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حركة االسهم

ارتفاع العجز التجاري للمغرب %18

نيسان تتوقع مبيعات قياسية بفضل 
نمو عالمي قوي

إيطاليا تستعد لضخ 15 مليار يورو 
في بنوك معتلة

الذهب يرتفع فوق أدنى مستوى لكن 
يتجه لسادس انخفاض أسبوعي

الدوالر يتماسك قرب أعلى 
مستوى في 14 عامًا

العجز  اإن  املغربي،   ال�رصف  قال مكتب 
اإىل  باملئة   18 زاد  للمغرب  التجاري 
مليار   16.43( درهم  مليار   166.03
دولر( يف الأ�شهر الأحد ع�رص الأوىل من 
عام  قبل  ذاتها  باملدة  مقارنة   2016

وذلك بفعل ارتفاع الواردات.
واردات  ارت��ف��اع  ال��ب��ي��ان��ات  واأظ��ه��رت 
 106.71 اإىل  باملئة   25.5 امل��ع��دات 
ال�شيارات  واردات  وارتفاع  درهم  مليار 

12.92 مليار. اإىل  31.8 باملئة 
وقفزت واردات القمح 37.5 باملئة عنها 
قبل �شنة لت�شل اإىل 11.22 مليار درهم 
بفعل  الثاين  ت�رصين  نوفمرب  نهاية  يف 

املحلي  باملح�شول  اأ���رّص  �شيئ  طق�س 
العام املا�شي.

الطاقة  واردات  ف��ات��ورة  وت��راج��ع��ت 
درهم  مليار   49.19 اإىل  باملئة   20
انخفا�س  بف�شل  عام  قبل  بها  مقارنة 
واملغرب  العاملية.  ال�شوق  يف  الأ�شعار 
�شمال  منطقة  يف  للطاقة  م�شتورد  اأكرب 

اأفريقيا.
وزادت ال�شادرات الإجمالية 1.4 باملئة 
مليار   203.18 اإىل  �شنوي  اأ�شا�س  على 
يف  باملئة   8.5 زي���ادة  بقيادة  دره��م 
مبيعات  وتراجعت  ال�شيارات.  �شادرات 
 35.76 اإىل  باملئة   12.5 الفو�شفات 
يف  الأ�شعار  انخفا�س  مع  درهم  مليار 

ال�شوق العاملية.

التنفيذي  الرئي�س  غ�شن  كارلو�س  ق��ال 
ل�شناعة  اليابانية  موتور  ني�شان  ل�رصكة 
مبيعات  �شتحقق  ال�رصكة  اإن  ال�شيارات، 
الطلب  ت��ع��زز  م��ع   2017 يف  قيا�شية 
ما  العاملي  القت�شاد  منو  حت�شن  بف�شل 
�شيعو�س اأثر تقلبات �شعر ال�رصف واأ�شواق 
من  واثق  اإنه  غ�شن  وقال  الأولية.  ال�شلع 
للرئي�س  الأمريكية  التجارة  �شيا�شة  اأن 
ت�شجيع  �شتوا�شل  ترامب  دونالد  املنتخب 
تنتج  حيث  املك�شيك  مع  القوية  العالقات 
الوليات  اإىل  للت�شدير  ال�شيارات  ني�شان 

املتحدة.
التكاليف  ارتفاع  خطر  من  خماوف  وثمة 

اإذا  الآخرين  ال�شيارات  و�شناع  لني�شان 
التفاو�س  باإعادة  بتعهداته  ترامب  اأوفى 
ع��ل��ى ات��ف��اق ال��ت��ج��ارة احل���رة لأم��ريك��ا 
على  ر�شوم  فر�س  اأو  )نافتا(  ال�شمالية 

ال�شيارات امل�شتوردة من املك�شيك.
العاملية  املبيعات  اأرق��ام  اأحدث  وبح�شب 
�شيارة  م��الي��ن   4.52 ني�شان  ب��اع��ت 
اإىل  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يناير  م��ن  و�شاحنة 
اأكتوبر ت�رصين الأول بعد اأن حققت مبيعات 

قيا�شية بلغت 5.42 مالين يف 2015.
واأبلغ غ�شن ال�شحفين "اأعتقد اأن 2017 
اأننا �شرنى منوا  اأعتقد  �شيكون عاما جيدا. 
�شناعة  يف  وخا�شة  معقول  اقت�شاديا 
رقما  �شنحقق  اأن��ن��ا  اأعتقد  ال�����ش��ي��ارات... 

قيا�شيا للمبيعات يف 2017."

قالت م�شادر اإن احلكومة الإيطالية ت�شتعد 
ل�شخ 15 مليار يورو يف مونتي دي با�شي 
مع م�شي  معتلة  اأخرى  وبنوك  �شيينا  دي 
ثالث اأكرب بنوك البالد ُقدمًا يف خطة اإنقاذ 
اأن  وا�شع  نطاق  على  املتوقع  من  خا�شة 

تف�شل.
 31 حتى  ال��ع��امل  يف  بنك  اأق���دم  واأم����ام 
دي�شمرب كانون الأول جلمع خم�شة مليارات 
يورو )5.2 مليار دولر( متويال راأ�شماليا 
اأو مواجهة تقلي�شه على يد البنك املركزي 
اأزمة  الأوروب��ي يف خطوة قد توقد �رصارة 
يف  نطاقا  اأو���ش��ع  و�شيا�شية  م�رصفية 

اإيطاليا.
احلكومة  اإن  مطلعان  م�����ش��دران  وق���ال 
مليار   15 ال�رصورة  اقت�شت  اإذا  �شت�شخ 
�شيينا  مدينة  مقره  ال��ذي  البنك  يف  ي��ورو 
وعدة بنوك اأخرى اأ�شغر للحوؤول دون ذلك.
دي  ب���وب���ولري  بنكا  اإن  م�����ش��در  وق���ال 
غري  املحلين  بنكا  وفينيتو  فيت�شنزا 
تدعمه  �شندوق  تدّخل  اللذين  املدرجن 
احل��ايل  ال��ع��ام  خ��الل  لإنقاذهما  ال��دول��ة 

�شينالن دعما حكوميا اأي�شا.
احلكومة  اإن  ريبوبليكا  �شحيفة  وقالت 
 22 يف  يورو  مليار  ع�رص  اخلم�شة  �شتتيح 
بنك  اأن  م�شيفة  الأول  ك��ان��ون  دي�شمرب 

كاريجي قد ي�شتفيد اأي�شا.

يف  م�شتوى  اأدن��ى  ف��وق  ال��ذه��ب،  ارتفع 
ع�رصة اأ�شهر ون�شف ال�شهر والذي �شجله يف 
والأ�شهم  الدولر  تراجع  مع  ال�شابقة  اجلل�شة 
خيمت  متقلب  اأ�شبوع  نهاية  يف  الأم��ريك��ي��ة 
)البنك  الحتادي  الحتياطي  اإ�شارة جمل�س  عليه 
املركزي الأمريكي( اإىل اأنه قد يرفع اأ�شعار الفائدة 
يف 2017 ملرات اأكرث من تلك التي كانت متوقعة يف 

ال�شابق.
ال�شعر  ارتفع  جرينت�س  بتوقيت   1930 ال�شاعة  وبحلول 
لالأوقية  دولراً   1135.16 اإىل  باملئة   0.6 للذهب  الفوري 
الأ�شفر  املعدن  �شجل  اخلمي�س  يوم  جل�شة  ويف  )الأون�شة(. 
اأقل �شعر له منذ الثاين من فرباير �شباط عند 1122.35 دولراً 

لالأوقية.
�شوب  ويتجه  الأ�شبوع  مدار  على  باملئة  اثنن  منخف�س  واملعدن 

خ�شارة اأ�شبوعية هي ال�شاد�شة له على التوايل.
 0.7 بن�شبة  ارتفاع  على  الآجلة  الأمريكية  الذهب  عقود  ت�شوية  وجرت 

باملئة عند 1137.40 دولراً لالأوقية.
ونزل الدولر من اأعلى م�شتوياته يف 14 عاما مقابل �شلة من العمالت والذي 

لدى  الأولية  ال�شلع  اأ�شواق  حملل  باتر�شون  وارن  وقال  اخلمي�س.  يوم  �شجله 
الحتياطي  جمل�س  قبل  من  الأ�شبوع  هذا  الفائدة  اأ�شعار  "رفع  اآي.اإن.ج��ي 
املقبل  العام  ب�شدة  الفائدة  اأ�شعار  رف��ع  ترجح  التي  والنظرة  الحت��ادي 

يجعالن ال�شورة �شلبية للذهب."
يف  الذهب  بيع  "طبيعة  ات�س.ا�س.بي.�شي  لدى  املحلل  �شتيل  جيم�س  وقال 
مل  البيع  لعل  مراكز...  وت�شييل  املك�شوف  على  بيع  اإىل  ت�شري  الأخرية  الآونة 

ي�شتنفد بعد."
 16.05 اإىل  باملئة   0.6 الف�شة  زادت  الأخ��رى  النفي�شة  املعادن  بن  ومن 

دولراً لالأوقية بعد اأن تراجعت اأكرث من خم�شة باملئة يوم اخلمي�س.
و�شعد البالتن 3.5 باملئة اإىل 924.80 دولراً بعد اأن نزل اإىل اأقل م�شتوى 

له منذ اأوائل فرباير �شباط يف اجلل�شة ال�شابقة.
وانخف�س البالديوم 1.5 باملئة اإىل 689.50 دولراً لالأوقية بعدما هبط اإىل 
اأدنى م�شتوى يف �شهر عند 677.25 دولراً لالأوقية. ويتجه املعدن اإىل اإنهاء 

الأ�شبوع على خ�شارة باأكرث من خم�شة باملئة.
وانخف�س الذهب عامليا لأقل م�شتوى له منذ 10 اأ�شهر، وخ�شائر باجلملة يف 
الأ�شواق الأ�شيوية واخلليجية، مع ارتفاع طفيف بالأ�شهم الأوروبية، تلك هى 
احلالة التى �شهدها القت�شاد العاملى، اخلمي�س، عقب اتخاذ جلنة ال�شيا�شات 
النقدية مبجل�س الحتياطى الحتادى "البنك املركزى الفيدراىل الأمريكي"، 
قرارا برفع اأ�شعار الفائدة مبقدار 25 نقطة اأ�شا�س %0.25، لترتاوح ما بن 

%0.5 و0.75%.

انخف�س الدولر مقابل �شلة من العمالت الرئي�شية، لكنه ما زال قرب اأعلى 
م�شتوى يف 14 عاما الذي لم�شه بعد اجتماع جمل�س الحتياطي الحتادي 
)البنك املركزي الأمريكي( الأربعاء املا�شي حيث كبح جني الأرباح �شعود 
الأمريكية  العملة  اأداء  يقي�س  الذي  الدولر  موؤ�رص  و�شجل  الأمريكية.  العملة 
 102.900 تعامالت  اأح��دث  يف  رئي�شية  عمالت  �شت  من  �شلة  مقابل 
يوم اخلمي�س عند  بلغه  والذي  14 عاما  اأعلى م�شتوى يف  قريبا من  ليظل 
103.560 لكن بانخفا�س ن�شبته 0.12 باملئة خالل اليوم. وارتفع املوؤ�رص 
1.2 يف املئة يوم اخلمي�س لي�شجل اأكرب مك�شب يومي بالن�شبة املئوية يف 
الفائدة  اأ�شعار  األأمريكي  املركزي  البنك  رفع  من  يوم  بعد  اأ�شهر  �شتة  نحو 
للمرة الأوىل يف عام. ومّلح جمل�س الحتياطي الحتادي اأي�شا اإىل اأنه من 
ارتفاعا من توقعات   2017 الفائدة ثالث مرات يف  اأ�شعار  املرجح زيادة 
بزيادتن يف حم�رص اجتماع املركزي يف �شبتمرب اأيلول. وقال حمللون اإن 
عمليات بيع جلني الأرباح قبل عطلة نهاية الأ�شبوع يف الوليات املتحدة 
العام حّدت  لنهاية  الدولرية مع الجتاه  ال�شيولة  بال�شغط على  وتوقعات 
من مكا�شب الدولر يوم اجلمعة. وارتفع اليورو يف اأحدث قراءة اأمام الدولر 
 14 نحو  م�شتوياته يف  اأدين  بلغ  اأن  بعد  دولر   1.0433 اإىل  باملئة   0.2
عاما عند 1.0364 دولر يوم اخلمي�س بينما انخف�س الدولر 0.2 باملئة 

اأمام العملة اليابانية اإىل 117.94 ين.

تراجع معدالت البطالة في بريطانيا بواقع 16 ألف وظيفة
تراجعت معدلت البطالة يف بريطانيا بواقع 16 األف 
لي�شل  الأول،  ت�رصين  حتى  اأ�شهر  ثالثة  خالل  وظيفة 
�شخ�شا،  مليون   1،62 اإىل  العمل  عن  العاطلن  عدد 
بح�شب مكتب الإح�شاءات الوطني يف اململكة املتحدة.
خالل  املئة  يف   4.8 عند  ثابتة  البطالة  ن�شبة  وظلت 

الفرتة نف�شها.
بخالف  الأ���ش��ب��وع��ي،  ال��دخ��ل  متو�شط  ارت��ف��ع  كما 
حتى  العام  خ��الل  املئة  يف   2.6 بواقع  ال��ع��الوات، 
اأكتوبر/ت�رصين الأول، الذي �ُشجلت فيه زيادة طفيفة 

عن ال�شهر ال�شابق.
وحتظى بريطانيا بواحدة من اأقل معدلت البطالة بن 

دول الحتاد الأوروبي.
اإىل رقم قيا�شي بلغ  العامالت  الن�شاء  ن�شبة  وارتفعت 

70 يف  بنحو  يقدر  توظيف  امراأة، مبعدل  مليون   15
معدلت  ت�شجيل  بدء  منذ  الأعلى  الن�شبة  وهي  املئة، 

التوظيف عام 1971.
واإجمال، بلغ عدد العاملن يف البالد 31،76 مليون 
امل�شتوى  ع��ن  طفيفة  انخفا�س  "بن�شبة  �شخ�شا، 
ذكر  ح�شبما  الأخرية"،  الآون��ة  يف  امل�شجل  القيا�شي 

ديفيد فرميان، كبري الإح�شائين يف املكتب.
واأ�شاف اأنه "على ما يبدو، �شهد �شوق العمل ثباتا يف 

الأ�شهر الأخرية."
الباحثن  اأع��داد  تراجع  اإىل  الإح�شائيات  ت�شري  كما 
اخلمول  معدل  ارتفاع  اإىل  اأدى  ما  عمل،  فر�س  عن 
غري  اأو  العاطلن  ن�شب  ي�شجل  ال��ذي  القت�شادي، 

املوؤهلن للعمل.
العاملة  العمرية  ال�رصيحة  يف  العاطلن  عدد  وبلغ 
األف   76 8.91 مليون �شخ�شا، بزيادة مقدارها  نحو 

�شخ�شا مقارنة بالفرتة نف�شها من العام املا�شي.
وقال اإيان �شربد�شون، كبري القت�شادين يف موؤ�ش�شة 
"بانثيون"، اإن "املزج بن اأ�شعف ن�شب التوظيف منذ 
منذ  لالأجور  ارتفاع  واأ���رصع   ،2015 عام  منت�شف 
لي�س  غالبا  الأمر  لكن  الده�شة.  مثري  يونيو/حزيران 

باخلطورة التي يبدو عليها."
ارتفاعا  اقت�شاديون  وخ��رباء  اجنلرتا  بنك  وتوقع 
خروج  ب�شاأن  الرتقب  حالة  و�شط  البطالة،  ن�شبة  يف 

بريطانيا من الحتاد الأوروبي.
�رصكات  اأن  اجلمعة  يوم  نتائجه  ُن�رصت  م�شح  واأظهر 
اأق��وى  �شجلت  بريطانيا  يف  التحويلية  ال�شناعات 
طلبيات يف نحو عامن واأنها تخطط لزيادة كبرية يف 
الأ�شعار يف اأوائل 2017 بعد الأثر ال�شلبي للت�شويت 
على  الأوروب��ي  الحتاد  من  بريطانيا  خروج  ل�شالح 

اجلنيه ال�شرتليني.

وحت�شنت دفاتر الطلبيات ال�شناعية ال�شهرية اخلا�شة 
دي�شمرب  يف  �شفر  اإىل  الربيطاين  ال�شناعة  باحتاد 
الثاين  ت�رصين  نوفمرب  يف   -3 م��ن  الأول  ك��ان��ون 
اقت�شاديون  وكان  �شهرا.   20 يف  م�شتوى  اأعلى  وهو 
دفاتر  انخفا�س  توقعوا  اآراءه��م  روي��رتز  ا�شتطلعت 

الطلبيات اإىل 5-.
بت�شجيل  التوقعات  الربيطاين  القت�شاد  وخالف 
تباطوؤ حاد بعد الت�شويت ل�شالح اخلروج من الحتاد 
الأوروبي يف يونيو حزيران وجرى رفع توقعات النمو 
اخلا�شة بالعام املقبل مبا يف ذلك تلك ال�شادرة عن 

بنك اإجنلرتا املركزي.
وقفزت قراءة م�شح احتاد ال�شناعة الربيطاين لالأ�شعار 
الأ�شهر  يف  امل�شنعون  يرفعها  اأن  املتوقع  من  التي 
الثالثة املقبلة اإىل 26+ من 19+ يف نوفمرب ت�رصين 
الثاين لت�شجل اأعلى م�شتوى منذ يونيو حزيران 2011. 

اإىل  الت�شخم  اإجنلرتا املركزي توقع زيادة  وكان بنك 
م�شتوى ذروة عند 2.8 يف املئة يف الن�شف الأول من 

1.2 يف املئة. اأحدث قراءة عند  2018 ارتفاعا من 
وانخف�س مقيا�س احتاد ال�شناعة الربيطاين لطلبيات 
و�شجلت   -11 من   -15 اإىل  الثاين  لل�شهر  الت�شدير 
الثالثة  الأ�شهر  الإنتاج على مدى  التوقعات لإجمايل 

املقبلة انخفا�شا طفيفا اإىل 21+ من 24+.
منذ  معدلتها  لأعلى  املالب�س  اأ�شعار  ارتفاع  و�شاعد 
بريطانيا  يف  الت�شخم  ن�شبة  زي��ادة  يف  �شنوات  �شت 
اإىل 1.2 يف املئة يف نوفمرب/ت�رصين الثاين املا�شي 

مقابل 0.9 يف املئة يف اأكتوبر/ت�رصين الأول.
و�شجل موؤ�رص الأ�شعار ال�شتهالكية ل�شهر نوفمرب اأعلى 
 2014 عام  الأول  اأكتوبر/ت�رصين  منذ  له  م�شتوى 

حينما بلغ 1.3 يف املئة.
اإن  بريطانيا  يف  الوطني  الإح�شاءات  مكتب  وق��ال 

الرتفاع  ه��ذا  يف  ال�شبب  هي  الوقود  اأ�شعار  زي��ادة 
الزيادة  لكن هذه  بقليل،  املتوقع  اأعلى من  الذي جاء 
اأ�شعار تذاكر  يف الت�شخم قابلها انخفا�س جزئي يف 

الطريان.
مكتب  يف  الت�شخم  ق�شم  رئي�س  بري�شتود  مايك  وقال 
ل�شهر  الطفيف  "ال�شعود  اإن  الوطنية  الإح�����ش��اءات 
�شغط  من  قلل  الأ�شرتليني  اجلنيه  قيمة  يف  نوفمرب 
اخلام،  امل��واد  ت�شتورد  التي  ال�رصكات  على  الت�شخم 
ما  وهو  ارتفاعها  وا�شلت  ال�شتهالكية  الأ�شعار  لكن 

ُيعزا جزئيا اإىل ارتفاع قيمة املالب�س والوقود."
القت�شاد  يف  اخل���رباء  كبري  اأرت�����رص  ه���وارد  وق���ال 
اإن  ماركت"  ا�س  ات�س  "اي  موؤ�ش�شة  لدى  الربيطاين 
اأ�شعار املالب�س و�شلوك امل�شتهلكن اأي�شا كان "غريبا 
اأثر  ما  وهو  الأخ��رية،  الأ�شهر  خا�س" يف  ب�شكل  جدا 

يف توقيتات اخل�شومات من جانب جتار التجزئة.

االتحاد األوروبي يوافق على تمديد العقوبات 
على روسيا حتى منتصف 2017

اخلمي�س  يوم  اتفقوا  الأوروب��ي  الحتاد  زعماء  اإن  دبلوما�شيون  قال 
على متديد العقوبات القت�شادية التي يفر�شها الحتاد على رو�شيا 
منت�شف  حتى  اأ�شهر  �شتة  ملدة  اأوكرانيا  يف  ال�شطرابات  ب�شبب 

. 2017
واأ�شافوا اأن القرار كان متوقعا واأن العملية الر�شمية لتمديد العقوبات 
التي ت�شمل الدفاع والطاقة والقطاع امل�رصيف يف رو�شيا �شتحدث يف 

ال�شبوع املقبل.
نرحب  "نحن  بيان  يف  بورو�شينكو  بيرتو  الأوك��راين  الرئي�س  وقال 
العقوبات  لتمديد  بالإجماع  الأوروب��ي  الحتاد  اتخذه  الذي  بالقرار 

القت�شادية �شد رو�شيا."
واأ�شاد بوحدة وت�شامن الزعماء الأوروبين مع اأوكرانيا "ل�شتعادة 

�شيادتها ووحدة اأرا�شيها."
اأن �شمت �شبه  العقوبات على رو�شيا بعد  وفر�س الحتاد الوروبي 
جزيرة القرم الأوكرانية يف 2014 و�شاعفها مع ا�شتمرار مو�شكو يف 

دعم مترد انف�شايل يف �رصق اأوكرانيا.
واأدى ال�رصاع الذي مل يتم حله حتى الآن اإىل مقتل قرابة 

10 اآلف �شخ�س.
ويبعث هذا القرار باإ�شارة اأي�شا اىل الرئي�س الأمريكي 

 20 ال�شلطة يف  يتوىل  الذي  ترامب  دونالد  املنتخب 
الأوروب��ي  الحت��اد  قلق  واأث��ار  الثاين  كانون  يناير 

بوعوده بال�شعي للتقارب مع رو�شيا.
"كان  الأوروب��ي  بالحتاد  كبري  م�شوؤول  وقال 

فيما  للغاية  �شيئة  ب��اإ���ش��ارة  �شيبعث  الأم���ر 
التمديد  هذا  جتنبنا  كنا  لو  برتامب  يتعلق 

)للعقوبات( اأو مددناها ملدة اأق�رص."
وك��ان��ت ب��ول��ن��دا م��ن ب��ن دول الحت��اد 

اأطول  متديد  يف  ترغب  التي  الأوروب��ي 
للعقوبات لكن اإيطاليا كان لها �شوت 

بارز يف الحتاد يف الدعوة اىل اإعادة 
الروابط التجارية مع مو�شكو.

التي  التهديدات  من  الرغم  وعلى 
الحت��اد  زعماء  بع�س  اأطلقها 

ت�رصين  اأكتوبر  يف  الأوروب��ي 
الحت��اد  جتنب  فقد  الأول 

فر�س عقوبات جديدة على 
رو�شيا ب�شاأن ال�رصاع يف 

�شوريا.
و���ش��ج��ل��ت الأ����ش���ه���م 

مكا�شب  الأوروب��ي��ة 
ل��الأ���ش��ب��وع ال��ث��اين 

ي������وم اجل��م��ع��ة 
تكهنات  و���ش��ط 

دمج  بعملية 
وا���ش��ت��ح��واذ 

ل�رصكة اأكتيليون املتخ�ش�شة يف �شناعة الدواء وارتفاع اأ�شهم قطاع 
اأعلى  قرب  البقاء  على  للمنطقة  القيا�شي  املوؤ�رص  �شاعد  ما  النفط 

م�شتوى يف 11 �شهرا.
وانخفا�س  ارتفاع  الأوروبي بن   600 �شتوك�س  اأداء موؤ�رص  وتباين 
لكنه اأغلق مرتفعا 0.3 باملئة. وزاد املوؤ�رص �شتة باملئة يف الأ�شبوعن 

املا�شين بدعم من �شعود اأ�شهم القطاع امل�رصيف.
جديدا  قيا�شيا  م�شتوى  م�شّجال  باملئة   10.5 اأكتيليون  �شهم  وقفز 

ليت�شدر قائمة الرابحن على موؤ�رص �شتوك�س.
الفرن�شية  اأن املناف�شة  اأ�شخا�س مطلعن  ونقلت وكالة بلومربج عن 
�شانويف تتباحث ب�شاأن �شعر يبلغ نحو 275 دولرا لل�شهم لال�شتحواذ 
على ال�رصكة ال�شوي�رصية املتخ�ش�شة يف �شناعة الدواء يف �شفقة قد 

تتم الأ�شبوع املقبل.
بارتفاع  الرابحة  القطاعات  قائمة  النفط  �رصكات  اأ�شهم  وت�شدرت 
 2015 اأعلى م�شتوى منذ يونيو حزيران  1.5 باملئة لت�شجل  ن�شبته 
التزام  على  اإ�شارات  من  بدعم  الأ�شا�شية  النفط  اأ�شعار  ارتفاع  بعد 

املنتجن باتفاق عاملي لتخفي�س الإنتاج.
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