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بين استئناف طوكيو وإقالة باريس

أزمة كارلوس غصن تصل إلى تطورات جديدة
���ش��ه��دت �أزم����ة ك��ارل��و���س غ�صن،
املوقوف منذ �شهرين يف طوكيو،
خ�لال ال�ساعات الأخ�ي�رة تطورات
ج��دي��دة ،على اجلانبني الفرن�سي
والياباين ،حيث طالبت احلكومة
الفرن�سية ،ام�س� ،رشكة «رينو»
بتعيني رئي�س ملجل�س �إدارتها خلفا
لـ«غ�صن» ،وهي ال�رشكة الوحيدة
من حتالف ني�سان ميت�سوبي�شي رينو
التي �أبقته يف من�صبه.
وت��ق��دم حم��ام��و الرئي�س ال�سابق
ل�رشكة «ني�سان» با�ستئناف ملحكمة
ي��اب��ان��ي��ة ���ض��د ق���رار رف�����ض �إخ�ل�اء
�سبيل موكلهم بكفالة .و�رصح وزير
االقت�صاد الفرن�سي برونو لومري ب�أن
احلكومة الفرن�سية امل�ساهم الأكرب يف
«رينو» ،طلبت عقد اجتماع ملجل�س
�إدارة جمموعة �صناعة ال�سيارات
«يف الأي��ام املقبلة» لتعيني رئي�س
ملجل�س �إدارتها خلف ًا لكارلو�س غ�صن
املوقوف منذ �شهرين يف اليابان.
وق���ال ل��وم�ير ،يف ت�رصيحات �إن
«الدولة ب�صفتها م�ساهم ًا �أ�سا�سي ًا
ترغب يف دعوة جمل�س �إدارة رينو �إلى

• كارلوس غصن

االجتماع يف الأي��ام املقبلة لت�أمني
�إدارة جديدة دائمة».
وردا على �س�ؤال �إذا كان ذلك يعني �أنه
�سيتم تعيني رئي�س جديد للمجموعة
بدال من غ�صن ،قال الوزير الفرن�سي
«بالت�أكيد».
وي��ت��ه��م ال��ق�����ض��اء ال��ي��اب��اين غ�صن
املوقوف ،منذ  19نوفمرب املا�ضي،

ب�إخفاء �إيرادات عن �سلطات البور�صة،
وا�ستغالل الثقة والإعالن عن مداخيل
�أقل من الواقع مل�صلحة ال�رضائب.
وقد يحكم عليه بال�سجن  15عام ًا،
ويتوقع �أن يبقى موقوف ًا حتى مثوله
�أمام الق�ضاء خالل �أ�شهر.
و�أ�ضاف «يف هذه املرحلة اجلديدة
نحتاج الآن �إلى �إدارة جديدة دائمة

لرينو» .وتابع «طلبت ب�شكل وا�ضح
وكم�ساهم �أ�سا�سي دع���وة جمل�س
�إدارة رينو �إل��ى االنعقاد يف الأيام
املقبلة».
واحلكومة الفرن�سية هي امل�ساهم
الأول يف «ري��ن��و» ب��ـ  %15.01من
ر�أ�سمالها.ومتلك ني�سان  %15من
املجموعة دون �أن تتمتع بحق
الت�صويت يف جمعياتها العامة.
�أم��ا رينو فتملك  %43من ني�سان
بعدما �أنقذتها من الإفال�س قبل نحو
 20عام ًا.
وم��ن ناحية �أخ���رى ،تقدم حمامو
الرئي�س ال�سابق ل�رشكة «ني�سان»
كارلو�س غ�صن �أم�����س با�ستئناف
�ضد قرار رف�ض �إخالء �سبيل موكلهم
بكفالة ،يف الوقت الذي يواجه فيه
غ�صن  3اتهامات جديدة مبخالفات
مالية.ومنذ توقيفه املفاجئ يف
 19ن��وف��م�بر امل��ا���ض��ي يقبع جنم
�صناعة ال�سيارات يف مركز اعتقال
يف طوكيو ،وي��واج��ه مزاعم بعدم
الت�رصيح عن كامل مداخيله املالية
وحتميل ال�رشكة خ�سائره اخلا�صة.

 129.8مليار دوالر استثمارات الصين بالخارج عام 2018
قالت وزارة التجارة ال�صينية �إن اال�ستثمار ال�صيني
املبا�رش باخلارج ارتفع مبقدار  %4.2على �أ�سا�س
�سنوي ،لي�صل �إلى  129.83مليار دوالر يف عام
.2018وح�سب وك��ال��ة �أن��ب��اء ال�صني اجلديدة
«�شينخوا» ارتفع اال�ستثمار ال�صيني املبا�رش غري
املايل باخلارج بن�سبة  ،%0.3لي�صل �إلى 120.5
مليار دوالر.
وي�سعى ثاين �أكرب اقت�صاد يف العامل �إلى تقلي�ص
القيود على اال�ستثمار الأجنبي ،وتذليل امل�صاعب
التي تواجه ال�رشكات الأجنبية التي ت�ستثمر يف
بكني ،وفق ًا ملا �أك��ده ت�شوجن �شن وزير التجارة
ال�صيني يف مقابلة مع و�سائل الإعالم الر�سمية مطلع
الأ�سبوع احلايل.تواجه ال�رشكات ال�صينية خماطر

�أكرب عندما ت�ستثمر يف اخلارج ب�سبب ت�صاعد التوتر
مع الواليات املتحدة ،وتزايد التهديدات الأمنية
التي ت�شكلها اجلماعات الإرهابية ،كما حذر تقرير
لتقييم املخاطر.
وقال التقرير �إن التحديات كانت حادة ب�شكل خا�ص
يف البلدان الآ�سيوية والأفريقية ،التي هي يف �صميم
ا�سرتاتيجية التجارة والبنية التحتية العاملية
لل�صني «مبادرة احل��زام والطريق» ،كما توقعت
�أن تكثف الواليات املتحدة وحلفا�ؤها جهودها
ملواجهة النفوذ املتنامي لل�صني يف تلك الدول.
و�أ�ضاف التقرير ،الذي ن�رشته الرابطة ال�صينية
للتنمية والتخطيط اخلارجي ،وهي هيئة �شبه
ر�سمية تابعة للجنة التنمية والإ�صالح الوطنية

بال�صني� ،أن��ه على ال�صعيد الثنائي �ستوا�صل
الواليات املتحدة تعزيز جتارتها احلمائية ،من
خالل �سيا�سة «العزلة االقت�صادية» التي تتبعها
لكبح التنمية ال�صينية.كما �ست�صعد هجومها من
خالل «احل��رب التكنولوجية ال��ب��اردة» ،وتطبيق
تدابري �أكرث �رصامة ال�ستعرا�ض اال�ستثمار ،وت�شديد
الرقابة على الت�صدير� ،إ�ضافة �إيل �إجراء تكتيكات
ق�ضائية خارجية الحتواء ال�صني.
وتابع التقرير �أنه حتى �إذا كانت هناك هدنة م�ؤقتة،
يف الو�ضع املتوتر احلايل بني ال�صني والواليات
املتحدة يف التجارة ،ف�إن وا�شنطن �سوف ت�رسع
ا�سرتاتيجيتها يف املحيط الهادي و�أفريقيا للحد من
الت�أثريات اجليو�سيا�سية ال�صينية يف تلك الدول.

توقعات بنمو اقتصاد المغرب  %2.9هذا العام
قال �أحمد حلليمي رئي�س املندوبية
ال�سامية للتخطيط يف املغرب
�إن اقت�صاد ب�لاده من املتوقع �أن
ينمو بن�سبة  %2.9يف عام ،2019
بانخفا�ض طفيف عن العام املا�ضي،
حيث ال يزال يحركه الطلب املحلي.
وقال حلليمي يف م�ؤمتر �صحايف �إن
توقعات النمو جاءت بناء على عام
متو�سط املح�صول ،و�سعر للنفط
عند  67دوالرا للربميل.و�أ�ضاف
�أن منو املغرب ال يزال يعتمد على
الزراعة وهطول الأمطار.
وتابع �أنه على الرغم من املح�صول
اال�ستثنائي يف  ،2018منا االقت�صاد
 %3العام املا�ضي ،انخفا�ضا من
 %4.1يف  2017نظرا لهبوط يف
الن�شاط غري الزراعي وتراجع الطلب
اخلارجي.وجاء �إنتاج املغرب من
احل��ب��وب ال��ع��ام املا�ضي مرتفعا
على غري املعتاد عند  10.3ماليني
طن ،ويت�ضمن  4.91مليون طن من
القمح اللني ،و 2.42مليون طن من
القمح ال�صلد ،و 2.92ماليني طن من
ال�شعري.
و�أظهرت بيانات املندوبية ال�سامية
للتخطيط �أن الت�ضخم �سيرتاجع �إلى
 %1.2يف  ،2019من  %1.6العام
املا�ضي.و�سيتقل�ص عجز ميزان
املعامالت احلالية �إلى  %4.3من
الناجت املحلي الإجمايل يف ،2019

من  %4.5يف  ،2018على خلفية
هبوط طفيف يف العجز التجاري �إلى
 %18.1من الناجت املحلي الإجمايل،
من  %18.3العام املا�ضي.و�سي�صل
عجز امليزانية �إلى  %3.7يف ،2019
انخفا�ضا من  %3.9يف .2018ويف
ال�شهر املا�ضي ،وافق �صندوق النقد
الدويل على «خط وقاية و�سيولة»
للمغرب بنحو  2.97مليار دوالر،
ك�ضمان يف م��واج��ه��ة ال�صدمات
االقت�صادية.ومبوجب تلك االتفاقية
مع ال�صندوق ،وه��ي الرابعة من
نوعها منذ  ،2012ي�ستطيع املغرب
احل�صول على نحو  1.73مليار دوالر
يف العام الأول ،ح�سبما قال �صندوق
النقد.
وم���ن امل��ت��وق��ع �أي�����ض��ا �أن ي�صدر
املغرب �سندات �سيادية دولية هذا
العام.وتتوقع املندوبية ال�سامية
للتخطيط �أن يرتفع �إجمايل الدين
العام للمغرب �إلى  %82.5من الناجت
املحلي الإج��م��ايل يف  ،2019من
 %82.2يف .2018وقالت املندوبية
�إن املعرو�ض النقدي �سريتفع %4
يف  ،2019مت�سارعا من منو بلغ
 %3.5ال��ع��ام املا�ضي ،حيث من
املتوقع �أن تبلغ احتياطيات النقد
الأجنبي يف املغرب  235مليار درهم
يف  ،2019ارتفاعا من  230مليار
درهم يف .2018

 111مليار دوالر أرباح

 5بنوك أميركية العام الماضي

جنح �أكرب  6بنوك بالواليات املتحدة يف حتقيق �أرباح جتاوزت
 100مليار دوالر خالل العام املا�ضي ،لأول مرة يف تاريخها.
وحقق �أكرب  5بنوك يف الواليات املتحدة �أرباح ًا �أكرث من
 111مليار دوالر بنهاية العام املا�ضي ،قبل �أن يعلن بنك
«مورجان �ستانلي» نتائج �أعماله الف�صلية.
و�سجل جي.بي.مورجان وبنك�.أوف�.أمريكا �أرباح ًا قيا�سية
يف  ،2018بلغت  32.5مليار دوالر ،و 28.4مليار دوالر على
التوايل .كما حقق غولدمان �ساك�س و�سيتي غروب �أرباح ًا
بنحو  10.5مليارات دوالر ،و 18مليار دوالر على الرتتيب،
فيما �سجل «ويلز فارجو»  22.5مليار دوالر يف العام املا�ضي.
وجاء �صعود �أرباح ًا البنوك مع التخفي�ضات ال�رضبيبة وارتفاع
معدالت الفائدة وزيادة ال�صفقات� ،إلى جانب االزدهار يف قطاع
اخلدمات امل�رصفية للأفراد.

البالديوم يصعد إلى مستوى

قياسي جديد مع تراجع المعروض
 ...والذهب يستقر
ارتفع البالديوم �إلى م�ستوى
قيا�سي ج��دي��د �أم�����س ب�سبب
خماوف من انخفا�ض الإمدادات
مع زيادة الطلب على املعدن
امل�����س��ت��خ��دم يف �صناعة
ال�سيارات ،بينما ا�ستقر الذهب
يف ظل ارت��ف��اع ال���دوالر الذي
بدد �أثر توقعات بتوقف م�ؤقت
يف دورة رفع �أ�سعار الفائدة
الأم�يرك��ي��ة .وقفز البالديوم
يف املعامالت الفورية �إلى
 1366.50دوالر ًا للأوقية
«الأون�����ص��ة» قبل �أن يرتاجع
ليجري تداوله م�ستقرا عند

 1360.50دوالر وارتفع �سعر
املعدن مبا يقارب  % 8منذ
بداية ال�شهر .وا�ستقر �سعر
الذهب يف املعامالت الفورية
عند  1292.51دوالر ًا للأوقية،
بينما انخف�ض امل��ع��دن يف
العقود الأمريكية الآجلة بن�سبة
� % 0.1إل��ى  1292.40دوالر ًا
ل�ل�أوق��ي��ة.وم��ن ب�ين املعادن
النفي�سة الأخرى ،هبط البالتني
يف املعامالت الفورية % 0.9
�إلى  797.50دوالر ًا للأوقية،
كما نزلت الف�ضة � % 0.3إلى
 15.55دوالر ًا للأوقية.

اقتصاد

«نيكي» ينخفض بفعل حذر المستثمرين
« ...وتوبكس» يصعد بدعم «المركزي»
انخف�ض امل�ؤ�رش نيكي الياباين �أم�س ،مبددا مكا�سب
حققها يف وقت �سابق ،مع توخي امل�ستثمرين احلذر
ب�ش�أن �آفاق الأ�صول العالية املخاطر يف ظل ا�ستمرار
امل��خ��اوف املرتبطة بالنمو العاملي وتوترات
احلرب التجارية.
و�أغلق امل�ؤ�رش نيكي منخف�ضا � % 0.2إلى 20402.27
نقطة .وبدعم من �صعود وول �سرتيت ارتفع امل�ؤ�رش
الياباين القيا�سي يف بداية التعامالت � % 0.7إلى
 20571.75نقطة ،مبا يقل قليال عن �أعلى م�ستوى يف
� 4أ�سابيع الذي لأول �أم�سه يف منت�صف الأ�سبوع.
و�صعد نيكي نحو  % 8من �أدنى م�ستوى يف ثمانية
�أ�شهر يف نهاية دي�سمرب ،حني �أث��ر ع��زوف كبري
عن املخاطر على الأ���س��واق العاملية.ويف حني
�ساعد انتعا�ش الأ�سهم الأمريكية هذا ال�شهر ال�سوق
اليابانية على ا�ستعادة بع�ض املكا�سب ،يقول
حمللون �إنه ال توجد حمفزات كبرية تدفعها �إلى
موا�صلة ال�صعود.من جانب �آخر ،متكن امل�ؤ�رش
توبك�س الأو�سع نطاقا من االحتفاظ مبكا�سبه لينهي
اجلل�سة مرتفعا  % 0.35عند  1543.20نقطة.

ويقول متعاملون �إن «توبك�س» ارتفع يف ظل تكهنات
ب���أن بنك اليابان املركزي �سيدر�س يف اجتماعه
اخلا�ص بال�سيا�سة النقدية الأ�سبوع املقبل تغيري
تركيبة م�شرتياته من �صناديق امل�ؤ�رشات املتداولة
مع الرتكيز ب�شكل �أكرب على امل�ؤ�رش توبك�س املرتبط
بامل�ؤ�رش نيكي.
واقتفت البنوك وال�رشكات املالية الأخ��رى �أثر
املكا�سب التي حققتها نظريتها الأمريكية.
وارتفع �سهم جمموعة �سوميتومو ميت�سوي املالية
 % 0.9وزاد �سهم جمموعة ميت�سوبي�شي يو�.إف.
جيه املالية  % 0.8وارتفع �سهم بنك �شين�سي
.% 1
وانخف�ضت �أ�سهم �رشكات ال�سيارات بعد �أن قال
�سناتور جمهوري لل�صحافيني �إن الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب «مييل» للم�ضي قدما يف فر�ض ر�سوم
جمركية على ال�سيارات امل�ستوردة.
وتراجع �سهم تويوتا موتور  % 0.8وانخف�ض �سهم
هوندا موتور  % 0.1فيما �أغلق �سهم ني�سان موتور
على ارتفاع حمدود ن�سبته .% 0.1

جاكوبسن :الجنيه اإلسترليني والدوالر
حافظا على قيمتهما دون تغيير
ق��ال �ستني جاكوب�سن الرئي�س
التنفيذي ل�ش�ؤون اال�ستثمار لدى
�ساك�سو بنك كانت رئي�سة الوزراء
ً
�شاهدة
الربيطانية ت�يري��زا م��اي
على الرف�ض الكامل مل�رشوع قانون
«الربيك�سيت» املثري للجدل حتت
قبة الربملان الثالثاء املا�ضي يف
ظل �شعور �سائد بانعدام اليقني
حيال م�ستقبل ك��ل م��ن حكومتها
و«الربيك�سيت» بحد ذات���ه خالل
جل�سة الت�صويت على حجب الثقة.
و�أ�ضاف حافظ زوج العمالت اجلنيه
الإ�سرتليني الدوالر على قيمته دومنا
تغيري يذكر مع زيادة طفيفة خالل
امل�ساء لي�صل �إلى قيمة  1.2861يف
�أعقاب افتتاح ال�سوق.
و�أو���ض��ح نحن نتطلع لبيع زوج
العمالت اجلنيه الإ�سرتليني الدوالر
الأمريكي مقابل 1.2900/1.2880
بالنظر �إل���ى ك��ون ال�����س��وق متيل
للمبالغة يف تف�سري احتماالت
عدم خ��روج بريطانيا من االحتاد
الأوروبي «�إيقاف اخل�سائر عند 100
نقطة» .وتوقع �أن ت�شمل اخلطوة
الأكرث احتما ًال انتخابات عامة يتم
الإع�لان عنها قبل نهاية الأ�سبوع
القادم ،و�سيتم حتميل املحافظني

• ستني جاكوبسن

م�س�ؤولية الإخفاق يف تنفيذ ما �صوت
عليه اجلمهور الربيطاين و�سينظر
�إليهم كقوة مدمرة القت�صاد اململكة
امل��ت��ح��دة؛ ون��ح��ن ال ن���زال نعتقد
�أن اململكة املتحدة� ،إل��ى جانب
�أمل��ان��ي��ا ،تواجهان �أك�بر خماطر
الركود خالل عام  .2019التحليل
ف�شلت املحاولة الأخرية التي قامت
بها رئي�سة ال���وزراء م��اي لتمرير
�صفقة اخلروج ،حيث خ�رست 230
�صوت ًا .وتقبلت ماي الهزمية �إلى
جانب النقا�ش املتعلق بـ«ت�صويت

حجب الثقة .ويقول هرني مان�س
امل��ح��رر يف �صحيفة «فاينن�شال
ت��امي��ز» �أن  196نائب ًا م��ن حزب
املحافظني �صوتوا ل�صالح ماي،
ولكن � 118آخرين �صوتوا �ضدها.
و�صوت ثالثة نواب فقط من حزب
العمال ل�صالح مترير ال�صفقة مقابل
� 248صوتوا لإيقافها .وكما هو
متوقع� ،صوت كل من احلزب القومي
اال�سكتلندي « 35نائب ًا» واحلزب
الدميقراطي الوحدوي « 10نواب»
واحلزب الليربايل الدميقراطي «11
نائب ًا» �ضد �صفقة اخل��روج .وكان
القرار ب�أغلبية كبرية.
ومن ناحية «ت�صويت حجب الثقة»،
فمن املرجح �أن يف�شل بالإطاحة
باحلكومة ،ولكن االحتماالت تتزايد
ب���أن تدعو ماي لإج��راء انتخابات
عامة لأن «م�سالك الهروب» اخلا�صة
ً
مغلقة بالكامل .وباتت
بها �أ�صبحت
ماي تعاين من نق�ص يف ر�أ�سمالها
ال�سيا�سي يف ك��ل م��ن الربملان
و�أوروب���ا.وب���د�أ العديد م��ن قادة
االحت��اد الأوروب��ي بالفعل ت�صعيد
اال�ستعدادات خلروج �صلب� ،إال �أن
اح��ت��م��االت ح��دوث ذل��ك ال تتعدى
ن�سبة .%10

السعودية تعتزم طرح  12مشروع ًا
للطاقة النظيفة بـ 4مليارات دوالر
قال تركي ال�شهري رئي�س مكتب تطوير م�شاريع الطاقة
املتجددة بوزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية
ال�سعودية� ،إن الريا�ض تعتزم طرح  12م�رشوع ًا يف
قطاع الطاقة املتجددة خالل العام احل��ايل ،بقيمة
�إجمالية ت�صل �إلى  4مليارات دوالر بهدف حتفيز �أن�شطة
اال�ستثمار والت�صنيع والتطوير.
و�أ�ضاف ال�شهري �أن ال�سعودية ت�ستهدف �إنتاج 60
غيغاوات من الطاقة املتجددة بحلول عام  ،2030مبا
يف ذلك  40غيغاوات من الطاقة ال�شم�سية ال�ضوئية
و 16غيغاوات من طاقة رياح و 3غيغاوات من الطاقة
ال�شم�سية مركزة.و�أو�ضح �أن �إنتاج ال�سعودية من الطاقة
النظيفة بحلول عام � 2024سي�صل �إلى 27غيغاوات،
منها  20غيغاوات طاقة �شم�سية و7غيغاوات طاقة رياح
و 300ميجاوات طاقة �شم�سية مركزة.
وتعمل ال�سعودية على تنويع مزيج الطاقة ب�شكل كبري

عن طريق �إدخال الطاقة املتجددة والنووية� ،إ�ضافة
�إلى حتقيق تقدم م�ستقر يف تعزيز كفاءة نظام الطاقة
بال�سعودية ،مبا يف ذلك توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
كما ت�ؤ�س�س ال�سعودية مركز ًا لقدرات الطاقة املتجددة
تبلغ �سعته  200غيغاوات خالل العقد املقبل ،متتد عرب
�سل�سلة القيمة ب�أكملها من الت�صنيع املحلي �إلى تطوير
امل�شاريع حملي ًا ويف اخلارج .وتخطط ال�سعودية لبناء
 16مفاع ًال نووي ًا بتكلفة تزيد عن  80مليار دوالر خالل
العقدين املقبلني ،لإنتاج  17.6غيغاوات من الكهرباء،
�أي نحو  %10من حاجة ال�سعودية بحلول عام ،2032
وفق ًا للم�رشوع الوطني للطاقة النووية .وتعمل
احلكومة ال�سعودية مع �صندوق «ر�ؤية �سوفت بنك» على
تنفيذ م�شاريع عمالقة يف الطاقة ال�شم�سية قيمتها 200
مليار دوالر ،تت�ضمن بطاريات التخزين ومن�ش�أة لت�صنيع
الألواح ال�شم�سية يف ال�سعودية.

مشاركة أوروبية قوية في معرض عالم الورق «بايبر ورلد» بدبي
يحظى معر�ض ب��اي�بر ورل���د ال�رشق
الأو�سط ،كونه احلدث التجاري ومن�صة
التوا�صل الأب���رز ل�صناعة ال���ورق،
القرطا�سية ولوازم املكاتب يف ال�رشق
الأو���س��ط ،يحظى ع��ادة بح�ضور قوي
للعار�ضني الأوروبيني .ي�شارك م�صنعو
وموردي القارة ،الذين يدركون �أهمية
احلدث كمن�صة متكّ نهم من االنت�شار عرب
املنطقة الأو�سع ،بقوة يف معر�ض «بايرب
ورلد ال�رشق الأو�سط  ،»2019مبجموعة
وا�سعة من املنتجات التي تلبي ب�شكل
خا�ص تف�ضيالت ال�سوق الإقليمي.
مع تطور عامل الورق يف ال�رشق الأو�سط
الآن لي�صبح حدث ًا �شام ًال ي�ستوعب
ال�صناعات املرتبطة وه��ي الألعاب
واللعب وك��ذل��ك املنتجات اجللدية
الفاخرة والهدايا امل�ؤ�س�سية� ،أ�صبح
املعر�ض من�صة �أكرث جاذبية للعار�ضني
الأوروب��ي�ين احلري�صني على تعزيز

ت�أثريهم يف �أ�سواق املنطقة املزدحمة.
ومن انطالق معر�ض الأيام الثالثة يف
دبي خالل �شهر مار�س املقبل� ،سيتمكن
ال���زوار ال��ت��ج��اري��ون م��ن امل�شاركة
وال��ت��ع��ام��ل م��ع جمموعة ك��ب�يرة من
ال�رشكات الأوروبية لت�صنيع الورق،
منتجات امل��ك��ات��ب وح��ل��ول �أم��اك��ن
العمل والقرطا�سية ،كل ذلك يف مكان
واحد.
و�أو�ضحت الك�سندريا روبن�سون ،مدير
معر�ض بايرب ورل��د ال�رشق الأو�سط:
«دائ��م� ًا ما ي�شهد معر�ض بايرب ورلد
ح�ضور ًا قوي ًا من العار�ضني الأوروبيني
الذين يحر�صون على اال�ستفادة من
ال�سوق املربح واملتنامي للمنتجات
الورقية ول��وازم املكاتب باملنطقة،
وم���ن امل��ن��ت��ظ��ر �أن ت�����ش��ه��د ال����دورة
املقبلة م�شاركة �أق��وى من العار�ضني
الدوليني».

• جانب من املعرض

عملة إلكترونية تقفز %110

رغم خسائر األصول المشفرة

• عملة إلكترونية تقفز رغم خسائر األصول

قفزت عملة �إلكرتونية بنحو  %110خالل تعامالت
�أم�س على الرغم من اخل�سائر التي �سادت قائمة الأ�صول
امل�شفرة الكربى ،وارتفعت عملة «�أبولو كرن�سي»
بن�سبة  %109.1لت�صل �إلى  0.0022دوالر ،وتكون بذلك
�أكرب الفائزين يف �أول  100عملة رقمية.
وبلغت القيمة ال�سوقية للعملة االفرتا�ضية 32.73
مليون دوالر ما جعلها تقفز للمرتبة الأخرية يف قائمة
�أكرب  100عملة �إلكرتونية من حيث القيمة ال�سوقية.
وخ�لال تعامالت �أم�س �سجلت القيمة ال�سوقية
لكافة العمالت الإلكرتونية  121.25مليار دوالر
مقارنة مع م�ستوى  123.36مليار دوالر امل�سجل

يف تعامالت �أم�س
ويف غ�ضون ذلك ،ف�إن اخل�سائر كانت من ن�صيب كافة
العمالت الإلكرتونية اخلم�سة الأكرب من حيث القيمة
ال�سوقية.ويف نف�س التوقيت ،هبطت العملة رقم 1
عاملي ًا «البيتكوين» بن�سبة � %0.8إلى  3634.3دوالر
وبقيمة �سوقية بلغت  63.55مليار دوالر لتظل حمتفظة
بال�صدارة بدون مناف�س.كما �شهدت العملة التي حتل
يف الرتتيب الثاين «الريبل» انخفا�ض ًا بن�سبة %1.2
�إلى  0.3281دوالر ،وكذلك تراجعت عملة «الإيرثيوم»
ب�أكرث من � %1.9إل��ى  121.8دوالر لت�شغل املرتبة
الثالثة.

