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العراق: قطعة االرض تعطل تنفيذ رابع اكبر مشروع استثماري في الشرق االوسط

ت�شكالن  القدمية  والقوانني  البريوقراطية  زالت  ال 
عائقا كبريا امام امل�شتثمرين الراغبني لال�شتثمار 
يف العراق، اذ تتحرك عجلة اال�شتثمار ببطء، على 
مبختلف  اال�شتثمارية  الفر�ص  توفر  من  الرغم 
وزارة  اب��رم��ت  حيث  االق��ت�����ش��ادي��ة،  ال��ق��ط��اع��ات 
ال�شناعة واملعادن يف عام 2015 عقدا ا�شتثماريا 
�شخم  ا�شتثماري  م�رشوع  الن�شاء  �شل  �رشكة  مع 
يعد االكرب على م�شتوى ال�رشق االو�شط النتاج مواد 
البرتوكيمياويات يف الب�رشة، اال ان امل�رشوع اىل 
قطعة  تخ�شي�ص  ع��دم  ب�شبب  النور  ي��رى  مل  االن 
العراق  امتالك  من  الرغم  وعلى  للم�رشوع.  ار�ص 
ا�شخم م�شانع للبرتوكيمياويات تا�ش�شت يف عام 
واال�رشار  الدمار   اىل  تعر�شت  قد  انها  اال   1977
الفرتات  يف  العراق  خا�شها  التي  احل��روب  ب�شبب 
تاهيل م�شانع  احلكومة على  اذ عجزت   ، ال�شابقة 
رغم  الب�رشة  مبحافظة  البرتوكيمياويات  �رشكة 

الوعود التي تطلقها وزارة ال�شناعة واملعادن.
عبد  وامل��ع��ادن  ال�شناعة  وزارة  با�شم  املتحدث 
اجلديد  امل�رشوع  عن  حتدث  فقد  ال�شمري  الواحد 
ان  قائال  الب�رشة  حمافظة  يف  ان�شاءه  امل��زم��ع 
مع  ال��وزارة  تعاقدت  وان  �شبق  ال��ذي  "امل�رشوع 
العمالقة  امل�شاريع  احد  يعد  الن�شاءه  �شل  �رشكة 
املوا�شفات  من  الكثري  فيه  االو���ش��ط،  ال�رشق  يف 
باال�شافة  البرتوكيمياويات،  مبجال  خا�شة 
عمل  فر�شة  الف   40 بنحو  عمل  فر�ص  توفري  اىل 
امل�رشوع".  بتنفيذ  ال��ب��دء  عند  الب�رشة  اله��ايل 
" هناك  ان  ت�رشيح �شحفي  ال�شمري يف  وا�شاف 
�رشكات املانية وفرن�شية وامريكية، باال�شافة اىل 
بهذا  املتخ�ش�شة  للبرتوكيمياويات  العامة  �رشكة 
الزال  انه  اال  امل�رشوع،  ان�شاء  على  للعمل  املجال 
الر�شمية  ا�شتح�شال املوافقات  متوقفا ب�شبب عدم 
بعد  ولكن  للم�رشوع،  املخ�ش�شة  االرا�شي  لقطع 
قطعة  تخ�شي�ص  قد مت  ومناق�شات  لقاءات  �شل�شلة 
القليلة  الفرتة  يف  به  املبا�رشة  و�شيتم  االر���ص 
�شعودي  عر�ص  "هناك  ان  اىل  وا�شار  املقبلة". 
�رشكة  من  وفد  �شيقوم  اذ  بامل�رشوع  لال�شتثمار 
املقبل  اال�شبوع  العراق  زيارة  ال�شعودية  )�شابك( 
اجلانبني  اتفاق  وبعد   ، امل�رشوع  على  لالطالع 
امل�رشوع".  بتنفيذ  البدء  ميكن  وال�شعودي  العراقي 
مت  التي  البرتوكيمياويات  م�شانع  وبخ�شو�ص 
تا�شي�شها يف القرن املا�شي فقد او�شح ال�شمري ان 
"لدى وزارة ال�شناعة خطة متكاملة لتاهيل وتطوير 
خطوط انتاج امل�شنع القدمي للبرتوكيمياويات يف 
ويكون  اي�شا  اخلدمة  اىل  ليدخل   ،  2019 ع��ام 
االنباء  وعن  العراق".  يف  اخر  انتاجيا  م�رشوعا 
جممع  الن�شاء  الوزارة  تخطيط  ب�شان  حتدثت  التي 
نفى  يابانية  �رشكة  مع  للبرتوكيمياويات  جديد 
قائال  واملعادن  ال�شناعة  وزارة  با�شم  املتحدث 
:التوجد اية نية لدى وزارة ال�شناعة ان�شاء م�رشوع 
ياباين  قر�ص  هناك  وامنا  للبرتوكيمياويات  اخر 

لتطوير خطزطها  وال�شلب  لدى �رشكة احلديد  قدم 
وكانت  والثاين".  االول  خطي  ال�شيما  االنتاجية 
وزارة ال�شناعة واملعادن،قد وقعت يف عام 2015 
عقدا مع �رشكة �شل العاملية بكلفة 11 مليار دوالر 
الب�رشة. يف  للبرتوكيمياويات  جممع  الن�شاء 
امل�رشوع  ارب��اح  ان  اىل  ال���وزارة  ا���ش��ارت  وفيما 
 50 �شيوفر  انه  اك��دت  دوالر،  مليار   110 �شتبلغ 
ان  ذات��ه  الوقت  يف  او�شحت  عمل،  فر�شة  ال��ف 
لل�شناعات  احلا�شنة  �شتكون  الب�رشة  حمافظة 
البال�شتيكية. وقال وكيل الوزارة عادل حم�شن على 
هام�ص توقيع العقد، ان “امل�رشوع الذي مت توقيعه 
بني وزارة ال�شناعة ك�رشكة حكومية وبني �رشكة 
مليار  اكرث من  �شنويا  الربح  �شيكون  العاملية  �شل 
دوالر يف حني �شت�شل هذه االرباح خالل مدة عمل 
امل�رشوع ما بني 70 اىل 110 مليار دوالر”، مبينا 
ان “امل�رشوع �شيكون رابع اكرب م�رشوع بالعامل”.

تنفيذه  �شيتم  الذي  “امل�رشوع  ان  واأ�شاف حم�شن 
فيه  االنتاج  كمية  �شيكون  �شنوات  خم�ص  خالل 
اىل  الفتا  �شنويا”،  طن  و800  مليون  من  اك��رث 
الف   30-10 ب��ني  م��ا  �شي�شغل  “امل�رشوع  ان 
�شخ�ص  الف   50 من  واأك��رث  االن�شاء  مع  �شخ�ص 
التحويلية االخرى” . واأكد حم�شن  ال�شناعات  من 
ان “حمافظة الب�رشة �شتكون حا�شنة لل�شناعات 
كالبول�شرت”،  واأقم�شة  انابيب  من  البال�شتيكية 
رغبة  لديها  العاملية  “ال�رشكات  ان  اىل  الفتا 
عاملية  �رشكات  هناك  وان  العراق  يف  العمل  يف 
�شنوقع عقودا معها خالل الفرتة املا�شية الإن�شاء 
الب�رشة  يف  وا�شمدة  برتوكيمياويات  م�شاريع 

وحمافظات عراقية اخرى”.    اىل ذلك، ا�شار رئي�ص 
حممد  الب�رشة  حمافظة  جمل�ص  يف  النزاهة  جلنة 
وزارة  بني  اب��رم  ال��ذي  "العقد  ان  اىل  املن�شوري 
البرتو  م�رشوع  بخ�شو�ص  �شل  و�رشكة  ال�شناعة 
كيمياويات جمرد بروتوكول اعلن عنه يف االعالم 
ال�شناعة  وزارة  من  ال  بتفا�شيله  اخلو�ص  دون 
يجهل  فاجلميع  امل�شتثمرة،  ال�رشكة  من  حتى  وال 
انه  املن�شوري  وق��ال  امل�رشوع".  ه��ذا  م�شمون 
ا�شتثماريا  م�رشوعا  يعد  ال�شناعة  وزارة  "بح�شب 
ال�شيما  القدمية  الدولة  قوانني  ب�شبب  لكن  �شخما 
، وكذلك  املخت�شة باال�شتثمار حالت دون تنفيذه 
عدم ا�شتح�شال املوافقة من البلدية ب�شان االر�ص 
من  "يفرت�ص  وا�شاف   ." البيئة  موافقة  وكذلك 
جميع  تذليل  تتبنى  ان  الوطنية  اال�شتثمار  هيئة 
عاتقها  على  وتاخذ  امل�شتثمرين  ام��ام  العقبات 
االرا�شي  وتخ�شي�ص  املوافقات  اج��راءات  تنفيذ 
ان  مبينا  نف�شه"،  امل�شتثمر  ولي�ص  ذل��ك  وغ��ري 
ملتابعة  جلنة  �شكل  وان  �شبق  ال��وزراء  "جمل�ص 
رئي�ص  واتهم  متوقفا".  زال  ال  ان��ه  اال  امل�رشوع 
خارجية  جهات  الب�رشة  جمل�ص  يف  النزاهة  جلنة 
للعراق  منتجاتها  بت�شدير  م�شتفيدة  واقليمية 
التابع  امل�شانع  تاهيل  ع��دم  وراء  ب��ال��وق��وف 
الوعود  من  الرغم  على  البرتوكيمياويات،  ل�رشكة 
جلنة  رئي�ص  اما  بتاهيله".  للمبا�رشة  احلكومية 
التخ�شي�شات يف جمل�ص  الرقابة املالية ومتابعة 
لي�ص  ان  اكد  فقد  ال�شليطي  احمد  الب�رشة  حمافظة 
لديه اية معلومات عن م�رشوع البرتو كيمياويات 
اجلديد الذي تعتزم وزارة ال�شناعة تنفيذه، مكتفيا 

وتطوير  تاهيل  اعادة  هو  "امل�رشوع  ان  باحلديث 
امل�شنع القدمي نف�شه وا�شافة خطوط انتاج جديدة 
ان  على  ي��دل  جديد".مما  م�رشوع  ان�شاء  ولي�ص 
الب�رشة يجهلون طبيعة  الكثري من اع�شاء جمل�ص 
امل�رشوع على الرغم من انه �شيقام يف حمافظتهم.

انها  واال�شتثمار  االقت�شاد  اكدت جلنة  من جهتها 
الحياء  وامل��ع��ادن  ال�شناعة  وزارة  مع  تتوا�شل 
امام  العقبات  وتذليل  كيمياويات  البرتو  معامل 

امل�شتثمرين الراغبني باعادة تاهيل امل�رشوع.
النائب  واال�شتثمار  االقت�شاد  جلنة  ع�شو  وق��ال 
م�شاعي حثيثة العادة  "هناك  ان  احلارثي  حارث 
خطوط انتاج م�شنع البرتو كيمياويات اىل العمل 
لكن ب�شبب �شوء التخطيط وعدم وجود روؤى وا�شحة 

والبريوقراطية ادت اىل تاخر تاهيل امل�رشوع".
البرتوكيمياوية  لل�شناعات  العامة  ال�رشكة  وتعد 
�رشحا  واملعادن  ال�شناعة  وزارة  �رشكات  احدى 
القرن  �شبعينيات  يف  تاأ�ش�شت  مهما  �شناعيا 
اثيلني  البويل  م��ادة  باإنتاج  وتخت�ص  املا�شي 
و�شائل  الزراعية  واالأغطية  الكثافة  وعايل  واطئ 
الكلور وال�شودا الكاوية ال�شلبة وال�شائلة وحام�ص 
فقد   . ال�شوديوم  وهايبوكلورات  الهيدروكلوريك 
البرتوكيمياويات  ل�رشكة  العام  املدير  او�شح 
عدم  من  تعاين  "ال�رشكة  اأن  �شامل  ابراهيم  �شامل 
اعمال  لتلكوؤ  الطبيعي منذ عام 2003  الغاز  توفر 
 )1000( مايقارب  هناك  ان  حيث  عليه  احل�شول 
مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يحرق يوميا 
متاما  متوقفة  ال�رشكة  ان  موؤكدا   ،" ا�شتثمار  دون 
العمل منذ ني�شان من عام 2011 ب�شبب عدم  عن 

الطبيعي  الغاز  من  املطلوبة  بالكمية  جتهيزها 
والبالغة )50( مقمق للت�شغيل االويل اذ يتم تزويد 
لت�شغيل  تكفي  فقط  مقمق   )15( بكمية  ال�رشكة 
الكهربائية  الطاقة  لتوليد  تورباين  الكاز  مكائن 
لل�رشكة وجتهيز ال�شبكة الوطنية بالكمية املتبقية 
بحدود )30 اىل 40( ميكاواط . وتابع بالقول ان 
جتهيزها  عدم  م�شكلة  حلل  كثريا  �شعت  ال�رشكة 
مفاحتة  خالل  من  الطبيعي  الغاز  من  بحاجتها 
على  ال��ب�����رشة  حمافظة  يف  املحلية  احل��ك��وم��ة 
م�شتوى املحافظ ورئي�ص جمل�ص املحافظة وجلنة 
ال�شناعة يف املحافظة وعقد عدة اجتماعات معهم 
، مثمنا تعاونهم وا�شتجابتهم اليجاد حل منا�شب 
املركزية  التعليمات  ان  غري  التجهيز  ملو�شوع 
الغاز  جتهيز  يف  االول��وي��ة  ت��ك��ون  ب��ان  تق�شي 
الطبيعي املنتج بالكامل اىل املحطات الكهربائية. 
املا�شية  ال�شنوات  وخالل  ال�رشكة  اأن  اىل  وا�شار 
خا�شة  االنتاجية  للوحدات  �شيانة  اعمال  اجرت 
وحدة االثيلني واملبادالت احلرارية وتبديل اجزاء 
كثرية منها وتبديل �شمامات وتنظيف معدات اال 
ان هناك نق�ص كبري يف املواد االحتياطية كون ان 
ال�شناعات البرتوكيمياوية كبرية ومعقدة حتتاج 
ال�شعبة  وللظروف  العراق  ان  كما  كبري  دعم  اىل 
يف  احلا�شل  التطور  عن  كثريا  ابتعد  بها  مر  التي 
العامل يف جمال �شناعة البرتوكيمياويات وكذلك 
خربة  ذات  لكوادر  امتالكها  ورغ��م  ال�رشكة  فان 
وال�شيانة  االنتاج  م�شتوى  على  ومرتاكمة  كبرية 
امكانيات  يواكب  مل  انه  اال  وال�شيطرة  واالدارة 

البحث والتطوير خالل ال�شنوات ال�شابقة.

بغداد - الجورنال

تدشين اول حقل للغاز 
الطبيعي في العراق

يعلن عن مبلغ الفروض لشراء 
السيارات بالتقسيط

تنهي 71 عقدًا مع شركات 
أجنبية

دول عربية ترغب بدخول 
السوق العراقية لالستثمار

افتتح وزير النفط جبار علي اللعيبي، حمطة االنتاج املركزية حلقل ال�شيبة الغازي 
التجاري االول من املحطة بطاقة 25  الب�رشة واملبا�رشة باالنتاج  يف حمافظة 
مليون قدم مكعب قيا�شي باليوم . وقال الوزير يف كلمة له خالل حفل االفتتاح ان 
"امل�رشوع �شي�شيف كميات جديدة من الغاز اىل االنتاج الوطني �شت�شهم يف رفد 
حمطات الطاقة الكهربائية بكميات جيدة من الغاز اجلاف، ف�شال عن انتاج الغاز 
ال�شائل بكمية )1200( مرت مكعب/يوم  باال�شافة اىل )19000( برميل/ يوم  من 
املكثفات، م�شريا اىل ان هذا امل�رشوع يعد انطالقة حقيقية ال�شتثمار الغاز يف بقية 
احلقول االخرى". واو�شح ان "احلقل �شيعتمد على الت�شغيل الذاتي ملحطات الطاقة 

ولي�ص على الكهرباء الوطنية".

واملوظفني  للمواطنني  املمنوحة  القرو�ص  اأنواع  الرافدين،  م�رشف  اأعلن 
"مت  للم�رشف،  االعالمي  .وذكراملكتب  بالتق�شيط  حديثة  �شيارات  ل�رشاء 
حتديد نوع القر�ص املمنوح ل�رشاء ال�شيارات بالتق�شيط من فروع امل�رشف 
"ان مبلغ القر�ص 20 مليون  املنت�رشه يف بغداد واملحافظات".وا�شار اىل 
الدولة ومازاد عن 20  دينار يكون ب�شمان كفالة موظف مدين من دوائر 
مليون دينار ولغاية 25مليون دينار يكون ب�شمان كفالة موظفني مدنيني 
اثنني من دوائر الدولة".واأو�شح ان "مبلغ القر�ص الذي يزيد من 25 مليون 
دينار ولغاية 40 مليون دينار يكون ب�شمان رهن عقار دار او قطعة ار�ص 
�شكنية م�شريا اىل ان مدة القر�ص خم�ص �شنوات ب�شمنها ثالثة ا�شهر امهال".

عقداً   71 اإنهاء  عن  ال�شوداين،  �شياع  حممد  واملعادن  ال�شناعة  وزير  اأعلن 
العراقي. وقال  للم�شتخدم  ال�شليمة  املوا�شفات  تقدم  اأجنبية مل  مع �رشكات 
بامل�شتهلك   ّ ُت�رشرِ التي  العقود  اإنهاء  اأحاول  الوزارة  ت�شّنم  "مذ  اإنه  ال�شوداين 
مل  اأجنبية  �رشكات  مع  عقداً   71 انهاء  ا�شتطعنا  وقد  بالغر�ص  تفي  وال 
امل�شتثمرين  ت�شجع  والوزارة  العراقي،  للم�شتخدم  ال�شليمة  املوا�شفات  تقدم 
بالقطاع اخلا�شة على اال�شتثمار يف ال�شناعات الوطنية وتطويرها"، مبينا 
"فيما يتعلق باالألب�شة واجللود مثاًل فوزارة ال�شناعة هي املمّول االأول  اأنه 
للجي�ص العراقي واحل�شد ال�شعبي والقطاعات الع�شكرية كافة بكل احتياجاتهم 

بعد اإنهاء العقد ال�شابق مع ال�شني".

وجود  عن  الزاملي،  �شاكر  بغداد  ا�شتثمار  هيئة  رئي�ص  اأعلن  نيوز:  اجلورنال   – بغداد 
وقال  فيها.  واال�شتثمار  العراقية  ال�شوق  اإىل  الدخول  على  حاليا  تعمل  عربية  دول 
الزاملي يف ت�رشيح �شحفي ان، "هناك مناق�شات دولية مع �رشكات عربية من بينها 
ال�شعودية والكويت واالمارات للدخول اإىل ال�شوق العراقية واال�شتثمار فيها". واأ�شاف 
ان "العديد من الوفود التي زارت العراق تفاجاأت بالت�شهيالت اال�شتثمارية من خالل 
العراقي"، م�شريا  الذي يدعم امل�شتثمر االجنبي ويعامله كامل�شتثمر  اال�شتثمار  قانون 
اىل ان "ال�شورة كانت ت�شل اإىل امل�شتثمر االأجنبي ب�شكل غري �شحيح عن االو�شاع يف 
العراق".  ولفت الزاملي اإىل اأن "الروتني والبريوقراطية التي تواجه بع�ص امل�شتثمرين 

االأجانب اأثر اأي�شا على عمل امل�شتثمرين".

الصناعةالنفط استثمار الرافدين

بغداد

بيانات

فنلندا تتخلى عن تجربة "راتب المواطن" الشهري  
المحكمة العليا األميركية تنصف البنك العربي

الصين.. مصادرة 600 كمبيوتر تستخدم في تعدين البتكوين

املواطن  ب�"راتب  العمل  وقف  عن  هيل�شنكي  اأعلنت 
ال�شهري" الذي نفذته على �شبيل التجربة منذ 2017 
 560 بحوايل  العمل  من  عاطل   200 ح��وايل  على 
اأ�شا�شي، لت�شجيع النا�ص على العمل مع  يورو كراتب 
�شهر.  اأول  كل  لهم  املدفوع  املبلغ  بكامل  االحتفاظ 
اقت�شادي  اأمان  �شبكة  تقدمي  يف  الفنلندية  التجربة 
عمل،  على  احل�شول  على  اإجبارهم  دون  ملواطنيها، 
مع  ال�شوق  يف  البقاء  على  لت�شجيعهم  كطريقة 

اجلدل  من  الكثري  اأثارت  املايل،  باحلافز  االحتفاظ 
بني الباحثني املتخ�ش�شني يف الق�شايا االجتماعية 
ميكن  كتجربة  اإليها  نظروا  الذين  واالقت�شاديني 
تعميمها على بقية اأفراد املجتمع، يبدو اأنها توقفت 
اآمالهم لتقدمي منوذج  اأن بنى عليها هوؤالء  االآن بعد 
ملا ميكن اأن تقدمه احلكومات ملواطنيها من حوافز 
حتت م�شمى "راتب املواطنني". وبالرغم من اأن هوؤالء 
جتربة  يف  للم�شاركة  اختيارهم  مت  الذين  املواطنني 
العامني املا�شيني، كاأول جتربة عاملية يف املجال، 
ح�شل بع�شهم على وظائف واأعمال جزئية، واآخرون 

انطلقوا نحو حت�شيل علمي.  وبالرغم من ذلك ال يعلم 
توقف  بعد  الفنلندي  النموذج  اإليه  �شيوؤول  ما  االآن 
الباحثني  اأهم  اأحد  يقول  ما  فبح�شب  التجربة،  هذه 
"من  �شيمانانني  مي�شكا  التجربة،  بهذه  الدفع  وراء 
املبكر احلكم على التجربة وم�شتقبلها". و�شهدت فرتة 
التجربة ما ي�شمى "غرية اجتماعية"، ب�شبب ح�شول 
النظر  بغ�ص  اأ�شا�شي  راتب  على  االأ�شخا�ص  ه��وؤالء 
االإعالمي  واالهتمام  يومياتهم،  يف  يفعلونه  عما 
بيومياتهم التي ت�شمل الكثري من اال�شرتخاء وق�شاء 

وقت مع االأطفال. 

  ق�شت املحكمة العليا االأمريكية بعدم ال�شماح ل�شحايا 
القرن  اإىل  يعود  قانون  با�شتخدام  اإ�رشائيل  يف  هجمات 
املوؤ�ش�شة  العربي  البنك  �شد  دعاوى  رفع  اأجل  من   18
متديد  الق�شاة،  ورف�ص  اجلن�شيات.  املتعددة  املالية 
اإىل  ويعود  املدعون،  اإليه  ا�شتند  الذي  بالقانون،  العمل 
1789، وي�شمح لغري االأمريكيني برفع دعاوى ق�شائية 
توتر  اإثارة  من  خوفا  االأمريكية،  الفدرالية  املحاكم  يف 
 4 مقابل  القرار  ل�شالح  ق�شاة   5 و�شوت  دبلوما�شي. 
عن  نيابة  كينيدي  اأنطوين  القا�شي  وق��ال  عار�شوه. 
قد  االأجنبية  ال�رشكات  اأن  تعترب  "املحكمة  اإن:  الغالبية 
ال تكون حمل اتهام يف ق�شايا مبوجب قانون االأجانب". 
واأ�شاف اأنه يعود اإىل الكونغر�ص مراجعة القانون لريى 
فيما اإذا كان ال يزال مالئما. واأو�شحت القا�شية �شونيا 
الغالبية  حكم  اأن  القرار،  عار�شت  التي  �شوتومايور، 
"يعفي ال�رشكات مبوجب قانون االأجانب من م�شوؤولية، 
ويتهم  االإن�شان.  حقوق  وانتهاكات  قا�ص"  �شلوك  اأي 
املدعون البنك العربي، الذي يتخذ من االأردن مقرا رئي�شيا 
"حما�ص". ويبلغ عدد  اإىل حركة  اأموال  نقل  بت�شهيل  له، 
اآالف �شخ�ص   6 الق�شية نحو  املطالبني بتعوي�شات يف 
وال�شفة  اإ�رشائيل  يف  هجمات  �شحايا  بينهم  اأجنبي، 
الثانية  االنتفا�شة  خ��الل  وخ�شو�شا  وغ��زة،  الغربية 
البنك  اإن  املدعون  ويقول  و2005.   2000 عامي  بني 
اإىل  مالية  بتحويالت  ب�شماحه  الدولية  القوانني  خالف 
ح�شابات قادة يف حما�ص من اأجل متويل "اأعمال عنف". 

عندما   ،1930 يف  القد�ص  يف  العربي  البنك  وتاأ�ش�ص 
امل�رشف  وميلك  العثماين،  احلكم  حتت  فل�شطني  كانت 
االآن اأكرث من 600 فرع يف العامل. ويلعب البنك العربي 
معه  تتعامل  حيث  الفل�شطينية  املناطق  يف  كبريا  دورا 
املتحدة  الواليات  وتبنت  للتنمية.  كربى  دولية  وكاالت 
اعتداء  حادثة  على  اأع��وام   5 بعد   1789 يف  القانون 
مواطن فرن�شي على دبلوما�شي من اجلن�شية نف�شها على 

االأرا�شي االأمريكية.

قالت وكالة اأنباء ال�شني اجلديدة، اإن ال�رشطة يف 
 600 مدينة تياجنني يف �شمال البالد، �شادرت 
جهاز كمبيوتر ت�شتخدم يف تعدين عملة البتكوين 
االفرتا�شية، بعدما اأبلغت ال�رشكة التي تدير �شبكة 
الكهرباء املحلية عن ن�شاط غري ماألوف. ونقلت 
اأي�شا  "جرى  الوكالة عن ال�رشطة املحلية قولها 
م�شادرة ثمانية مراوح عالية الطاقة"، واأ�شافت 
اأن هذه "اأكرب حالة ل�رشقة الكهرباء يف ال�شنوات 

القليلة املا�شية".
اأج��ه��زة  م�����ش��ادرة  ت��اري��خ  التقارير  ت��ذك��ر  ومل 

الكمبيوتر هذه.
التعدين  عمليات  ملعظم  مقرا  ال�شني  وكانت 
العام  تبداأ بكني يف  اأن  قبل  العامل  للبتكوين يف 
حملة  اإط��ار  يف  العملية  ت�شجيع  ع��دم  املا�شي 

االفرتا�شية  والعمالت  البتكوين  ت�شتهدف  اأو�شع 
االأخرى. وحجم ن�شاط التعدين الذي انتقل للخارج 
االنباء يف  وا�شح. وذكرت وكاالت  اأُغلق غري  اأو 
املركزي  البنك  اأن  املا�شي  يناير  الثاين  كانون 
امل�شتوى  رفيعة  اأبلغ جمموعة حكومية  ال�شيني 
للتعامالت املالية عن طريق االإنرتنت اأن ال�شلطة 
املحلية  احلكومات  من  تطلب  اأن  ميكن  النقدية 
بالتعدين  للقائمني  الكهرباء  ا�شتخدام  تنظيم 
من  وي�شتخدم  االإنتاج.  حجم  تدريجيا  لتقل�ص 
الطاقة  عالية  اأجهزة  العملة  بتعدين  يقومون 
العمالت  الإنتاج  الهائلة  احل�شابية  القوة  لتوليد 

امل�شفرة التي تتم عرب حل معادالت ح�شابية.
الكهرباء  من  هائال  قدرا  الن�شاط  هذا  وي�شتخدم 
البحث  اإىل  بالن�شاط  القائمني  يدفع  الذي  االأمر 
كهرباء  على  احل�شول  فيها  ي�شهل  مواقع  عن 

رخي�شة.
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تراجع��ت اأ�شع��ار الذه��ب، حي��ث قف��ز العائد على 
ال�شندات االأمريكية اإىل اأعلى من م�شتوى %3 مما 
رف��ع الدوالر الأعلى م�شتويات��ه يف اأكرث من ثالثة 
اأ�شهر. ونزل الذهب يف املعامالت الفورية 0.5% 
اإىل 1323.59 دوالر لالأوقي��ة )االأون�شة(. وكان 
املع��دن النفي�ص �شع��د 0.5 ليوقف موجة خ�شائر 
ا�شتمرت ثالث جل�شات متتالية. وانخف�ص الذهب 
اإىل  0.6 باملئ��ة  يف العق��ود االأمريكي��ة االآجل��ة 
1325 دوالرا. وارتفع موؤ�رش الدوالر، الذي يقي�ص 
اأداء العملة االأمريكية مقابل �شلة عمالت، 0.4% 
اإىل 91.117 وه��و اأعلى م�شت��وى منذ 12 يناير 

كانون الثاين.

تراجع��ت اأ�شع��ار النفط، عن اأعل��ى م�شتوى يف اأكرث من 
ثالث��ة اأعوام ال��ذي �شجلت��ه يف اجلل�ش��ة ال�شابقة بفعل 
تاأث��ر ال�شوق بزي��ادة خمزون��ات الوق��ود واالإنتاج يف 
الوالي��ات املتحدة. و�شجلت العق��ود االآجلة خلام برنت 
73.71 دوالر للربميل بانخفا�ص 15 �شنتا اأو 0.2% 
عن الت�شوي��ة ال�شابقة وهو ما يقل نحو 1.8 دوالر عن 
امل�شت��وى املرتف��ع امل�شجل يف نوفم��رب ت�رشين الثاين 
2014 عن��د 75.47 دوالر للربمي��ل والذي بلغته يف 
اجلل�شة ال�شابق��ة. وانخف�شت العقود االآجلة خلام غرب 
تك�شا���ص الو�شي��ط االأمريك��ي 12 �شنت��ا اأو %0.2 اإىل 

67.58 دوالر للربميل.

تراجع��ت االأ�شه��م االأوروبي��ة يف املعام��الت املبكرة، 
حيث فاقت املخاوف ب�شاأن زيادة العائد على ال�شندات 
جمموع��ة من نتائج االأرب��اح اجليدة لكريينج وكريدي 
�شوي���ص بينم��ا قف��ز �شه��م �شاي��ر بع��د قبوله��ا عر�ص 

ا�شتحواذ حم�شنا من تاكيدا.
وانخف���ص املوؤ���رش �شتوك���ص 600 االأوروب��ي 0.5% 
مبتع��دا اأكرث عن اأعلى م�شتوى منذ مطلع فرباير �شباط 
بينم��ا ن��زل املوؤ���رش داك���ص االأمل��اين %0.6. وهب��ط 

املوؤ�رش فاينن�شال تاميز 100 الربيطاين 0.4%.
اأداء جمي��ع القطاع��ات االأوروبي��ة تقريب��ا يف  وكان 
النط��اق ال�شلب��ي وكانت اأ�شه��م �رشكات النف��ط والغاز 

�شمن االأكرث انخفا�شا.


