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حركة االسهم

كوريا الجنوبية تعاقب من يحاولون 
زعزعة األسواق

البنك الدولي يمنح األردن قرضًا جديدًا 
بقيمة 250 مليون دوالر

الحكومة األسترالية تسمح ببناء مطار دولي 
ثان في سيدني

أمير الكويت: تخفيض اإلنفاق العام 
أصبح أمرًا حتميًا

سحب األوراق المالية من فئة 100 
بوليفار من التداول في فنزويال

يف  املالية  اخل��دم��ات  جلنة  رئي�س  ق��ال 
اإن جلنة  يوجن،  اجلنوبية مي جوجن  كوريا 
�شخ�س  اأي  �شتعاقب  املالية  ال��رق��اب��ة 
ن�رش  خالل  من  الأ���ش��واق  زعزعة  يحاول 
غري  معامالت  يف  النخراط  اأو  �شائعات 
�شليمة و�شط حالة عدم اليقني احلالية يف 

ال�شوق.
وجاء حتذير اللجنة امل�شوؤولة عن الرقابة 
ملناق�شة  �شول  يف  اجتماع  بعد  املالية 
و�شع الأ�شواق املالية يف اأعقاب ت�شويت 

البالد  رئي�شة  م�شاءلة  ل�شالح  الربملان 
باك جون هاي يوم اجلمعة.

�شوق  اقت�شاد  اجلنوبية  كوريا  متتلك  و 
اإىل  وفقًا  عاملًيا  ع�رش  اخلام�س  ترتيبه 
ع�رش  وال��ث��اين  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت 
ما  وه��ذا  ال�رشائية،  القدرة  تعادل  وف��ق 
جمموعة  �شمن  اجلنوبية  كوريا  يجعل 
الع�رشين لأكرب اقت�شادات العامل، ت�شنف 
املتقدمة  البلدان  �شمن  اجلنوبية  كوريا 
وهي  الدخل،  عالية  املتقدمة  والأ�شواق 
القت�شادي  التعاون  منظمة  يف  ع�شو 

والتنمية.

بقيمة   ، مي�رشرّ قر�س  على  الأردن  ح�شل 
ال��دويل  البنك  من  دولر  مليون   250
لإ�شالح  التنمية  "�شيا�شة  دعم  اإطار  يف 

قطاعي املياه والطاقة.
لدعم  �شيوجه  ال���ذي  ال��ق��ر���س  وي��ه��دف 
القدرة  حت�شني  اإىل  احلايل  العام  موازنة 
كفاءة  رف��ع  نتيجة  واملكا�شب  املالية 
ال��ع��م��ل يف ق��ط��اع��ي ال��ط��اق��ة وامل��ي��اه 
التخطيط  وزي��ر  وبح�شب  الأردن.   يف 
جنيب  عماد  املهند�س  الدويل  والتعاون 
ب�رشوطه  ال��ق��ر���س  مي��ت��از  ال��ف��اخ��وري، 
ت�شديد  و�شيتم  ج��دا،  املي�رشة  التمويلية 
القر�س على مدى 35 عامًا.  واأو�شح اأن 

الربنامج �شيوفر مبلغ 250 مليون دولر 
ت�رشف على دفعة واحدة، ومن املتوقع 
بالكامل  قيمتها  وحت��وي��ل  ���رشف��ه��ا 
احل��ايل،  العام  نهاية  قبل  اخلزينة  اإىل 
التمويلية  الفجوة  تغطية  يف  لي�شهم 
ب�شكل  الأردن  اقت�شاد  ويعتمد  للموازنة. 
والتجارة  اخلدمات  قطاع  على  رئي�شي 
ال�شناعات  بع�س  وعلى  وال�شياحة، 
ال���ش��ت��خ��راج��ي��ة ك��الأ���ش��م��دة والأدوي����ة 
فالأردن فقري باملوارد الطبيعية، وتوجد 
مناجم الفو�شفات جنوب اململكة، جاعلة 
من الأردن ثالث اأكرب م�شدرّر لهذه املادة 
اأهم املوارد امل�شتخرجة  يف العامل، ومن 
الأخ����رى ال��ب��وت��ا���س والأم����الح وال��غ��از 

الطبيعي واحلجر الكل�شي.

على  الثنني  ال�شرتالية  احلكومة  وافقت 
نحو  بعد  �شيدين  يف  ثان  دويل  مطار  بناء 
املن�شاأة  ب�شاأن هذه  الرتدد  �شنوات من  ع�رش 
التي �شت�شتقبل مبدئيا ع�رشة ماليني م�شافر 

�شنويا.
على  ترنبول  مالكومل  الوزراء  رئي�س  ووافق 
بدء العمال يف موقع بادجرييز كريك الذي 
ال�شاحية  يف  طويلة  مدة  منذ  اختياره  مت 
ان يفتتح املطار  ل�شيدين. ويفرت�س  الغربية 
2020 ما �شي�شمح  ابتداًء من منت�شف عام 
كينغ�شفورد  مطار  ع��ن  ال�شغط  بتخفيف 

�شميث الذي ي�شكل البوابة الرئي�شية للدخول 
اىل ا�شرتاليا وبلغ احلد الق�شى من طاقته.

وقال ترنبول ان "احلاجة اىل مطار يف غرب 
هذه  ان  موؤكدا  �شنوات"،  منذ  اكيدة  �شيدين 

املن�شاأة �شتكون مركز جذب لال�شتثمارات.
العمل و�شنبني هذا املطار.  "�شنبداأ  وا�شاف 
الوظائف  من  الآلف  ع�رشات  خلق  �شيتم 
غرب  يف  القت�شادية  الفر�س  �شيعزز  وهذا 
مدرج  �شيبنى  اوىل،  مرحلة  ويف  �شيدين". 
ايربا�س  ط��ائ��رات  ا�شتقبال  ميكنه  هبوط 
م�شافر،  ماليني  ع�رشة  بطاقة  ايه380-، 
على  ���رشوري��ا  ث��ان  م��درج  بناء  و�شيكون 

الرجح بحلول 2050.

الأحمد  �شباح  ال�شيخ  الكويت  اأمري  قال 
اجلابر ال�شباح، اإن خيار تخفي�س الإنفاق 
هبوط  ظل  يف  حتميا"  "اأمرا  اأ�شبح  العام 

اأ�شعار النفط وت�رشر امليزانية العامة منه.
افتتاح  يف  األقاها  كلمة  يف  الكويت  اأمري  وقال 
اأن  بودي  "ما كان  )الربملان( اجلديد  الأمة  جمل�س 
ياأتي يوم اأطلب منكم فيه التخلي عن �شيء من الوفرة 
واثق من  لكم ولكنني  اأن تظل  التي حر�شت دوما على 
اأنكم ل تقلون عن اآبائكم واأجدادكم حبا للكويت ووفاًء لها 

وا�شتعدادا للت�شحية من اأجلها." 
هبوط  جراء  من  كثريا  اأوبك  منظمة  ع�شو  الكويت  وت�رشرت 
العامة  امليزانية  فاإن  لت�رشيحات حكومية  النفط، وطبقا  اأ�شعار 
 31.1( دينار  مليون   9.5 مقداره  عجزا  ت�شجل  اأن  يتوقع  للدولة 
تنتهي  التي   2016-2017 احلالية  املالية  لل�شنة  دولر(  مليون 
يف 31 مار�س اآذار. وتعمل الكويت على ا�شتدانة خم�شة مليارات دينار 

لتمويل عجز امليزانية العامة لل�شنة املالية احلالية.
وح�شلت احلكومة يف يونيو حزيران على موافقة الربملان على اخلطة التي 
بوثيقة  وعرفت  املتو�شط  املدى  على  القت�شاد  اأو�شاع  لإ�شالح  اأعلنتها 

الإ�شالح القت�شادي وتهدف اإىل اإ�شالح امليزانية العامة واإعادة ر�شم دور 
الدولة يف القت�شاد وزيادة دور القطاع اخلا�س وتفعيل م�شاركة املواطنني 

يف متلك امل�رشوعات العامة واإ�شالح �شوق العمل.
وعد الأمري اأن التحدي املتمثل يف "النخفا�س الهائل يف اإيرادات الدولة من 
جراء انهيار اأ�شعار النفط" هو التحدي الثاين الذي يواجه الكويت بعد التحدي 
ملعاجلته  فعالة  اإج��راءات  اتخاذ  اإىل  املبادرة  من  مفر  "ل  وق��ال  الأمني. 
والتخفيف من اآثاره، واإنني على ثقة من اأن جمل�شكم املوقر واإخواين واأبنائي 
اأمرا حتميا من  اأ�شبح  اأن تخفي�س الإنفاق العام  املواطنني جميعا يدركون 
الهدر  ووقف  العامة  املوازنة  يف  اخللل  لإ�شالح  املدرو�شة  التدابري  خالل 

وا�شتنزاف مواردنا الوطنية وتوجيهها نحو غاياتها ال�شحيحة."
واأكد اأهمية اأن يتم هذا الأمر "مع احلر�س على التخفيف عن كاهل حمدودي 

الدخل ومراعاة العدالة الجتماعية."
ي�شكل  الثاين املا�شي برملانا جديدا  الكويتيون يف نوفمرب ت�رشين  وانتخب 
نواب املعار�شة الإ�شالمية والليربالية وامل�شتقلون نحو ن�شف عدد اأع�شائه 
اخلم�شني يف اقرتاع يرى الكويتيون اأنه ميثل ا�شتفتاًء على اإجراءات التق�شف 

التي جاءت نتيجة لنخفا�س اأ�شعار النفط العاملية.
وقال ال�شيخ ال�شباح "يف ظل الأو�شاع الراهنة عامليا واإقليميا من حولنا.. 
اجلميع  يدرك  اأن  ويجب  املهم  على  الأهم  وتقدمي  الأولويات  التزام  ينبغي 
الكويت  التك�شب على ح�شاب م�شلحة  اأو  ال�شيا�شي  الرتف  لي�س وقت  اأن هذا 

العليا".

وقع الرئي�س الفنزويلي نيكول�س مادورو، على مر�شوم طوارئ اقت�شادية 
بوليفار،   100 اأي  حاليا،  املتداولة  املالية  الأوراق  من  فئة  اأكرب  ل�شحب 
من التداول خالل 72 �شاعة. وقال مادورو يف مداخلة متلفزة اإنه انطالقا 
هذا،  القت�شادية  الطوارئ  مر�شوم  خالل  ومن  الد�شتورية،  حقوقي  "من 
ال�شاعات  خالل  التداول  من  بوليفار   100 فئة  من  الأوراق  �شحب  قررت 
مليارات من  اأن  اإثر حتقيق ك�شف  الإجراء،  اتخذ هذا  وقد  املقبلة".  ال�72 
مافيات  اأيدي  "يف  موجودة  بوليفار،   100 فئة  من  الفنزويلية،  العملة 
الرئي�س  اأو�شح  ما  على  كولومبيا"  من  انطالقا  توجيهها  يتم  دولية 
"اأنه يجب �شحق املافيات!"، طالبا اتخاذ  الفنزويلي. و�شدد مادورو على 
"اأق�شى عقوبة" يف حق جميع امل�شوؤولني عن هذه الأعمال غري امل�رشوعة.  
وكان الرئي�س الفنزويلي قد اأعلن قبل اأيام اأنه يف مواجهة نق�س ال�شيولة 
وازدياد الت�شخم، �شي�شدر البنك املركزي يف فنزويال اأوراقا نقدية جديدة 
من فئتي 500 و5000 بوليفار. وقال اإن الفئتني اجلديدتني �شتو�شعان 
ل�رشاء قطعة  بالكاد تكفي  بوليفار   100 فئة  اأن  التداول، علما  قريبا يف 
حلوى. ويتزامن ذلك مع تدهور يف قيمة البوليفار الذي خ�رش يف الأ�شهر 
الثالثة الأخرية 75 يف املئة من قيمته مقابل الدولر الأمريكي، ف�شال عن 
ت�شخم هائل توقع �شندوق النقد الدويل اأن يناهز ال� 475 يف املئة خالل 

العام احلايل و1660 يف املئة العام املقبل. 

صعود أسهم السعودية وقطر بعد خفض إنتاج النفط
مكا�شب  وقطر  ال�شعودية  يف  الأ�شهم  اأ�شواق  حققت 
وا�شعة النطاق، بعد يوم من تو�شل منتجي النفط من 
اأوبك وخارجها اإىل اتفاق هو الأول لهم منذ 2001 

لكبح اإنتاج النفط معا يف م�شعى لرفع الأ�شعار.
ومل يت�شح بعد ما اإذا كانت اأ�شعار النفط �شرتتفع اأكرث 
كثريون  �شناديق  مديرو  ويعتقد  لالتفاق  ا�شتجابة 
اأن اأ�شهم البرتوكيماويات ال�شعودية اأ�شبحت م�شعرة 
ال�شتة  الأ�شابيع  يف  انتعا�شها  بعد  ع��ادل  ت�شعريا 
�رشاًء جديدا  النفط دعم  اتفاق منتجي  لكن  الأخرية. 
 1.1 ال�شعودي  العام  امل��وؤ���رش  لريتفع  الأ�شهم  يف 
باملئة اإىل 7198 نقطة م�شجال اأعلى اإقفال له خالل 

العام احلايل ويف معامالت كثيفة.
ال�شعودي  البرتوكيماويات  قطاع  موؤ�رش  و�شعد 

2.4 باملئة اإذ قد يعزز ارتفاع اأ�شعار النفط هوام�س 
العاملية  ال�شعودية  ال�رشكة  �شهم  وارت��ف��ع  ال��رب��ح. 
للبرتوكيماويات )�شبكيم( اأربعة باملئة بعد اأن قالت 
عت عقدا مع اإي تيك الكورية  اإن �رشكة تابعة لها وقرّ
ري��ال  مليون   542.6 بقيمة  مل�����رشوع  اجلنوبية 
يف  العمليات  كفاءة  لرفع  دولر(  مليون   144.6(

م�شنع ميثانول لها يف اجلبيل.
الأق�شى  باحلد  لالإن�شاءات  اخل�رشي  �شهم  وقفز 
اإىل  كثيفة  م��ع��ام��الت  يف  باملئة  ع�����رشة  ال��ي��وم��ي 
الفنية  املقاومة  م�شتوى  من  مقرتبا  ريال   12.95

الرئي�شي عند ذروة مايو اأيار 13.10 ريال.
موؤ�رشات  بف�شل  الأخرية  الأيام  يف  الأ�شهم  تدعمت 
لقطاع  متاأخرة  م�شتحقات  ت�شدد  احلكومة  اأن  على 
اإىل  ي�شاعد اخل�رشي مبا�رشة  الإن�شاءات وهو ما قد 
جانب الدعم غري املبا�رش املتمثل يف حت�شني ال�شيولة 

يف  املعطلة  امل�شاريع  بع�س  وم�شاعدة  بالقت�شاد 
على  النفط  اأ�شعار  ارتفاع  ي�شهل  وقد  قدما.  امل�شي 

احلكومة تدبري الأموال لتلك املدفوعات.
التي  التاأمني  قطاع  اأ�شهم  بع�س  اأي�شا  و�شعدت 
�شهم  لريتفع  املحليون  الأفراد  امل�شاربون  يف�شلها 

وفا للتاأمني 6.4 باملئة.
ويف قطر زاد املوؤ�رش 1.3 باملئة اإىل 10188 نقطة 
متجاوزا م�شتوى املقاومة الفنية عند متو�شط 200 
يوم للمرة الأوىل منذ اأوائل نوفمرب ت�رشين الثاين لكن 

اأحجام التداول ظلت متوا�شعة.
باملئة   3.7 للبرتوكيماويات  م�شيعيد  �شهم  وارتفع 
و�رشكة احلفر النفطي اخلليج للخدمات الدوولية 2.5 
باملئة يف حني قفز �شهم البنك التجاري القطري 4.1 

باملئة.
والبحرين  املتحدة  العربية  الإم���ارات  وبور�شات 

النبوي  املولد  مبنا�شبة  الح��د  ي��وم  مغلقة  وم�رش 
اإىل  النفطي  اإنتاجها  ال�شعودية  ورفعت  ال�رشيف. 
م�شتوى قيا�شي جديد يف نوفمرب ت�رشين الثاين و�شط 
الإم��دادات  لتقلي�س  عاملي  اتفاق  ب�شاأن  حمادثات 
الإنتاج  بانخفا�س  ال�شوق  توقعات  بذلك  خمالفة 
ال�شيف واأعمال  الطلب املحلي خالل  يف ظل تباطوؤ 

�شيانة يف م�شايف التكرير.
واأبلغ اأكرب بلد م�شدر للنفط يف العامل منظمة البلدان 
برميل  مليون   10.72 �شخ  اأنه  للبرتول  امل�شدرة 
الثاين ح�شبما قال م�شدر  يوميا يف نوفمرب ت�رشين 
10.625 مليون برميل  اأوبك وذلك ارتفاعا من  يف 

يوميا يف اأكتوبر ت�رشين الأول.
وكان اإنتاج اململكة 10.67 مليون برميل يوميا يف 

يوليو متوز وهو امل�شتوى القيا�شي ال�شابق.
وقال العراق اإن اإنتاجه يف نوفمرب ت�رشين الثاين بلغ 

4.8 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 4.776 مليون 
برميل يوميا يف اأكتوبر ت�رشين الأول بح�شب م�شدر 
يف اأوبك حيث بلغت �شادرات النفط م�شتوى قيا�شيا 

مرتفعا عند 4.051 مليون برميل يوميا.
برميل  مليون   2.9 بلغ  اإنتاجها  اأن  الكويت  واأعلنت 
يوميا يف نوفمرب ت�رشين الثاين انخفا�شا من ثالثة 
يف  الأول  ت�رشين  اأكتوبر  يف  يوميا  برميل  ماليني 
حني ا�شتقر اإنتاج الإمارات العربية املتحدة من دون 
وفقا  يوميا  برميل  مليون   3.195 عند  يذكر  تغري 

لأرقام ر�شمية مقدمة اإىل اأوبك.
اإىل  اإنتاجها  بخف�س  تعهدت  ال�شعودية  وك��ان��ت 
التفاق  اإط��ار  يف  يوميا  برميل  مليون   10.058
الذي تو�شلت اإليه اأوبك يف 30 نوفمرب ت�رشين الثاين 
مليون   32.5 اإىل  املنظمة  اإنتاج  اإجمايل  خلف�س 
برميل يوميا. تعني اأحدث زيادة املعرو�س الأحدث 

منتج  اأكرب  ال�شعودية  اأن  الثاين  ت�رشين  نوفمرب  يف 
خطة  اإىل  لالمتثال  الأكرب  العبء  �شتتحمل  اأوبك  يف 
من  الأوىل  تعد  التي   2017 يف  الإم���دادات  خف�س 

نوعها منذ 2008.
الأ�شهر  يف  مرتفعة  ال�شعودية  اخل��ام  و���ش��ادرات 
يف  يوميا  برميل  مليون   7.812 وبلغت  الأخ��رية 
مرتفعة  م�شتويات  عند  الإنتاج  وظل  اأيلول  �شبتمرب 
خالل  املعتاد  املو�شمي  ال��رتاج��ع  من  الرغم  على 
ال�شتاء عندما ينخف�س ال�شتهالك املحلي من اخلام 

امل�شتخدم يف توليد الكهرباء.
وقدر م�شح اأجرته رويرتز اإنتاج ال�شعودية يف نوفمرب 
يوميا  برميل  مليون   10.45 عند  الثاين  ت�رشين 
الكهرباء  مبحطات  اخل��ام  ا�شتهالك  تراجع  ب�شبب 
لأغرا�س تكييف الهواء وانخفا�س الكميات املعاجلة 

يف م�شايف التكرير املحلية.

إيران بصدد إتمام صفقة طائرات ايرباص 
بأكثر من 16 مليار دوالر

اللم�شات  و�شع  من  تقرتب  اإيران  باأن  رويرتز،  اإيراين  م�شوؤول  اأبلغ 
الأخرية على اتفاق ل�رشاء الع�رشات من طائرات الركاب من ايربا�س 
الأوروبية بعد اأن وقعت �شفقة قيمتها 16.6 مليار دولر مع بوينج 

يوم الأحد.
الأرج��ح  على  املتوقع  ايربا�س  �شفقة  اإمت��ام  اإن  امل�شوؤول  وق��ال 
التي  طائرة  ع�رشة  وثماين  املئة  ن�شف  بنحو  اأوىل  دفعة  ت�شمل  اأن 
الأيام  "يف  �شيكون  الثاين  يناير كانون  الأولية يف  الطلبية  �شملتها 

القليلة املقبلة".
تاأتي ال�شفقتان عقب جولة اأخرية مكثفة من املفاو�شات بني اإيران 

التي  املبدئية  العقود  لإبرام  الغرب  يف  الطائرات  و�شناع 
ر�شمية  ب�شورة  احلايل  العام  من  �شابق  وقت  يف  اأُعلنت 

وا�شنطن  يف  لها  مت�شاعدة  �شيا�شية  انتقادات  و�شط 
وطهران على ال�شواء.

اإىل  تو�شلت  اإنها  �شابق  وقت  يف  قالت  بوينج  كانت 
اتفاق  بعد  اير"  "اإيران  اإىل  طائرة   80 لبيع  اتفاق 

رفعت  ال��ذي  العاملية  القوى  مع  املا�شي  العام 
النووي  بالربنامج  املرتبطة  العقوبات  مبوجبه 

لطهران.
لكن اأوىل الطائرات التي �شوف ت�شل اىل اإيران 

�شتبداأ  ايربا�س  فطائرات  اأوروبية.  �شتكون 
الو�شول يف 2017.

وقال امل�شوؤول الإيراين اإن ت�شليمات بوينج 
من  جزءا  اأن  م�شيفا   2018 يف  �شتبداأ 

اليوم  امل��وق��ع��ة  الإج��م��ال��ي��ة  ال�شفقة 
بخ�شو�س  اأخ��رى  لتفاقات  يخ�شع 

التمويل.
واأ�شاف "ايربا�س يف مرحلة اأكرث 

تقدما فيما يتعلق بالت�شليمات".
اإن  وق���ال م��ت��ح��دث ق�����ش��ائ��ي، 

حياة  ع��ل��ى  تبقي  ق��د  اإي����ران 
زجناين  بابك  الأعمال  رجل 

بالإعدام يف  عليه  املحكوم 
ق�شية احتيال اإذا ا�شتطاع 

رد مبالغ كبرية م�شتحقة 
مبيعات  عن  للحكومة 

على  ج����رت  ن��ف��ط��ي��ة 
الرغم من العقوبات.
ك���ان���ت امل��ح��ك��م��ة 

العليا  الإي��ران��ي��ة 
اأي����������������دت يف 

وق����ت ���ش��اب��ق 
م���ن ال�����ش��ه��ر 

اجل���������اري 
ح������ك������م 

للحكومة  مدين  اإنه  الإدعاء  ممثلو  يقول  الذي  زجناين  على  الإعدام 
نيابة عن  بيعت  اخلام  مليار دولر عن كميات من   2.7 باأكرث من 

وزارة النفط باللتفاف على العقوبات.
الإ�شالمية عن غالم ح�شني حم�شني  اأنباء اجلمهورية  ونقلت وكالة 
اإيجي املتحدث الق�شائي قوله خالل موؤمتر �شحفي اأ�شبوعي "احلكم 
تاأيد لكن القانون ين�س على اأنه اإذا اأعاد الأموال فيمكن عمل �شيء."
لزجناين  �شي�شمح  اإن��ه  قوله  اإيجي  اإىل  الر�شمية  الوكالة  ون�شبت 

بالت�شال باأ�شخا�س غري حمددين يف اخلارج قد ي�شددون ديونه.
وقال منتقدون للحكم بينهم الرئي�س ح�شن روحاين اإن اإعدام زجناين 
اأو ك�شف هوية امل�شوؤولني  الأموال  ا�شرتداد  قد يجعل من امل�شتحيل 

الذين �شاعدوه.
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