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حركة األسهم

الدوالر مهيأ لمواصلة األرباح 

أرفاندان اإليرانية تعتزم زيادة إنتاج النفط 

توقعات باستمرار االرتفاع في 
البورصات العالمية

رئيس اتحاد المصارف العربية:

 دول الخليج بحاجة إلى مراكز مالية 
 بريطانيا تتطلع إلى االتحاد 

الجمركي األوروبي

�أن  و�مل��ع��ادن،  �ل�سلع  �أ�سو�ق  يف  حملل  توقع 
عمليات  �لأمريكي  �ل��دولر  م�ستثمرو  يو��سل 
ظل  يف  �ملقبل،  �لأ�سبوع  خالل  �لأرب��اح  جني 
تز�يد �سدور بيانات �قت�سادية �سلبية، وتباطوؤ 
تكهنات رفع �لفائدة مطلع عام 2017؛ �لأمر 

�لذي �سيدفع �لذهب �ىل �لعودة لالرتفاع.
�ملا�سي،  �جلمعة  يوم  �ل��دولر،  موؤ�رش  و�رتفع 
�أعلى  دون  ليظل   ،102.17 �إىل   0.77%
 ،103.65 �لبالغ  عامًا   14 يف  م�ستوياته 

و�لذي �سجله يف 20 دي�سمرب 2016.
وت���ر�ج���ع ���س��ع��ر ع��ق��ود �ل���ذه���ب �لأم��ريك��ي��ة 

�إىل   0.73% �ملا�سي،  �جلمعة  يوم  �لآجلة، 
فرحان،  �لدين  عالء  وقال  دولر.   1172.65
�ملحلل لدى تر��ست كابيتال، �إن �رتفاع �لدولر 
�إطار  يف  وياأتي  موؤقت،  �ملا�سي  �لأ�سبوع  يف 
مر�كز  لتغطية  �رش�ئية  مر�كز  زي��ادة  عمليات 
خا�رشة يف ظل تباين �لبيانات ما بني بيانات 

موؤ�رش �لأجور �جليد، و�سعف موؤ�رش �لوظائف.
رو�سيا  �ل�سيا�سي بني  �لتوتر  �إن  وقال فرحان: 
بفر�ض  �لأخري  �لقر�ر  بعد  ت�ساعد  �إذ�  و�أمريكا 
للهجمات  نتيجة  مو�سكو؛  على  ع��ق��وب��ات 
�لإلكرتونية قبل �لنتخابات �لأمريكية، �سيوؤثر 
م�ستثمري  ويدفع  �لذهب،  �أ�سعار  يف  �إيجابيًا 

�لعمالت �ىل �ملزيد من جني �لأرباح.

قال �لع�سو �ملنتدب ل�رشكة �أرفاند�ن �لإير�نية، 
�إن �رشكته تعتزم زيادة �إنتاجها من �لنفط �إىل 
�ملايل  �لعام  بنهاية  يوميًا  برميل  �ألف   450
�لوكالة،  وبح�سب  �سانا.  لوكالة  وفقًا  �جلاري، 
21 مار�ض  �إير�ن يف  �ملالية يف  �ل�سنة  تنتهي 
من كل عام. و�أ�ساف �سلطان كمايل، �أن �إنتاج 
يوميًا  برميل  �أل��ف   400 بلغ  حاليًا  �ل�رشكة 

قبل  يوميًا  برميل  �أل��ف   100 م��ن  �رت��ف��اع��ًا 
نوفمرب   30 يف  �أوبك  �تفاق  وبح�سب   .2013
�ملا�سي، خلف�ض �إنتاج �أع�سائها �ليومي بنحو 
مليون   32.5 �إىل  لي�سل  برميل  مليون   1.2
برميل مع بد�ية يناير، لكنه ��ستثنى �إير�ن من 
بعد  �ل�سوقية  ح�ستها  ل�ستعادة  �خلف�ض  قر�ر 
�إير�ن  رفع �لعقوبات. و�أ�سارت �لوكالة، �إىل �ن 
�ألف برميل يوميًا   300 �أكرث من  ميكنها �سخ 

من حقول م�سرتكة مع �لعر�ق.

�لأ�سو�ق  �أغلب  ت�ستاأنف  �أن  حمللون،  توقع 
�لأ�سبوع؛  تعامالت  خالل  �سعودها  رحلة 
�مليالد،  �أعياد  عطالت  �نتهاء  بعد  وذل��ك 
من  �لرغم  على  �لنفط،  �نتعا�ض  و��ستمر�ر 
�لأول  للخطاب  �مل�ستثمرين  ترقب  حالة 
�أمريكا  رئا�سة  توليه  مع  تر�مب،  لدونالد 

يف 20 يناير.
�جلمعة  يوم  �لأمريكية،  �لأ�سهم  و�رتفعت 
��ستمر�ر  يف  �أبل  �سهم  من  بدعم  �ملا�سي؛ 
�سجلت  كما  �سهرين،  د�م  �ل��ذي  لل�سعود 

�لأ�سهم �لأوروبية مكا�سب جديدة.
�إن  �لأ�سهم،  حملل  �أبوطعيمة  با�سل  وقال 
من  ملزيد  فنيًا  ُمهياأة  �لأ�سو�ق  موؤ�رش�ت 

�لبيانات  �لأ�سبوع يف ظل  �ملكا�سب خالل 
�لإيجابية و�لتي تدعم قوة �لقت�ساد ومن 

ثم �لدولر.
وبنَينّ �أبوطعيمة: �أن تز�يد ثقة �مل�ستثمرين 
موؤ�رش  �سيدفع  �سرتيت  وول  �أ�سهم  حيال 
مل�ستويات  �لأمريكي  �ل�سناعي  جونز  د�و 
بعودة  �لتكهنات  مع  نقطة،  �ألف   21000
خلطو�ت  �لرتقب  يف  �ملايل  للقطاع  �لقوة 
�لفائدة  �أ�سعار  لرفع  �ملتوقعة  �لفيدر�يل 

قريبًا.
و�أو�سح �أبوطعيمة، �أن تلميحات �لفيدر�يل 
�لدولر  �سعف  حيال  �لأخري  حم�رشه  يف 
�رتفاعه  �رشعة،  �إب��ط��اء  ت�ستهدف  كانت 
بالتز�من مع �عتز�مه رفع �لفائدة يف �ملرة 

�ملقبلة لعام 2017.

�لعربية  �مل�سارف  �حتاد  رئي�ض  ك�سف 
خليجية  م�سارف  توجه  فتوح،  و�سام 
عن  بحثًا  �إفريقيا  يف  لال�ستثمار  وعربية 
�لإفريقية، وذلك بعد  �ل�سوق  فر�ض و�عدة يف 
ب�سبب  جاذبيتها  �لأوروب��ي��ة  �ل�سوق  فقدت  �أن 
�لقت�سادي  �لنكما�ض  وحالة  �ملالية  �أزماتها 

�لتي تعي�سها بع�ض �لدول.
و�لعربية  �خلليجية  �مل�����س��ارف  ت��وج��ه  �إن  وق���ال 
�لت�رشيعات  ب�سبب  �أي�سا  ج��اء  �لإفريقية  �لقارة  نحو 
�ل��دول  فر�ستها  �لتي  �ملعقدة  �ل�سارمة  و�لتنظيميات 
�لأوروبية على �لقطاع �مل�رشيف وتعامالته �ملالية، ل�سيما 
يف  جذ�بة  �أ�سو�ق  نحو  تتطلع  ب��د�أت  �خلليجية  �مل�سارف  �أن 

�إفريقيا يف ظل حالة �لت�سبع �لو��سحة يف �أ�سو�قها �ملحلية.
و�أو�سح فتوح �أن �ل�ستثمار يف �ل�سوق �لإفريقية لي�ض مق�سور� على 
م�سارف خليجية وعربية و�إمنا �سهدت ��ستثمار�ت متعددة مل�سارف 

عاملية، حيث �إن هناك �نفتاحا �إفريقيا على دول �ملغرب �لعربي.
وتوقع زيادة �هتمام �مل�سارف �خلليجية بال�ستثمار يف �لدول �لإفريقية 
خا�سة مع وجود فو�ئ�ض مالية لدى هذه �مل�سارف حتتاج �إىل توظيف 

�لأ�سو�ق  بع�ض  �أن  موؤكد�  مالية جمدية،  عو�ئد  لتحقيق  �ل�سحيح  بال�سكل 
�آمنا  مالذ�  تعد  متطورة،  حتتية  م�رشفية  ببنية  تتمتع  �لتي  �لإفريقية، 
�مل�سارف  خا�سة  �ملقبلة،  �ل�سنو�ت  خالل  و�لعربية  �خلليجية  للم�سارف 
�لأ�سو�ق  بع�ض  قبل  من  �نفتاحية،  �سيا�سة  وج��ود  ظل  يف  �ل�سالمية، 

�لإفريقية فيما يتعلق بقطاعي �ملال و�لأعمال.
�لدول  يف  بال�ستثمار  �ملالية  و�مل�سارف  �ملوؤ�س�سات  باهتمام  ون��وه 
�سندوق  �جتماع  يف  كبري،  م�رشيف  �إفريقي  وج��ود  ظل  يف  �لإفريقية، 
للبحث  �أكتوبر �ملا�سي، وذلك  �لدويل، بو��سنطن يف  �لدويل، و�لبنك  �لنقد 
من  �لكبري  �لهتمام  �لعاملية، بخالف  �مل�سارف  مع  م�سرتكة  فر�ض  عن 
قبل �سندوق �لنقد �لدويل بالأ�سو�ق �لإفريقية. و�أ�سار �إىل �أن بع�ض �لدول 
�ل�سنو�ت  خالل  كبرية  مالية  طفرة  حققت  �لتي  تلك  خا�سة  �لإفريقية، 
�ملا�سية، وفرت بيئة ��ستثمارية جاذبة، وُيتوقع �أن حتقق طفرة �أكرب يف 
�ل�ستثمار،  �لطبيعية خلدمة  و��ستغالل مو�ردها  �لنفط  �أ�سعار  �رتفاع  ظل 
�ملغرب  �سوق  يف  �لكبرية  �مل�رشفية  �ل�ستثمار�ت  تدفق  بفر�ض  منوها 
�لعربي، خالل �ل�سنو�ت �ملقبلة. وقال رئي�ض �حتاد �مل�سارف �لعربية، �إن 
�ل�ستثمار�ت �جلاذبة و�ملربحة، وتلك �لتي ل تو�جهه خماطر عالية، تعد 
�لعامل ولي�ست �خلليجية و�لعربية  هدفا جلميع �مل�سارف من جميع دول 
فقط، حيث �إن هذه �ملميز�ت تتو�فر �لآن يف بع�ض �لأ�سو�ق �لإفريقية، بعد 
وجود نز�عات �سيا�سية، وع�سكرية، يف كثري من �لدول �لعربية، �لأمر �لذي 

يرفع من درجة �ملخاطر يف هذه �لدول.

ح�سول  ل�سمان  تتطلع  بريطانيا  �إن  تاميز،  �سند�ي  �سحيفة  قالت 
�جلمركي  �لحتاد  �إىل  مميز  ب�سكل  �لو�سول  حق  على  معينة  قطاعات 
لالحتاد �لأوروبي وتاأ�سري�ت دخول من �أجل �لعمل و�إعفاء�ت �رشيبية 
�لحتاد  من  تن�سحب  عندما  رئي�سية  �سناعات  حلماية  خطة  �إطار  يف 
�لأوروبي. وحتى �لآن مل تقل ترييز� ماي رئي�سة وزر�ء بريطانيا �سيئا 
�لأوروبي ولكن من  للخروج من �لحتاد  �لتفاو�سي  يذكر عن موقفها 

�ملقرر �أن تو�سح موقفها يف كلمة تلقيها خالل �ل�سهر �جلاري.
من  �سعب  "خروج  �أي  تفادي  �إىل  ماي  �لأعمال  قطاع  زعماء  ودعا 
على  �لهجرة  لقيود  �أولوية  �حلكومة  تعطي  حيث  �لأوروبي"  �لحتاد 
�إمكانية �لو�سول �إىل �ل�سوق �ملوحدة وقالت �سحيفة �سند�ي تاميز �إن 

رئا�سة �لوزر�ء تعمل على خطة للم�ساعدة يف تخفيف هذ� �لقلق.
وقالت �إن �حلكومة �ستنا�سل من �أجل �إعطاء �ل�سناعات �لرئي�سية حق 
�أي�سا  و�ستعطي  �لأوروب��ي.  �جلمركي  لالحتاد  مميز"  "ب�سكل  �لو�سول 
�لعمالة  على  تعتمد  �لتي  �ل�رشكات  مل�ساعدة  للعمل  دخول  تاأ�سري�ت 
�إ�سرت�تيجية  �إط��ار  يف  وتدريبا  �رشيبية  �إعفاء�ت  و�ستوفر  �لأجنبية 
�أي�سا من دون �لإ�سارة �إىل م�سادر  �سناعية جديدة. وقالت �ل�سحيفة 
�إن ماي �ست�سري �إىل �رشكائها �لأوروبيني �إىل ��ستعد�دها لالن�سحاب من 

�ل�سوق �لأوروبية من دون �تفاق �إذ� كان ذلك ل يالئم بالدها.

احتياطي النقد األجنبي الصيني يتراجع 320 مليار دوالر
تر�جعت �حتياطات �ل�سني من �لعملة �لأجنبية 320 
�إىل  �ل�سلطات  �سعي  مع  �ملا�سية  �ل�سنة  دولر  مليار 
خروج  ي�سجع  �لذي  �لدولر  �رتفاع  �أمام  �ليو�ن  دعم 
�ل�رشف  �إد�رة  �أعلنت  ما  وفق  �لبالد،  من  �لر�ساميل 
�لأجنبي. وقالت �لإد�رة على موقعها "�إن �حتياطيات 
�لعامل  يف  �لأعلى  وهي  �لأجنبية  �لعمالت  من  �لبالد 
كانون  بنهاية  دولر  ترليون   3.011 �إىل  تر�جعت 
�لحتياطيات  "هذه  �أن  م�سيفة  )دي�سمرب("،  �لأول 
تر�جعت 41 مليار دولر عن ت�رشين �لثاين )نوفمرب(، 
وبذلك يكون هذ� �لرت�جع لل�سهر �ل�ساد�ض على �لتو�يل 
وبح�سب  �ل�سني".  بنك  ن�رشها  �لتي  ل��الأرق��ام  وفقا 
 46 "�لفرن�سية"، فقد تر�جعت �لحتياطيات �لأجنبية 
 70 وقر�بة  )�أكتوبر(  �لأول  ت�رشين  يف  دولر  مليار 

مليار دولر يف ت�رشين �لثاين )نوفمرب( �إىل م�ستويات 
مل ت�سهدها �ل�سني منذ �أكرث من خم�ض �سنو�ت.

و�أفاد م�سوؤول يف �إد�رة �ل�رشف �لأجنبي �أن جهود بنك 
�ل�سني لتثبيت �سعر �رشف �ليو�ن هي �ل�سبب �لرئي�سي 

يف تر�جع �لحتياطيات �لعام �ملا�سي.
ثماين  خالل  م�ستوى  �أدنى  �إىل  حاليا  �ليو�ن  وو�سل 
�ملائة  يف   7 قر�بة  فقد  �أن  بعد  �ل��دولر  �أمام  �سنو�ت 
�لدولر  ببيع  بكني  تقوم  حني  يف  و�حدة  �سنة  خالل 

لدعم عملتها.
�ل�سيني  �لقت�ساد  تباطوؤ  يدعم  نف�سه  �لوقت  ويف 
يف  جمزية  ��ستثمار�ت  �إىل  �سعيا  �لر�ساميل  خ��روج 
�ل�سني  �سددت  �ملخاطر،  لهذه  منها  و�إدر�كا  �خلارج، 
فر�ض  عرب  �سيما  ول  �لر�ساميل  هرب  لوقف  �لتد�بري 

قيود على ��ستثمار�ت خارجية تثري �ل�سكوك.
قلق  م�سدر  للخارج  �مل��ال  ر�أ����ض  تدفقات  وك��ان��ت 

�إىل  �لبالد  فيه  ت�سعى  وقت  يف   ،2016 يف  حكومي 
�لعملة  و�إبقاء  �ل�سحيح  م�ساره  �إىل  �لقت�ساد  �إعادة 
�لأجنبي  �لنقد  �حتياطيات  �إنهاك  دون  من  م�ستقرة 
�لثاين  يف  دولر  تريليون   3.052 �إىل  تر�جعت  �لتي 

من نوفمرب، وهو �أدنى م�ستوى يف نحو �ست �سنو�ت.
�مل�سارف  على  �ل�سيني،  �مل��رك��زي  �لبنك  وفر�ض 
�لإبالغ  �لبالد  يف  �لأخرى  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  وبقية 
و�خلارجية  �ملحلية  �لنقدية  �ملعامالت  جميع  عن 
دولر"   7201" يو�ن  �ألف   50 قيمتها  تتجاوز  �لتي 
مقارنة ب� 200 �ألف يو�ن يف �ل�سابق �بتد�ًء من متوز 
)يوليو( 2017، كما �سيتعني على �مل�سارف �لإبالغ 
ع�رشة  بقيمة  �أفر�د  من  �خلارج  �إىل  حتويالت  �أي  عن 
�سعر  �لأول  �أم�ض  �ل�سني  ورفعت  فاأكرث.  دولر  �آلف 
ن�سبة يف يوم و�حد منذ  باأعلى  �لدولر  �ليو�ن مقابل 
مقابل  �لأمريكية  �لعملة  �نخفا�ض  بعد   2005 عام 

�لذي  �ملركزي،  �ل�سني  بنك  وثبت  �لرئي�سية.  �لعمالت 
�ل�سينية  �لعملة  �سعر  �ملتد�عي،  �ليو�ن  دعم  يحاول 
تبادل  لنظام  وفقا  �ل���دولر،  مقابل   6.8668 عند 
�لعمالت �لأجنبية يف �ل�سني، �لذي يدير �سوق �لعمالت 
�ملائة  0.92 يف  بن�سبة  �لزيادة  وتعد هذه  �لأجنبية. 
منذ  و�ح��د  يوم  خالل  �ل�سينية  للعملة  زي��ادة  �أعلى 
متوز )يوليو( 2005 وتاأتي بعد �أن قارب �سعر �لعملة 

�ل�سينية �أخري� �ل�سبعة يو�نات للدولر �لو�حد.
�لعام  �ل���دولر  مقابل  �ملائة  يف   6.6 �ل��ي��و�ن  وفقد 
�ملا�سي ليتكبد �أكرب خ�سارة �سنوية منذ عام 1994، 
�لرت�جع  من  مزيد�  �ل�سوق  مر�قبي  من  كثري  ويتوقع 
بكني  �سيجرب  م��ا  �حل���ايل،  �ل��ع��ام  خ��الل  �لعملة  يف 
�إذ�  �لأجنبي  �لنقد  �حتياطيات  من  مزيد  �سحب  على 
�لعملة  وتتعر�ض  للعملة.  �ل�ستقر�ر  حتقيق  يف  رغبت 
و�ملخاوف  �لغمو�ض  ب�سبب  �سغوط  �إىل  �ل�سينية 

�قت�ساد عاملي، وحركة هرب  �أكرب  ثاين  حيال و�سع 
�لدولر  �سعر  �لكبري يف  �ملكثفة، و�لرتفاع  �لر�ساميل 
�ملتحدة  للوليات  رئي�سا  ترمب  دونالد  �نتخاب  عقب 
"�لبنك  �ل��ف��ي��در�يل  �لحتياطي  ب��رف��ع  و�ل��ت��وق��ع��ات 
�ملركزي" �لأمريكي معدلت �لفائدة. ول ت�سمح بكني 
�لرتفاع  �أو  بالهبوط  ب�سدة،  فيه  تتحكم  �لذي  لليو�ن 
باأكرث من ن�سبة 2 يف �ملائة يوميا ملنع تقلبات �لعملة 
�ملركزي  �لبنك  وتدخل  عليها.  بال�سيطرة  و�لحتفاظ 
�لأ�سبوع �ملا�سى بقوة يف �سوقي  �ل�سيني على مد�ر 
�لعملة �ملتعرثة، ما  �لد�خل و�خلارج لدعم  �ليو�ن يف 
على  قب�ستها  �إحكام  يف  ترغب  باأنها  تكهنات  يثري 
�ملركزي  �لبنك  وو�سع  ترمب.  تن�سيب  قبل  �لعملة 
نقطة �ملنت�سف �ليومية لليو�ن عند م�ستوى �أقوى من 
�ملتوقع وقامت �مل�سارف �حلكومية ببيع �لدولر يف 
حني �رتفعت تكلفة �لقرت��ض لليو�ن �خلارجي وهي 

كلها عو�مل ت�سري �إىل تدخل حكومي للحد من خ�سائر 
�لعملة. وقد �ساعدت تلك �خلطو�ت �ليو�ن على �لرتفاع 
�لدولر  موؤ�رش  من �سعود  �لرغم  على  �ملائة  0.1 يف 
�لعاملي، بينما بلغ �ليو�ن يف �لأ�سو�ق �خلارجية �أعلى 
�أ�سبوعني. وت�ستد خماوف �مل�ستثمرين  م�ستوى له يف 
�لأمريكي  �لرئي�ض  هدد  فقد  �ليو�ن،  ب�ساأن  �لعامليني 
�لقادم خالل حملته �لرئا�سية بفر�ض ر�سوم جمركية 
بكني  وو�سف  �ل�سينية  �ل�سلع  و�رد�ت  على  مرتفعة 
ت�سيوجن  ك��ني  وق��ال  �لعملة.  ب�سعر  تتالعب  باأنها 
�ملتخ�س�ض �ل�سرت�تيجي يف �أ�سو�ق �ل�رشف �لآ�سيوية 
للعمالء  لدي بنك ميزوهو يف هوجن كوجن يف مذكرة 
تكلفة  و�رتفاع  لليو�ن  �لد�عمة  �ملنت�سف  نقطة  "�إن 
رمبا  �ل�سيني  �ل�سعب  بنك  �أن  �إىل  ي�سري�ن  �لقرت��ض 
كثف حتركه للدفاع عن �ليو�ن و�حلوؤول دون �خرت�قه 

م�ستوى �سبعة يو�نات مقابل �لدولر".

ألمانيا تدق ناقوس خطر انهيار 
االتحاد األوروبي 

�إ�رش�ر  �إن  جابرييل،  زيجمار  �لأملانية  �مل�ست�سارة  نائب  قال 
بالده على �لتق�سف يف منطقة �ليورو �أحدث �نق�ساما يف �أوروبا 
�أكرث من �أي وقت م�سى م�سري� �إىل �أن تفكك �لحتاد �لأوروبي مل 

يعد م�ستحيال.
�حلزب  ي�سارك  -�لذي  جابرييل  ذكر  فقد  "�لأملانية"،  وبح�سب 
�حلاكم  �لئتالف  يف  �إليه  ينتمي  �لذي  �ل�سرت�كي  �لدميقر�طي 
"دير �سبيجل" �أن �جلهود �ل�ساقة  بقيادة �أجنيال مريكل- ملجلة 
�ملايل  عجزها  خلف�ض  و�إيطاليا  فرن�سا  مثل  دول  بذلتها  �لتي 

ر�فقتها خماطر �سيا�سية.
و�أ�سار جابرييل �إىل �أنه �ساأل �مل�ست�سارة �لأملانية ذ�ت مرة عما 
مبقد�ر  بزيادة  لفرن�سا  ي�سمح  �أن  لأملانيا  �أكرث  مكلفا  يكون  قد 
لوبان  مارين  ت�سبح  �أن  �أم  �ملو�زنة  عجز  يف  �ملائة  يف  ن�سف 
�ملنتمي  �لوطنية  �جلبهة  حزب  زعيمة  �إىل  �إ�سارة  يف  رئي�سة؟، 
�ليوم  "وحتى  جابرييل:  و�أ�ساف  فرن�سا.  يف  �ملتطرف  لليمني 
�أتلق منها �إجابة"، ويف�سل حزب جابرييل �لرتكيز �أكرث على  مل 

تقودهم  �لذين  �ملحافظون  ي�سدد  حني  يف  �ل�ستثمار 
للرخاء  ك��اأ���س��ا���ض  �مل���ايل  �لن�����س��ب��اط  على  م��ريك��ل 

�لقت�سادي.
�لحتاد  من  بريطانيا  خ��روج  �أن  جابرييل  وذك��ر 

�لتي  بالدرجة  �قت�ساديا  يوؤذينا  لن  �لأوروب��ي 
نف�سية  م�سكلة  ميثل  وق��د  �لبع�ض،  يخ�ساها 

و�سيا�سية �أكرث منها �قت�سادية.
وتابع قائال "�إذ� تعاملنا مع مو�سوع خروج 

بالطريقة  �لأوروب��ي  �لحتاد  من  بريطانيا 
عميقة،  متاعب  يف  نكون  ف�سوف  �خلطاأ 

لذلك علينا �أن ن�سمن �أل ن�سمح لربيطانيا 
ذ�ت  �جل��ي��دة  �لأ���س��ي��اء  على  باحلفاظ 

تتحمل  ل  بينما  ب��اأوروب��ا،  �لعالقة 
�مل�سوؤولية".

ب��ارزة  حزبية  م�سادر  وتتوقع 
�لدميقر�طي  �حل��زب  يختار  �أن 

زعيم  ج��اب��ري��ي��ل  �ل���س��رت�ك��ي 
�حلزب ملدة طويلة �لذي ي�سغل 
�أي�سا من�سب وزير �لقت�ساد 

ملريكل  مناف�سا  ليرت�سح 
�مل�ست�سار  من�سب  على 

�حتادية  �نتخابات  يف 
�أي���ل���ول  يف  جت�����رى 

)�سبتمرب( �ملقبل.
ح���ذر  ذل������ك،  �إىل 

ه��ام��ون��د  فيليب 
وزي����ر �مل��ال��ي��ة 
�ل����ربي����ط����اين 

�أن  م���������ن 
يك�ست"  بر "

�لحتفاظ  يف  �لأم��ل  عن  عرب  لكنه  ومعقد�"،  "�سعبا  �سيكون 
هاموند  وقال  �لأوروبي.  �لحتاد  مع  قوية  �قت�سادية  بعالقات 
فاإن  �حلال،  "بطبيعة  �سي":  بي.  �إن.  "�سي.  قناة  مع  مقابلة  يف 
�ملفاو�سات �ستكون �سعبة، كما �أنها �ستكون معقدة. لقد �أم�سينا 

�أن نف�سل بينها". 40 عاما يف دمج �قت�ساد�تنا و�لآن علينا 
و�ستكون لربيطانيا مدة عامني للتفاو�ض على �تفاق مع �لحتاد 
�لأوروبي فور تفعيل �ملادة 50 من معاهدة ل�سبونة لبدء عملية 
ومدى  �ل�ساقة  �لتعقيد�ت  من  �لرغم  وعلى  ر�سميا،  �لن�سحاب 
�لختالفات، ياأمل هاموند يف �سمان عالقات جتارية قوية مع 

بقية دول �أوروبا.
وكثري�  طويال  وقتا  �سي�ستغرق  �لطالق  �أن  �إىل  هاموند  و�أ�سار 
من �جلهود، لكن لدينا م�سلحة م�سرتكة يف �لحتفاظ بعالقات 
�لآلف من فر�ض  �أن مئات  وثيقة، م�سيفا  �قت�سادية وجتارية 
بريطانيا  �إىل  �ل�سادر�ت  على  تعتمد  �أوروب��ا  ق��ارة  يف  �لعمل 
�أن مئات �لآلف من فر�ض �لعمل يف بريطانيا تعتمد على  كما 
حي  من  خ�سو�سا  �لأوروب��ي،  �لحت��اد  �إىل  لت�سليمها  خدماتنا 

�ملال يف لندن".

برلين- متابعة

نيويورك- متابعة

طهران- خاص

العواصم- خاص

 لندن- متابعةالدمام- متابعة

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

بكين- متابع
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