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دبلوماسي إيراني يحذر الهند من إستبدال
النفط اإليراني

فيما الذهب ينخفض مع إرتفاع الدوالر مقابل اليوان

خام برنت يهبط أكثر من دوالرين بعد تهديد ترامب
وإعادة فتح موانئ ليبية

ح ّذر دبلوماسي ايراني في الهند المسؤولين في هذا البلد من إستبدال النفط االيراني بنفط
من اآلخرين كالسعودية وأميركا وغيرهما.
وق��ال مس��عود رضواني��ان راه حقي :انه إذا قامت نيودلهي باس��تبدال النف��ط االيراني بنفط من
بلدان أخرى كالسعودية وروسيا وأميركا وغيرها ،فانها ستحرم نفسها من امتيازات طهران .وأورد
موقع (هندو) عن الدبلوماسي رضوانيان ،الذي حضر في البرلمان الهندي ،انه قال ان ايران عملت
على مس��اعدة الهند في األوقات الضرورية في مجاالت اس��تراتيجية عديدة كالطاقة واالتصاالت،
إال أن وعود هذا البلد في االستثمار بتنمية ميناء جابهار االيراني لم تتحقق لحد اآلن.
وأوضح رضوانيان :في الجولة السابقة من الحظر األميركي في الفترة من  2012إلى 2015
 ،اتخ��ذت إي��ران أفض��ل الخطوات لتأمين إم��دادات النفط إلى الهند ،ومع ذلك إذا اس��تبدلت الهند
النف��ط اإليران��ي بنف��ط م��ن بل��دان أخرى لس��د حاجتها النفطي��ة البالغ��ة  ،%10فهذا يعن��ي هيمنة
الدوالر والحرمان من جميع االمتيازات التي قدمتها إيران لهذا البلد لحد اآلن.
واعتب��ر ه��ذا الدبلوماس��ي ان اي��ران م��ا ت��زال مص��دراً مناس��باً لس��د حاج��ات الهن��د م��ن النف��ط
والغاز السائل .وندّد بقرار أميركا األحادي الجانب في االنسحاب من اإلتفاق النووي ،موضحاً ان
واشنطن بهذا التصرف فرضت كلفة باهضة على كاهل بلدان العالم.

بدء تشغيل النظام اإللكتروني بني دائرتي جمارك البلدين

باكستان تعلن إستعدادها إلكمال مشروع خط أنبوب
الغاز اإليراني

انخف��ض خ��ام القي��اس العالم��ي مزي��ج برن��ت أكث��ر م��ن
دوالري��ن أم��س األربع��اء ،بعدم��ا ه��دد الرئي��س األمريك��ي دونالد
ترام��ب بف��رض رس��وم جدي��دة على الصي��ن ،وأعلنت ليبي��ا إعادة
فتح موانئ رئيسية لتصدير النفط.
وأدى التهديد بفرض رس��وم على س��لع صينية أخرى بقيمة
 200ملي��ار دوالر إل��ى انخف��اض أس��عار الس��لع األولي��ة وأس��واق
األس��هم ،م��ع تصاع��د التوت��رات التجاري��ة بين أكب��ر اقتصادين
ف��ي العال��م .ون��زل خ��ام برن��ت 06ر 2دوالر أو 61ر 2بالمئ��ة إل��ى
80ر 76دوالر للبرمي��ل قب��ل أن يرتف��ع قلي�ل ً
ا إل��ى 86ر 76دوالر
للبرمي��ل بانخف��اض ق��دره دوالري��ن بحل��ول الس��اعة 45ر09
بتوقي��ت غرينت��ش .وتراجع الخ��ام األمريكي الخفيف  75س��نتاً

إل��ى 36ر 73دوالر للبرمي��ل .ه��ذا وانخفض��ت أس��عار الذه��ب
ف��ي الوق��ت ال��ذي زاد في��ه ال��دوالر مقاب��ل الي��وان بع��د أن ه��ددت
الوالي��ات المتح��دة بف��رض رس��وم إضافي��ة عل��ى س��لع صيني��ة.
وبحلول الس��اعة 10ر 07بتوقي��ت غرينتش ،انخفض الذهب في
المعام�لات الفوري��ة 3ر 0بالمئ��ة إل��ى 43ر 1251دوالر لألوقي��ة
(األونص��ة) .وف��ي الجلس��ة الس��ابقة ،بل��غ المع��دن النفيس أدنى
مس��توى في أس��بوع عند 81ر 1246دوالر لألوقية .وهبط الذهب
ف��ي العق��ود األمريكية اآلجلة تس��ليم أغس��طس /آب 3ر 0بالمئة
إلى 30ر 1252دوالر لألوقية.
وهبط اليوان الصيني في األس��واق الخارجية إلى 6918ر6
للدوالر ،ليتراجع أكثر من 5ر 0بالمئة بالمقارنة مع مستوياته

ف��ي أواخ��ر التعام�لات األمريكية وليقترب من أدنى مس��توى في
 11ش��هراً عن��د 7344ر 6وال��ذي المس��ه ف��ي الثال��ث م��ن يوليو/
تموز .ويزيد ارتفاع العملة األمريكية تكلفة الذهب على حائزي
العمالت األخرى غير الدوالر المقوم به المعدن النفيس.
وبالنس��بة للمعادن النفيس��ة األخ��رى ،تراجعت الفضة 8ر0
بالمئ��ة إل��ى 92ر 15دوالر لألوقي��ة وهب��ط البالتي��ن 5ر 0بالمئ��ة
إلى 70ر 837دوالر لألوقية.
وف��ي وق��ت س��ابق م��ن الجلس��ة ،انخف��ض المعدن��ان ألدن��ى
مس��توياتهما من��ذ الثالث من يوليو /تم��وز .وانخفض البالديوم
4ر 0بالمئ��ة إل��ى 03ر 938دوالر لألوقي��ة بع��د أن هب��ط ألدن��ى
مستوى في أسبوعين عند 35ر 934دوالر.

أعل��ن نائ��ب رئي��س مجل��س الش��يوخ
الباكس��تاني ،سليم ماندوي واال ،رغبة بالده في
إكمال مش��روع إنش��اء خط أنب��وب الغاز (ايران-
باكستان) بأسرع وقت ممكن.
وخ�لال اجتماع��ه بالس��فير االيران��ي ل��دى
اس�لام آب��اد مه��دي هنردوس��ت ،أع��رب النائ��ب
الباكس��تاني ع��ن أمل��ه بأن يبصر هذا المش��روع
النور قريباً .وأكد واال على ضرورة رفع المستوى
التج��اري واالس��تثمارات بي��ن البلدي��ن ،وقال :ان
ه��ذا يخدم مصلح��ة البلدين وهو الس��بيل لفتح
خطوط جديدة للتجارة واالستثمار المشترك.
واعتب��ر نائ��ب رئي��س مجل��س الش��يوخ
الباكس��تاني وجهات النظر بين طهران واس�لام
آب��اد متقاربة تج��اه القضايا الدولي��ة واالقليمية
وهن��اك أرضية مالئم��ة لتطوير وتنمية العالقات
الثنائية بين البلدين ،مطالباً مجموعة الصداقة
البرلماني��ة الباكس��تانية-االيرانية وم��ن خالل
تب��ادل الوف��ود تنميته��ا نظ��راً للمش��تركات
الثقافي��ة والديني��ة واالقليمي��ة وانه��ا س��تدعم
االزدهار في المنطقة .
من جانبه ،قال السفير االيراني لدى اسالم
آباد :ان بإس��تطاعة ايران وباكس��تان ومن خالل

التعاون المشترك تطوير عالقاتهما بشكل مميز
عل��ى الصعيدي��ن الدول��ي واالقليم��ي .وأض��اف
هنردوس��ت :ان التج��ارة واالس��تثمار يع��ودان
بالفائ��دة عل��ى البلدي��ن ويؤدي��ان الى فت��ح أبواب
تعاون جديدة بينهما.
ف��ي س��ياق آخ��ر ،أعلن��ت دائ��رة الجم��ارك
االيراني��ة ع��ن ب��دء تش��غيل النظ��ام اإللكترون��ي
بي��ن دائ��رة الجم��ارك االيراني��ة ونظيرته��ا
الباكستانية.
وأضاف��ت دائ��رة الجمارك االيراني��ة ان أولى
ش��حنة أرس��لت ع��ن طري��ق النظ��ام اإللكترون��ي
المس��مى ب �ـ «»e-TIRمن دائرة جم��ارك مدينة
زاه��دان مرك��ز محافظ��ة سيس��تان وبلوجس��تان
جن��وب ش��رقي اي��ران ال��ى باكس��تان عب��ر معب��ر
ميرج��اوة الح��دودي .وس��يتم م��ن اآلن فصاع��داً
تب��ادل المعلوم��ات الجمركي��ة بش��أن ش��حنات
الترانزي��ت بي��ن دائرت��ي الجم��ارك االيراني��ة
والباكستانية عبر هذا النظام .
ويعتب��ر نظ��ام « »e-TIRمش��روع جدي��د
للمفوضي��ة األوروبي��ة انضم��ت إلي��ه ع��دد
م��ن ال��دول مث��ل الصي��ن والهن��د وجمهوري��ة
آذربايجان وباكستان .

راستاد ،على هامش املنتدى الدولي لتنمية الصادرات في بحر قزوين:

عضو لجنة األمن القومي:

الهند عازمة على إكمال مشروع جابهار رغم إنسحاب
أميركا من اإلتفاق النووي

العقوبات النفطية ضد إيران ستخلق أزمة
إقتصادية ألوروبا

طهران ويريفان يبحثان سبل تعزيز العالقات اإلقتصادية

قال عضو لجنة األمن القومي والسياس��ة الخارجية في مجلس الش��ورى اإلس�لامي :إن
العقوبات النفطية ضد إيران تس��بب أزمة اقتصادية في أوروبا وتقلب المعادالت االقتصادية
والسياسية في العالم.
وأض��اف ش��هروز برزك��ر كلش��اني ،ف��ي مقابلة م��ع وكالة أنب��اء الجمهورية االس�لامية (إرنا)،
أمس األربعاء :إنه إذا لم يتم تصدير النفط اإليراني إلى االتحاد األوروبي ودول مثل الهند والصين،
ف��ان النم��و االقتص��ادي ف��ي هذه الدول س��يتأثر أيضاً .وص��رح :انه في الوضع الحال��ي ،فان دول مثل
الهن��د والصي��ن وبل��دان ش��رق آس��يا تس��ير عل��ى طري��ق التنمي��ة ،وان العقوب��ات النفطي��ة ض��د إيران
س��تبطئ تط��ور ه��ذه ال��دول .وأض��اف :ان إي��ران تلع��ب دوراً هاماً في س��وق النف��ط العالمي ،وس��تبيع
نفطها في الجانب اآلمن رغم الضجة األمريكية.
كما أشار برزكر إلى الدبلوماسية اإليرانية الناجحة ،مضيفاً أن دبلوماسية النفط اإليرانية
س��تثبت للعال��م ،أن العال��م لي��س أح��ادي القط��ب وي��دار بحكمة جماعية .وأش��ار برزكر إل��ى الزيارة
األخيرة للرئيس روحاني إلى أوروبا ،وقال :إن إنسحاب أميركا األحادي الجانب من اإلتفاق النووي
قاد الرئيس إلى التوجه إلى أوروبا للتحقق من الوعود األوروبية.

إجتم��ع وزي��ر الطاق��ة االيران��ي رض��ا أردكانيان ،الذي ي��زور يريف��ان بصفته المبع��وث الخاص
لرئي��س الجمهوري��ة ،م��ع رئي��س أرميني��ا أرمي��ن سركيس��يان ،حي��ث بح��ث الجانب��ان س��بل تعزي��ز
العالقات اإلقتصادية بين البلدين.
وتن��اول اللق��اء أهمي��ة تفعي��ل منطق��ة أرس الح��رة االيراني��ة ومنطق��ة مغ��ري األرميني��ة
وتمتي��ن التع��اون ف��ي مج��ال الطاق��ة وتنفي��ذ الخ��ط الثال��ث لنق��ل الكهرب��اء وتنش��يط مم��ر
الش��مال-الجنوب وإزال��ة التل��وث م��ن نه��ر أرس .واعتب��ر أردكاني��ان التعام��ل األح��ادي األمريك��ي
ف��ي إنته��اك اإلتف��اق الن��ووي خرق �اً للقواني��ن الدولي��ة أدى إل��ى اإلجم��اع العالم��ي عل��ى دع��م
اإلتفاق النووي.
م��ن جانب��ه ،أش��ار سركيس��يان إل��ى العالق��ات العريق��ة الت��ي ترب��ط بي��ن البلدي��ن الصديقين،
وق �دّر دع��م إي��ران ألرميني��ا ف��ي القضاي��ا المختلف��ة .وق �دّم الرئي��س األرمين��ي دع��م ب�لاده لتعزي��ز
العالق��ات اإلقتصادي��ة بي��ن البلدي��ن عب��ر تنفي��ذ المش��اريع الحالي��ة بينهم��ا ،وأعل��ن رغب��ة
الحكوم��ة األرميني��ة الجدي��دة ف��ي القضاي��ا البيئي��ة ،مبدي �اً أمل��ه بإزال��ة التل��وث م��ن نه��ر ارس
إلى األبد.

ق��ال المدي��ر اإلداري لمؤسس��ة الموان��ئ والمالح��ة البحرية اإليرانية :إن مش��روع جابهار
يج��ري تنفي��ذه م��ن قبل الهند على الرغم من إنس��حاب أميركا من اإلتف��اق النووي ،والهند
مصممة على إتمامه.
وف��ي تصري��ح صحف��ي أم��س األربع��اء ،ق��ال محمد راس��تاد عل��ى هام��ش المنت��دى الدولي
لتنمي��ة الص��ادرات ف��ي بح��ر قزوي��ن في س��اري :م��ن المتوقع وفي أقل من ش��هر أن تبدأ ش��ركة
الموان��ئ الدولي��ة الهندي��ة (اي.بي.ج��ي.ال) عمليات تش��غيل ميناء جابهار .وأضاف :انه بس��بب
مشاكل في الضمان بين بنك إيران والهند ،فقد توقفت بعض العمليات التنفيذية للمشروع.
وق��ال راس��تاد :رغ��م انس��حاب أمي��ركا م��ن اإلتف��اق الن��ووي ،ال توجد مش��كلة ف��ي تنفيذ
ه��ذا المش��روع م��ن قبل الهن��د ،والبلد مصمم على تنفيذ المش��روع ،وحت��ى اآلن لم تطرح أي
مناقشات حول االنسحاب من المشروع.
علم �اً أن الحكوم��ة الهندي��ة كان��ت ق��د أعلنت ،ف��ي بيان ص��در عنها مؤخ��راً ،أنها تحاول
تش��غيل المراح��ل التطويري��ة بميناء جابهار في إيران المطل عل��ى بحر عمان بحلول 2019
رغم الحظر األميركي ضد طهران .وفي  24مايو  ،2016و ّقع زعماء إيران والهند وأفغانستان
إتفاقية اس��تراتيجية ثالثية حول إنش��اء ممر نقل وعبور دولي بين إيران والهند وأفغانستان،
والمعروف باسم (إتفاقية جابهار) ،بهدف تطوير دول آسيا الوسطى وشبه القارة الهندية.
ه��ذا وإنطلق��ت أعم��ال المنت��دى الدول��ي لتنمي��ة الصادرات ف��ي بحر قزوي��ن صباح أمس
األربع��اء ،وذل��ك ف��ي مدين��ة س��اري (ش��مال اي��ران) .ويس��تهدف المنت��دى مناقش��ة الف��رص
والتحديات التي تواجه تنمية الصادرات البحرية في بحر قزوين ،وذلك بمشاركة شخصيات
اقتصادية من ايران وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وآذربايجان وكازاخستان وجورجيا
وأفغانستان والهند.
وف��ي كلم��ة االفتت��اح ،أكد مدير منطقة مين��اء أميرآباد االقتصادي��ة الخاصة المطلة
على بحر قزوين ،أن المنطقة تستهدف بلوغ الصادرات مستوى  3مليارات دوالر عبر مينائها.
وأوضح بأن ميناء أميرآباد قد صدر أول شحنة إسمنت ومنتجات تعدينية الى جورجيا خالل
الش��هر الج��اري .وأض��اف :ان المين��اء يقع في ش��رق محافظ��ة مازندران (ش��مال) ويحوي 15
رصيف �اً وتبل��غ طاق��ة المناول��ة فيه 5ر 7ملي��ون طن س��نوياً ويعتبر الميناء الوحي��د المرتبط
بشبكة سكك الحديد االيرانية.
يشار الى أن ايران وكازاخستان وروسيا وآذربايجان وتركمانستان ،الدول الوحيدة التي
تطل على بحر قزوين.

تعيني مدير جديد لشركة
خطوط «آسمان» اإليرانية
ع ّين��ت ش��ركة صن��دوق المتقاعدي��ن
اإلس��تثمارية (حكومي��ة) ،محم��د كرجي،
مدي��راً تنفيذي �اً جدي��داً لش��ركة خط��وط
آسمان الجوية أمس األربعاء.

وت��م تعيي��ن المدي��ر الجدي��د خلف �اً
للمدي��ر التنفي��ذي الس��ابق حس��ن عالئ��ي
ال��ذي انتهت فترة مهامه .وأكدت ش��ركة
صن��دوق المتقاعدي��ن ،المالك��ة لش��ركة
آس��مان ،أن كرج��ي خ��دم في (آس��مان اير)
لنح��و  3عق��ود وت��درج ف��ي مناص��ب ع��دة،
منها مساعد التخطيط وتطوير األسطول
ومس��اعد الش��ؤون الفني��ة والهندس��ية
ومديرعام الصيانة.

وفد تجاري-تقني
إيراني يزور شرق
أفريقيا
يعت��زم مرك��ز العالقات الدولي��ة التابع
للمكتب العلمي والتقني لرئاسة الجمهورية
إرس��ال وف��د تجاري-تقني إلى ش��رق أفريقيا
نظ��راً لإلمكاني��ات العالي��ة الت��ي تتمت��ع بها
القارة السمراء الستقطاب التكنولوجيا.
ويعت��زم ه��ذا المرك��ز إيفاد وف��د مكون
م��ن الش��ركات العلمي��ة والتقني��ة الس��يما
ف��ي مج��االت الزراع��ة والصح��ة وتقني��ة
المعلوم��ات والمع��دات الصناعي��ة وم��واد
البن��اء والصناع��ات التعدينية إلى ثالث دول
أفريقية وهي اثيوبيا وأوغندا وكينيا.
ويتضم��ن ج��دول أعم��ال ه��ذه الزي��ارة
عق��د االجتماع��ات التجاري��ة المش��تركة
م��ع الش��ركات التجاري��ة األفريقي��ة وتفق��د
الش��ركات الصناعي��ة والتجاري��ة ف��ي ه��ذه
القارة .ومن المقرر أن تجري هذه الزيارة بدءاً
م��ن  3إلى  7س��بتمبر .ويتكون هذا الوفد من
نائ��ب الرئي��س اإليران��ي في الش��ؤون العلمية
والتقني��ة وممثلي��ن ع��ن وزارات الخارجي��ة
والصح��ة والجه��اد الزراع��ي .واثيوبي��ا ه��ي
المحطة األولى لزيارة الوفد اإليراني.

سوق الغاز املسال العاملية تحت سلطة إيران
تح��ت العن��وان أع�لاه ،كتب��ت الروس��ية ماري��ا
بيلوف��ا ،ح��ول دالالت تلمي��ح إي��ران بإغ�لاق مضي��ق
هرم��ز أمام ناقالت النفط والغاز ،وانعكاس مثل هذا
اإلجراء على السوق العالمية.
وج��اء ف��ي المق��ال :رداً عل��ى التهدي��د اإليران��ي
بوق��ف حرك��ة ناق�لات النف��ط عب��ر مضي��ق هرم��ز،
ذك��رت الواليات المتح��دة أن البحري��ة األميركية
س��توفر حرية المالحة هناك .ومع ذلك ،فان الحل
العس��كري بال��كاد ممك��ن .ببس��اطة ،ل��ن تم��ر ناقالت
النف��ط والغ��از بش��حناتها الخط��رة عب��ر منطق��ة
عملي��ات عس��كرية محتمل��ة ،ول��ن تواف��ق أي وكال��ة
على التأمين ضد مثل هذه المخاطر.
ولذل��ك ،يتعي��ن عل��ى البل��دان المس��توردة
والمس��تثمرين أن يحس��بوا المخاط��ر .يع��د مضي��ق
هرم��ز أكث��ر المم��رات المائي��ة ازدحاماً ف��ي العالم:
حوالي  %20من النفط العالمي المتداول وما يقرب
من  %30من الغاز الطبيعي المسال تمر عبره سنوياً.
وإذا كان لثماني��ة ماليي��ن م��ن أص��ل 5ر 18ملي��ون
برميل ،تنقل يومياً من خالله ،خطوط أنابيب بديلة
إلى األس��واق الخارجية (خطا أنابيب في الس��عودية،
وواحد في اإلمارات ،وواحد في العراق) ،فان الطريق
سيغلق أمام كل الغاز الطبيعي المسال المنتج في
المنطق��ة (حوال��ي  82مليون طن ف��ي العام ،)2017
بم��ا في ذل��ك اإلنتاج القط��ري (3ر 77مليون طن).
وألن س��وق الغ��از ،عل��ى عك��س النف��ط لم تنش��ئ بعد
آلي��ة لتأمي��ن مخ��زون اس��تراتيجي ،فس��د النق��ص

ف��ي كمي��ات الغ��از الطبيع��ي المس��ال ف��ي الس��وق
بس��رعة س��يكون ش��به مس��تحيل .آس��يا ،الت��ي تغطي
 %22م��ن احتياجاته��ا م��ن واردات الغ��از الطبيع��ي
المس��ال من الخلي��ج (الفارس��ي) ،وأوروبا التي تؤمن
 %33م��ن وارداته��ا م��ن الغ��از الطبيع��ي المس��ال عبر
مضيق هرمز ،س��تكونان في خط��ر .فاذا ما تم إغالق
المضيق ،ستشعر آسيا بنقص الغاز خالل أسبوعين،
وأوروبا خالل  16يوماً.
وس��وف يس��تفيد م��ن ذل��ك م��وردو الغ��از
األميرك��ي الطبيع��ي المس��ال وش��ركة (غازب��روم)

الروسية .واألميركيون سيتمكنون أخيراً من إخراج
اقتص��اد ص��ادرات الغاز إلى أوروبا من دائرة الخس��ارة
(وفق �اً لمحصل��ة الع��ام  ،2017خس��ر المص��درون
األميركي��ون حوال��ي  15دوالراً م��ن كل ط��ن م��ن
الغ��از الطبيع��ي المس��ال الم��و ّرد إلى أوروبا) .وس��وف
تتمك��ن ش��ركة (غازب��روم) ،بوصفها من الش��ركات
العالمي��ة القليل��ة الت��ي يمكنه��ا أن تعط��ي الس��وق
بسرعة كميات إضافية من الغاز ،ستتمكن من زيادة
حجم صادراتها من خطوط األنابيب إلى أوروبا ورفع
عائداتها بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

العمالت األكثر إستقرار ًا في العالم
كش��فت وكال��ة (بلومب��رغ) ،في تقرير نش��رته أم��س األربعاء،
ع��ن العم�لات األكث��ر اس��تقراراً ف��ي العال��م ،ف��ي وق��ت تثي��ر في��ه
التوت��رات التجارية قلق المس��تثمرين وتدفعهم نحو االس��تثمار في
المالذات اآلمنة.
واعتب��رت الوكال��ة ف��ي التقري��ر ،ال��ذي اس��تند لتحلي��ل
المجموعة المالية (جي بي مورغان) ،أن الدوالر السنغافوري والين

اليابان��ي والفرن��ك السويس��ري وال��دوالر األمريك��ي ه��ي العم�لات
األكثر أماناً واس��تقراراً في العالم ،في حال حدوث أزمة اقتصادية
عالمي��ة .وأض��ح (جي بي مورغان) أنه (عندم��ا يحدق الركود ،يبدأ
الدائنون المطالبة باسترجاع أموالهم من المقترضين .وفي العالم
ث�لاث عم�لات رئيس��ية من أص��ل أربع ،يمك��ن االعتم��اد عليها خالل
فت��رة الرك��ود ،وه��ي عم�لات دول تتمتع بمراكز قوية في األس��واق

األجنبي��ة) .وعل��ى صعي��د الت��داوالت ،ارتف��ع ال��دوالر األمريك��ي يوم
أم��س إلى أعلى مس��توى في نحو س��تة أش��هر ،مقابل الي��ن الياباني،
وصع��د بنس��بة 5ر %0إل��ى 35ر 111ي��ن .ولم يس��جل مؤش��ر الدوالر،
ال��ذي يقي��س أداء العمل��ة األمريكي��ة مقاب��ل س��لة عم�لات كب��رى
تغي��راً يذك��ر ،بع��د أن كان ق��د ارتف��ع بنس��بة 4ر %0ف��ي التعامالت
الصباحية ،وبلغ 475ر 94نقطة خالل ذروة جلسة األربعاء.

