتية أن��ه يالحظ من كشف 
اإلنتاج واملبيعات لعام 2018، أن املطاحن 
سجل إنتاجها )391،158( طن مرتفعاً بذلك 
عن إنتاج ع��ام 2017 املاضي ال��ذي سجل 
)378،354( طن متصاعداً أيضاً عن إنتاج 
موسم 2016 الذي سجل )310،015( طن. 
وبلغ إجمالي مبيعات املطاحن )391،118( 
طن استهلك منها محلياً )309،232( طن 
ومت تصدير )81،886( طن ، مقابل مبيعات 
للعام املاضي 2017 سجلت )378،166( 
طن استهلك منها محلياً )296،013( طن ومت 

تصدير )82،153( طن.
واشار ان تصاعد إنتاج مصنع املعكرونة 

للعام احلالي 2018 ليسجل )25،894( 
طن مقابل إنتاج العام املاضي 2017 الذي 
بلغ )22،855( ط��ن، استهلك منها محلياً 
)11،646( طن ومت تصدير )14،153( طن، 
مقابل استهالك محلي للسنة املاضية سجل 
)21،102( طن وص��ادرات بلغت )1،756( 

طن .
أما مصنع البسكويت فقد سجل إنتاجه 
ل��ل��م��وس��م احل��ال��ي 2018 )3247( طن 
متراجعاً عن إنتاج سنة 2017 الذي سجل 
)3655( طن ، استهلك محلياً )3087( طن 
ومت تصدير )207( طن ، مقابل استهالك 
محلي للسنة املاضية 2017 سجل )3372( 

ط��ن وص����ادرات سجلت )258( ط��ن . من 
جانب آخر سجلت املخابز العربية كعادتها 
تصاعداً ملحوظاً في إنتاجها ملواكبة الطلب 
املتنامي على منتجاتها، حيث سجل اإلنتاج 
ملوسم 2018 احلالي )148،821( طن مقابل 
)146،483( ط��ن سجلها ال��ع��ام امل��اض��ي ، 
ومتصاعداً أي��ض��اً ع��ن إن��ت��اج سنة 2016 
الذي سجل حينها )141،565( طن استهلك 
السوق احمللي  )146،728( طن ومت تصدير 

)1019( طن . 
م��ن جانبه أك��د مطلق ال��زاي��د الرئيس 
التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق واملخابز 
الكويتية ب��أن الشركة م��ا زال��ت مستمرة 

ف��ي دوره���ا ال��وط��ن��ي ال��ري��ادي ف��ي حتقيق 
األمن الغذائي لدولة الكويت واحلفاظ على 
استقراره في مختلف الظروف واملتغيرات 
االقتصادية  عاملياً . وأضاف الزايد على الرغم 
من أن عام 2018 كان مليئاً بالتحديات، إال أن 
الشركة برهنت خالله على مكانتها الريادية 
كشركة أمن غذائي برؤيتها الثاقبة، وخططها 
املدروسة، وقراراتها السليمة  وبكوادرها 
الفنية واإلداري���ة التي تفتخر بهم الشركة 

وتعدهم من أهم عوامل النجاح. 
وأكد الرئيس التنفيذي أن الشركة حققت 
العديد من  االجنازات املضيئة في عام 2018  
فعلى الصعيد احمللي، جنحت الشركة في 
احلفاظ على استقرار أسعار بيع األعالف 
رغ��م االرت��ف��اع��ات املتوالية التي شهدتها 
أسعار الشعير في األس��واق العاملية التي 
ارتفعت هذا العام فقط من 65 دوالر إلى 75 
دوالر للطن ، من خالل حتمل ارتفاع تكاليف 
االستيراد دون أن تعكس ذلك على أسعار 
بيعه في السوق احمللي، ورغم انعكاس ذلك 
على إيرادات الشركة وأرباحها إال أن الشركة 
قامت بذلك إميانا منها بأنها إحدى األدوات 
احلكومية لضمان استقرار أسعار السلع 

الغذائية في السوق احمللي . 
وت��اب��ع ال��زاي��د أن أزم���ة األم��ط��ار التي 

تعرضت لها البالد خالل شهر نوفمبر من 
ه��ذا ال��ع��ام ع��ززت م��ن ثقة اجلميع بشركة 
م��ط��اح��ن ال��دق��ي��ق وامل���خ���اب���ز ال��ك��وي��ت��ي��ة 
ومبقوماتها املتميزة ملواجهة التحديات 
واألزم��ات الطارئة، حيث ترجمت الشركة 
خالل هذه األزمة على مفهومي األمن الغذائي 
واالكتفاء ال��ذات��ي الغذائي من خ��الل قدرة 
الشركة على تسخير إمكانياتها الصناعية 
والتخزينية واللوجستية لزيادة الطاقات 
اإلنتاجية ملصانعها ومخابزها مبا يتناسب 
مع حجم  الطلبات املتزايدة على منتجات 
الشركة وخصوصاً منتجات اخلبز العربي 
واالوروب����ي، والس��ت��م��رار  تدفق منتجاتها 
إل��ى اجلمعيات التعاونية ومنافذ البيع 
الرئيسية خالل األزمة دون انقطاع ، وكانت 
الشركة قادرة على االستمرار بذلك حتى وإن 
طالت األزمة لفترة طويلة ، وإنه ملن دواعي 
فخرنا واعتزازنا الثناء واإلشادة احلكومية 
مبخزون الشركة التابعة )الشركة الكويتية 
للتموين( واالستعدادات االستثنائية التي 
اتخذتها الشركة ملواجهة أزم���ة األم��ط��ار 
وضمان توافر امل��واد التموينية للمواطنني 
وعدم انقطاعها التي عبر عنها وزير التجارة 
والصناعة عند زي��ارت��ه امليدانية ملخازن 

الشركة خالل األزمة  . 

سجلت نتائج مشرفة لوجود منظومة متكاملة من العناصر احملفزة

2018 40 مليون دينار صافي أرباح  »املطاحن«: 

 2019 في الربع األول من عام  

 192.9 مجموعة »املتحد« حتقق 
مليون دوالر  أرباحًا صافية 

أع��ل��ن البنك األه��ل��ي املتحد 
ش.م.ب ع��ن نتائجه املالية 
لفترة الربع األول املنتهية في 
31 م��ارس 2019 والتي تظهر 
حتقيق أرب����اح ص��اف��ي��ة –بعد 
إستثناء حصص األقلية- تبلغ 
192.9 مليون دوالر أمريكي، 
ومتثل منوا قويا بنسبة 10.4% 
مقارنة بالفترة املماثلة من عام 
2018 ال��ت��ي سجلت 174.7 
مليون دوالر أمريكي كما متثل 
زي��ادة قدرها %13.9 عن فترة 
ال��رب��ع األخ��ي��ر م��ن ع��ام 2018 
وال��ت��ي بلغت أرباحها 169.3 
مليون دوالر أمريكي، ليرتفع 
على ضوء ذلك العائد األساسي 
للسهم بنسبة %10.0 إلى 2.2 
سنت أمريكي باملقارنة مع 2.0 
سنت أمريكي للفترة نفسها من 

العام املاضي. 
كما إرت��ف��ع إج��م��ال��ي الدخل 
التشغيلي بنسبة %6.6 ليصل 
إلى 311.9 مليون دوالر أمريكي 
للثالثة أشهر األول��ى من العام 
م��ق��اب��ل  292.6 مليون دوالر 
أمريكي للفترة ذاتها من العام 
ال��س��اب��ق، م��دف��وع��ا بنمو ق��دره 
13.9 مليون دوالر أمريكي 
)%6.1+( في صافي دخل البنك 
من الفوائد ليبلغ 243.3 مليون 
دوالر أمريكي مقابل 229.3 
مليون دوالر أمريكي للفترة 
نفسها من عام 2018، وهو منو 
حتقق نتيجة الزيادة احملسوبة 
ف��ي حجم األع��م��ال التمويلية 
واإلستثمارية من جهة وبفضل 
املنهجية الناجحة ف��ي إدارة 

هوامش الفائدة والتحوط األمثل 
لتقلبات معدالتها، في حني إرتفع 
صافي الدخل التشغيلي بنسبة 
%6.8 ليبلغ 298.4 مليون 
دوالر أمريكي للربع األول من 
ال��ع��ام اجل���اري م��ق��ارن��ة بدخل 
279.4 مليون دوالر أمريكي 

للفترة ذاتها من العام السابق. 
وم���ن ن��اح��ي��ة أخ����رى، أّدى 
التطبيق الفاعل ملبادرات تعزيز 
ك��ف��اءة العمليات وإدارة بنود 
التكاليف على مستوى مجموعة 
البنك األهلي املتحد مصحوبا 
بإرتفاع إي��رادات التشغيل إلى 
حتّسن إضافي لنسبة التكاليف 
إل���ى إج��م��ال��ي ال���دخ���ل لتبلغ  
%25.6 مقابل %25.9 للفترة 

املقارنة من عام 2018.
كما إستمر البنك محافظا 
على م��ؤش��رات مم��ت��ازة جل��ودة 
أصوله اإلئتمانية على الرغم 
من التحديات القائمة في البيئة 
التشغيلية، حيث إنخفضت 
نسبة ال��ق��روض غير املنتظمة 
لتبلغ %1.8 من إجمالي احملفظة 
االئتمانية )%1.9 كما في 31 
ديسمبر 2018( م��ع إستمرار 
توفير نسبة تغطية عالية من 
املخصصات احمل��ددة املرصودة 
جت�����اه ه�����ذه األص�������ول ح��ي��ث 
بلغت %85.6 مقابل 85.5% 
ف��ي 31 دي��س��م��ب��ر 2018، في 
ح��ني إرتفعت نسبة التغطية 
الشاملة للمحفظة االئتمانية من 
املخصصات العامة واحمل��ددة 
إل����ى %222.7 ك��م��ا ف���ي 31 
م��ارس 2019 مقابل 214.7% 

في 31 ديسمبر 2018، وذلك 
مبعزل عن الضمانات العينية 
الكبيرة املتاحة للبنك قبال هذه 

التمويالت.  
وع���ل���ى ص��ع��ي��د امل��ي��زان��ي��ة 
العمومية، فقد حققت املوجودات 
اإلج��م��ال��ي��ة للمجموعة من��وا 
بنسبة %4.2 لتصل إلى 37.0 
مليار دوالر أمريكي باملقارنة 
مع 35.5 مليار دوالر أمريكي 
في 31 ديسمير 2018، ليسجل 
العائد على متوسط األص��ول 
م��ع��دل %2.3 ع��ن ف��ت��رة الربع 
األول من العام اجلاري مستقرا 
عند نفس معدله للفترة املقارنة 
من العام السابق، في حني بلغت 
احل��ق��وق ال��ع��ائ��دة إل��ى حاملي 
أسهم املجموعة إجمالي 3.7 
مليار دوالر أمريكي )3.9 مليار 
دوالر أم��ري��ك��ي كما ف��ي نهاية 

ع���ام 2018( ب��ع��د إستقطاع 
تخصيصات األرب���اح املوزعة 
ل��ل��س��ادة املساهمني والبالغة 
399.8 مليون دوالر أمريكي عن 
عام 2018، ليرتفع بذلك العائد 
على متوسط حقوق املساهمني 
إل��ى %18.7 ع��ن ف��ت��رة الربع 
األول م��ن ال��ع��ام مقابل معدل 
%18.2 لنفس الفترة من العام 

السابق. 
وفي معرض تعليقه على هذه 
النتائج، صرح مشعل عبدالعزيز 
العثمان رئيس مجلس إدارة 
مجموعة البنك األه��ل��ي املتحد 
قائال:” حقق البنك ف��ي الربع 
األول من العام أداء ومنوا قويا 
يعكس مجددا متانة املركز املالي 
للمجموعة وت��وس��ع وت��ن��وع 
قاعدة أعمالها وكفاءة إدارتها 
وجناح إستراتيجيتها اإلقليمية، 
حيث كان لعوائد األداء اإليجابي 
لشبكتنا م��ن م��ص��ارف تابعة 
وش��ق��ي��ق��ة ت��ن��ش��ط ف��ي أس���واق 
رئيسية باملنطقة ولنجاحاتنا 
في تعزيز دورن��ا كقناة وصل 
ودعم مصرفي مفضلة  ملختلف 
عمليات عمالئنا من التمويالت 
والتدفقات املالية البينية عبر 
هذه األس��واق في إطار منضبط 
وف��ع��ال للرقابة على املخاطر 
واملصروفات ال��دور األكبر في 
مواصلة حتقيق مثل هذا النمو 
القوي في ربحيتنا التشغيلية 
والصافية م��ع احملافظة على 
أعلى املؤشرات جلودة األصول 
بالرغم من التحديات والظروف 

اإلقتصادية السائدة إقليميا”.

مشعل العثمان

الكويت تستثمر في بريطانيا 
243 مليون دوالر بـ 

ُتخطط شركة إنتو بروبرتيز البريطانية لبيع حصة بنسبة 50% 
في مركز ديربي للتسوق مبنطقة إيست ميدالندز إلى شركة استثمار 

عقاري مدعومة من الكويت.
وبحسب بيان للشركة نشرته رويترز، أمس  اخلميس، فإن عملية 
البيع ستتم مقابل مبلغ قدره 186.3 مليون جنيه إسترليني )243 
مليون دوالر(. وأوضحت “إنتو” في البيان إن عملية البيع تأتي في 

إطار مسعى الشركة خلفض ديونها.
وذكرت “إنتو” إن كيل ستريت إنفستمنتس، املدعومة من صندوق 
الثروة السيادي الكويتي، تعتزم شراء نصف حقوق امللكية في مركز 

التسوق الذي يستقبل 22 مليون متسوق سنوياً.
كانت “إنتو” قد اشترت مركز التسوق، الذي سجل دخالً صافياً 
من اإليجارات بقيمة 25.2 مليون جنيه إسترليني في 2018، ويضم 
متاجر بيع بالتجزئة لشركات شهيرة، مقابل 390 مليون جنيه 

إسترليني في 2014.
وقالت “إنتو”، التي تتطلع أيضا لبيع أصول في إسبانيا، إن قيمة 
مركز ديربي للتسوق ُقدرت عند 372.5 مليون جنيه إسترليني بنهاية 
العام املاضي. وتبلغ قيمة “إنتو” السوقية 1.33 مليار استرليني، في 

حني يبلغ صافي ديونها اخلارجية 4.87 مليار إسترليني.

حتت مظلة حلوله التمويلية للسيارات وشعار 
»قسطها بسعر الكاش«

»وربة« و »الزياني« 
يوسعان من نطاق شراكتهما 

بنسختها السابعة التي نّظمها مركز اخلرافي ألنشطة األطفال املعاقني

»زين« تختتم شراكتها االستراتيجية جلائزة األم املثالية لإلعاقات الذهنية
اخ��ت��ت��م��ت زي�����ن ش��راك��ت��ه��ا 
االستراتيجية جلائزة األم املثالية 
لإلعاقات الذهنية، وذل��ك خالل 
احلفل اخلتامي وفعاليات تكرمي 
األم��ه��ات املتميزات ال��ذي نّظمه 
مركز اخلرافي لألطفال من ذوي 
االحتياجات اخلاصة في فندق 

جميرا شاطئ املسيلة.
وذك����رت ال��ش��رك��ة ف��ي بيان 
ص��ح��اف��ي أن احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي 
ق��د شهد ح��ض��ور ك��ل م��ن رئيس 
مجلس إدارة مؤسسة سند الطفل 
املعاق الكويتية سبيكة اجلاسر، 
والرئيس الفخري للنادي الكويتي 
الرياضي للمعاقني الشيخة شيخة 
العبدالله الصباح، واألمني العام 
للجائزة ومدير مركز اخلرافي 
ألنشطة األطفال املعاقني عائشة 
السالم، ورئيس اللجنة املنظمة 
للجائزة فواز القبان، ومدير إدارة 

العالقات اخلارجية والداخلية 
في شركة زين الكويت حمد املطر، 
باإلضافة إلى األمهات املكّرمات 

وعائالتهن.
وبينت زين أن فعاليات ختام 
اجلائزة قد شهدت تكرمي 19 أم 
مثالية من الكويت ودول مجلس 
التعاون اخلليجي وبعض دول 
ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، وذل���ك بهدف 
تسليط ال��ض��وء على جهودهن 
ال��ف��ردي��ة امل��م��ي��زة ف��ي االع��ت��ن��اء 
بأطفالهن م��ن ذوي اإلع��اق��ات 
ال��ذه��ن��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة وت��ط��وي��ر 
مهاراتهم ودمجهم في املجتمع 
مع غيرهم من األطفال، ومت أيضاً 
تنظيم رح��ل��ة م��ي��دان��ي��ة جلميع 
األمهات املكّرمات لبعض اجلهات 
الثقافية والتراثية في الكويت 

كجزء من برنامج التكرمي. 
وأوض����ح����ت ال���ش���رك���ة أن��ه��ا 

حترص على جتديد تعاونها مع 
مختلف اجل��ه��ات وامل��ؤس��س��ات 
لتبّني املبادرات واملشاريع التي 
ت��خ��دم ف��ئ��ة ذوي االح��ت��ي��اج��ات 
اخل��اص��ة وعائالتهم على م��دار 
ال���ع���ام، ح��ي��ث ت��ف��خ��ر ال��ش��رك��ة 
بتواجدها في جائزة األم املثالية 
لتسليط ال��ض��وء على األم��ه��ات 
املتميزات وإظ��ه��ار ال���دور الهام 
ألولياء األمور في رعاية أبنائهم 
م��ن ذوي االحتياجات اخلاصة 
وإش��راك��ه��م جنباً إل��ى جنب مع 

زمالئهم وأشقائهم في املجتمع. 
وأض���اف���ت زي���ن أن��ه��ا ت��ؤم��ن 
أن ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ت��واج��ه 
ذوي االحتياجات اخل��اص��ة لن 
ت��ت��ع��ارض م��ع كونهم أصحاب 
إرادة وقيمة عالية في املجتمع لها 
تطلعاتها وطموحاتها التي يجب 
أن يتعاون معها اجلميع، ولهذا 

فإن الشركة ُتخصص جزءاً كبيراً 
من مبادراتها االجتماعية اجتاه 
دع��م وتشجيع ك��ل م��ا فيه مناء 
للجهود التي تصب ف��ي صالح 

ذوي االحتياجات اخلاصة.

اجل���دي���ر ب���ال���ذك���ر أن زي��ن 
ُت��خ��ص��ص ج������زءاً ك���ب���ي���راً من 
م��ب��ادرات��ه��ا االج��ت��م��اع��ي��ة اجت��اه 
ذوي االحتياجات اخلاصة، حيث 
قامت مؤّخراً باملشاركة في احلفل 

الذي نّظمته إدارة رعاية املعاقني 
في الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلع��اق��ة مبناسبة اليوم العاملي 
وال��ع��رب��ي ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات 

اخلاصة.
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مساعد املزيد

ت���ب���اع���اً ل��ل��ش��راك��ة 
التي عقدها بنك وربة 
م��ع مجموعة الزياني 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��م��وي��ل 
س���ي���ارات م��ازي��رات��ي   
اإلي��ط��ال��ي��ة ال��ف��اخ��رة 
م����ن خ������الل ح��ل��ول��ه 
ال��ت��م��وي��ل��ي��ة امل���رن���ة؛ 
يّوسع كال الطرفني من 
نطاق شراكتها ليشمل 
العرض جميع وكاالت 
ال���س���ي���ارات ال��ت��اب��ع��ة 
ملجموعة الزياني وهي: 
م���ازي���رات���ي، بنتلي، 

فيراري وجاكوار.
مي��ت��ل��ك ب��ن��ك ورب���ة 
أح����د أف���ض���ل احل��ل��ول 

التمويلية  في مجال السيارات والتي متكن الراغبني باقتناء 
السيارات بجميع أنواعها وفئاتها من تقسيط ثمنها بسعر 
الكاش وبدون دفعة أولى وبفترة سداد مرنة ومريحة متتد  
وصوالً الى 5 سنوات بحيث ال تضيف أي أعباء مالية عليهم. 
كما يشمل العرض أيضاً كفالة ملدة خمس سنوات وصيانة 
ومساعدة على الطريق باإلضافة الى مجموعتني من أطقم 

املكابح الكاملة  يضاف الى ذلك تبديل مجاني للبطارية. 
م��ن ناحية أخ��رى ميِكن بنك ورب��ة عمالء ال��ك��اش من 
االستفادة من مبلغ ش��راء السياره من خ��الل استثماره 
كوديعة بأرباح مميزه وملدة سنتني باإلضافة إلى سحوبات 
أسبوعية وشهرية تصل قيمتها إل��ى مليون دينار حيث 
يتمكن العميل من استثمار قيمة السيارة بدال من دفع قيمتها 

فقط.
وح��ول هذه الشراكة، علق مساعد مزيد املزيد – نائب 
رئيس املجموعة املصرفية لألفراد في بنك ورب��ة- قائالً: 
“نظراً للتفاعل الكبير الذي ملسناه من عمالئنا ورغبتهم 
باقتناء السيارات الفاخرة التي  تقع عالماتها التجارية 
حتت مظلة  مجموعة الزياني و التي طاملا متيزت بامتالك 
و إدارة  أفخم ال��وك��االت العاملية للسيارات في الكويت، 
ارتأى كل من الطرفني متديد العرض ليشمل كل من سيارات 
مازيراتي، بنتلي، فيراري وجاكوار وهو ما يحقق فائدة أكبر 
للعمالء ويقدم لهم مجموعة أكبر لالختيار من ضمنها”. 
وأضاف:” يحرص بنك وربة على متييز عمالئه من خالل 
خلق حلول مصرفية متويلية مرنة تتماشى مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية وتلبي احتياجاتهم في الوقت ذاته وهو 
ما  يؤكد على مصداقية  شعار البنك الذي نلتزم به جتاه 

عمالئنا وهو: “نتميز باحللول”.

 HUAWEI P30 Pro »هواوي«: 
يكرم بجائزة رابطة الصور التقنية 

2019 الصحافية 
أعلنت مجموعة ه��واوي ألعمال املستهلكني أن خبراء 
 Image Press( »رابطة الصور التقنية الصحافية »تيبا
Association -TIPA( أجمعوا على أن الهاتف الذكي 
HUAWEI P30 Pro ميثل أحد أفضل املنتجات التي 
أطلقت في العام 2019، ومنحوه جائزة »أفضل هاتف ذكي 
للتصوير الفوتوغرافي« وهي امل��رة الثالثة على التوالي 
التي يفوز بها هاتف من هذه السلسلة بهذه اجلائزة، لتبرهن 
شركة هواوي مرة أخرى أنها ال تتوقف عن مواصلة تطوير 
جودة منتجاتها وأدائها وتصميمها حتى أنها تغير قواعد 

عالم التصوير في األجهزة النقالة.
وق��ال لي تشانغ تشو، نائب رئيس منتجات الهواتف 
ل��دى مجموعة ه���واوي ألع��م��ال املستهلكني »لطاملا كان 
تطويرالكاميرا محور استراتيجية ه��واوي في تصميم 

،HUAWEI P سلسلة هواتف

صافي احتياطيات النقد األجنبي 
28.44 مليار دوالر للمركزي التركي 

بلغ صافي احتياطيات النقد األجنبي للبنك امل��رك��زي التركي 
162.43 مليار ليرة )28.44 مليار دوالر( في 12 أبريل نيسان.

تصدر األرقام أسبوعيا على ميزانية البنك املركزي وسعر التحويل 
إل��ى ال��دوالر األمريكي املستخدم هو سعر الصرف الرسمي للبنك 
املركزي من اليوم السابق. وتراجعت الليرة التركية بنسبة وصلت 
إلى اثنني باملئة متخلية عن مكاسب حققتها في اليوم السابق، مع 
جتدد املخاوف بشأن احتياطيات البنك املركزي مبا أثار تساؤالت 

بخصوص قدرة البالد على حتمل موجة بيع أخرى في السوق.
وهبطت العملة التركية إلى 5.8504 ليرة للدوالر، وهو أدنى 
مستوى لها منذ أكتوبر باستبعاد انهيار مفاجئ وجيز في يناير. 
وبحلول الساعة 0949 بتوقيت جرينتش، سجلت الليرة 5.8240 
أمام الدوالر. وفقدت الليرة نحو 30 باملئة من قيمتها في 2018 عندما 
دفعت أزمة العملة االقتصاد التركي إلى الركود. كما انخفضت قيمة 
العملة التركية بنسبة عشرة باملئة أخرى هذا العام بسبب مخاوف من 
التحول املتزايد لألتراك نحو العمالت األجنبية واستعداد احلكومة 
لتطبيق إصالحات شاملة وتدهور العالقات الدبلوماسية مع الواليات 

املتحدة.

جانب من اجلمعية العمومية


