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حركة األسهم

ارتفاع األسهم األوروبية تزامنًا مع هبوط اليورو 

روسيا تشدد عقوباتها على منتجي الكحول

بليونا دوالر لتطوير شبكة نقل الكهرباء في مصر 

برنامج األغذية العالمي يؤكد حاجته 
لـ 323 مليون دوالر

نمو االقتصاد الكوري الشمالي رغم 
العقوبات المفروضة عليه 

انخف�س��ت الأ�س��هم الأوروبي��ة يف الوق��ت الذي 
�سعد فيه اليورو ليزيد خيبة الأمل جتاه اأرباح 

ال�رشكات يف نهاية اأ�سبوع ات�سم بال�سطراب.
وارتف��ع الي��ورو اإىل اأعل��ى م�س��توى يف عامني 
الي��وم ليدفع املوؤ�رش »�س��توك�س 600« لأ�س��هم 
ال���رشكات الأوروبي��ة ال��ذي ي�س��م الكث��ر من 
ال�رشكات امُل�سدرة اإىل النخفا�س بن�سبة واحد 
يف املئ��ة خ��ال اليوم والهب��وط 1.7 يف املئة 

على اأ�سا�س اأ�سبوعي.
�س��جل  اأن  بع��د  الأ�س��بوعية  اخل�س��ارة  وتاأت��ي 
املوؤ���رش »�س��توك�س 600« اأقوى اأداء اأ�س��بوعي 
يف اأك��ر من �س��هرين م��ا ي�س��ر اإىل حتول حاد 

يف املعنويات.
وهب��ط املوؤ���رش »كاك 40« الفرن�س��ي لاأ�س��هم 
القيادية اإىل اأدنى م�س��توياته منذ 21 ني�س��ان 
)اأبريل(، وهو التاريخ ال�س��ابق لرتفاع الأ�سهم 

الفرن�س��ية والأوروبية يف اأعقاب فوز اإميانويل 
لانتخاب��ات  الأوىل  اجلول��ة  يف  ماك��رون 

الرئا�سية الفرن�سية.
وانخف���س املوؤ���رش »داك�س« الأمل��اين 1.7 يف 
املئ��ة يف اأ�س��واأ اأداء يوم��ي يف �س��هر ولي�س��جل 
اأي�س��ًا اأدنى م�ستوياته منذ ني�س��ان. وقاد �سهم 
»انفنيون« انخفا�س املوؤ�رش »داك�س« ليرتاجع 
خم�سة يف املئة بعد اأن خف�س حمللو »اك�سان« 

تو�سية ال�سهم اإىل »اأداء اأقل من اأداء ال�سوق«.
وت�س��در قط��اع ال�س��يارات الأ�س��هم املرتاجعة، 
لينخف���س موؤ�رشه 2.8 يف املئة يف اأ�س��واأ اأداء 
يومي يف �س��تة اأ�س��هر بع��د اأن �س��جلت »فاليو« 
الفرن�س��ية لت�س��نيع مكونات ال�س��يارات نتائج 
خميب��ة لاآمال.  وتراجع �س��هم ال�رشكة �س��بعة 
يف املئ��ة اإىل النطاق الأدن��ى على موؤ�رش »كاك 
40« الفرن�سي. واأغلق املوؤ�رش »فاينن�سال تاميز 
100« الربيطاين منخف�سًا 0.47 يف املئة اإىل 

7452.91 نقطة.  

الدوم��ا"،  "جمل���س  الرو�س��ي  الربمل��ان  اعتم��د 
م���رشوع قانون لت�س��ديد العقوبات على منتجي 
دون  يبيعه��ا  م��ن  اأو  الكحولي��ة  امل�رشوب��ات 

رخ�سة.
ويق��رتح م�رشوع القانون، فر���س غرامة مالية 
على امل�سوؤولني عن انتهاك بيع الكحول ترتاوح 
م��ا بني مبل��غ 500 األ��ف اإىل مليون روب��ل، اأو 

منعه من مزاولة العمل ملدة 3-2 �سنوات.
عليه��ا  ف�س��ُتفر�س  القانوني��ة  الكيان��ات  اأم��ا 
غرامات بنحو ُخم�س اإجمايل الإيرادات ال�سنوية 
م��ن بيع الكح��ول، لكن لي�س اأق��ل من 3 مايني 

روبل، مع م�سادرة الب�سائع.
وبالإ�س��افة اإىل ذل��ك، ف��اإن م���رشوع القان��ون 
ين���س على فر���س عقوبات على الأف��راد الذين 
يبيع��ون الكح��ول ب�س��كل غ��ر م���رشوع، بنحو 
األف روبل مع م�س��ادرة امل�رشوبات   30-50

الكحولية.
و�س��يغرم من يتاج��رون بامل�رشوبات الكحولية 
ب�س��كل فردي، زه��اء 100 اإىل 200 األف روبل 

مع م�سادرة امل�رشوبات الكحولية.
و�سيحا�س��ب من ينتهك القانون املعمول به يف 
رو�س��يا، م��ن حيث حج��م الإنتاج، اأو ا�س��تخدام 
الكح��ول وامل�رشوب��ات الكحولية م��ن منتجات 

الإيثيل، بتغرميه مبلغ 10 - 15 األف روبل. 

وتوزي��ع  نق��ل  �س��بكات  دع��م  خط��ة  اإط��ار  يف 
الكهرباء، اأبرم وزير الكهرباء والطاقة امل�رشي 
حممد �ساكر مع ممثلي عدد من البنوك امل�رشية 
قر�س��ًا لأكرب خط��ة لتطوي��ر ال�س����بكات، بقيمة 
اأن اخلطة  2.07 بليون دولر. واأو�س��ح �س��اكر 
تاأت��ي نتيج��ة للم�س��اندة والدع��م الفع��ال م��ن 
جانب القيادة ال�سيا�سية لتطوير قطاع الكهرباء 
وم�س��اعدته يف التغل��ب عل��ى التحدي��ات الت��ي 
واجهت��ه يف املدة ال�س��ابقة، وحتقيق ال�س��تقرار 
لل�س��بكة القومية وتغطية الفجوة ما بني الإنتاج 
والطلب على الكهرباء وحتويل العجز اإىل فائ�س. 
واأ�س��اف اأن اخلطة تاأتي ا�ستكماًل للنجاح الذي 
حققه القط��اع باإ�س��افة 6882 ميغاوات حتى 
نهاي��ة عام 2015، منها نحو 3632 ميغاوات 
كخطة عاجلة، اإ�س��افة اإىل 3250 ميغاوات من 
خال ا�س��تكمال تنفيذ م�س��اريع اإنتاج الكهرباء 

من حمط��ات اخلطة اخلم�س��ية. وذك��ر اأن اخلطة 
يت��م تنفيذها م��ن خال �س��فقة متوي��ل كربى، 
اإذ جنح��ت خم�س��ة بن��وك م�رشي��ة يف اإبرامه��ا 
وه��ي »البن��ك الأهلي امل���رشي« و »بنك م�رش« 
ب�س��فتهما وكي��ًا للتموي��ات، وي�س��اهم معهما 
كل م��ن »بنك قط��ر الوطني الأهل��ي« QNP و 
»البن��ك العربي الإفريقي ال��دويل« )AAIB( و 
»البن��ك التجاري الدويل« )CIB(. ولفت �س��اكر 
النتب��اه اإىل اأن قيم��ة عق��د التمويل امل����س��رتك 
اخلا�س بتطوير ال�سبكة امل�رشية لنقل الكهرباء 
ب��ني »ال�رشكة امل�رشية لنق��ل الكهرباء« و »بنك 
م�رش« ب�س��فته وكيًا ع��ن جمموعة من البنوك، 
ت�س��ل اإىل نح��و 18 بليون جني��ه م�رشي )نحو 
بلي��ون دولر(. وتت�س��من خط��ة تطوي��ر �س��بكة 
النقل على مدار �سنتنني، تنفيذ حمطات حمولت 
واإج��راء تو�س��عات لبع�س املحط��ات املوجودة، 
اإ�س��افة اإىل ���رشاء حم��ولت جدي��دة واخلاي��ا 

الازمة لها.

اأكد »برنام��ج الأغذية العامل��ي« التابع لاأمم 
املتح��دة، حاجت��ه »اإىل 323 مليون دولر حتى 
كانون الأول )دي�س��مرب( املقبل، لتوفر امل�ساعدات 

احليوية ملايني النا�س يف اأنحاء اليمن«.
ويهدف الربنامج و�رشكاوؤه وفق ما اأورد يف بيان اأم�س، 
اإىل »تاأمني امل�ساعدات والدعم الغذائي ملا يزيد على ت�سعة 

مايني �سخ�س يف اليمن خال العام املقبل«.
وكان الربنام��ج وّف��ر وعل��ى م��دار الأ�س��هر الثاث��ة املا�س��ية، 
امل�س��اعدات الغذائية لنحو اأربعة مايني �سخ�س �سهريًا يف اليمن. 
وقّدم يف حزيران )يونيو( املا�س��ي، امل�س��اعدات الغذائية لنحو 5.4 
ملي��ون �س��خ�س، لكن ب�س��بب النق���س يف التمويل، ح�س��ل 3.3 مليون 
�س��خ�س منهم ال�س��هر املا�س��ي على ح�س���س غذائية اأ�س��غر من املعتاد، 
تكف��ي لتغطية 60 يف املئة فقط من حاجاتهم ال�س��هرية. يف حني نال بقية 
امل�س��تفيدين البالغ عددهم 2.1 مليون �س��خ�س امل�س��اعدات كاملة يف ال�س��هر 

ذاته«.
وك�سف »برنامج الأغذية العاملي«، عن وجود اأكر من 17 مليون �سخ�س يف اليمن، 
بينما ل يعرف ثلثا عدد ال�س��كان من اأين �س��تاأتي وجبتهم التالية. وي�س��ّم هذا العدد 

نحو 6.8 مليون �سخ�س يعتمدون كليًا على امل�ساعدات اخلارجية، لتغطية حاجاتهم 
الغذائية الأ�سا�س��ية«. ومع مواجهة اليمن واحدة من اأ�س��واأ اأزمات اجلوع يف العامل، مل 
مُت��ّول جهود الربنامج حاليًا لتجّنب حدوث جماعة يف البلد، اإل بن�س��بة 37 يف املئة 

فقط حتى نهاية ال�سنة احلالية.
و�س��ّدد الربنامج على حاجته اإىل متويل عاجل لتفادي غرق مزيد من الأ�س��خا�س يف 
م�س��تنقع اجلوع، خ�سو�س��ًا يف وقت ي�سّكل انت�س��ار مر�س الكولرا عبئًا اإ�سافيًا على 

ال�ستجابة الإن�سانية.
ورّحب مب�س��اهمة بلغت 5 مايني دولر من حكومة ال�سني، لتوفر م�ساعدات غذائية 

�رشورية لأكر من 930 األف �سخ�س ملدة �سهر مّمن يعانون اجلوع يف اليمن.
و�ُس��ّلمت ه��ذه امل�س��اهمة ال�س��ينية يف نقط��ة لتوزيع امل����س��اعدات تابع��ة للربنامج 
يف مدي��ري��ة ال�س����حي يف م��حافظة ال��حدي��دة )غربي اليم��ن(، اإذ وّزع الربنامج يف 
املحافظ��ة حب��وب القم��ح على الأ�رش الأك��ر حرمانًا التي تعاين اأ�س��واأ معدّلت �س��وء 
التغذية يف البلد. ونّوه الربنامج مب�س��اهمة قيمتها 4.5 مليون دولر قّدمتها حكومة 
الياب��ان مل�س��اعدته عل��ى مكافحة اأزم��ة الغذاء يف اليم��ن، وهي ُت�س��اف اإىل املنحة 
البالغ��ة 12.9 ملي��ون دولر الت��ي قّدمته��ا اليابان اأي�س��ًا يف وقت �س��ابق من العام 
احلايل. ومن �ساأن هذه امل�ساهمة الأخرة، اأن تتيح للربنامج تلبية احلاجات الغذائية 
لأكر من 760 األف �س��خ�س يعانون من اجلوع ال�سديد يف اليمن، من خال برناجمه 
لتقدمي امل�ساعدات الغذائية العامة، ف�سًا عن تغطية احلاجات الغذائية ال�سهرية لأكر 

من 280 األف امراأة حامل ومر�س��ع يف اأنحاء اليمن. 

من��ا اقت�س��اد كوريا ال�س��مالية الع��ام املا�س��ي باأ�رشع وترة من��ذ 17 عاما، 
بالرغم من العقوبات املفرو�سة على بيونغ يانغ من قبل املجتمع الدويل.

واأف��اد تقرير البنك املركزي يف كوريا اجلنوبية، باأن الناجت املحلي الإجمايل 
احلقيق��ي لكوريا ال�س��مالية يف ع��ام 2016 ارتفع بن�س��بة %3.9 مقارنة مع 
الع��ام الذي �س��بقه، وهذا اأعلى م�س��توى ل��ه بعد ع��ام 1999 عندما بلغ معدل 
النمو القت�س��ادي %6.1. ويعّد معدل النمو القت�سادي الكوري ال�سمايل يف 
العام املا�س��ي اأكرب من املعدل الكوري اجلنوبي الذي بلغ %2.8، وهذا لأول 
م��رة منذ 8 �س��نوات. وبه��ذا يكون القت�س��اد الكوري ال�س��مايل اأقوى مما كان 

عليه يف اإ�ستونيا، ولتفيا، وباراغواي، ولكن اأقل مما يف الكامرون وليبيا.
ويقّدر الدخل القومي ال�سنوي للفرد الواحد يف كوريا ال�سمالية ب� 1.46 مليون 
وون )1.3 األ��ف دولر(  لي�س��كل %4.6 من ن�س��يب الفرد م��ن اإجمايل الدخل 
القوم��ي لكوري��ا اجلنوبي��ة. وجاء النمو يف قط��اع التعدي��ن %8.4 بالتزامن 
م��ع زيادة اإنتاج الفحم، وحققت الكهرباء والغاز واإمدادات املياه منوا مقداره 
%22.3 يف كوريا ال�س��مالية خال العام املا�س��ي. وعلى الرغم من فر�س 
املجتمع الدويل العقوبات على كوريا ال�س��مالية، بلغ حجم التجارة اخلارجية 
لديها 6.55 مليار دولر يف العام املا�سي بزيادة مقدارها %4.7 عن العام 

الذي �سبقه.

تراجع عقود الشراء وتحسن أسعار العقار المغربي 

 ارتفع��ت اأ�س��عار العق��ارات يف املغ��رب نح��و 2.5 يف 
املئ��ة خال الرب��ع الأول م��ن العام احلايل، م�س��تفيدة 
القت�س��ادي  الن�س��اط  يف  تدريج��ي  انتعا���س  م��ن 
وانخفا�س اأ�س��عار الفائدة امل�رشفية، وزيادة التناف�س 
ب��ني املطوري��ن العقاريني. واأف��اد تقرير م�س��رتك بني 
امل���رشف املرك��زي و »الوكال��ة الوطني��ة للمحافظ��ة 
العقاري��ة« باأن الأ�س��عار ارتفع��ت 7.6 يف املئة خال 
�س��نة، وقدر الرتفاع بنحو 8 يف املئة على الأرا�س��ي، 
و11.7 يف املئ��ة على الن�س��اطات التجارية واملهنية، 

و22 يف املئة للمكاتب. 
ولكن هذه الن�سب تخفي ا�ستمرار الأزمة يف قطاع العقار 
ب�س��بب اختال التوازن بني العر�س والطلب، وت�س��جيل 

فائ�س يف املعرو�س من امل�س��اكن اجلديدة، خ�سو�سًا 
يف ال�س��كن القت�س��ادي. ويبدو القطاع اأف�سل مما كان 
عليه قبل �سنتني، ويختلف بني مدينة اإىل اأخرى، ولكنه 
بعيد عن زخم �س��نوات ما قبل الأزمة العاملية.  وقدرت 
القرو���س املوجهة للعقار خ��ال الربع الأول من العام 
احلايل بنح��و 58 بليون دره��م )6.04 بليون دولر(، 
بنم��و 1.2 يف املئ��ة. وت��راوح قيم��ة معظ��م العقارات 
املعرو�س��ة ما ب��ني 400 األ��ف ومليون دره��م، لكنها 
ترتف��ع ل��دى الفئ��ات العلي��ا، وتنخف�س ل��دى الطبقات 
الدني��ا التي خ�س�س��ت لها احلكومة �س��ققًا ب�250 األف 

درهم معفاة من الر�سوم.
واأك��د التقرير اأن »عمليات ال���رشاء تراجعت 2 يف املئة 
خ��ال الرب��ع الأول، يف ح��ني ق��در الرتاجع ب���14 يف 
املئ��ة يف املتو�س��ط من��ذ نهاية الع��ام املا�س��ي، وبلغ 

24 يف املئ��ة عل��ى املنازل التقليدية. ولكن الأ�س��عار 
يف املقابل وا�س��لت �س��عودها بن�س��ب و�سلت اإىل 8.4 
يف املئ��ة عل��ى ال�س��قق، و9 يف املئ��ة عل��ى امل�س��اكن 
الفاخ��رة، و7 يف املئ��ة على املتاجر«. وارتبط حت�س��ن 
اأ�س��عار العق��ار بتح�س��ن القت�س��اد املغرب��ي يف الربع 
الأول، اإذ �س��جل من��واً بلغ 3.8 يف املئ��ة بعدما تراجع 

1.6 يف املئة العام املا�سي.
وحت�س��ن الدخل الفردي وال�ستهاك الأ�رشي نحو 4 يف 
املئة، يف مقابل 3.4 يف املئة العام املا�س��ي، بف�س��ل 
حت�سن الإنتاج الزراعي واخلدمات وال�سياحة. وارتفعت 
قيم��ة القرو���س العقاري��ة اإىل 252 بلي��ون درهم من 
243 بليون��ًا نهاي��ة الع��ام املا�س��ي، وفق��ًا لتقري��ر 

امل�رشف املركزي.
وحافظ��ت امل��دن الك��ربى عل��ى وت��رة ت�س��اعدية يف 

الطل��ب على العقار، خ�سو�س��ًا الدار البي�س��اء والرباط 
وطنج��ة ومراك���س، نتيجة ن�س��اط اقت�س��ادي وجتاري 
وحاج��ة اإىل �س��كن للعم��ال واملوظفني، خ�سو�س��ًا يف 
املدن ذات الن�ساطات ال�سناعية مثل طنجة التي ت�سهد 
طفرة يف جمال البناء ب�س��بب تو�سع ال�رشكات الدولية، 
التي ت�ستفيد من قواعد املن�ساأ وتقيم ن�ساطات �سناعية 
وجتارية على تخوم اأ�سواق الحتاد الأوروبي. وت�ستفيد 
مدن �س��غرة من قربها من م��دن كبرة، مثل القنيطرة 
�س��مال الرب��اط التي ت�س��تفيد م��ن ارتفاع الأ�س��عار يف 
العا�س��مة وحرك��ة الزدحام والتمرك��ز العمراين، ومن 
تو�س��ع ���رشكات �س��ناعة ال�س��يارات، لت�س��تقطب طبقة 
و�س��طى جديدة م��ن الأيدي العاملة ال�س��ابة. وت�س��تفيد 
املدن القريبة من الدار البي�س��اء من زيادة الطلب على 
العقار الراقي ورغبة العائات الرية يف الإقامة خارج 

التجمعات ال�س��كانية، ما رفع اأ�سعار الق�سور والفيات 
على طريق مطار حممد اخلام�س وعلى �سواطئ املحيط 
الأطل�سي. وتن�سح »اجلمعية املغربية لوكالت العقار« 
ب���رشاء العق��ار خ��ال املدة احلالي��ة التي ت�س��بق دورة 
متوقعة لرتفاع الأ�س��عار يف ال�س��نوات القليلة املقبلة، 
كم��ا حدث قبل عقد من الزمن، وتع��د اأن »توازن الطلب 
والعر���س �سي�س��حح الأ�س��عار، وهن��اك خمزون �س��يتم 
ت�رشيف��ه يف الأ�س��هر املقبل��ة«. ونتيجة تراج��ع اإنتاج 
الإ�س��منت م��ن 7.4 ملي��ون ط��ن اإىل 6.7 ملي��ون يف 
الرب��ع الأول، تراجعت امل�س��اريع اجلدي��دة، وقد يرتفع 
الطل��ب تدريج��ًا على العق��ار قبل نهاي��ة العقد اجلاري 
بعد امت�س��ا�س ال�سكن القت�س��ادي الذي ي�سجل حاليًا 
فائ�س��ًا يف املعرو�س ب�سبب الت�س��هيات والإعفاءات. 
و�س��اهمت هذه امل�س��اكن الأقل جودة يف معاجلة خلل 

اأزم��ة ال�س��كن يف املغ��رب، اذ تراجع العج��ز من مليون 
وحدة اإىل اأقل من 400 األف وحدة خال 12 �سنة.

ويق��در الطل��ب ال�س��نوي على العق��ار بنح��و 240 األف 
وح��دة، يف ح��ني اأن مع��دل البن��اء يبل��غ نح��و 150 
األ��ف وح��دة جديدة �س��نويًا. وتعاين الطبقات الو�س��طى 
�س��عوبات يف �رشاء �س��قة مبوا�سفات واأ�س��عار معقولة 
يف املدن الكبرة، حيث يراوح �سعر املرت املربع ما بني 
10 و20 األف درهم، وقد ي�سل اإىل 30 األفًا يف »حدائق 
غولف الرباط«. وتراهن ال�رشكات العقارية على ف�س��ل 
ال�س��يف والعط��ل وع��ودة املهاجري��ن لت�رشي��ف جزء 
م��ن خمزونها م��ن ال�س��قق والفيات واملن��ازل، وتقدم 
هدايا مثل جتهيزات املطبخ وغرف ال�س��تقبال لل�س��قق 
املتو�سطة، اأو تقدمي �سيارة حديثة مل�سرتي ال�سقق التي 

تتجاوز قيمتها 1.55 مليون درهم . 

أميركا تتشدد في السماح ببيع أصول إلى الصين

اأعلن��ت م�س��ادر اإن جلن��ة حكومي��ة اأمركية اعرت�س��ت �رشاً على ت�س��عة 
ا�س��تحواذات يف الأقل من م�س��رتين اأجانب ل�رشكات اأمركية منذ مطلع 
ال�س��نة، وه��و رقم مرتفع باملعاي��ر التاريخية وينبئ مب�س��اعب لفورة 

ال�رشاء اخلارجي ال�سينية.
وت�س��ر العرتا�س��ات اإىل اأن جلن��ة ال�س��تثمار الأجنب��ي يف الولي��ات 
املتح��دة الت��ي تق��وم مبراجعة ال�س��تحواذات الت��ي تقوم به��ا كيانات 
اأجنبية حت�س��بًا لأخطار حمتملة تهدد الأمن القومي، اأ�سبحت اأكر ميًا 
لرف�س ال�س��فقات التي تكتنفه��ا الأخطار يف ظل حك��م الرئي�س دونالد 

ترامب.
وترى �رشكات وم�س��تثمرون �س��ينيون اأن الأ�س��ول الأمركية قد تواجه 
مزي��داً من العقبات نتيجة لذلك، يف وقت تقيد احلكومة ال�س��ينية تدفق 
روؤو���س الأم��وال اإىل اخلارج بع��د زيادة كبرة يف ال�س��فقات اخلارجية 
ال�س��ينية. واأُعلن 87 ا�س��تحواذاً على �رشكات اأمركية من قبل �رشكات 
�سينية منذ مطلع ال�سنة، والرقم هو الأعلى على الإطاق ويزيد على عدد 

ال�س��فقات البالغ 77 يف املدة املقابلة من عام 2016.
ويتزام��ن املوقف الأكر حتفظ��ًا الذي تتبناه جلنة ال�س��تثمار 

الأجنبي يف الوليات املتحدة مع تنامي التوترات ال�سيا�س��ية 
والقت�س��ادية ب��ني الوليات املتح��دة وال�س��ني. ويذكر اأن 

البلدي��ن عج��زا عن التفاق عل��ى خطوات رئي�س��ية جديدة 
خلف�س العجز التجاري الأمركي مع ال�سني.

واأف��ادت امل�س��ادر باأن اللجن��ة الأمركية اأر�س��لت منذ 
مطلع ال�س��نة، خطابات اإىل �رشكات منخرطة يف ت�سع 

اتفاق��ات يف الأقل لتق��ول اإن التفاق��ات قد يجري 
منعه��ا ا�س��تناداً اإىل معاي��ر اقرتحته��ا ملعاجل��ة 

اأخطار حمتملة مت�س الأمن القومي. واأ�سارت اىل 
اأن الكث��ر من تلك ال�س��فقات ينتمي اىل قطاع 

التكنولوجيا.
وقال حمامون ميثلون ال�رشكات اأمام جلنة 

ال�س��تثمار الأجنبي يف الوليات املتحدة، 
اللك��رتوين  الأم��ن  تهدي��دات  تزاي��د  اإن 

والتط��ورات ال�رشيع��ة يف التكنولوجيا 
جتعل من ال�س��عب حتديد ما اإذا كانت 

تهدي��د.  عل��ى  تنط��وي  �س��فقة  اأي 
ويذك��ر اأن املعار�س��ة الأولية من 

قبل اللجن��ة الأمركي��ة ل تنهي 
بال�رشورة التفاق على الفور.
 واأ�س��افت امل�سادر اإن بع�س 

خ��ال  اخت��ار  ال���رشكات 
يبق��ي  اأن  احل��ايل  الع��ام 

الطلب��ات  حظ��وظ  عل��ى 
ال�س��تثمار  جلن��ة  لدى 

الأجنبي يف الوليات 
املتحدة عرب اقرتاح 

خمفف��ة  تداب��ر 
بينم��ا  جدي��دة، 

�س��حب اآخ��رون 
ته��م  طلبا

ا  لغ��و اأ و
�سفقاتهم. 

وطلبت امل�سادر عدم ن�رش اأ�سمائها لأن الت�سالت بني جلنة ال�ستثمار 
الأجنبي يف الوليات املتحدة وال�رشكات ما زالت �رشية.

وقالت ناطقة با�س��م البي��ت الأبي�س »قرارات جلنة ال�س��تثمار الأجنبي 
يف الوليات املتحدة �س��ديدة احل�سا�س��ية ولن نعلق على اإ�س��اعات ب�ساأن 

نتائجها«. وامتنع متحدث با�سم وزارة اخلزانة عن التعقيب.
 وت���رشف وزارة اخلزان��ة عل��ى جلن��ة ال�س��تثمار الأجنب��ي يف الوليات 
املتحدة ويرتاأ�س وزير اخلزانة �س��تيفن منوت�س��ني جمل���س اإدارة اللجنة. 
كما اأن معظم ال�س��فقات التي �س��عت جلنة ال�ستثمار الأجنبي اإىل وقفها 

مل ُتعَلن.
وم��ن ب��ني ال���رشكات الت��ي اأعلن��ت �س��حب طلباته��ا املقدم��ة اإىل جلنة 
ال�س��تثمار الأجنب��ي واإلغ��اء �س��فقاتها، �رشك��ة »ان�س��يجو« ل�س��ناعة 
اللكرتوني��ات الأمركي��ة الت��ي �س��عت اإىل بي��ع »م��اي ف��اي«، وحدتها 
العاملة يف تكنولوجيا ات�س��الت املحمول، اإىل »تي �س��ي اإل اند�س��رتيز 
هولدن��غ« ال�س��ينية ل�س��ناعة الهوات��ف الذكي��ة، وكذل��ك »اإي اإك���س اإل 
برتولي��وم ماجنمنت« الت��ي تعمل يف اإنتاج النفط يف تك�س��ا�س و�س��عت 
اإىل بيع اأ�س��ولها اإىل �رشك��ة »اإل1 انرجي« اململوكة للبليونر الرو�س��ي 

ميخائيل فريدمان.
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