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كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية وبنك فلسطين 
يختتمان فعاليات برنامج «بنكي للتدريب»

غزة- الحياة االقتصادية- اختتم قسم التدريب 
الميداني بكلية التجارة بالجامعة اإلســالمية 
فعاليات البرنامج التدريبي «بنكي للتدريب» 
الــذي أطلقته بالتعــاون مع بنك فلســطين، 
وأقيم الحفل بحضور كل من: األستاذ الدكتور 
محمــد مقداد- عميد كلية التجارة، واألســتاذ 
بشــير قفة- رئيس قســم التدريب العملي، 
واألستاذ إســماعيل قاسم- مشرف المستوى 
األول، وعن بنك فلســطين األســتاذ عالء آل 
رضوان- نائب المدير العــام، والدكتور ماجد 
الجدي- رئيس دائرة التدريب، واألستاذ خلدون 
أبو سليم- رئيس دائرة العالقات العامة، وعدد 
من مدربــي البرنامج التدريبــي، ولفيف من 

الطلبة المتدربين في البرنامج. 
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار المسؤولية 

المجتمعية للبنك تجاه أبناء المجتمع.
 بــدوره، شــكر األســتاذ الدكتور مقــداد بنك 
فلسطين على تنظيم هذا البرنامج التدريبي، 
وقال: «هناك عالقة إستراتيجية تجمعنا ببنك 
فلســطين»، ودعــا إلــى تعزيز هــذه العالقة 
مــن خالل إنشــاء دبلــوم مهنــي متخصص 
بالعلوم المالية والمصرفية بالشراكة مع بنك 

فلسطين الذي من شأنه أن يوائم بين مهارات 
الطلبة وسوق العمل والمتغيرات والمستجدات 

المالية والمصرفية.
ونــوه األســتاذ الدكتــور مقداد إلــى ضرورة 
تشــكيل لجنة لتطوير المــواد التدريبية التي 
يتلقاها الطلبة في الدورة من خالل مدرسي 

الكلية المتخصصين بالجانب المصرفي.
 مــن جانبــه، أثنــى األســتاذ رضــوان علــى 
المقترحات التي تقدم بها عميد كلية التجارة، 
وبين أهمية اســتثماره هذه األفكار وتشكيل 
لجان لتطبيقها، وأشــار األســتاذ رضوان إلى 
أهميــة البرنامــج التدريبــي، وأضــاف ينفــذ 
اآلن بشــكل مماثل في الضفــة وتجاوز عدد 

المتدربين أكثر من (260) طالباً وطالبة.
وشكر الدكتور الجدي كل من شارك في إنجاح 
فعاليــات البرنامج من رئيــس مجلس اإلدارة 
والمديــر العــام والمدربيــن وإدارة الجامعــة 
اإلســالمية وكلية التجارة واإلداريين والطلبة 

المتدربين.
وجــرى في ختــام البرنامــج التدريبي تكريم 
الطلبــة المشــاركين فــي البرنامــج وتوزيع 

الشهادات عليهم.

«القدس المفتوحة» تنظم ندوة بعنوان «الحوكمة 
ومكافحة الفساد في مؤسساتنا الفلسطينية»

رام اهللا- الحياة االقتصادية- 
نظمــت عمادة كليــة العلوم 
بفرع  واالقتصادية  اإلداريــة 
جامعة القدس المفتوحة في 
رام اهللا والبيرة، ندوة علمية 
ومكافحة  حــول «الحوكمــة 
تنا  مؤسســا فــي  الفســاد 
رعاية  تحت  الفلســطينية»، 
رئيس الجامعــة أ. د. يونس 
عمرو، بحضور مدير فرع رام 
اهللا والبيرة د. حسين حمايل، 
وعميد كليــة العلوم اإلدارية 
واالقتصاديــة د. يوســف أبو 
من  واسعة  وبمشاركة  فارة، 
هيئة  وأعضاء  الكليــة  طلبة 

التدريس.
اهللا  رام  فــرع  مديــر  وأكــد 
والبيرة د. حســين حمايل أن 
الجامعة تبدي اهتماماً كبيراً 
بعقــد األنشــطة والفعاليات 
بيــن  العالقــة  تعــزز  التــي 
الجامعــة والمجتمع المحلي، 
وتطرق الى أهمية الحوكمة 
وأهدافها وتأثيراتها المختلفة 

على الشراكات والمجتمع.
 وأشــار د. أبــو فــارة إلى أن 
الجامعة أبدت خالل السنوات 
ملحوظــاً  اهتمامــاً  األخيــرة 
بالحوكمة ومكافحة الفســاد 
ونشــر ثقافــة الحوكمة، من 
موضوعات  تضميــن  خــالل 
الحوكمــة ومكافحة الفســاد 
الدراســية  المناهــج  ضمــن 
للجامعــة، حيــث تــم اعتماد 
الشــركات»،  مقرر «حوكمة 
ومقرر «النزاهة والشــفافية 
والمساءلة لمكافحة الفساد» 
ضمن مقــررات كلية العلوم 
يــة  د القتصا ا و يــة  ر ا إلد ا
اإلجباريــة واالختياريــة، كما 
تــم إدراج مقــرر «مكافحــة 
الفســاد: التحديات والحلول» 
االختيارية  المقــررات  ضمن 

لجميع طلبة الجامعة.
فــارة  أبــو  د.  واســتعرض 
التطــور التاريخــي للحوكمة 
إلــى  أدت  التــي  واألســباب 

نشــوء الحوكمة وتبنيها في 
المؤسســات، وتناول العالقة 
لحوكمــة  ا بيــن  لوثيقــة  ا
الحوكمــة  ودور  والتنميــة 
في جــذب االســتثمارات إلى 
البلدان األكثر تطبيقاً لمبادئ 

الحوكمة ومضامينها.
وتطــرق د. عبــد الرحيم طه 
مــن مؤسســة «أمــان» إلى 
الناحية  من  الفســاد  مفهوم 
واالصطالحيــة،  للغويــة  ا
إضافــة إلى تعريف الفســاد 
كما جاء في المواثيق الدولية 
والتشــريعات الفلســطينية، 
ثم استعرض أشكال الفساد 
أن  إلــى  مشــيراً  المتعــددة، 
الفساد ينقســم بشكل عام 
وفســاد  إداري  فســاد  إلــى 
مالي وفســاد أخالقي وفساد 
الفســاد  ويتخــذ  سياســي، 
اإلداري عدة صور كالواسطة، 
والمحابــاة،  والمحســوبية، 
واســتغالل النفوذ الوظيفي، 
والتهــاون فــي أداء واجبــات 
الوظيفة، أما الفســاد المالي 
فينطــوي تحته مجموعة من 
الصور كالرشــوة، والكســب 
وغســيل  المشــروع،  غيــر 
المــال  واختــالس  األمــوال، 
العــام، وهــدر المــال العام، 
وغيــر ذلــك. أما عن أســباب 
انتشار الفساد فهي متعددة، 

ومنها ضعف سيادة القانون، 
وضعــف الجهــاز القضائــي، 
اإلرادة  ضعــف  أو  وغيــاب 
أجهزة  وضعــف  السياســية، 
الرقابــة، وغياب الشــفافية، 
وضعف  المصالح،  وتضــارب 
اإلعالم ومؤسســات المجتمع 
والجهل،  والفقــر،  المدنــي، 
وتدنــي الرواتــب واألجور مع 
ارتفــاع مســتوى المعيشــة، 

وغير ذلك من األسباب.
وتحــدث د. طه عــن الجهود 
الدوليــة لمكافحــة الفســاد، 
باإلضافة إلى التعرض للبنية 
والمؤسســاتية  القانونيــة 
فــي  د  لفســا ا فحــة  لمكا
فلسطين، وكذلك تم عرض 
دور حوكمــة الشــركات فــي 
مكافحة الفســاد، وأشار إلى 
أن غيــاب النظــم واإلجراءات 
والشــفافية  الرقابة  وضعف 
عــن  واإلفصــاح  والنزاهــة 
المعلومــات لــدى الشــركات 
المســاهمة العامة من شأنه 
تلــك  أداء  علــى  يؤثــر  أن 
الشركات ويشكل بيئة مواتية 
النتشار الفساد بجميع أشكاله 

وصوره.
 وقدم عضو هيئة التدريس 
في فــرع جنين أ. د. فتح اهللا 
غانم ورقة أخرى حول اإلطار 
الشــركات،  لحوكمــة  العــام 

والحوكمة الســليمة، ونقاط 
الفشل في تطبيق الحوكمة، 
والنموذج األساسي للحوكمة 
الحوكمة.  ومبــادئ  الجيــدة، 
وتناولت الورقة الحوكمة في 
الشــركات التي يغلــب عليها 
باإلضافــة  العائليــة،  طابــع 
إلــى عــرض نتائــج مقارنة 
لسبع شركات صناعية وسبع 
للكشــف  خدميــة،  شــركات 
عــن ســير العمــل فــي تلك 
الشــركات من واقع التقارير 
الســنوية التــي تصــدر عن 
تلك الشــركات، كما تطرقت 
الورقــة للحديث عــن ما جاء 
في مدونة الحوكمة الصادرة 
عن هيئة ســوق رأس المال 
ييــر  لمعا ا و لفلســطينية،  ا
للشــركات  وضعتهــا  التــي 
التزام  ومــدى  الفلســطينية 
الشــركات الفلســطينية في 
أهــم  مــن  وكان  تطبيقهــا، 
النتائــج وجود تبايــن واضح 
في أداء الشركات الصناعية. 
وأشــار الدكتور غانم إلى أن 
النباتية كانت  الزيوت  شركة 
من أفضل الشركات من حيث 
األربــاح، والعائد على حقوق 
الملكية، في حين كانت شركة 
االتصاالت الفلســطينية من 
أفضــل الشــركات الخدميــة 
من حيــث األداء، إال أنه تبين 

وجود إخفاقات في أداء بعض 
كارتفاع  األخــرى  الشــركات 
نســبة المديونية، والخسائر 
التي تتكبدها هذه الشركات 

منذ سنوات متتالية.
 وقدم عضو هيئة التدريس 
فــي فــرع رام اهللا والبيرة د. 
مــروان أبو هالل ورقة أخرى 
الشــركات  حوكمة  دور  حول 
فــي الحــد مــن ممارســات 
ليــة  حتيا ال ا ســبة  لمحا ا
(اإلبداعيــة)، مشــيراً إلى أن 
المحاسبة االحتيالية تمارسها 
شــركات كثيــرة مــن خــالل 
باســتغالل  األرقام  معالجــة 
الثغرات والمعايير المحاسبية 
والبدائل التي تتيحها بغرض 
من  المالية  القوائــم  تحويل 
الحالــة التي يجــب أن تكون 
عليهــا إلــى حالة أخــرى غير 
صحيحــة وغيــر واقعيــة، إذ 
االحتياليــة  المحاســبة  إن 
تســتخدم في تجميل صورة 
المؤسســة تجميــالً صوريــاً 
من خالل إظهــار ربحية غير 
حقيقيــة أو مركــز مالي غير 
حقيقي بهدف الحصول على 
تسهيالت ائتمانية من البنوك 
المســتثمرين  والســتقطاب 
المســاهمين  رضى   وزيــادة 
كثيــرة.  أخــرى  وألهــداف 
وأوضــح الدكتــور أبــو هالل 
أهمية حوكمة الشركات في 
الحد من ممارسات المحاسبة 

االحتيالية المخلتفة.
وفي ختام الندوة، وزع مدير 
حمايــل  حســين  د.  الفــرع 
وعميد كليــة العلوم اإلدارية 
واالقتصاديــة د. يوســف أبو 
األكاديمي  والمســاعد  فــارة 
للفــرع د. معتصــم مصلــح 
مســاق  اجتيــاز  شــهادات 
«حوكمــة الشــركات» علــى 
حوالــي (160) طالباً وطالبة، 
صادرة عن هيئة سوق رأس 
المال الفلسطينية ومؤسسة 

التمويل الدولية.

يشكل فرصة أمام المستهلك لالستفادة من الخصومات والعروض

انتهاء االستعدادات الفتتاح
 مهرجان التسوق الشتوي 2017

رام اهللا- الحيــاة االقتصاديــة- تحــت رعاية 
وزيرة االقتصاد الوطني عبير عودة، تفتتح في 
الحادي عشــر من شهر تشرين األول الجاري، 
النسخة الخامسة من مهرجان التسوق الشتوي 
2017، والذي تنظمه مؤسسة الناشر بالتعاون 
مع جمعية حماية المســتهلك الفلســطيني، 

وبرعاية ماسية من بنك األردن.
ويتواصل المهرجان على مدار أربعة أيام في 
سرية رام اهللا األولى، بمشاركة العشرات من 
المؤسسات والشــركات الفلسطينية الرائدة، 
التي ســتعرض منتوجاتها وبضائعها بأسعار 

منافسة.
وأعلنت مؤسســة الناشــر، أمــس، عن انتهاء 
كافــة االســتعدادات الفتتاح المهرجــان، بعد 
اكتمال عدد الشــركات المشاركة والتي تمثل 
شــركات كبيرة ومشــاريع متوسطة وصغيرة 
مــن محافظــة رام اهللا والبيــرة ومن مختلف 

المحافظات.
ويهدف المهرجان الى تفعيل وتحريك الحركة 
التجارية الفلسطينية خاصة في نهاية العام، 
الى جانب التعريف بالمنتجات الوطنية المحلية 
مباشــرة  المســتوردة  العالميــة  والمنتجــات 

للســوق الفلسطيني. كما يســعى الى زيادة 
حصــة المنتــج الوطني في الســوق المحلي، 
والمساهمة في توفير سوق شتوي استهالكي 
يوفر للمســتهلك الفلسطيني كل ما يحتاجه 
من الســلع االستهالكية وبأسعار خاصة تحت 

سقف واحد. 
ويشكل المهرجان فرصة أمام التجار المحليين 
لترويج منتجاتهم ضمن أكبر حملة ترويجية 
واعالنية للحدث، والتشــبيك وبنــاء العالقات 
التجاريــة بين التجار والموزعيــن ومع التجار 

والمتسوقين من فلسطينيي الـ 48.
وتشــارك فــي المهرجــان قطاعــات متنوعة 
مثل الصناعات الغذائية، الصناعات الورقية، 
واالكسســوارات،  التجميل  مــواد  المالبــس، 
شــركات تنظيــف، أعمــال يدويــة، خدمــات، 

وغيرها.
وينظــم المهرجــان برعاية ماســية من بنك 
األردن، وراعي وثيقة التأمين شركة المشرق 
للتأمين، والراعي التكنولوجي زون تكنولوجيز، 
وراعــي التســويق االلكتروني عيــون ميديا، 
وبرعايــة اعالمية من شــبكة راية االعالمية 

وصحيفة الصنارة.

التضخم بفنزويال 536 % في أول 9 أشهر من 2017
كراكاس -رويترز - قالت الجمعية الوطنية التي تســيطر عليها 
المعارضة في فنزويال إن التضخم في البالد التي تعاني من أزمة 
اقتصادية بلغ 536.2 بالمئة في األشــهر التسعة حتى سبتمبر 
أيلول ألســباب كان أبرزها االنخفاض السريع في قيمة العملة 
المحلية بالســوق الســوداء.وتوقفت الحكومة عن نشر بيانات 
األســعار قبل أكثر من عام لكن الكونجرس ينشــر بياناته منذ 

يناير كانون الثاني وهي قريبة من تقديرات خبراء االقتصاد.

الدوالر يسجل أعلى مستوى نتيجة ازدياد األجور
وكاالت- قفــز الــدوالر أمس إلــى أعلى 
مستوى في أكثر من شهرين في مقابل 
اليــن، وفي ســبعة أســابيع فــي مقابل 
اليــورو، بعدمــا أظهــر تقريــر حكومــي 
أميركي للوظائف ارتفاع األجور في أيلول 

الماضي.
وزاد متوســط األجــر فــي الســاعة 12 
ســنتاً أو ما يعادل 0.5 في المئة الشــهر 
الماضي، بعدما ازداد 0.2 في المئة في آب 
(أغسطس) الماضي. وجاءت الزيادات في 
وقــت تراجع عدد الوظائف في القطاعات 
غير الزراعية في الواليات المتحدة 33 ألفاً 
الشــهر الماضي، بعدما ترك اإلعصاران 
هارفي وإرما العمال المشردين من دون 
عمل في شــكل موقت، وتســببا بتأجيل 

التوظيف.

وقفــزت العملة األميركيــة إلى 113.41 
يــن وهو أعلــى مســتوى منــذ 14تموز 
وتراجع اليورو إلى 1.167 دوالر وهو أدنى 

مستوى منذ 17 آب الماضي.
وتلقــى الــدوالر فــي األســابيع األخيرة 
دعمــاً من تحســن بيانــات أميركية، إلى 
جانــب توقعــات بإجراء خفــض ضريبي 
في الواليات المتحــدة، واحتمال أن يرفع 
مجلس االحتياط االتحادي (البنك المركزي 
األميركي) أسعار الفائدة في كانون األول.

وانخفض ســعر الجنيه االســترليني إلى 
أدنى مســتوياته في شــهر أمام الدوالر 
أمــس، ويتجــه إلى تســجيل أســوأ أداء 
أسبوعي في عام، وسط تنامي المخاوف 
في شأن مستقبل تيريزا ماي في منصب 

رئيسة الوزراء ومتانة االقتصاد.

وتدنى االســترليني إلــى 1.3060 دوالر 
في التعامالت الصباحية في لندن، مسجالً 
أدنى مســتوياته منذ الســابع من أيلول 
الماضي، ومنخفضاً نحو نصف في المئة. 
وتراجعت العملة البريطانية 0.3 في المئة 
أمام اليورو إلى أدنى مستوياتها في ثالثة 

أسابيع عند 89.94 بنس لليورو.
وزادت مــاي شــكوك الســوق في شــأن 
قدرتهــا على الحكــم بفعالية، في كلمة 
ألقتهــا خــالل المؤتمــر الســنوي لحزب 
المحافظيــن األربعاء الماضي. وأشــارت 
مسوح لمؤشرات مديري المشتريات، إلى 

«ضعف نمو االقتصاد البريطاني».
أما سعر أونصة الذهب، فتراجع إلى أدنى 
مســتوياته في شــهرين أمس، في وقت 
عــززت بيانات إيجابية عن معدل البطالة 

ونمو األجور في الواليات المتحدة الشهر 
الماضــي، التوقعات برفع أســعار الفائدة 
األميركية مجدداً في كانون األول، ما دفع 
الدوالر وعائدات سندات الخزانة األميركية 
إلى االرتفاع. وتجاهل المتعاملون بيانات 
تظهر تسجيل االنخفاض األول في عدد 
الوظائف في الواليات المتحدة في ســبع 
سنوات، في وقت تعكس مؤشرات أخرى 

تحسن سوق الوظائف.
وانخفض الذهب في المعامالت الفورية 
دوالر   1265.60 إلــى  المئــة  فــي   0.2
لألونصة، بعدما بلغ أدنى مستوياته منذ 
أوائــل آب عنــد 1263.26 دوالر. وتراجع 
الذهــب فــي العقــود األميركيــة اآلجلة 
إلــى  دوالر  األول 5.70  كانــون  تســليم 

1267.70 دوالر لألونصة.

أسواق النفط تراقب العاصفة المدارية «نيت»
وكاالت- ســادت حالة من الحذر أسواق 
النفــط أمس مــع مراقبــة المتعاملين 
لعاصفــة مدارية أعطيت اســم «نيت» 
تتجه صوب خليج المكسيك، فيما هبطت 
أســعار النفط نحو 2 فــي المئة أمس، 
متجهة صوب إنهاء أطول موجة ارتفاع 
لخام القياس العالمي مزيج «برنت» في 
16 شهراً، والتي استمرت أسابيع، وسط 
بيع لجنــي األرباح ومع عــودة المخاوف 

حول فائض المعروض.
وانخفضت العقــود اآلجلة لبرميل خام 
«برنــت» 1,03 دوالر إلى 55,97 دوالر، 
واتجه صوب خســارة 1,8 في المئة في 
األســبوع وإنهاء سلســلة من المكاسب 
اســتمرت 5 أســابيع، هــي األطول منذ 
حزيران (يونيو) 2016. وتراجع خام غرب 
تكســاس الوســيط األميركي 2,6 في 
المئة إلى 49,49 دوالر خالل الجلســة، 
واتجــه إلــى إنهــاء األســبوع منخفضاً 
أكثر من 4 في المئة، في أكبر خســارة 

أسبوعية خالل 4 أشهر.
وأوضحت روسيا أمس، تصريحات أدلى 

بها الرئيس فالديمير بوتين في شــأن 
ســوق النفط هذا األســبوع، الفتة إلى 
أن «الرئيــس لــم يقترح تمديــد اتفاق 
عالمــي لخفض اإلنتاج»، لكنه أقر بأنه 

«أمر محتمل».
ودعم احتمال تمديد خفض إنتاج النفط 
الذي تنفــذه «منظمة البلدان المصدرة 
للبترول» (أوبك) ومنتجون آخرون، من 
بينهم روســيا، األســعار في الجلســات 
الســابقة. لكن ال تــزال المخاوف قائمة 
في شأن نمو صادرات الخام األميركي، 
التــي يحفزها خصم كبيــر لخام غرب 
تكساس الوسيط إلى أسعار خام برنت. 
وأدى ارتفاع الدوالر أيضاً إلى تكبد سوق 

النفط مزيداً من الخسائر.
وأكدت «بي إم آي» لألبحاث تفاؤلها «في 
توقعاتنا لســعر برميل برنت، إذ عدلنا 
بالرفــع تقديراتنا للمتوســط الســنوي 
فــي 2018 إلــى 57 دوالراً، وتوقعاتنــا 
لألجل األطــول إلــى 73 دوالراً، بحلول 
عــام 2022، مــن 55 دوالراً و70 دوالراً 

في السابق».

إلى ذلك، أكدت وزارة الطاقة الروســية 
أمس، أن وزير الطاقة والصناعة والثروة 
المعدنية السعودي خالد الفالح ونظيره 
الروســي ألكســندر نوفاك، ســيوقعان 
برنامجاً للتعاون بين البلدين في قطاع 
الطاقة. في سياق متصل، أكدت «وكالة 
األنبــاء الســعودية الرســمية» (واس)، 
أن الرئيس التنفيذي لشــركة «أرامكو 
السعودية» أمين الناصر، وقّع 5 مذكرات 

تفاهم مع شركات الطاقة الروسية، على 
هامش منتدى االســتثمار الســعودي- 

الروسي األول في موسكو.
وأضافت الوكالة أن «من بين االتفاقات 
التي وقعها الناصر مذكرة تفاهم ثالثية 
األطــراف مــع «صنــدوق االســتثمارات 
العامة السعودي» و «الصندوق الروسي 
لالستثمار المباشر» في شأن االستثمار 
في قطاعي خدمــات الطاقة والتصنيع. 

كما وقع مذكرة تفاهم مع شــركة الغاز 
الروسية «غازبروم»، «تمكنها من تطوير 
محفظة أعمال كبيرة تعنى بالتنقيب عن 
الغــاز وإنتاجه علــى الصعيــد الدولي، 
فضالً عن المساعدة على ظهور موردين 
جدد في السوق السعودية، إضافة إلى 
مذكــرة تفاهم مع صندوق االســتثمار 
وشركة «ســيبور»  الروســي  المباشــر 
البتروكيماويــات  لتســويق  الروســية 
لتقويــم الفرص المحتملة للتعاون في 
قطــاع البتروكيماويــات، بمــا في ذلك 
تســويق المنتجــات البتروكيميائية في 

كل من روسيا والسعودية.
فــي ســياق منفصــل، أكــد الرئيــس 
التنفيذي لـ «فيتول»، أكبر شركة لتجارة 
النفــط فــي العالم وأحد أكبر مشــتري 
النفــط مــن إقليــم كردســتان العراق 
إيان تيلور، أن «تزايد صادرات الواليات 
المتحــدة مــن الخــام ســيضع ضغوطاً 
علــى أســعار النفط فــي 2018». لكن 
افترض «تعافي األســعار في اتجاه 60 
و65 دوالراً خــالل العاميــن إلى األعوام 

الثالثة المقبلة». وقال تيلور إنه يشعر 
«بقلق بسبب االستفتاء على االستقالل 
الذي أجري الشهر الماضي في المنطقة 
الكردية المتمتعــة بحكم ذاتي». وأمل 
فــي أنهم «لن يذهبوا إلى االســتقالل، 
كل ما قالوه حتى اآلن هو أنهم يريدون 

أن يجلسوا مع بغداد».
إلــى ذلك، قال نائــب الرئيس التنفيذي 
لشــركة «غازبروم» الروسية ألكسندر 
ميدفيديــف، فــي مقابلة مــع تلفزيون 
«روســيا24-» أمــس، إن مســتثمرين 
مــن اليابــان والشــرق األوســط «أبدوا 
اهتماماً بمشــروع بحــر البلطيق للغاز 
الطبيعي المســال (بالتيــك إل إن جي) 
التابع لشــركته». ومن المقــرر أن يبدأ 
المشروع إنتاج الغاز المسال في 2022-

مذكــرة  ووقعــت «غازبــروم»   .2023
تفاهم بشأن المشروع مع شركة «رويال 
داتش شــل» النفطية العــام الماضي. 
ومن المقــرر أن تنتــج المحطة ما بين 
10 مالييــن و15 مليون طــن من الغاز 

المسال سنوياً.

مصر تأمر بغربلة شحنة القمح الفرنسي المحتجزة
القاهرة -رويترز - أفاد قرار من نيابة البحر األحمر في مصر 
بأن الســلطات أمرت بإفراغ وغربلة شحنة القمح الفرنسي 
المحتجــزة الحتوائهــا على بــذور خشخاش.وســيتخذ قرار 
بشأن إعادة تصدير الشحنة بعد غربلتها. ويراقب تجار بقلق 
الشحنة البالغة 59 ألف طن، هي وشحنة رومانية أخرى قيل 
إن بها بذور خشــاش أيضا، خشية نشوب نزاع جديد، بسبب 
قواعد التفتيش الصارمة، مع أكبر مستورد للقمح في العالم.


