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حركة األسهم ترامب يعلن رئيس البنك االحتياطي 
االتحادي الجديد

23.7 مليون دوالر تعويضات لعمال 
مصنع تايواني بسبب التلوث

إيران تتطلع إلى ابرام عقود نفطية بـ 20 
مليار دوالر في 2018

بورصة هونغ كونغ تغلق التداول التقليدي 
وتتحول إلى الرقمي

استثمارات إماراتية بريطانية لتطوير 
البتروكيماويات في مصر

�أعل��ن �لرئي���س �لأمريك��ي دونال��د تر�م��ب �أنه 
رمبا يكون قد �ختار بالفعل مر�س��حًا لرئا�س��ة 
جمل�س �لحتي��اط �لحت��ادي )�لبنك �ملركزي 
�لأمريكي( وقال �إنه يعتزم �لعالن عن خياره 
�لأ�س��بوع �ملقب��ل. وتنتهي فرتة ولية رئي�س��ة 
جمل���س �لحتياط �لحتادي جانيت يلني �لتي 
ت�س��تمر �أربعة �أعو�م يف قي��ادة �لبنك �ملركزي 
يف �لثال��ث م��ن فرب�ير )�س��باط(. وقال تر�مب 
يف مقط��ع فيديو ن�رش على و�س��ائل �لتو��س��ل 
�لجتماع��ي �إن "�ملو�طن��ني ينتظ��رون بفارغ 
�ل�سرب قر�ري ب�ساأن من �سيكون رئي�س جمل�س 
و�أ�س��اف  �لق��ادم".  �لحت��ادي  �لحتياط��ي 
"�س��اأعلن ذل��ك يف وقت ما �لأ�س��بوع �ملقبل، 
�س��يكون �سخ�سًا- �آمل هذ�- يقوم بعمل ر�ئع، 
ول��دي �س��خ�س مع��ني يف ذهن��ي، و�أعتق��د �أن 

�جلميع �سيعجبون به". وقالت �ملتحدثة با�سم 
�لبيت �لأبي�س �س��ارة �س��اندرز يف وقت �سابق 
�إن تر�م��ب "يعت��زم �إ�س��د�ر �إعالن ب�س��اأن ذلك 
�لأمر �لأ�سبوع �ملقبل".  ورف�ست �لتعليق على 
تقارير و�س��ائل �لإع��الم حول �أي �ملر�س��حني 
�ملحتمل��ني �رتفع��ت �أو هبطت �أ�س��همهم لديه. 
وكان��ت يلني، �لتي �أ�س��بحت �أول �م��ر�أة تر�أ�س 
 ،2014 ع��ام  �لحت��ادي  �لحتي��اط  جمل���س 

�جتمعت مع تر�مب �لأ�سبوع �ملا�سي.
وت�س��م قائمة مر�س��حي تر�مب بالإ�سافة �إىل 
يلني، كاًل من ع�س��و جمل���س حمافظي جمل�س 
�لحتياط��ي �لحت��ادي جريوم ب��اول ورئي�س 
جمل���س �لحتي��اط �لحت��ادي �ل�س��ابق كيف��ن 
و�ر�س و�مل�ست�س��ار �لقت�سادي للبيت �لبي�س 
جاري كوهن و�لقت�سادي بجامعة �ستانفورد 
ج��ون تايل��ور، وهو م��ن كب��ار �ملد�فعني عن 

�ل�سيا�سة �لنقدية �لقائمة على �لقو�عد.

 منح��ت حمكم��ة تاي��و�ن �لعلي��ا عم��ال و�أ�رشه��م تعوي�س��ات بقيمة 
718.4 مليون دولر تايو�ين )23.7 مليون دولر �أمريكي( ، بعدما 
قام��ت �رشك��ة �إلكرتونيات �أمريكي��ة بدفن مذيبات كيميائية م�س��ببة 
لل�رشط��ان يف م�س��نع يف تاي��و�ن. وقال��ت �ملحكمة �إن �لق��ر�ر قابل 

لال�ستئناف.
 وجرى و�سف �لق�سية باأنها �أ�سو�أ حادث �سحة على �سلة بالعمال يف 
تايو�ن. و�أد�رت �رشكة »�آر �سي �يه« م�سنعًا يف تايو�ن يف �سمال غرب 
تايو�ن من �أو�خر �ستينيات �لقرن �ملا�سي �إىل 1992، ودفنت خالل 
ه��ذه �لفرتة مذيبات غري معاجلة يف �آبار �رشية لوثت �ملياه �جلوفية. 
و�أغلقت �ملحطة يف عام 1992، بعد �سبع �سنو�ت من ��ستحو�ذ �رشكة 
»ج��ر�ل �إلكرتوني��ك« ومقره��ا �أمريكا على »�آر �س��ي �ي��ه«. ويف عام 
1988، باعت جر�ل �إلكرتونيك �لأعمال �لإلكرتونية �خلا�سة ب�«�آر 
�سي �يه« �إىل �رشكة »توم�سون كون�سيومر �إلكرتونك�س« �لفرن�سية. ومت 
�إعالن �مل�س��نع موقعًا م�س��ممًا، و�أنفقت جر�ل �إلكرتونيك وتوم�سون 
مالي��ني �ل��دولر�ت لتطهريه. ويف �أبريل 2015، ق�س��ت حمكمة علي 
م��الك »�آر �س��ي �ي��ه« بدف��ع 560 ملي��ون دولر تايو�ين للت�س��بب يف 
�أ���رش�ر ل��� 445 عاماًل تايو�نيًا و�أ�رشهم. وق�س��ت هيئ��ة �ملحكمني، 

باأن �ملدعي عليهم يجب �أن يعو�سو� �لآن 486 مدعيًا.

 �أعل��ن م�س��اعد وزي��ر �لنف��ط �لير�ين لل�س��وؤون 
�لدولية و�لتجارية، �أن �ملفاو�سات م�ستمرة مع 
�ل�رشكات �لنفطية �لعاملية �لكربي مثل "�س��ل" 
و"رو�سنفت"ومن �ملوؤمل �بر�م عقود بقيمة 20 

مليار دولر على �أق��ل تقدي��ر يف ع��ام 2018.
و�أو�س��ح �أمريح�س��ني زم��اين ني��ا يف مقابل��ة 
�س��حيفة " �أن �ي��ر�ن جت��ري مفاو�س��ات حول 
28 �تفاق��ا م��ع ���رشكات نفط عاملي��ة حاليا، 
لتطوي��ر  �لدمناركي��ة  �وي��ل"  "مري�س��ك  منه��ا 
�لطبق��ة �لنفطية حلقل بار���س �جلنوبي �لغازي 
و���رشكات �لرو�س��ية "لوك �وي��ل" و"غازبروم" 

"وز�روبي��ج نفت" لتطوي��ر حقول نفط "بايد�ر 
غرب" و"�آب تيمور" "من�س��وري" )جنوب غرب 
�ي��ر�ن(. ولف��ت زماين ني��ا �ىل �أن �ملفاو�س��ات 
ت�س��مل جمي��ع �ل���رشكات �ملعروف��ة با�س��تثناء 
�ل���رشكات �لمريكية، موؤك��د� �أن بعد �لتهديد�ت 
�لت��ي �أطلقه��ا �لرئي�س �لمريكي �س��د �ير�ن، مل 
ُيلح��ظ �ي تغي��ري يف �ر�دة �ل���رشكات �لعاملي��ة 
ووت��رية �لتفاو�س مع طهر�ن. م��ن جهة ثانية 
�أك��د م�س��اعد وزير�لنفط �أن �ي��ر�ن وبالرغم من 
�عتمادها بر�مج لزيادة حجم �نتاجها �لنفطي 
غ��ري �أنها تدع��م على نح��و مبدئي متدي��د قر�ر 
منظمة �لدول �مل�س��درة للنف��ط "�وبك" خلف�س 

�لنتاج. 

خلت مكاتب �لو�سطاء يف �سالة تد�ول بور�سة 
هون��غ كونغ ل��الأور�ق �ملالية م��ن �ملوظفني، 
�أر�س��ي  هات��ف  خط��وط  ع��دة  توف��ري  ومت 
و�لطابعات �لقدمية، حيث تقرر �إغالق �س��الة 
�لتد�ول بعد 31 عامًا من �لعمل. و�عتبار�ً من 
�لأ�سبوع �ملقبل �سيقت�رش �لتد�ول يف بور�سة 
هونغ كونغ ل��الأور�ق �ملالية على �لتعامالت 
�لرقمي��ة ليتوقف �لت��د�ول �لتقليدي يف ثالث 
�أكرب بور�س��ة �أور�ق مالية يف �آ�س��يا. ورغم �أن 
هذه �خلط��وة من جانب بور�س��ة هونغ كونغ 

تاأتي بعد خطو�ت مماثلة من جانب بور�ستي 
�سنغافورة وطوكيو فاإن �ملتعاملني �ل�سابقني 
ماز�ل��و� ي�س��عرون باحل��زن، وه��م يتابع��ون 
�حتفاًل خا�س��ًا باإنه��اء عمل �س��الة �لتد�ول 
�لتقليدي��ة. وق��ال »�س��ان ب��وي ي��ان« �لت��ي 
تعمل و�س��يطة �أور�ق �ملالية وترتدي �سرتتها 
�حلم��ر�ء �لتقليدي��ة وحتمل �لرق��م 2800 �إن 
»�لعمل من �س��الة �لتد�ول، وظيفة ر�ئعة لأنك 
ت�ستطيع روؤية عدد كبري من �لب�رش. هناك �أكرث 
�ل�س��الة..�لتد�ول  )�س��خ�س( يف   1000 م��ن 
عملي��ة مث��رية للغاية. ل ميك��ن �أن جتد مكانًا 

�آخر مثله«. 

�لأو�س��ط  �ل���رشق  برتوكي��م  �س��اركت 
»لي��ف  ���رشكات  جمموع��ة  �لإمار�تي��ة، 
�لت��ي  �لحتفالي��ة  �مل�رشي��ة،  كيميكال��ز« 
نظمته��ا �لأخ��رية بالقاهرة بيوبيلها �لف�س��ي، 
خدم��ة  يف  �لعط��اء  م��ن  م�س��ريتها  وتتوي��ج 
�ل�س��ناعات �لكيماوية، ب�رش�كات و��س��تثمار�ت مع 
رج��ال �لأعمال و�مل�س��تثمرين من �لإم��ار�ت و�إجنلرت� 
لتطوير �ملنتجات �لكيماوية وتلبية �حتياجات �لأ�سو�ق 
�لعربي��ة و�لإفريقية. و�أكد يوغي�س ميهتا، �لع�س��و �ملنتدب 
ل�رشك��ة برتوكيم، حر�س �ل�رشكة �لإمار�تية على �ل�س��تثمار 
يف م�رش، و�لذي يعك�س �لتقدير �لكبري �لذي تتمتع به م�رش من 
م��و�رد، ومناخ جاذب لال�س��تثمار، و�س��وق تتمتع ب��كل �إمكانيات 
�لنجاح، و�أي�س��ا ملا تقوم به �حلكومة �مل�رشية من جهود كبرية يف 
�لو�س��ول �إىل �ملزيد من �لت�س��هيالت و�حلو�فز غري �ملبا�رشة لتح�س��ني 
وت�س��جيع �مل�س��تثمرين، وم��ا قامت به �لدول��ة �مل�رشية من �إ�س��الحات 
�قت�س��ادية وت�رشيعية ب��د�أت بالفعل تعطي نتائج �إيجابي��ة. و�أكد �ملهند�س 
ماج��د حممد �س��فيق، رئي�س جمل���س �إد�رة ليف كيميكال��ز جروب �مل�رشية، 
�أنه ي�س��عر مع جمي��ع �لعاملني باملجموع��ة بالفخر لل�رش�كة م��ع »برتوكيم 

�ل���رشق �لأو�س��ط« �لإمار�تي��ة و�لنج��اح �مل�س��رتك و�مل�س��اهمة يف حتدي��ث 
وتطوير �ل�س��ناعة، و�مل�س��اركة يف حت�س��ني مع��دلت �لنمو �لقت�س��ادي يف 
�أح��د �لقطاعات �حليوي��ة وهي �ل�س��ناعات �لكيماوية، وق��ال: جنحنا خالل 
تلك �ملدة يف توفري �أكرث من 100 منتج كيماوي لل�س��ناعة �مل�رشية، متثل 
نحو %50 من حجم �ل�س��وق، وت�سييد ��ستثمار�ت �سناعية بكل من �ل�سوي�س 
وبلبي�س، و�سو�مع متخ�س�سة مبيناء �لأدبية بال�سوي�س وميناء �لإ�سكندرية، 
وف��رت �حتياج��ات م�رش وبع�س �ل��دول �لعربي��ة و�لإفريقية، و�أ�س��همت يف 

توفري فر�س جديدة للباحثني عن �لعمل.

أوبك: دعم السعودية وروسيا يزيل الضباب قبل اجتماع الشهر المقبل

�عت��رب �لأمني �لع��ام ملنظمة �ل��دول �مل�س��ّدرة للبرتول 
)�أوب��ك( حممد باركيندو، �أن �إعالن �ل�س��عودية ورو�س��يا 
»بو�س��وح ع��ن دعمهم��ا لتمدي��د �تفاق عامل��ي خلف�س 
�إنت��اج �لنف��ط فرتة ت�س��عة �أ�س��هر �أخرى، يزيل �ل�س��باب 
قب��ل �جتماع �ملنظم��ة« نهاية �ل�س��هر �ملقبل يف فيينا. 
وتخّف���س �ملنظم��ة �إىل جانب رو�س��يا وت�س��عة منتجني 
�آخرين، �إنتاج �لنفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا منذ 
كانون �لثاين )يناير( �ملا�سي، وينتهي �رشيان �لتفاق 

يف �آذ�ر )مار�س( 2018، ويدر�س �ملنتجون متديده.
كان ويل �لعهد �ل�س��عودي �لأمري حممد بن �سلمان �أعلن 
دعم��ه »�إبق��اء �لتفاق �س��اريًا مدة ت�س��عة �أ�س��هر«، بعد 
ت�رشيحات مماثلة �أدىل بها �لرئي�س �لرو�س��ي فالدميري 

بوت��ني. وقال باركين��دو يف ت�رشيح �إىل »رويرتز« على 
هام�س موؤمتر، �إن »�أوبك« ترحب بالتوجيه �لو��سح من 
ويل �لعهد �ل�سعودي حول �رشورة حتقيق �ل�ستقر�ر يف 
�أ�س��و�ق �لنف��ط، و�حلفاظ عليه بعد �لرب��ع �لأول من عام 
2018«. ويف �سياق مت�سل بالتفاق، حّذر وزير �لنفط 
�لإك��و�دوري كارلو���س بريي�س، من �أن بالده »�س��تطلب 
�لن�سحاب من »�أوبك« مدة عامني �إذ� مل تو�فق �ملنظمة 
على طلب ل�س��تثنائها من نظام �حل�س���س �لإنتاجية«. 
�أم��ريكا �جلنوبي��ة عج��ز�ً  �لو�ق��ع يف  �لبل��د  �إذ يو�ج��ه 
�س��خمًا يف �ملو�زنة، وحاجات �إىل متويل ب�سبب هبوط 
�أ�س��عار �لنف��ط وزلز�ل مدمر �لعام �ملا�س��ي. كما تخطط 
�لإكو�دور لعر�س طلبها ل�س��تثنائها م��ن قيود �لإنتاج 
يف �لجتماع �ملقبل للمنظمة. و�أمل بريي�س باأن يحظى 
�لطلب بالقب��ول، ومل يخِف »�حتماًل �آخر يتمثل بخروج 

�لإك��و�دور من »�أوب��ك« نهائيًا«، لكن لف��ت �إىل �أن »هذ� 
�لقر�ر يتخذه �لرئي�س«. وتخطط �لإكو�دور لزيادة �نتاح 
�خل��ام 50 �أل��ف برميل يوميًا بحل��ول 2018. و�أرغمت 
حاج��ات �لتمويل حكوم��ة �لرئي�س لين��ني مورينو �لتي 
تولت �ل�س��لطة يف �أيار )مايو( �ملا�سي، على �للجوء �إىل 
�لأ�س��و�ق �لدولية و�تخاذ �إ�سالحات �رشيبية و�إجر�ء�ت 

تق�سف يف �لقطاع �لعام.
ويبل��غ �إنت��اج �لإك��و�دور م��ن �لنف��ط حالي��ًا 530 �ألف 

برميل يوميًا.
وعن �أد�ء �أ�س��و�ق �لنفط ، ��س��تقرت �أ�س��عار �لنف��ط �أم�س، 
وح��ام خام برنت ق��رب 60 دولر�ً للربمي��ل، بدعم من 
ت�رشيحات ويل �لعهد �ل�سعودي �لأمري حممد بن �سلمان، 
لتمديد خف�س �لإنتاج �لت��ي تقودها »�أوبك«. وز�د خام 
�لقيا���س �لعاملي مزي��ج برنت يف �لعق��ود �لآجلة ثالثة 

�س��نتات �أو 0.05 يف �ملئة �إىل 59.33 دولر للربميل. 
ويزي��د برن��ت حاليًا مبق��د�ر �لثلث عن �أدنى م�س��توياته 
هذه �ل�س��نة، �لتي لم�س��ها يف حزير�ن )يونيو( �ملا�س، 
وبلغ م�ستويات مل ي�سجلها منذ منت�سف 2015. و�سجل 
خام غرب تك�س��ا�س �لو�سيط �لأمريكي يف �لعقود �لآجلة 
�أو  �س��نتات  52.61 دولر للربمي��ل، مرت�جع��ًا ثالث��ة 
0.06 يف �ملئة عن �لإغالق �ل�سابق، لكن �رتفع مبقد�ر 
�لربع عن �أدنى م�س��توياته هذه �ل�س��نة �لتي �س��جلها يف 
حزي��ر�ن. و�خلام �لأمريكي �أ�س��عف ن�س��بيًا م��ن برنت، 
ب�سبب �رتفاع �لإنتاج �لأمريكي �لذي يكبح �لأ�سعار يف 
�لوليات �ملتحدة. ويف ليبيا، �أعلنت �ملوؤ�س�س��ة �لوطنية 
للنف��ط، �حتم��ال ب��دء �لإنتاج م��ن �أوىل 11 بئ��ر�ً للغاز 
ه��ي قيد �لتطوي��ر يف حقل بحر �ل�س��الم �لبحري بحلول 
�أي��ار 2018.   �إىل ذلك، توقع م�س��در مطلع على جدول 

حتميل �لناق��الت يف �إير�ن، �أن »تهبط �س��ادر�ت �لبالد 
م��ن �خل��ام و�ملكثفات خالل ه��ذ� �ل�س��هر بنحو 20 يف 
�ملئة مقارنة بال�س��هر �ل�س��ابق، لت�سل �إىل �أدنى م�ستوى 
يف 19 �سهًر�، متاأثرة مب�ساكل يف �لإنتاج. و�ست�سل �إىل 
2.09 مليون برميل يوميًا، م�س��جلة �أدنى م�ستوى منذ 
�آذ�ر 2016، �نخفا�س��ًا م��ن 2.57 مليون برميل يوميًا 

يف �أيلول �ملا�سي.
غ��از�ت  �نبعاث��ات  لتقلي���س  �مل�س��اهمة  جم��ال  ويف 
�لدفيئ��ة، �أعلن��ت ع�رش �رشكات نفط وغ��از عاملية �أم�س، 
ثالث��ة ��س��تثمار�ت يف �ملج��ال �لتقن��ي خلف���س ه��ذه 
�لنبعاثات �مل�س��وؤولة عن �رتفاع حر�رة �لأر�س، خالل 
�جتم��اع عق��د يف لن��دن. و�جتمعت »بي ج��ي غروب« و 
»ب��ي بي« و »�ي �ن �ي��ه« و »بيميك�س« و »ريب�س��ول« و 
»�ر�مكو« �ل�س��عودية و »ريالين�س �ند��س��رتيز« و »رويل 

دوت���س �س��يل« و »�س��تاتويل« و »توت��ال«، �س��من �إطار 
»مبادرة �رشكات �لنفط و�لغاز يف �ساأن �ملناخ« )�و جي 
�سي �آي(، بهدف �ل�س��تثمار و�لعمل �مل�سرتك للم�ساهمة 
يف مكافح��ة �لتغري �ملناخ��ي. و�أعلنت هذه �ملجموعات 
�ن�س��اء �س��ندوق ��س��تثماري بقيمة بليون دولر، يهدف 
�ىل دع��م �لتق��دم �لتقني �ل��ذي ميكنه خف���س �نبعاثات 
غ��از�ت �لدفيئ��ة �ىل ح��د كب��ري. و�أعل��ن هذ� �ل�س��ندوق 
�ل�س��تثمار يف جمموعة »�س��وليديا تكنولوجيز« لإنتاج 
�لإ�س��منت، مقره��ا يف �لوليات �ملتح��دة، و�لتي متكنت 
تقنيته��ا م��ن خف���س �لنبعاث��ات، »م�س��تخدمة ث��اين 
�أك�س��يد �لكرب��ون بدًل من �ملياه لتجميد �لإ�س��منت«. �أما 
�ل�س��تثمار �لث��اين فيعني �رشكة »�أ�س��ات�س ب��اور« �لتي 
تطور حم��ركات مبتكرة »قادرة عل��ى خف�س �نبعاثات 

غاز�ت �لدفيئة �لناجتة من �ملركبات �ىل حد بعيد«.

مستوى قياسي منخفض لليورو بعد إعالن استقالل كاتالونيا

��س��تقر �ليورو ق��رب �أدنى م�س��توياته يف ثالثة �أ�س��هر �أم��ام �لدولر ، 
بعدم��ا �أعلن برملان كاتالونيا �ل�س��تقالل عن �إ�س��بانيا، �إثر ت�س��ويت 
�رشي ُيرجح �أن تعلن �ملحكمة �لد�ستورية �لإ�سبانية خمالفته للقانون. 
وكانت �لعملة �ملوحدة منخف�سة 0.5 يف �ملئة عند 1.1590 دولر، 
لتتجه �س��وب �أكرب تر�جع �أ�سبوعي لها �أمام �لعملة �لأمريكية يف 11 

�سهر�ً، وفق ما �أظهرت بيانات وكالة »رويرتز«.
وتر�جع �ليورو �أي�سًا نتيجة هبوط عائد�ت �ل�سند�ت �لرئي�سة، يف وقت 
يعزز فيه �مل�س��تثمرون رهاناتهم على �أن �أ�سعار �لفائدة يف �لوليات 
�ملتح��دة �س��رتتفع بوت��رية �أ�رشع منه��ا يف �أوروبا. ور�هن م�س��تثمرو 
�لعمالت على �آفاق متباينة لل�سيا�سات �لنقدية بني �لوليات �ملتحدة 
و�أوروبا، �إذ تفاجاأ بع�س مر�قبي �ل�س��وق مب�س��توى �مليل �إىل �لتي�سري 
�لنق��دي �ل��ذي �نط��وت علي��ه تعليق��ات �س��ناع �ل�سيا�س��ات يف �لبنك 

�ملركزي �لأوروبي، خالل �جتماع �أول من �أم�س.
وبلغت عائد�ت �ل�س��ند�ت �لأملانية �لقيا�س��ية لأجل 10 �سنو�ت 0.41 

يف �ملئة، لت�س��ل قرب �أدنى م�س��توى يف �سهر ون�سف �ل�سهر 
�لبالغ 0.36 يف �ملئة �لذي بلغته �لأ�س��بوع �ملا�سي. وز�د 

موؤ���رش �ل��دولر 0.4 يف �ملئ��ة �إىل 94.96، ليبل��غ �أعلى 
م�س��توى يف ثالث��ة �أ�س��هر ويتج��ه نح��و حتقيق مك�س��ب 

�أ�س��بوعي ن�س��بته 1.1 يف �ملئة.
ولم�ست �أ�سعار �لذهب �أدنى م�ستوياتها يف نحو ثالثة 

�أ�س��ابيع، يف وق��ت تر�ج��ع �ليورو �أم��ام �لدولر بعد 
متدي��د �لبنك �ملرك��زي �لأوروب��ي برناجمه ل�رش�ء 

�ل�س��ند�ت. ولم�س �لذه��ب يف �لتعامالت �لفورية 
�أدنى م�س��توياته منذ �ل�س��اد�س من �جلاري عند 

رغ��م  وعل��ى  لالأون�س��ة.  دولر   1264.15
 1268.50 �إىل  �ملئ��ة  يف   0.1 �رتفاع��ه 

دولر يف وق��ت لحق، يبقى �ملعدن متجهًا 
نح��و ت�س��جيل ث��اين �نخفا�س �أ�س��بوعي. 

وتر�ج��ع �لذه��ب يف �لعق��ود �لأمريكية 
�لآجلة ت�س��ليم كانون �لأول )دي�سمرب( 

0.1 يف �ملئة �إىل 1267.90 دولر.
و�نخف�س �س��عر �لف�سة �إىل 16.73 

دولر، و�لبالت��ني 0.1 يف �ملئ��ة 
�إىل 913.60 دولر، و�نخف���س 

�إىل  �ملئ��ة  0.2 يف  �لبالدي��وم 
967 دولر�ً.

وبالن�سبة �ىل �أ�سو�ق �لأ�سهم، 
»ني��كاي«  �ملوؤ���رش  �س��عد 

�أم�س  �لياباني��ة  لالأ�س��هم 
�أك��رث من و�حد يف �ملئة 

جدي��د  م�س��توى  �إىل 
 21 يف  �لأعل��ى  ه��و 

�أ�سهم  بقيادة  عامًا، 
بقاء  م��ع  �لبن��وك 

�ل�سند�ت  عائد�ت 
كي��ة  مري لأ �

 ، تفع��ة مر
وبدع��م م��ن 

�س��هم  �أ
ت  كا ���رش

�لتكنولوجيا، بعدما �سجلت نظري�تها �لأمريكية نتائج �أعمال قوية.
وز�د �ملوؤ�رش »نيكاي« �لقيا�سي 1.2 يف �ملئة ليغلق عند 22008.54 
نقطة، م�س��جاًل �أعلى م�س��توى �إغالق منذ منت�سف عام 1996. وعلى 
م��دى �لأ�س��بوع، �رتفع �ملوؤ�رش 2.6 يف �ملئة ليحقق �س��ابع مكا�س��به 
�لأ�س��بوعية عل��ى �لت��و�يل، يف �أطول موجة من �ملكا�س��ب �لأ�س��بوعية 
خالل �س��نة. و�رتفع �ملوؤ�رش »توبك�س« �لأو�س��ع نطاقًا و�حد�ً يف �ملئة 
�إىل 1771.05 نقط��ة، م��ع ت��د�ول بليوين �س��هم، وهو �أعلى م�س��توى 

لأحجام �لتد�ول يف 5 �أ�سابيع.
وكان �ملوؤ�رش »نيكاي« �س��جل موجة قيا�س��ية من �ملكا�س��ب ��ستمرت 
�أن  قب��ل  �جل��اري،  �لأ�س��بوع  منت�س��ف  حت��ى  متتالي��ة  جل�س��ة   16
يرت�جع. و�س��عدت �أ�س��هم �رشكات �خلدمات �ملالية، �لتي ت�س��تثمر يف 
�ملنتج��ات �ملرتفعة �لعائد مثل �ل�س��ند�ت �لأجنبية، كما ز�دت �أ�س��هم 
���رشكات �لتكنولوجيا بعدم��ا �أعلنت �رشكات »�أم��ازون دوت كوم« و 
»مايكرو�س��وفت« و »غوغ��ل« �لتابعة ل��� »�ألفابت«، و »�إنت��ل«، نتائج 

�أعمال ف�سلية قوية �أول من �أم�س.
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