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ــشــفّــرة في حــقــائق "الـــســيــولــة ا
وأســاطـيـر بـلـوك تـشـ "2018 "".
ــديـر وقــال روبــرت مـيــنــيــنـديــز ا
ـشـارك لــشـركـة ـؤسـس ا ـالي وا ا
"فيزت": "أعـتقد أن قمـة بلوك تش
ية بدبي حتولّت إلى أحد أهم العا
ـنـاسبـات فـي قـطـاع بـلـوك تـش ا
عـلى مسـتـوى العـالم وذلك بـفضل
عرفي احلضور الكبير واحملتوى ا
ه عـــالـي اجلـــودة الـــذي  تـــقـــد
خالل الـقـمـة والــتي وفّـرت مـنـصـة
فـريـدة لـلتـواصل مع خـبـراء "بـلوك
" من جــمــيع أنــحــاء الـعــالم تــشــ
واسـتــعــراض أحـدث مــا تــوصـلت
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اضي  اخـتـتـمت في دبي اإلثـنـ ا
بـنـجــاح أعـمـال "قـمــة بـلـوك تـشـ
يـة" بـدبي والـتي شارك فـيـها الـعـا
ـسـتـثـمـرين نـخـبـة من اخلـبـراء وا
ــيــ لــلــتـواصل احملــلــيــ والــعـا
ـــعــرفـــة واإلطالع عـــلى وتـــبـــادل ا
ــســتـجــدات الــتي وصـلت أحـدث ا
" وذلك من إليها تقنية "بلوك تش
خـالل ســــلـــــســــلــــة مـن الــــنــــدوات
تخصصة والعروض واجللسات ا
شـاركـ عـلى فهم الـتي سـاعـدت ا
هـذه الـتـقـنـيـة الـنـاشـئة. و خالل
الــقــمــة مــنـــاقــشــة عــدد كــبــيــر من

ــتــعـلــقـة ـســتــجـدّة ا ــواضــيع ا ا
" الــنـاشـئـة بــتـقـنــيـة "بـلــوك تـشـ
وتـقـد مـحـتـوى مـعـرفي مـتـكامل
ـبتدئ واخلـبراء لشرح يناسب ا
طريقة عمل هذه الـتقنية وتسليط
الـضـوء عـلى الـفرص والـتـحـديات
الــتي تـــفــرضــهـــا تــطـــبــيــقـــاتــهــا
احلـديـثـةفي الـقـطـاعـ احلـكـومي
واخلـــاص وذلـك من خالل نـــدوات
ذات مــــــحـــــتــــــوى عـــــال اجلـــــودة
اسـتـمـرت لـيـوم كـامل شـارك فـيـها
خـبراء ومـؤثـرين وحمـلت عـناوين
مـثل"بـلـوك تشـ - حـافـز للـنـجاح
االقـــــتــــصــــادي واالجــــتـــــمــــاعي"
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طـــمـــاطـــة/1000 بـــطـــاطـــة/ 1000
بــــصل/1000 خــــيـــار/750 فــــلـــفل
اخــــــضــــــر/1000 شــــــجــــــر/1000
فــــــاصـــــولــــــيــــــا خــــــضـــــراء/2000
بــــاذجنـــان/1000 لــــهــــانـــة/2000
قرنـابيط/2000 تـفاح احـمر/2000
برتقـال مستورد/1500 موز/1500
رقـي/1000 بــــــــــــــطــــــــــــــيـخ/1500
عـــنب/2500 بـــامـــيــة/6000 رولــة
ثوم/2000 كـوجـة مـسـتورد/1500
خـــــــــــوخ/2000 تـــــــــــمـــــــــــر/2000
عـــــــــرمـــــــــوط/1500 لـــــــــيـــــــــمــــــــون

حامض/2000
W¹bK'«  U−²M*«

12000 لـلـزوج الواحـد احـــــــــــــذية
نـســائـيـة /10000- 25000 احـذيـة
والدي وبـــــــنــــــاتـي من 5000-3000
احــذيـة شــبــابــيـة/15000- 25000
احـــذيـــة ريــاضـــيــة/7000- 20000
حــــقــــائب مــــدرســــة/15000-4000
حـــقــــائب ســــفـــر/175000-25000
قـــــمــــاصـل غــــنـم طــــويل/ 100000-
150000 قـــــــــــــمــــــــــــــاصـل غــــــــــــــنـم
قـصـيـرة/30000- 100000 احـزمـة
رجــالــيـة/1500-15000 قــمـاصــيل
نـسـائـية/40000-100000 قـماصل
مـــاعـــز طـــويـــلـــة/100000-80000
قـــمــاصـل مــاعـــز قــصـــيــرة/30000-
70000 حـقــيـبــة مالحــيـة/50000-

70000 كـــــــفوف قصيرة وطويلة /
1500- 4000 حقائب دبـلوماسية /

75000-30000
WOÝUÞdI «Ë V²J « —UFÝ«

دفــتـــر مــســتـــورد فــئــة 1500/200-
2500 دفتر مستورد فئة 750/100
دفـتر مـسـتـورد فـئة 500/600 دفـتر
مـســتـورد 500/40 دفــتـر مــسـتـورد
فئة250/30 دفتر رسم (سيم)/750
قــلم رصـاص/100 قــلم جـاف/250

قلم سوفت/ 2000-1250
dzUJ « —UFÝ«

/6250 فـــايـــســـوري/6250 اســبـ
بــــــــــــلــــــــــــشـــــــــــر/2750 بن/3750
ميركوري/2000 مارلبورو العربي/

15000 ميامي/4000 غمــــــدان /
3750 كلواز احمر واصفر/6000

دنهل/15500 جيتان/8000
Âu×K « —UFÝ«

حلم غنم عراقي/ 15 الف دينار حلم
شـــــرح بــــــقـــــر/15 الف حلـم بـــــقـــــر
مـــــــــــســـــــــــتــــــــــورد/8000 دجــــــــــاج
عـــــــراقي/5000 افـــــــخـــــــاذ دجــــــاج
مـــســتــورد/2250 ســمك مـــســتــورد

3000 سمك عراقي/7000
V¼c « —UFÝ«

ذهب عـيار 24 سـعـر الـبـيع لـلـمـثـقـال
الـواحد 225 الف سـعـر الـشراء 220
الف ذهب عيار 197 سعر البيع الف
ســعـر الــشـراء 195 الف ذهب عــيـار

18 سـعــر الــبـيع 150 ســعـر الــشـراء
145 الف.
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الـــســمـــنت الـــعــادي لـــلــطن الـــواحــد
بـالـديـنـار العـراقي 170 الف سـمنت
مقاوم للطن الواحد بالدينار العراقي
185 الف ســــمــــنـت ابــــيض لــــلــــطن
الواحـد بـالـدينـار الـعراقي 200 الف
رمل قالب سكس 20 متر مكعب 425
الف حـــصـى قالب ســـكس 20 مـــتـــر
مـكـتب 400 الف طـابــوق جـمـهـوري
4000 طـــابـــوقــة 800 الف طـــابــوق
عــــادي 4000 طـــــابــــوقــــة 750 الف
شــيــــــــش تـــســلــيح طن واحــد 850

الف .

w½U¦ « Êu½U  s  14

WO «dF « ‚u «

wHMð W¹bM uN « WO ½dH « ◊uD)«

UO UDO « ¡«dA  ÷dFÐ ÂbI² «

ełu

{ واشنطن - أ ف ب - اعلن وزيـر اخلزانة األميـركي ستيفن مـنوتش
اجلـمعـة انه يـجب عـدم الـسـماح بـأن تُـسـتـخدم الـعـمـلـة الـرقمـيـة بـتـكوين

الخفاء نشاطات غير مشروعة.
وتـعهـد مـنـوتـشـ الـعمل مـع حكـومـات اخـرى مـنـهـا حكـومـات مـجـمـوعة
الـعـشـرين الـتي تــضم اكـبـر اقـتـصـادات الـعــالم من اجل مـراقـبـة نـشـاط

شفرة. اولئك الذين يستثمرون بقوة في العملة ا
وقـال مــنـوتــشـ في مــؤتـمـر "عــلـيــنـا ضــمـان ان ال يــتـمـكـن االشـخـاص

السيئون من استخدام هذه العملة للقيام بامور سيئة".
ـصـارف عـلى معـلـومات عن وتفـرض االجـراءات االميـركـيـة ان حتصل ا
نع غـسل االموال ـلـكون حـسابـات بـتكـوين في محـاولـة  الزبـائن الذين 

ونشاطات اخرى مشبوهة.
وكـاد سـعـر الـبـتـكـوين يـتـخــطى عـتـبـة عـشـرين ألف دوالر اواخـر كـانـون

االول/ديسمبر .2017
وجتـري الـتـبـادالت بـبـتـكـوين الـتي بـدأت في  2009علـى االنـترنـت بدون

اطار تنظيمي.
وخالفا للدوالر او اليورو ليست هذه العملة مدعومة من مصرف مركزي

او حكومة بل تنتجها كمبيوترات تؤدي حسابات شديدة التعقيد.

s¹uJ²³ « Â«b ²Ý≈ s  —Òc% sDMý«Ë

WŽËdA  dOſ WDA½√ ¡UHšù

{ باريس- أ ف ب - نـفت مـجمـوعـة "اير فـرانس-كي ال ام" الـفـرنسـية
الهولندية امس السبت ان تكون تقـدمت بعرض لشراء اخلطوط االيطالية
(اليـطـاليـا) التي تـعـاني صعـوبـات وذلك غداة إشـارة احلـكومـة االيـطالـية

الحتمال وجودها ب مرشح للشراء.
وقالت اجملموعـة في بيان "ان اير فـرانس-كي ال ام تنفي التـقدم بعرض
لـشراء الـيـطـالـيا" مـوضـحـة انـهـا "لم تشـارك في الـعـمـلـية الـتي أطـلـقـتـها

السلطات االيطالية" وهي بالتالي ال تملك معلومات عن الصفقة.
وكان وزير التنمية االقتصادية االيطالي كارلو كاليندا حتدث اجلمعة عن
نـافـسـة لشـراء "الـيطـالـيا" وجود مـجـموعـة "ايـر فـرانس-كي ال ام" في ا
الى جــانب شــركـــة "ايــزي جت" الــبــريــطــانــيـــة لــلــرحالت االقــتــصــاديــة
ــانــيــة والــصـنــدوق االمــيــركي "ســيــربــيــروس كـابــتل و"لــوفــتـهــانــزا" اال

منجمنــــت".
غير ان الـوزير اشار الى ان مـشاركة مـجموعـة "اير فرانس -كي ال ام"
"غــيــر مــؤكــد" وانـه ســيــتــثــبت من االمــر االثـــنــ "اثــنــاء االجــتــمــاع مع
" في الــيــطـــالــيــا والــذي ســــــيـــتم خالله تــقـــد مــخـــتــلف ــتــصــرفـــ ا

العـــــروض.
وقالت صـحـيفـة "الـسولي  24اوري" االيطـالـية اخلـمـيس ان "ايزي جت"
قررت الـتـحـالف مع "ايـر فـرانس-كي ال ام" شـريك دلتـا لـتـقـد عرض
شـراء. ورفـضت حـيـنـهـا اجملـمـوعـة الـفـرنـسـيـة الـهـولـنـديـة الـتـعـلـيق عـلى

"اشاعات السوق هذه".
راكمت شركة الـيطاليـا التي يعمل فـيها نحو  11500شخص اخلسائر

في السنوات االخيرة بسبب منافسة الشركات االقتصادية.
ووضـعت في الــثــاني من ايـار/مــايـو  2017حتت الـوصــايـة بــعـد رفض

العامل فيها خطة اعادة هيكلة نصت على الغاء  1700وظيفة.

". وقــال لــصـــنــاعـــة بــلـــوك تــشـــ
ســيــمــون كــوكــيـــنغ اخلــبــيــر في
الـطـرح األولـي للـعـمـالت الـرقـمـية:

ــواضــيع الــذي  "لم تــقـــتــصــر ا
طـرحـها خالل الـقـمة عـلى مـناقـشة
ـالي "ف تـطورات الـتكـنولوجـيا ا
تــيـك" بل شــمل مــحــتــوى الــقــمــة
ـــــــواضـــــــيع طـــــــيـف واسع مـن  ا
" ــتـعـلـقـة بــتـقـنـيــة "بـلـوك تـشـ ا
وأعـتقـد أن االهتـمـام من اجلمـهور
الـذي شــاهـدته الــيـوم كـان مــثـيـراً
لإلعـــجــاب لـــكن أنــصح اجلـــمــيع
ـعـرفــة الالزمـة بـاحلــصـول عـلـى ا
والــــقــــيــــام بــــإجـــراءات الــــبــــحث

والـعنـاية الـواجبة قـبل اتـخاذ قرار
االسـتثمـار بالـعمالت الـرقمـية بدالً
من االسـتعـجال أو الـتصـرف بدافع
اخلــوف مـن فــقــدان الـــفــرص".  من
جـهـتـها قـالت الـبـروفيـسـورة سالي
ــتــخـصــصــة في "فــ تـيك" إيــفـز ا
وعـــــــضــــــو "مـــــــجـــــــلس فـــــــوربس
لـلـتــكـنـولـوجــيـا":"إن جـودة وتـنـوع
ـتـحـدثـ من اخلـبـراء في تـقـنـيـة ا
ــشـاركـ في الـقـمـة "ا "بـلـوك تـشـ
رفع مـستوى الـتفـاعل مع اجلـمهور
بـشكل كـبيـر خالل قـمة بـلوك تـش
ـية. ويشـير مستـوى التجاوب العا
الـكبـيـر مـن اجلمـهـور إلـى رغبـتـهم
الـــكـــبـــيـــرة فـي فـــهم أعـــمق لـــهـــذه
الــتــكــنـــولــوجــيــا كــمــا أنه يــفــسّــر
اعـتــبــارهــا تـقــنــيــة ثـوريــة. هــنـاك
اهـتمـام حقـيقي في قـدرة تطـبيـقات
"عـــلى حتـــقـــيق أثــر "بــلـــوك تـــشــ
اجتماعي إيجابي ملموس ما يشير
إلى قدرة التكنـولوجيا على حتريك
عواطف اجلماهير. فالناس يريدون
االرتباط مع التكـنولوجيا من نواح
عــدّة أهـــمـــهـــااالنـــخــراط فـي أحــد
ـرتـبـطـة بـتـقـنـيـة "بـلوك األنـشـطـة ا
" الـتي ال تــكــتـفـي بـتــحــقـيق تــشــ
الربح بل في إحـداث تأثيـر إيجابي

ذو معنى وفائدة للمجتمعات". 
qI²  ÀbŠ

 وتــمــيــزت قــمـــة بــلــوك تــشــ في
دورتـهــا األولى بــأنـهــا أكـبــر حـدث
" في مسـتقل في تـقنيـة "بلـوك تش
نطقة وشـهدت مشاركة خبراء من ا
ــا في ذلك جــمـيع أنــحــاء الــعـالم 
روبــرت مــيــنــيـنــديــز زاك تــشــيـاه
ستـيفـانو ألبـريكو وغـيرهم الكـثير.
وقـــدم  50من روّاد صـــنــاعـــة "فــ
ـا ـوضـوعـات  تـيك" الـعـديــد من ا
الية صرفية وا في ذلك اخلدمات ا
والـصحـة والـتـكـنـولـوجـيـا مـا وفّر
فرصة نـادرة الستكشـاف آراء ثاقبة
" حـــول تـــأثــــيـــرات "بـــلـــوك تـــشـــ
ـســتـقــبل الــقـريب. ــتـوقــعــة في ا ا
وتـمـيّـزت الـقـمـة بحـضـور أكـثـر من
 2000شــــــــخـص مـن اخلــــــــبـــــــراء
ـهـتـمـ بـتـقـنـيـة ـسـتـثـمـرين وا وا
" ومـشاركة أكثر من 50 "بلوك تش
شـركـة. وانـتـهى الـيـوم بـإعالن قـمة
ــيــة بــلـوكــشـــــــ لــعـام دبـي الـعــا
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إلــيه اســتــخـدامــات وحــلــول هـذه
الـتـقـنـيـة". بـدوره قـال عـالء مـهرة
ــنــظّم لــقــمــة بــلـوك مـن الــفـريـق ا
ية بدبي: "كان مستوى تش العا
التجاوب الذي حصلنا عليه خالل
ولكـن مستوى تنـظيم القـمة واعداً
ـشـاركة خالل انـعـقـاد القـمـة كان ا
مــبـهــراً ونــحن سـعــداء بــنـوعــيـة
احملــتــوى الــعــالـيــة الــتي قــدمّــهـا
ـتـحدثـ خالل الـقمـة وهـذا كله ا
يـشــجـعــنـا عــلى الــعـودة إلى دبي
ســريــعــاً بــنــســخــة أكــبـر مـن هـذا
ـــعــــرض الـــذي رسّـخ مـــكــــانـــته ا
كــــــمــــــعـــــــرض أســــــاسي فـي دبي
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