
3 عربي وعالمي Tue.6 Des. 2016 issue no 238
الثالثاء 6 كانون االول 2016 العدد 238

حركة االسهم
النفط يهبط الى نسبة تقترب 

من 1 في المائة

استفتاء إيطاليا يلقي بظالله على 
األسهم اليابانية

تركيا تريد التجارة مع الصين وروسيا 
وإيران بالعمالت المحلية

مساع للتوصل الى حل وسط بشأن 
ديون اليونان

اليورو ينخفض أمام الدوالر بعد رفض 
التعديالت الدستورية في إيطاليا

تقرتب  بن�سبة  النفط  اأ�سعار  انخف�ست   
ارتباك  ب�سبب  االثنني،  املائة،  يف   1 من 
اتفاق  خلفية  على  االأمريكية  االأ�سواق  يف 
بدءا  االإنتاج  خف�ض  على  املنتجة  ال��دول 

من مطلع العام املقبل.
ومت تداول العقود االآجلة خلام برنت ب�سعر 
 57 بانخفا�ض  للربميل،  دوالر   53.89
يف   1 على  قليال  تزيد  بن�سبة  اأي  �سنتا، 

املائة من اآخر �سعر.

يف  الو�سيط  تك�سا�ض  خام  �سعر  وانخف�ض 
 51.49 اإىل  �سنتا،   52 االآج��ل��ة  العقود 

دوالر.
�سببه  االأ�سعار  انخفا�ض  اإن  جتار  ويقول 
ال�سوق  ا�ستقرار  عدم  مع  االإنتاج،  زي��ادة 
ات��ف��اق املنتجني  ب��ني  م��ا  امل���دة  خ���الل 
يف  االتفاق  هذا  �رسيان  وب��دء  االأرب��ع��اء، 
خف�ض  ات��ف��اق  وي��ه��دف   .2017 يناير 
يف  النفط  فائ�ض  اح��ت��واء  اإىل  االإن��ت��اج 
االأ�سواق، الذي اأدى اإىل انهيار االأ�سعار اإىل 
اأكرث من الن�سف خالل العامني املا�سيني.

بنهاية  تراجعًا  اليابانية  االأ�سهم  �سجلت   
ارت��ف��اع  ظ��ل  يف  االث��ن��ني،  ي��وم  تعامالت 
رف�ض  لنتائج  امل�ستثمرين  وترقب  ال��ني، 
التعديالت الد�ستورية املقرتحة يف اإيطاليا، 
رينزي،  ماتيو  وزرائ��ه��ا،  رئي�ض  واإع���الن 

التقدم با�ستقالته.
ب��ال��غ��ًا   0.8% ن��ي��ك��ي  م��وؤ���رس  وت���راج���ع 
موؤ�رس  وانخف�ض  نقطة،   18274.99
اإىل   0.8% بن�سبة  نطاقًا  االأو�سع  توبك�ض 

1466.96 نقطة.
بتوقيت  �سباحًا   07:10 ال�ساعة  وبحلول 

بن�سبة  ال��دوالر  اأمام  الني  ارتفع  جرينت�ض، 
%0.11 لرتتفع العملة االأمريكية مل�ستوى 

113.63 ين.
ماتيو  االإيطايل،  ال��وزراء  رئي�ض  وا�ستقال 
رف�ض  بعدما  االثنني،  ام�ض  ي��وم  رينزي، 
البالد  يف  الد�ستوري  االإ�سالح  االإيطاليون 

خالل ا�ستفتاء عقد يوم االأحد.
ت�سويت  ب��ع��د  اال���س��ت��ف��ت��اء  ه���ذا  وي���اأت���ي 
ال��ربي��ط��ان��ي��ني ع��ل��ى خ���روج ب��الده��م من 

االحتاد االأوروبي يف يونيو املا�سي.
اجلمعة  تعامالت  االآ�سيوية  االأ�سهم  واأنهت 
جماعي  هبوط  مع  تراجع،  على  املا�سية 

للموؤ�رسات يف اليابان، والهند، وال�سني.

اأردوغ��ان،  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�ض  اأعلن 
لل�سماح  خ��ط��وات  ت��اأخ��ذ  ب���الده  اأن  االأح����د، 
بالتجارة مع ال�سني ورو�سيا واإيران بالعمالت 
املحلية يف اأحدث م�سعى للحكومة لدعم اللرية 

التي تتهاوى.
تلّوح  اأمام ح�سود  كلمة  اأردوغان يف  واأ�ساف 
اأن  البالد  بو�سط  قي�رسي  مدينة  يف  باالأعالم 
االأمر  �سيطرح  يلدرمي  علي  بن  ال��وزراء  رئي�ض 

خالل زيارته املقبلة لرو�سيا.
بحوزتهم  ما  بيع  االأتراك  من  اأردوغان  وطلب 
من عمالت اأجنبية و�رساء اللرية لوقف االجتاه 
النزويل للعملة املحلية التي فقدت 20 باملائة 
واملخاوف من  الدوالر  قوة  ب�سبب  قيمتها  من 
جراء احلملة التي ت�سنها احلكومة بعد االنقالب 

الفا�سل يف 15 متوز املا�سي.

اليورو  ياأمل وزراء مالية منطقة 
ب�ساأن  و�سط  حل  اىل  التو�سل  يف 
اإ���س��الح��ات ال��ي��ون��ان، االث��ن��ني، يف 
دعم  على  للح�سول  اأخ���رية  حم��اول��ة 
اإنقاذ  لربنامج  ال���دويل  النقد  �سندوق 

اليونان بحلول نهاية العام اجلاري.
منطقة  ل��وزراء  العادي  االجتماع  و�سُيعقد 
اال�ستفتاء  اأع��ق��اب  يف  ع�رس  الت�سعة  ال��ي��ورو 
احتمال  مع  اإيطاليا  يف  جرى  الذي  الد�ستوري 
ماتيو  االإيطايل  ال��وزراء  رئي�ض  هزمية  ت�سيف  اأن 
رينت�سي اليورو �سغوطا جديدة وتثري من جديد اأزمة 

منطقة اليورو لتزيد من تعقيد املحادثات اليونانية .
متكن  اإذا  اإن��ه  االأوروب���ي  االحت��اد  يف  م�سوؤولون  وق��ال 
الوزراء من التو�سل التفاق يف بروك�سل فمن املحتمل اأن 
اأعباء  يعقدوا اجتماعا ثانيا قبل عيد امليالد لبحث تخفيف 

الديون عن اليونان ودور �سندوق النقد الدويل.

اأثينا  جتيز  اأن  اليورو  منطقة  يف  اليونان  مقر�سو  وي�سرتط 
للدولة  مملوكة  اأ�سوال  تبيع  واأن  امل��دى  وا�سعة  اإ�سالحات 
مليار   92( ي��ورو  مليار   86 ي�ساوي  اإنقاذ  برنامج  مبوجب 
ب�ساأن  التفاق  التو�سل  ت�ستطع  مل  املفاو�سات  ولكن  دوالر( 
اإ�سالحات عمالية ويف جمال الطاقة اأو اأهداف اليونان املالية 

ل�سنة 2018 .
تطبيق  ب�ساأن  مناق�سات  ب��اإج��راء  التفاق  التو�سل  وي�سمح 
اإجراءات جوهرية لتخفيف اأعباء الديون عن اليونان التي تعد 
ديونها البالغة نحو 180 يف املئة من اإجمايل الناجت املحلي 

من اأعلى الديون يف منطقة اليورو.
وقال م�سوؤولون اإن اأول جمموعة من االإجراءات الق�سرية املدى 
االأوروبي  اال�ستقرار  اآلية  �ستقدمها   2018 �سُتطبق قبل  والتي 
وهي �سندوق برامج االإنقاذ مبنطقة اليورو ولكنها غري كافية 

ب�سكل كبري جلعل اليونان قادرة على حتمل اأعباء ديونها.
اأخرى  رئي�سية  اإقرا�ض  جهة  وهو  الدويل  النقد  �سندوق  وربط 
يف برامج االإنقاذ ال�سابقة لليونان م�ساركته يف اأي اتفاق على 
اجلاري  العام  نهاية  اليونانية وحدد  الديون  خف�ض كبري يف 

موعدا نهائيا التخاذ قراره.

لطريق  امل�ستثمرون  وي�ستعد  االثنني،  ال��دوالر،  مقابل  اليورو  انخف�ض 
وعرة يف امل�ستقبل، و�سط توقعات اخلرباء وامل�ستثمرين باجتاه اإيطاليا 

نحو مرحلة من اال�سطراب ال�سيا�سي واملايل.
اأنه  االثنني،  من  مبكر  وقت  يف  رينزي،  ماتيو  ال��وزراء،  رئي�ض  واأعلن 
قبل  من  الد�ستوري  لالإ�سالح  برناجمه  رف�ض  مت  اأن  بعد  �سي�ستقيل 

الناخب االإيطايل باأغلبية وا�سحة يف اال�ستفتاء.
واأدى توقع عدم اال�ستقرار يف ثالث اأكرب اقت�ساد يف منطقة اليورو اإىل 
انخفا�ض العملة االأوروبية املوحدة بن�سبة 1 يف املائة مقابل الدوالر، 
التي  ال�سيا�سي  اليقني  1.05 دوالر. هزمية رينزي، وفرتة عدم  لي�سجل 

من املرجح اأن تتبع ذلك االآن، تقلقان امل�ستثمرين لعدة اأ�سباب.
وخطر  م�رسفية،  اأزمة  وقوع  احتمال  هو  اإحلاحا  االأكرث  القلق  م�سدر 
انت�سار العدوى يف جميع اأنحاء اأوروبا. اإذ تغرق بع�ض البنوك االإيطالية 
وهي  االقت�سادي،  الركود  من  �سنوات  اإرث  وهو  املعدومة،  الديون  يف 

بحاجة ما�سة اإىل جمع اأموال جديدة.
هو   ،)BMDPF( با�سي  دي  مونتي  العامل،  يف  العاملة  البنوك  اأقدم 
احللقة االأ�سعف. اإذ يحتاج البنك االإيطايل اإىل خم�سة مليارات يورو، بعد 
ف�سله يف اختبار لل�سحة املالية يف وقت �سابق من العام احلايل. ما اأدى 

اإىل انخفا�ض اأ�سهمه باأكرث من 80 يف املائة خالل العام نف�سه.

رئيس »مجموعة وايزر« : التنافس بين الشركات أبطأ زمن إتمام الصفقات العقارية
وموؤ�س�ض  االإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اأ�سايف،  األبيك  قال 
�رسكات  بني  املحتدم  التناف�ض  اإن  وايزر«  »جمموعة 
التطوير العقاري للفوز باأكرب عدد من امل�سرتين جعل 
زمن اإمتام ال�سفقة اأطول من قبل، فالتناف�ض زاد من 
�رسعة ن�سج ال�سوق العقاري من جهة وبالتايل زادت 
اخليارات اأمام امل�ستثمرين وهوؤالء باتوا متاأنني جداً 

يف فح�ض وتقرير خياراتهم اال�ستثمارية.
واأو�سح اأ�سايف يف حوار مع )البيان االقت�سادي( اأن 
مل  االجتماعية  املواقع  وحتديداً  االإلكرتونية  املواقع 
اأ�سبح  بل  االجتماعي،  للتوا�سل  �سبكات  جمرد  تعد 
اهتمام  بف�سل  فيها،  وا�سحًا  التجاري  العن�رس 
ا�سرتاتيجياتها  �سمن  توظيفها  يف  ال�رسكات  كربى 
نحو  �رسكته  تعر�ض  ال��ذي  اأ�سايف  لكن  التجارية. 
80000 عقارا للبيع والتاأجري يف موقعه االإلكرتوين 

اأن التخ�س�ض يف مواقع االإنرتنت هو  اإىل  لفت النظر 
و�سل  حلقة  ميثل  الأنه  التوا�سل  �سبكات  من  االأقوى 
وبني  املثال  �سبيل  على  العقارية  ال�رسكة  بني  قوية 

ال�رسيحة امل�ستهدفة.
املعنيني  اأول  املنطقة  يف  ال��ع��ق��ارات  ���س��وق  ك��ان 
خمتلف  يف  املعلومات  تقنيات  اأح��دث  با�ستكمال 
ق��اع��دة  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  لت�سهيل  ال��ق��ط��اع،  اأع��م��ال 
ر�سائل  ب��داأت  الراهن  الوقت  ففي  اأك��رب،  متعاملني 
العامني  خالل  لت�سبح  بالرتاجع  االإلكرتوين  الربيد 
املقبلني �سيئًا من املا�سي، واالأمر ذاته ينطبق على 
االإعالين  امل�سمون  ذات  الق�سرية  الن�سية  الر�سائل 
اأن من  لتختفي. حتى  الت�سويقي فهي يف طريقها  اأو 
ترده يقوم مبحوها يف اأغلب االأحيان قبل اأن يقراأها، 
بيئة  و�سيلة لالتفادة من  اأف�سل  اأن  يوؤكد  الذي  االأمر 
تقنية املعلومات احلديثة هي باتباع مقاربة نزيهة 
وهي  اأال  معًا  اآن  يف  لالهتمام  ومثرية  ومبا�رسة 

تواجه  اأال  ولكن  االإنرتنت،  على  املتخ�س�سة  املواقع 
هذه املواقع حتديات تذكر؟

االقت�سادي(  ل�)البيان  �سوؤال  على  رداً  اأ�سايف  اأجاب 
على  العقارات  مطوري  تواجه  التي  التحديات  حول 
الوقت  »عامل  اإن  بقوله  االإلكرتوين  الت�سويق  �سعيد 
الأن هناك  العقارية  لل�رسكات  بالن�سبة  اأ�سبح حتديًا 
تطويرها  يجري  التي  اجلديدة  العقارات  من  املزيد 
للغاية  تناف�سية  بيئة  اإيجاد  على  ي�ساعد  الذي  االأمر 
تعزز مبيعات العقارات املتاحة لل�رساء وقيد االإن�ساء. 
من  بها  يت�سل  وم��ا  االإن��رتن��ت  �سبكة  ب��اأن  وُي��ج��زم 
التعامالت  خدمة  يف  اليوم  اأ�سبحت  حديثة  تقنيات 
العقارية بيعًا وتاأجرياً يف اإطار عملية وا�سعة ودقيقة 

ومف�سلة حتت م�سمى الت�سويق العقاري.
العقاري  ال�سوق  يف  املتغريات  حول  اأ�سايف  حتدث 
اأكرث  مي�سورًة  اأ�سبحت  العقارات  اأ�سعار  اإن  وق��ال 
دخ��ول  اأم���ام  ال��ب��اب  يفتح  م��ا  للم�سرتين  بالن�سبة 

اأن  يعني  وه���ذا  ال�����س��وق.  اإىل  ج��دي��دة  ا�ستثمارات 
قراراتهم  يف  اأعمق  ب�سكل  �سيفكرون  امل�ستهلكني 
اأكرث  بيع  عملية  اأي  اإمت��ام  يجعل  ما  اال�ستثمارية 
موؤ�س�سة  بها  قامت  التي  اخلطوة  اأن  موؤكداً  �سعوبًة. 
على  املالكني  موافقة  ل�سمان  العقاري  التنظيم 
ال�سوق  جتاه  نا�سجًا  �سلوكًا  تعد  العقارية  القوائم 
دبي  يف  واالأم��الك  االأرا�سي  دائ��رة  وتقوم  الثانوي 
وقيد  لل�رساء  املتاحة  امل�ساريع  مطّوري  مبراقبة 
االإن�ساء ب�سكل وثيق على مدى ال�سنوات املا�سية، اإال 
اأنه كان من ال�سعب تعّقب العقارات اجلاهزة. ولذلك، 
امل�سوؤولية  العقارية  ال�رسكات  حتميل  خالل  ومن 
موؤ�س�سة  حتر�ض  بها،  اخلا�سة  العقارية  القوائم  عن 
على  القيود  من  املزيد  و�سع  على  العقاري  التنظيم 
ظهور  اإىل  اأدت  التي  الت�سويقية  التكتيكات  بع�ض 

العديد من ال�سكاوى.
الرقمي  الف�ساء  نحو  توجهًا  املطورين  تناف�ض  اأفرز 

عما  اأقل  التكلفة  هل  لكن  العقارات  ت�سويق  لعمليات 
الت�سويق  اأن  املعروف  »من  اأ�سايف  اأج��اب  �سواها؟ 
وبالتايل  الثمن،  باهظة  عملية  للعقارات  الرقمي 
العالية  امتالك موارد من ذوي املهارات  اإىل  حتتاج 
القادرين على اأداء هذه املهمة. وقد ا�ستثمرت »وايزر« 
يف ا�ستقطاب كبار اخلرباء يف الت�سويق الرقمي لتنفيذ 
ا�ستثمار  على  اأي�سًا  عملنا  كما  اال�ستحواذ.  عمليات 
لفهم  التحليلية  الدرا�سات  اإع��داد  يف  كبرية  مبالغ 
طبيعة كل ن�ساط وما هي املبيعات التي قد يدّرها مما 
ي�ساعد على حت�سني الكفاءة. اإ�سافة اإىل كلفة و�سائل 
الرئي�سي يف �سمان  التحدي  يتمثل  الرقمية،  االإعالم 
توفري فر�ض ا�ستثمارية حمتملة ذات جودة عالية. ما 
عقارية  �رسائح  يف  اال�ستثمار  اإىل  اأخرى  مرة  دفعنا 
اإننا  نقول  اأن  بّد  ال  واأخ��رياً،  اجلودة.  لتعزيز  اإ�سافية 
نواجه بع�ض امل�ساكل يف اإيجاد نوع من التكامل بني 
الفر�ض اال�ستثمارية املحتملة مع فرق املبيعات - اإذ 

بالتعامل  وثابت  دائم  ب�سكل  املبيعات  فرق  تقوم  ال 
مع تلك الفر�ض ما يوؤثر على الطريقة التي نقّيم فيها 
نوعية تلك الفر�ض. اإنها م�سكلة دائمة نعمل جاهدين 

على اإيجاد حّل منا�سب لها.
الفكرة واالنطالقة

وحول بدايات ال�رسكة قال اإن »وايزر للعقارات« بداأت 
الإيجاد  للجميع  الفر�سة  اإتاحة  وهي  ب�سيطة  كفكرة 
للعقارات من خالل من�سة  اأف�سل قيمة عند �رسائهم 
يف  العمل  اأحببنا  ولطاملا  االإنرتنت.  على  اإلكرتونية 
القطاع العقاري فهو مرتفع القيمة جداً، ولذلك �سعرنا 
هذا  يف  عملنا  لبدء  املثايل  املكان  هي  دب��ي  ب��اأن 
املجال. وجميعنا ن�سطون ونحب اأن نكون يف �سدارة 
الإطالق  لنا  اأف�سل  مكان  من  هناك  ولي�ض  االبتكار، 
مت�سارعًا  تطوراً  ت�سهد  مدينة  من  الكامنة  طاقاتنا 
من  واإمن��ا  فح�سب،  االقت�سادية  الناحية  من  لي�ض 

الناحية البنيوية من حيث االأبنية وال�سكان.

صحيفة بريطانية: سنودع العام 2016 على 
وقع ارتفاع يصل إلى 60 دوالرا لبرميل النفط

النفط  ال�سعار  ال�سعودية  ا�سرتاتيجية  بريطانية  �سحيفة  انتقدت 
ارتفاع  وقع  على   2016 عام  توديع  مرجحة  بالفا�سلة،  وو�سفتها 

جزئي للنفط بعد قرار اوبك االأخري بتحديد �سقف االنتاج الأع�سائها.
ليام  الربيطاين  تلغراف،  ال�سنداي  يف  االقت�سادي  املحلل  ويقول 
اأ�سعار نفط مرتفعة ت�سل اإىل  2016 على  "اإننا �سنودع عام  هاليغان 

اأي انهيار مايل. اإذا مل يحدث  60 دوالرا للربميل الواحد، 
االخري  االأوب��ك  منظمة  قرار  جزئيا  االرتفاع  هذا  وراء  اأن  اإىل  وي�سري 

بتحديد �سقف االنتاج الأع�سائها".
يف  و�سلت  اأن  بعد  النفط  اأ�سعار  انخفا�ض  تاريخ  الكاتب  ويراجع 
منت�سف عام 2014 اإىل 115 دوالرا للربميل الواحد، اإذ انخف�ض �سعر 
خام برنت اإىل 37 دوالرا ويف فرباير/ �سباط و�سل انخفا�ض االأ�سعار 

اىل اأقل من 30 دوالرا للربميل الواحد.
ويو�سح هاليغان اأن انتاج االأوبك النفطي، الذي ي�سكل نحو ثلث االنتاج 
 35.4 اإىل   2014 عام  يف  برميل  مليون   31.8 من  ارتفع  العاملي، 

مليون برميل، واأدت هذه الوفرة اإىل انخفا�ض كبري يف اال�سعار.
وي�سيف اأنه مع امل�ساعب املالية التي باتت تواجه ال�سعودية والدول 
اخلليجية، تو�سلت منظمة االأوبك اإىل اتفاق الأول مرة منذ عام 2008 

لتخفي�ض �سقف �سخ النفط بنحو 1.2 مليون برميل.
اأن ال�سعودية حتملت احل�سة االأكرب يف التخفي�ض  وي�سري هاليغان اإىل 

الدول اخلليجية  األف برميل يوميا، كما خف�ست   500 بنحو 
األف   300 والكويت(  وقطر  )االإم���ارات  جمتمعة  االأخ��رى 

برميل اأخرى.
ملواجهة  اأك��رب  بح�سة  يطالب  كان  ال��ذي  العراق،  اأم��ا 

على  واف��ق  فقد  داع�����ض  تنظيم  �سد  احل��رب  نفقات 
تخفي�ض 200 األف برميل من انتاجه النفطي.

االتفاق  هذا  عرب  �سمنت  اإيران  اأن  الكاتب  ويرى 
كانت  اأن  بعد  االنتاج  من  ح�ستها  يف  زي��ادة 

االأ���س��واق  من  ا�ستبعدت  الأنها  بذلك  تطالب 
كان  ال��ذي  ال��دويل  احلظر  ب�سبب  العاملية 

مفرو�سا عليها.
االتفاق  ه��ذا  اأن  على  الكاتب  وي�سدد 

اإيران  اأ�سهر من اخلالف بني  بعد  جاء 
وال�سعودية، بعد اأن وافقت ال�سعودية 

على التخفي�ض الكبري يف ح�ستها، 
 3.8 ح�سة  اإيران  �سمنت  بينما 

مليون برميل قريبة من �سقف 
احلظر  قبل  ال�سابق  انتاجها 

ماليني   4 نحو  كان  ال��ذي 
كبري  حتول  وهو  برميل، 

من جانب ال�سعودية.
هاليغان  ويخل�ض 

اإىل اأن هذه ال�سفقة 
نتيجة  ح���دث���ت 

االن���خ���ف���ا����ض 

الكبري يف اأ�سعار النفط الذي انعك�ض على م�سكالت و�سائقة مالية لدى 
حيث  النفطي،  االنتاج  على  اقت�سادها  يعتمد  التي  الدول  من  العديد 
اأي  518 مليار دوالر،  2015 مبلغ  14 دولة نفطية يف عام  ح�سدت 
اأقل بن�سبة 45 يف املئة من عائداتها عام 2014، و�سجلت دول االأوبك 
عجزا بلغ 99 مليارا يف العام املا�سي بعد اأن كان لديها فائ�ض ي�سل 
اإىل 238 مليارا يف عام 2014، وهو العام الذي �سنت فيه ال�سعودية 

حرب االأ�سعار �سد منتجي النفط خارج االأوبك.
اأ�سعار النفط على ال�سعودية التي  ويتحدث الكاتب عن تاأثري انخفا�ض 
الذي  امليزانية  يف  العجز  ملواجهة  العام  انفاقها  من  كثريا  خف�ست 
يقرتب من ن�سبة 20 يف املئة من اإجمايل ناجتها القومي، كما عانت 
الكويت ودولة االإمارات املتحدة عجزا يف امليزانية ي�سل اإىل 12 و 9 

يف املئة على التوايل من دخلهما القومي.
ويرجع هاليغان اي�سا االرتفاع يف االأ�سعار اىل ترافق قرار االأوبك مع 
بنحو  االوبك  خارج  املنتجة  والدول  رو�سيا  من  االنتاج  يف  تخفي�ض 
600 األف برميل، لكنه يلقي �سكوكا يف الوقت نف�سه ب�ساأن مدى التزام 
بن�سبة  يوميا،  برميل  ماليني   10 ال�سعودية  مثل  تنتج  التي  رو�سيا، 

تخفي�ض 300 األف برميل التي اأعلنتها.
ال�رسكات  هي  ذلك  كل  من  االأول  امل�ستفيد  اأن  على  الكاتب  ي�سدد  كما 
امل�ستثمرة يف انتاج النفط ال�سخري، التي ارتفعت اأ�سعار اأ�سهم نحو 50 
�رسكة اإنتاج وا�ستك�ساف اأمريكية عاملة يف هذا املجال بن�سبة 10 يف 

املئة يف البور�سات االأمريكية االأ�سبوع املا�سي.

لندن - متابعة
وكاالت - متابعة

روما - متابعة

انقرة - متابعة

روما - متابعة اثينا - متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية

وكاالت  - متابعة


