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حركة االسهم
النفط يصعد لكن المكاسب محدودة 

بسبب الشكوك

الصين تتعهد باالضطالع بدورها في 
التكامل االقتصادي

أسهم أوروبا ترتفع لليوم الثالث بدعم 
شركات الموارد

منتجو األلومنيوم في الخليج 
يستهدفون التصدير ألميركا

طيارو لوفتهانزا األلمانية يبدأون 
إضرابا لمدة يومين

كانت  املكا�سب  لكن  النفط،  اأ�سعار  �سعدت 
اأن  يف  امل�ستثمرين  �سكوك  ب�سبب  حم��دودة 
تتفق اأوبك على خف�ض كبري مبا يكفي بحيث 
املعرو�ض  تخمة  ملحوظ  ب�سكل  يقل�ض 

العاملي يف اجتماعها الأ�سبوع املقبل.
واأثر الدولر - الذي ارتفع ليقرتب من اأعلى 
يف  ال��ع��ام  ون�سف  عاما   13 يف  م�ستوى 
اأي�سا يف  الأ�سعار  الأ�سبوع املا�سي - على 
ظل �سعف التداولت قبيل عطلة عيد ال�سكر 

يف الوليات املتحدة يوم اخلمي�ض.
جرينت�ض  بتوقيت   0940 ال�ساعة  وبحلول 

العقود  يف  برنت  العاملي  القيا�ض  خام  زاد 
الآجلة 11 �سنتا اإىل 49.23 دولر للربميل 
49.42 دولر للربميل يف  اإىل  بعد �سعوده 
التفاوؤل  بدعم  اليوم  جل�سة  من  �سابق  وقت 

باأن اأوبك �ستتفق على خف�ض الإنتاج.
وقال وانغ تاو حملل �سوق ال�سلع الأولية يف 
رويرتز اإن برنت قد يرتفع اإىل 49.85 دولر 
للربميل وهو م�ستوى يتميز بعوامل مقاومة 
غرب  الأمريكي  اخل��ام  وزاد  متعددة.  فنية 
تك�سا�ض الو�سيط يف العقود الآجلة 12 �سنتا 
اإىل  48.15 دولر للربميل بعد و�سوله  اإىل 
من  �سابق  وقت  يف  للربميل  دولر   48.30

يوم اأم�ض الأربعاء.

ال�سني  اإن  ال�سينية،  اخلارجية  وزارة  قالت 
التكامل  ت�سجيع  يف  بدورها"  "�ست�سطلع 
الهادئ  واملحيط  اآ�سيا  مبنطقة  القت�سادي 
املنتخب  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  ت�رصيح  بعد 
اتفاق  على  �سيق�سي  باأنه  ترامب  دون��ال��د 

جتاري اإقليمي طموح.
املجال  يبدو  ما  على  ترامب  ت�رصيح  وفتح 
وا�سنطن  ع��ب��اءة  لإرت�����داء  ال�����س��ني  اأم����ام 
وو�سف  اآ�سيا.   يف  والدبلوما�سية  التجارية 
الهادي  املحيط  عرب  ال�رصاكة  اتفاقية  ترامب 
وال�سني  بلدنا".  على  حمتملة  "كارثة  باأنها 
امل��راح��ل  يف  اجلنوبية  وك��وري��ا  وال��ي��اب��ان 

جتاري  اتفاق  ملناق�سة  بالفعل  التمهيدية 
�سنوات  خم�ض  منذ  بكني  ت�سعى  كما  ثالثي 
اإقليمي يقت�رص على  للرتويج لتفاق جتاري 

اآ�سيا وي�ستثني وا�سنطن.
ال�سني  كانت  اإذا  ما  ب�ساأن  �سوؤال  على  وردا 
املتحدة  ال��ولي��ات  ان�سحاب  من  �ست�ستفيد 
الهادي  املحيط  عرب  ال�رصاكة  اتفاقية  من 
وزارة  با�سم  املتحدث  �سوانغ  جينغ  ق��ال 
اخلارجية اإن ال�سني منفتحة ب�ساأن اأي ترتيب 
وقال  اإقليمية.  ح��رة  جت��ارة  اتفاقية  يدعم 
ترغب  ال�سني  اإن  يومية  �سحفية  اإف��ادة  يف 
التكامل  عملية  تعزيز  الأط��راف يف  بقية  مع 
القت�سادي يف منطقة اآ�سيا واملحيط الهادي 

من اأجل حتقيق النفع ل�سعوب املنطقة.

الثالثة  للجل�سة  الأوروبية  الأ�سهم  ارتفعت 
ال�سوق  تعزز  مع  الأربعاء  يوم  التوايل  على 
اإثر  الأ�سا�سية  املوارد  بف�سل �رصكات  جمددا 
موؤ�رص  و�سعد  املعادن.  اأ�سعار  يف  ارتفاع 
وزاد  باملئة   0.2 الأوروب��ي   600 �ستوك�ض 
فاينن�سال تاميز 100 الربيطاين 0.7 باملئة 
كبرياً  وزنًا  الأولية  ال�سلع  ل�رصكات  ان  حيث 
الأ�سا�سية  املوارد  قطاع  موؤ�رص  وتقدم  فيه. 
م�ستوياته  اأعلى  اإىل  باملئة   1.4 الأوروب��ي 
اأ�سعار  �سعود  بعد   2015 منت�سف  منذ 
اأ�سهم  وزادت  والنفي�سة.  ال�سناعية  املعادن 

وراندجولد  وفري�سنيلو  بيليتون  بي.ات�ض.بي 
ري�سور�زس وريو تينتو بني 1.7 و3.4 باملئة. 
حيث  تراجعت  الإيطالية  البنوك  اأ�سهم  لكن 
فقدت اأ�سهم بنكو بوبولري وبنكا بوبولري 
دي ميالنو نحو اأربعة باملئة وانخف�ض �سهم 
تركيز  و�سين�سب  باملئة.   2.5 كريديت  اأوين 
الربيطاين  اخلريف  بيان  على  امل�ستثمرين 
بتوقيت   1230 ال�ساعة  يف  ي�سدر  ال��ذي 
اقت�ساد  واآف���اق  مالمح  لعر�ض  جرينت�ض 
الإ�سكان  مثل  قطاعات  تتفاعل  وقد  البالد. 
واملرافق والطاقة والطريان اإذا ت�سمن البيان 
هاموند  فيليب  املالية  وزي��ر  يعلنه  ال��ذي 

جديدا بخ�سو�ض القطاعات.

ل�رصكات  التنفيذيون  املديرون  قال 
األومنيوم يف اخلليج اإن ال�رصكات تركز 
الوليات  اإىل  الت�سدير  على  ن�سط  ب�سكل 
ت�رصيحات  ترتجم  اأن  وا�ستبعدوا  املتحدة 
الرئي�ض املنتخب دونالد ترامب ب�ساأن احلماية 
التجارية اأثناء حملته النتخابية اإىل �سيا�سات 
فعلية. وكان ترامب قال خالل احلملة النتخابية 
اإن اتفاقات التجارة الدولية اأحلقت ال�رصر بالعمال 
املتحدة  للوليات  التناف�سية  وبالقدرة  الأمريكيني 
جمموعة  ب�ساأن  التفاو�ض  اإعادة  اأو  بالن�سحاب  وتعهد 
من التفاقات متعددة الأطراف التي ت�سهل التجارة احلرة.

الروؤ�ساء  ا�ستخدم  بالرئا�سة  املتوقع  غري  ترامب  فوز  ومنذ 
يرحبون  اإنهم  وقالوا  ت�ساحلية  نربة  اخلليج  يف  التنفيذيون 
امل�سلمني  عن  تعليقاته  بعد  حتى  املتحدة  الوليات  مع  بالعمل 
العامل  اأنحاء  يف  الغ�سب  اأث��ارت  والتي  النتخابية  حملته  خالل 
الإ�سالمي. وتعليقا على ت�رصيحات ترامب ب�ساأن امل�سلمني وال�سيا�سة 

التجارية قال روؤ�ساء �رصكات الألومنيوم الكبرية اأثناء موؤمتر للقطاع 
الفر�ض  على  ذلك  عن  بدل  ورك��زوا  جوفاء  ت�رصيحات  حم�ض  اإنها 
التجارية. وقال تيم موراي الرئي�ض التنفيذي ل�رصكة اأملنيوم البحرين 
"�سيكون مفيدا للقطاع حيث �سرتون ت�سارعا يف اأ�سياء مثل مبيعات 

ال�سيارات وقد حتدث كثريا عن حت�سني البنية التحتية."
الأو�سط  وال�رصق  امل�ستقبل.  اإزاء  حذر"  ب�سكل  "متفائل  اأنه  واأ�ساف 
�رصكات  ح�سة  لكن  العامل  يف  الألومنيوم  �رصكات  اأكرب  بع�ض  مقر 
املنطقة يف ال�سوق �سئيلة للغاية قيا�سا اإىل ح�سة ال�سني التي ت�سكل 
العاملية  الإم��ارات  و�رصكة  الإجمايل.  الإنتاج  من  باملئة   55 نحو 
بطاقة  الأملنيوم  لإنتاج  عاملية  �رصكات  خم�ض  اأكرب  من  لالأملنيوم 
�سنوية 2.4 مليون طن. و�ست�سبح اأملنيوم البحرين )األبا( اأكرب جممع 
 2019 تو�سعاتها يف  من  النتهاء  بعد  العامل  الألومنيوم يف  ل�سهر 
وذلك باإنتاج �سنوي ي�سل اإىل 1.5 مليون طن. وقال معظم الروؤ�ساء 
التنفيذيني يف اخلليج اإنهم اإما يتطلعون لبدء الت�سدير اإىل اأمريكا اأو 
رئي�ض  احلربي  العزيز  عبد  وقال  احلالية.  الت�سدير  م�ستويات  زيادة 
�رصكة معادن لالأملنيوم ال�سعودية لل�سحفيني على هام�ض املوؤمتر اإن 
الربع  التاأهل للبيع يف الوليات املتحدة خالل  ال�رصكة بداأت عملية 

احلايل. ومل يذكر املدة التي �سي�ستغرقها ذلك.

بداأ طيارو �رصكة لوفتهانزا يف اأملانيا، اإ�رصابا ملدة يومني ت�سبب يف 
اأوروبا  الطريان يف  اأكرب �رصكات  واحدة من  الرحالت يف  اإلغاء مئات 
الرواتب  اأزمة  ال�رصكة يف  اإدارة  ال�سغط على  لزيادة  يف حماولة منهم 

امل�ستمرة منذ وقت طويل.
وكانت نقابة الطيارين اأعلنت يف بادئ الأمر اإ�رصابا مدته 24 �ساعة 
فقط لكن بعد �سدور حكمني من حمكمتني رف�ستا حماولت لوفتهانزا 
وقف الإ�رصاب قررت النقابة متديد الإ�رصاب 24 �ساعة اإ�سافية حتى 

يوم اجلمعة.
نقابة  مع  نزاعها  لوفتهانزا خالل  الرابع ع�رص يف  الإ�رصاب  هو  وهذا 

الطيارين الأملانية )كوكبيت(.
وقالت لوفتهانزا اإنها قررت اإلغاء 876 من 3000 رحلة تقريبا على 

مدار يوم الأربعاء ما �سيوؤثر على نحو 100 األف م�سافر.
الإ�رصاب  ب�سبب  تتوقع خ�سائر  -التي  لوفتهانزا  توفر  اأن  املقرر  ومن 
دولر(  مليون   7.4-9.6( ي��ورو  ماليني  وت�سعة  �سبعة  بني  ت��رتواح 
يوميا- تفا�سيل ب�ساأن الرحالت التي �ستلغيها اليوم اخلمي�ض. وقالت 

ال�رصكة اإن الدعوة لتمديد الإ�رصاب "غري مفهومة على الإطالق".
51 من رحالت  واأث��ر يف  الأرب��ع��اء  ليل  الإ���رصاب يف منت�سف  وب��داأ 

امل�سافات الطويلة املنطلقة من مطارات اأملانية.

بريطانيا تتعهد باتفاق مبكر يخفف المخاوف االقتصادية
تعهدت رئي�سة الوزراء الربيطانية تريزا ماي، باأن 
اتفاق  اإىل  الأوروب��ي  الحتاد  مع  بالدها  تتو�سل 
الربيطانيني  لوجود  القانوين  الو�سع  حول  مبكر 
لإقامة  القانوين  الو�سع  وك��ذا  الحت��اد،  دول  يف 

الوروبيني من دول الحتاد يف بريطانيا.
يف  عقد  موؤمتر  يف  حديثها  اأثناء  ماي،  وحاولت 
القت�سادية،  لالأبحاث  ب��ورد  كونفران�ض  معهد 
الأعمال  موؤ�س�سات  خم��اوف  ح��دة  من  التخفيف 
اأو�ساعهم  يف  املحتملة  املفاجئة  التغريات  حيال 
الحت��اد  ع��ن  ر�سميا  بريطانيا  تنف�سل  عندما 

الأوروبي.
اأن  يريدون  ل  "النا�ض  اإن  ال��وزراء،  رئي�سة  وقالت 
ي�سعروا باأنهم على حافة الهاوية، لكنهم ينتظرون 

الأم��ور  �ست�سري  كيف  دقيق  ب�سكل  ي��ت��اأك��دوا  اأن 
عدة  اأعمال  جمموعات  وت�سغط  النف�سال".  بعد 
باجتاه عقد اتفاق انتقايل بني بريطانيا والحتاد 
الأوروبي، ت�سري مبوجبه الأمور على �سعيد الأعمال 
بالطريقة نف�سها، التي كانت ت�سري بها قبل خروج 

بريطانيا من الحتاد.
ال�رصكات  خم���اوف  تتفهم  اأن��ه��ا  م��اي  واأك����دت 
وامل�ستثمرين، واأنها تعلم جيدا اأن "هناك م�سكالت 

حتتاج اإىل املناق�سة."
يف  عملنا  من  جزءا  ذلك  يكون  "�سوف  واأ�سافت: 

اإطار املفاو�سات اجلارية مع الحتاد الأوروبي".
احل��ك��وم��ة  خ��ط��ط  تت�سم  ب����اأن  اأي�����س��ا  وت��ع��ه��دت 
لكنها  الو�سوح،  من  ممكن  قدر  باأكرب  الربيطانية 
لن ت�سدر ت�رصيحات "عن كل اجلوانب التف�سيلية 

التي �ستتطرق اإليها املفاو�سات."

ما  على  التعليق  الربيطانية  احلكومة  ورف�ست 
"حافة  م��اي،  ا�ستخدمته  ال��ذي  التعبري  ك��ان  اإذا 
اتفاق  اإىل  ت�سعى  اأنها  اإىل  ي�سري �سمنيا  الهاوية"، 
بريطانيا  انف�سال  بني  ما  امل��دة  يغطي  انتقايل 
عن الحتاد الأوروبي، حتى بداية العمل باتفاقية 

التجارة اجلديدة.
اإن  الربيطانية،  احلكومة  با�سم  املتحدث  وق��ال 
التي  النظر  وجهة  تعك�ض  )م��اي(  "ت�رصيحاتها 
عربنا عنها بالفعل بخ�سو�ض التو�سل اإىل التفاق 
ويوفر  الربيطانية،  امل�سالح  يحقق  الذي  الأف�سل، 
الأعمال،  ملوؤ�س�سات  الطمئنان  من  كبريا  ق��درا 
البالد،  اأنحاء  جميع  يف  ال�ساأن  بهذا  واملعنيني 
اأن هناك تقدمًا  عالوة على تاأكيدات من احلكومة 

يحدث على الأر�ض".
حديثها  اأث��ن��اء  بريطانيا  وزراء  رئي�سة  ورك��زت 

نقاط  عدة  على  كونفران�سبورد،  معهد  موؤمتر  يف 
اأ�سا�سية، ت�سمنت ا�ستثمار ملياري جنيه اإ�سرتليني 
واإط��الق   ،2020 عام  بحلول  العلمي  البحث  يف 
ا�سرتاتيجية اأن�سطة اقت�سادية ت�ستهدف ن�رص النمو 

القت�سادي يف جميع اأنحاء بريطانيا.
ال�رصكات  قدرة  اختبار  ���رصورة  اإىل  تطرقت  كما 
ال��دخ��ول يف  م��ن  ال���ذي ميكنها  الب��ت��ك��ار  ع��ل��ى 

ا�ستثمارات طويلة الأجل.
�ساأنها  من  اإجراءات  اتخاذ  ب�سدد  اأنها  توؤكد  ماي 

دعم النمو القت�سادي يف جميع اأنحاء بريطانيا
واأ�سارت اأي�سا اإىل اإطالق مبادرة بحثية ملوؤ�س�سات 
متلكه  م��ا  م�ستوى  لتحديد  ال�سغرية،  الأع��م��ال 
على  ت�ساعدها  ابتكارية  ق��درات  من  ال�رصكات 

النطالق نحو م�رصوعات جديدة.
لإ�سالح  خططا  تبحث  �سوف  احلكومة  اأن  واأكدت 

ن��ظ��م ح��وك��م��ة ال�����رصك��ات، مب��ا يف ذل���ك روات���ب 
امل�سوؤولني التنفيذيني وم�ساءلة حاملي الأ�سهم.

يف  العمال  متثيل  تف�سل  زالت  ما  اأنها  واأ�سافت 
جمال�ض الإدارة، نافية تف�سري البع�ض لت�رصيحاتها 
هذا  غياب  ي�ستهدف  جديد  لنهج  عر�ض  اأنها  على 

التمثيل.
تت�سمن  املا�سي  ال�سيف  خالل  تقارير  و�سدرت 
اإدارة  جمال�ض  يف  العمال  متثيل  فكرة  ماي  تبني 
ال�رصكات يف اإطار خطة لتعزيز حوكمة ال�رصكات، 
وهو املقرتح الذي يالقي معار�سة �سديدة من قبل 

اأع�ساء احلكومة الربيطانية.
وبالرغم من ذلك، اأكدت رئي�سة الوزراء اأن "الق�سية 
اإىل امنوذج ننجح يف  التو�سل  ال�ساأن هي  يف هذا 

تطبيقه."
وتعهدت رئي�سة وزراء بريطانيا بالعمل على رفع 

معدلت الإنتاج، وخف�ض ال�رصائب على ال�رصكات، 
مثل  ق�سايا  مع  الأعمال  موؤ�س�سات  تعامل  مقابل 

رواتب التنفيذيني وم�ساءلة حاملي الأ�سهم.
وقالت: "كما اأن على احلكومة اأن تبدي قدرا كبريا 
من النفتاح على منهجيات عمل جديد، فاإن على 

املوؤ�س�سات اأن تظهر قدرا م�ساويا من ذلك اأي�سا."
من  املزيد  تقدم  اأن  احلكومة  على  اأن��ه  واأ�سافت 
يف  ابتكارية  بقدرات  تتمتع  التي  لل�رصكات  الدعم 
ال�رصيبي  النظام  يتبناها  �رصيبية  حوافز  �سكل 
�رصيبة  تكون  لأن  ت�سعى  اأنها  موؤكدة  الربيطاين، 
امل�ستويات  الإطالق بني  الأقل على  ال�رصكات هي 

املطبقة يف دول جمموعة الع�رصين.
اإىل  املئة  يف   20 من  ال�رصكات  �رصيبة  وُتخف�ض 
خلطة  وفقا   ،2020 عام  بحلول  املئة  يف   17

احلكومة ويف �سوء خطة املوازنة العامة.

نمو نشاط الشركات بمنطقة اليورو 
األسرع خالل العام الجاري

اأظهر م�سح منو اأن�سطة ال�رصكات يف منطقة اليورو باأ�رصع وترية له 
خالل العام اجلاري، يف ت�رصين الثاين بف�سل ن�ساط قوي للم�سنعني 

وطفرة يف طلبيات التوريد اجلديدة.
تعطي �سل�سلة البيانات القوية بع�ض الأمل باأن يبداأ القت�ساد دورة 
الأوروب��ي  املركزي  البنك  من  ترحيب  حمل  و�ستكون  قوي  �سعود 
برناجمه  متديد  القادم  ال�سهر  يعلن  اأن  املرجح  من  م��ازال  ال��ذي 

التحفيزي ال�سخم.
اآي.ات�ض.ا�ض ماركت املجمع ملديري م�سرتيات منطقة  وقفز موؤ�رص 
يف   54.1 اإىل   - الإجمايل  للنمو  جيدا  مقيا�سا  ويعد   - اليورو 
اأعلى  اأكتوبر ت�رصين الأول م�سجال بذلك  53.3 يف  اأولية من  قراءة 

م�ستوياته خالل العام احلايل وعند اأقل بقليل من م�ستوى 
ويزيد   .54.3 البالغ  املا�سي  الأول  كانون  دي�سمرب 

النمو  بني  الفا�سل  اخلم�سني  م�ستوى  على  كثريا  ذلك 
والنكما�ض.

اقت�ساديا   29 م��ن  فقط  واح��د  اقت�سادي  وك��ان 
اأعلى من  بتوقع  اأدىل  قد  اآراءهم  رويرتز  ا�ستطلعت 

قراءة نوفمرب ت�رصين الثاين.
يف  القت�ساديني  كبري  دوب�سون  روب  وق��ال 

اآي.ات�ض.ا�ض ماركت "اإنها جمموعة نتائج جيدة 
اأن موؤ�رص مديري امل�سرتيات  وقوية" م�سيفا 

ينبئ بنمو 0.4 باملئة يف الربع احلايل.
وقال "نلحظ منوا وا�سع النطاق يف منطقة 

الكبرية  القت�سادات  يف  ولي�ض  اليورو 
ال�سناعات  يف  قوي  حت�سن  مع  فح�سب 

الناجت  بت�سارع  مدعومة  التحويلية 
والطلبيات اجلديدة."

يقي�ض  ف��رع��ي  م���وؤ����رص  وارت���ف���ع 
من   53.8 اإىل  اجلديدة  امل�ساريع 

م�ستوى  اأع��ل��ى  لي�سجل   52.9
الأول  كانون  دي�سمرب  منذ  له 

.2015
واأب���ل���ى ق���ط���اع اخل���دم���ات 

اقت�ساد  ع��ل��ى  امل��ه��ي��م��ن 
امل���ن���ط���ق���ة ع���ل���ى ن��ح��و 

بكثري  ال��ت��وق��ع��ات  ف��اق 
حتى  جت�����اوز  ح��ي��ث 

اأع���ل���ى ال��ت��ق��دي��رات 
ا����س���ت���ط���الع  يف 

و�ساأنه  ل��روي��رتز. 
����س���اأن امل���وؤ����رص 

ارتفع  املجمع 
قطاع  م��وؤ���رص 

اخل�����دم�����ات 
اأع��ل��ى  اإىل 

م�����س��ت��وى 

يف 11 �سهرا عند 54.1 من 52.8 يف اأكتوبر ت�رصين الأول.
وات�سم اأداء امل�سنعني بالقوة اأي�سا خالل ال�سهر اجلاري نظرا لقوة 
الطلب. وارتفع موؤ�رص امل�سانع اإىل 53.7 وهي اأعلى قراءة منذ يناير 
اأكتوبر  وم�ستوى  التوقعات  متو�سط  2014 متجاوزا  الثاين  كانون 

ت�رصين الأول البالغ 53.5.
لكن موؤ�رص الناجت الذي ي�سب يف املوؤ�رص املجمع تراجع اإىل 54.1 
من 54.6. وكان م�سح �سهري اأجرته املفو�سية الأوروبية، قد اأظهر 
املتوقع  اأف�سل من  اليورو  القت�سادية مبنطقة  الثقة  اأن  �سهر،  قبل 

بكثري يف اأكتوبر، بف�سل التفاوؤل يف قطاعي ال�سناعة واخلدمات.
وقالت املفو�سية اإن موؤ�رص الثقة القت�سادية ارتفع اإىل 106.3 يف 
اأكتوبر، من 104.9 يف �سبتمرب، بينما توقعت ال�سوق تراجعا طفيفا 

اإىل 104.8.
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