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حركة األسهم

اليمن: 34 مليون دوالر كلفة طريق الملك سلمان 

عقوبات أميركية جديدة على إيران

 إطالق مشروع كفاءة المياه في دول الشرق األدنى 
وشمال أفريقيا

تباطؤ سوق العقارات الصينية 

تفقّد رئي�س جمل�س �لوزر�ء �ليمني �أحمد عبيد 
بن دغر يف �لعا�س��مة �ملوؤقتة عدن، م�س��توى 
�س��ر �أعمال �لردم ل��� »طريق �مللك �س��لمان« 
�جلدي��د )�خل��ط �لبح��ري �س��ابقًا( �ل��ذي يبلغ 
طول��ه 7.5 كيل��و م��ر بكلف��ة ت�س��ل �إىل 34 
مليون دوالر بتمويل من »�ل�س��ندوق �لعربي 
للإمن��اء �القت�س��ادي و�الجتماعي« )77 يف 

�ملئة( و�حلكومة �ليمنية )23 يف �ملئة(.
 و���رح وزير �الأ�س��غال �لعامة و�لطرق معني 
�أ�س��بحت يف  �ل��ردم  �أعم��ال  �أن  عب��د �ملل��ك 
�ملرحل��ة �لر�بعة و�الأخ��رة ويتبعها مبا�رًة 
�لب��دء باأعمال �لدعامات �جلانبية �مل�س��اندة 
ل��كل   4( �لثماني��ة  خطوطه��ا  يف  للطري��ق 
وجه��ة(. و�أ�س��ار �إىل �أن ��س��تئناف �لعم��ل يف 
�مل���روع جاء وفقًا لتوجيه��ات �لرئي�س عبد 
ربه من�س��ور ه��ادي ورئي�س جمل���س �لوزر�ء 
��ة �حلكوم��ة �ليمني��ة يف  عق��ب ���رف ح�سّ

�مل�روع للمقاول.
حثيث��ة  جه��ود�ً  تب��ذل  �حلكوم��ة  �إن  وق��ال 
لع��ودة عم��ل �ل�س��ناديق �الإقليمي��ة و�لدولية 
لتنفي��ذ م�س��اريعها �لت��ي توّقف��ت يف �ليم��ن 
ب�س��بب �حلرب �لد�ئرة فيها. و�أ�س��اد باهتمام 
�ل�س��ندوق �لعربي با�ستكمال تنفيذ م�ساريعه 
يف �ليم��ن كاأّول �س��ندوق ي�س��تاأنف متوي��ل 
م�س��اريع �لتنمي��ة يف خمتل��ف �ملحافظ��ات 
ويف مقّدمه��ا م���روع �لطري��ق �لبحري��ة يف 

�لعا�سمة �ملوؤقتة عدن.
و�أكد بن دغر �أن �حلكومة »ما�س��ية يف �إعادة 
عجلة �لتنمية وحت�س��ني م�ستوى �خلدمات يف 
�لعا�س��مة �ملوقتة ع��دن وبقي��ة �ملحافظات 
�ملتاح��ة«،  �الإمكان��ات  ظ��ل  يف  �الأخ��رى 
م�س��تعجًل وز�رة �الأ�س��غال �لعام��ة و�لط��رق 
�إجن��از �مل�س��اريع �لت��ي �عتمدته��ا و�أقّرته��ا 
�حلكوم��ة وحّول��ت م�س��تحّقاتها �ملالي��ة �إىل 

�لوز�رة.
�ىل ذل��ك، د�ّس��ن ب��ن دغ��ر يف ع��دن �ملرحلة 

�لثالث��ة م��ن حمل��ة »�لكوي��ت �إىل جانبك��م« 
�لعلي��ا  »�للجن��ة  م��ع  بالتن�س��يق  �الإغاثي��ة، 
للإغاثة«، ملو��سلة �لعمل �الإن�ساين يف معظم 
حمافظ��ات �ليم��ن. و�أق��رت »�لهيئ��ة �ليمنية 
للمرحل��ة  م�س��اريعها  للإغاث��ة«  �لكويتي��ة 
�لثالث��ة بكلف��ة �إجمالي��ة تقّدر ب��� 53 مليون 
دوالر، ملو��س��لة �لعم��ل �الإغاث��ي يف معظ��م 
حمافظات �ليمن، م�س��تهدفًة 17 حمافظة يف 
خم�سة قطاعات رئي�سية هي �لتعليم و�ل�سحة 

و�ملياه و�لغذ�ء و�الإيو�ء.
و�س��كر رئي���س �حلكوم��ة �أحمد عبي��د بن دغر 
حمل��ة »�لكوي��ت �إىل جانبكم« على »�س��عيها 
�حلثي��ث و�لعم��ل �ل��دوؤوب يف �إغاثة �ل�س��عب 
�ليمني مبختلف �لقطاعات، و�لذي من �س��اأنه 
�مل�ساهمة يف �لتخفيف من معاناة �ملو�طنني 

يف ظل �حلرب �لد�ئرة«.
�لكويتي��ة  �ليمني��ة  »�لهيئ��ة  رئي���س  وق��ال 
للإغاث��ة« �أبو �إ�س��ماعيل �إبر�هيم �لقر�س��ي �إن 
»ه��ذه �ملرحل��ة ��س��تكمال ملا ب��د�أت به دولة 
�لكويت م�س��اريعها �الإغاثية و�الإن�سانية قبل 
�س��نتني يف �ليمن �إ�س��افة �إىل �ملرحلة �الأوىل 

و�لثانية«. 
 ولف��ت �لنظ��ر �إىل �أن �ملرحلت��ني �ل�س��ابقتني 
�أجنزتا بقيمة �إجمالية و�سلت �إىل 47 مليون 
�ملرحل��ة  �لعم��ل يف  �آم��ًل مببا���رة  دوالر، 
���س له��ا مبلغ 53 مليون  �لثالثة و�لتي خ�سّ
دوالر، موؤك��د�ً �أن دول��ة �لكوي��ت »�ستو��س��ل 
�أعماله��ا �خلرية يف �ليمن يف مر�حل مقبلة، 
حيث �ست�س��تهدف �حلملة ه��ذه �ملّرة �أكرب قدر 

ممكن من �ملحتاجني«.
كم��ا ع��رّب �أع�س��اء »�للجن��ة �لعلي��ا للإغاثة« 
ع��ن �رتياحه��م مل�س��اريع �لكوي��ت يف �ليمن 
يف �س��ّتى �ملجاالت، يف ح��ني تبا�ر �لكويت 
�إىل جانبك��م«  »�لكوي��ت  م��ن خ��لل حمل��ة 
�أعمالها �خلرية يف �ليمن يف جماالت �ملياه 
و�لتعليم و�ل�سحة و�الإيو�ء و�لغذ�ء على هيئة 
مر�ح��ل �إغاثية يف عدد م��ن �ملحافظات منذ 

�سنتني. 

دونال��د  �الأمرك��ي  �لرئي���س  �إد�رة  ك�س��فت 
تر�م��ب �لنق��اب ع��ن عقوب��ات �قت�س��ادية 
برناجمه��ا  ب�س��بب  �إي��ر�ن،  �س��د  جدي��دة 
يف  والإ�س��هامها  �لبالي�س��تية  لل�س��و�ريخ 
�لتوت��ر�ت �الإقليمي��ة، بع��د ي��وم و�ح��د من 
روح  تلت��زم  ال  �أنه��ا  م��ن  طه��ر�ن  حتذي��ر 
�التف��اق �لن��ووي �ل��ذي �أبرمته م��ع �لقوى 

�لعاملية.
و�أ�س��ارت وز�رة �خلز�نة �الأمركية يف بيان 
�إىل �أنها ��ستهدفت 16 كيانًا وفرد�ً لدعمهم 
ما و�س��فته ب� »�أطر�ف �إير�نية غر قانونية 
�أو ن�س��اط �إجر�م��ي ع��رب �حل��دود«. و�أعلنت 
�لواليات �ملتحدة �أن من ُفر�س��ت �لعقوبات 
عليه��م دعم��و� �جلي���س �الإي��ر�ين �أو �حلر�س 

�لث��وري �الإير�ين من خ��لل تطوير طائر�ت 
من دون طي��ار، ومعد�ت ع�س��كرية، و�إنتاج 
و�سيانة زو�رق، و�ر�ء مكونات �إلكرونية.
وقال��ت وز�رة �خلز�ن��ة �إن »�آخري��ن قام��و� 
�أي�س��ًا بتن�س��يق �رق��ة برجمي��ات �أمركية 
�الإير�ني��ة«.  للحكوم��ة  بيع��ت  وغربي��ة 
و�أ�س��افت �أن »�خلارجي��ة �الأمركية حددت 
يف  تورطت��ا  �إير�نيت��ني  منظمت��ني  �أي�س��ا ً

برنامج �ل�سو�ريخ �لبالي�ستية �الإير�ين«.
»ال  �أن��ه  �إىل  بي��ان  يف  �ل��وز�رة  و�أ�س��ارت 
ت��ز�ل �لوالي��ات �ملتح��دة قلق��ة ب�س��دة م��ن 
�أن�س��طة �إير�ن �ل�س��ارة عرب �ل�رق �الأو�س��ط 
�لتي تقو�س �ال�س��تقر�ر و�الأم��ن و�الزدهار 
باملنطقة«. و�أ�س��افت �أن »�الأن�سطة تقو�س 
لل�س��لم  مزمع��ة  �إيجابي��ة  �إ�س��هامات  �أي 
و�الأمن على �ل�ساحتني �الإقليمية و�لدولية«.

�أطلق��ت »منظم��ة �الأغذي��ة و�لزر�ع��ة ل��لأمم 
�ملتح��دة« )�لف��او(، بالتع��اون م��ع »�لوكال��ة 
�ل�س��ويدية للتنمي��ة و�لتعاون �لدويل« )�س��يد�( يف 
�لقاه��رة، م�روع��ًا �إقليمي��ًا بعن��و�ن »تنفيذ جدول 
�أعم��ال 2030 ل�س��مان كف��اءة و�إنتاجي��ة و��س��تد�مة 
�ملياه يف بلد�ن منطقة �ل�رق �الأدنى و�س��مال �أفريقيا«، 

وذلك خلل فعالية �إقليمية تعقد حاليًا يف �لقاهرة.
وتع��ّد منطقة �ل�رق �الأدنى و�س��مال �أفريقيا م��ن �أقل مناطق 
�لع��امل جلهة ح�س��ة �لفرد م��ن �مل��و�رد �ملائية �لعذب��ة، وتعاين 

م�سكلت خطرة تتعلق باال�ستخد�م غر �مل�ستد�م للمياه.
 ويتوق��ع �أن تع��اين �ملنطق��ة يف �لعق��ود �ملقبلة تفاقم م�س��كلة ندرة 
�ملي��اه، �إ�س��افة �إىل ح��دوث مو��س��م جفاف �س��ديدة وطويل��ة ومتكررة. 
ونظر�ً �إىل �أن �لزر�عة ت�ستهلك 85 يف �ملئة من �ملياه �لعذبة، يجب �لعمل 
على تعزيز كفاءة �ملياه و�إنتاجيتها يف هذ� �لقطاع. ويف هذ� �ل�س��اأن، �أطلق 
كل من »فاو« و »�س��يد�« م�روعًا جديد�ً مل�س��اعدة �لدول �الأع�س��اء على تنفيذ 
جدول �أعمال 2030 ل�س��مان كفاءة �ملياه و�إنتاجيتها و��ستد�متها، و�مل�ساهمة 
يف حتقي��ق �لهدف �ل�س��اد�س من �أه��د�ف �لتنمية �مل�س��تد�مة. و�سي�س��اعد �مل�روع 

�لدول �الأع�ساء على حتقيق �لهدف �لثاين من �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة �ملتمثل يف 
�لق�س��اء على �جلوع و�نعد�م �الأمن �لغذ�ئي و�س��وء �لتغذية وزيادة قدرة �الإنتاجية 
�لزر�عية. و�سيتم ذلك من خلل و�سع نظام قوي للمحا�سبة �ملائية، وتنفيذ �سل�سلة 
م��ن �لتدخلت لزيادة كفاءة �ملياه و�إنتاجيتها يف نظم زر�عية خمتارة، و�س��مان 
حتقيق تنمية م�س��تد�مة وعادلة �جتماعيًا تقوم على حقوق �الإن�سان. وت�سم قائمة 
�لدول �مل�س��تفيدة من �مل���روع، �جلز�ئر وم�ر و�إي��ر�ن و�الأردن ولبنان و�ملغرب 
وفل�س��طني وتون�س. وقال �ملدير �لتنفيذي للمبادرة �الإقليمية �ملعنية بندرة �ملياه 
با�س��كو�ل �س��تيدوتو، نيابًة عن �ملمث��ل �الإقليمي ل� »�لفاو« ملنطق��ة �ل�رق �الأدنى 
و�س��مال �أفريقيا عبد�ل�س��لم ولد �أحمد: »�س��مان �إنتاجية �ملياه و��ستد�متها �أمر ال 
غنى عنه خلف�س عدد �الأ�سخا�س �لذين يعانون ندرة �ملياه و�جلوع و�سوء �لتغذية 
و�لنظم �لزر�عية غر �لكفوؤة، ونوؤمن باأن هذ� �مل�روع �سي�ساعد يف حتقيق م�ستقبل 
م�س��تد�م ملنطقة �ل�رق �الأو�س��ط و�س��مال �أفريقي��ا«. و�إىل جانب �لدول �مل�س��اركة، 
ت�ست�س��يف ه��ذه �لفعالي��ة دواًل �أع�س��اء يف »جامع��ة �ل��دول �لعربي��ة«، و »�ملركز 
�ل��دويل للبحوث �لزر�عية يف �ملناطق �جلافة«، و »يوني�س��كو«، و »جامعة قرطبة«. 
وياأتي هذ� �مل�روع يف �إطار مبادرة منظمة »فاو« �الإقليمية يف �ساأن ندرة �ملياه 
و�لت��ي ته��دف �إىل دعم دول منطقة �ل�رق �الأو�س��ط و�س��مال �أفريقيا لو�س��ع خطط 
�إ�س��ر�تيجية الإد�رة مو�رد �ملياه وتوزيعها، كما ت�سجع �ملبادرة دول �ملنطقة على 
مر�جع��ة �سيا�س��اتها �ملتعلقة باملياه و�الأمن �لغذ�ئي و�لطاقة بهدف و�س��ع خطط 

��ستثمار فاعلة و�عتماد ممار�سات زر�عية كفوؤة.

تر�جع��ت �أ�س��عار �ملن��ازل يف بك��ني للم��رة �الأوىل يف م��ا يزي��د على �س��نتني، 
و�نخف�س��ت �أك��ر منه��ا يف �س��نغهاي، يف ح��ني توق��ف �الجت��اه �لن��زويل يف 
�سنت�س��ن، م��ا ي�س��ر �إىل تباط��وؤ يف �أك��رب �الأ�س��و�ق �لعقارية يف �ل�س��ني وفقًا 

للبيانات �لر�سمية.
وتباط��اأ منو �أ�س��عار �ملنازل يف �ل�س��ني عام��ة يف حزير�ن )يوني��و(، وتاأثرت 
�ملدن �لكبرة بجهود �حلكومة لكبح �الأ�سعار، يف حني حافظت �ملدن �ل�سغرة 

على معدل منو �ريع.
ويتوق��ع �لعامل��ون يف �لقط��اع �أن ي�س��تمر �جت��اه �لتباطوؤ �ملعت��دل يف �ملدن 

�لكربى يف �ل�سني على مدى �الأ�سهر �الثني ع�ر �ملقبلة.
ويف حزير�ن �رتفعت �أ�س��عار �ملنازل �جلديدة يف 70 مدينة كربى يف �ل�س��ني 
10.2 يف �ملئة يف �ملتو�س��ط مقارنة بها قبل �س��نة، لكن ذلك �أقل من زيادة 
�أيار )مايو( �لتي بلغت 10.4 يف �ملئة ��ستناد�ً �إىل م�سح ر�سمي �أعلنت نتائجه  
�لثلثاء �ملا�س��ي . وعلى �أ�س��ا�س �سهري �رتفعت �أ�س��عار �ملنازل �جلديدة 0.7 
يف �ملئة يف حزير�ن، �أي من دون تغر عن قر�ءة �ل�س��هر �ل�س��ابق وفقًا  لو�قع 

بيانات مكتب �الإح�ساء�ت �لوطني.
 وعلى �أ�س��ا�س �س��نوي تباطاأ منو �الأ�س��عار �إىل 2.7 يف �ملئة يف �سنت�سن و8.6 

يف �سنغهاي و10.7 يف �ملئة يف بكني.
ومقارنة بال�سهر �ل�سابق نزلت �الأ�سعار يف بكني 0.4 يف �ملئة وهو �أول هبوط 
منذ �سباط 2015. و�نخف�ست �الأ�سعار يف �سنغهاي 0.2 يف �ملئة، يف حني مل 

يطر�أ تغر على �الأ�سعار يف �سنت�سن. 

اتفاق أوبك حال دون تراجع أسعار النفط إلى اقل من 25 دوالرًا 

�أعل��ن وزي��ر �لنف��ط �لكويت��ي ع�س��ام �مل��رزوق، �إن 
�ل��دول �ملنتج��ة للنف��ط من د�خ��ل منظم��ة »�أوبك« 
وخارجها ما�س��ية يف تنفيذ �تفاق خف�س �النتاج 
�ملوق��ع نهاي��ة ع��ام 2016، وب��د�أ �ريان��ه مطلع 
�لعام �حلايل، م�س��يفًا �أن �التفاق حال دون �نهيار 

�الأ�سعار �إىل �أقل من 25 دوالر�ً للربميل.
وقال يف مقابلة  �س��حفية  �إن �له��دف من �التفاق 
كان حتقي��ق �لتو�زن ب��ني �لعر�س و�لطلب وخف�س 
�ملخزون �لذي و�سلت �لزيادة فيه �إىل 300 مليون 
برميل عن متو�س��ط خم�س �س��نو�ت �لذي ت�س��تهدفه 
�ملنظمة. و�أ�س��اف �أن �أحدث �لبيانات ي�س��ر �إىل �أن 
�ل�س��حب م��ن �ملخ��زون �الأمرك��ي و�الأوروبي كان 

�أك��رب من �ملتوق��ع، »وه��ذ� معن��اه �أن �التف��اق بد�أ 
ياأخذ جمر�ه يف �ل�س��حب من �ملخ��زون«. و�نخف�س 
خم��زون �لوالي��ات �ملتحدة من �خل��ام 7.6 مليون 
برمي��ل يف �أك��رب تر�جع �أ�س��بوعي له خ��لل ع�رة 
�أ�س��هر، وفق��ًا الإد�رة معلوم��ات �لطاق��ة �الأمركي��ة 

�الأ�سبوع �ملا�سي.
و�أ�س��اف �مل��رزوق »�الآن نحاول بق��در �الإمكان �أن 
نحافظ على ن�س��بة �اللتز�م �لتي متت خلل �الأ�سهر 

�ل�ستة )�ل�سابقة(. 
»�أوبك« على مدى تاريخها مل حتظ رمبا يف �أح�س��ن 
حاالتها باأكر من 60 يف �ملئة من �اللتز�م. وتابع 
»ل��وال �التفاق �ليوم كنت �س��رى �الأ�س��عار �أقل من 
25 دوالر�ً«. و�أ�سار �لوزير �إىل �أن �التفاق هدف يف 
�لبد�ي��ة �إىل تقلي�س �ملخزون �لعاملي �إىل متو�س��ط 

خم���س �س��نو�ت بنهاية حزي��ر�ن )يونيو( �ملا�س��ي 
»لك��ن �ت�س��ح لن��ا �أن هذه �مل��دة ال ميك��ن �أن تكون 
كافي��ة الإن��ز�ل �ملخزون، وم��ن ثم كان �لق��ر�ر هو 

�لتو�سية بتمديد �التفاق«. 
وق��ال: »�ملفر���س �أن تتم �إع��ادة �لت��و�زن بنهاية 

مار�س )�آذ�ر( 2018«.
وتر�أ�س �لكويت جلنة �ملر�قبة �لوز�رية �مل�سركة ل� 
»�أوبك« و�ملنتجني �مل�س��تقلني، و�لتي ت�سم رو�سيا 
و�سلطنة عمان و�جلز�ئر وفنزويل. وُيعقد �الجتماع 
�ملقب��ل للجن��ة يف �س��ان بطر�س��بورغ �لرو�س��ية يف 
�لر�بع و�لع�رين من �ل�س��هر �جلاري. وجتتمع دول 

»�أوبك« يف 30 ت�رين �لثاين )نوفمرب( يف فيينا.
وق��ال �مل��رزوق �إن تقاري��ر �لت��ز�م �ل��دول بخف�س 
�النت��اج يف حزي��ر�ن مل تنته بع��د وال حتى تقارير 

»�أوبك« �لدورية عن �الإنتاج و�لعر�س و�لطلب.
وع��ن �إم��كان �لدع��وة �ىل �جتماع ��س��تثنائي لدول 
»�أوب��ك« �أو لل��دول �الأخ��رى �مل�س��اركة يف خف���س 
�النت��اج ق��ال �لوزير �لكويتي »لي���س هناك �أي د�ع 

الجتماع غر عادي«.
 وت�س��اءل »ملاذ� �أدع��و �ىل �جتماع؟ هل هناك عدم 
�لت��ز�م باالتف��اق؟ نحن نرى �اللتز�م بن�س��بة 106 
يف �ملئ��ة... �إن��ه �لتز�م تاريخ��ي... �أدع��و 24 دولة 
ملناق�س��ة م��اذ�؟«. و�أكد �أن��ه على �لرغم م��ن زيادة 
�النت��اج �لليب��ي و�لنيجري ف��اإن �الإنت��اج �حلايل 
ل��دول »�أوب��ك« �لثلث ع�رة ي�س��ل �إىل نحو 32.4 
مليون برميل يوميًا وهو ال يز�ل �سمن �حلدود �لتي 
�أقره��ا �التفاق عن��د 32.5 مليون برمي��ل. و�أكد �أن 
جلن��ة مر�قبة �لتز�م �ل��دول باالتفاق �لتي تر�أ�س��ها 

�لكويت تف�سل �حلو�ر مع �لدول وهي د�ئمًا »تعطي 
�الأع��ذ�ر )لل��دول( وال توزع �التهام��ات«، موؤكد�ً �أن 
بع���س �لدول مثل �ل�س��عودية وقطر يف��وق �لتز�مها 
حاليًا ن�س��بة �ملئ��ة يف �ملئة. وق��ال �إن �لدول �لتي 
وقع��ت �التفاق ��س��تفادت كثر�ً من��ه »وال ميكن �أن 

ت�ستفيد دولة على ح�ساب �لتز�م دولة �أخرى«.
و�أو�س��ح �أن �لكوي��ت عل��ى �س��بيل �ملث��ال ح�س��لت 
يف �ل�س��تة �أ�س��هر �ملا�س��ية من��ذ بدء �التف��اق على 
�إي��ر�د�ت نفطية »كبرة جد�ً وت�س��جع على �اللتز�م« 
مقارن��ة بامل��دة �ملماثل��ة م��ن 2016 عل��ى �لرغم 
من �نخفا�س �إنتاجها. ور�أى �أن »�الأ�س��عار �حلالية 
رمب��ا لي�س��ت مب�س��توى �لطم��وح لكنه��ا �أف�س��ل من 
�مل�س��تويات �ل�س��ابقة للتف��اق«. و�أك��د �أن فائ��دة 
�التفاق �ستت�سح ب�سكل �أكرب مع حتقيق �أهد�ف مثل 

�إعادة �لتو�زن للأ�س��و�ق. ويلتقي �مل��رزوق نظر�ءه 
من �ل�س��عودية ورو�س��يا و�جلز�ئر وفنزويل وعمان 
يف �س��ان بطر�س��بورغ يف 24 �جل��اري يف �جتماع 
�للجن��ة �مل�س��ركة ال�س��تعر��س بيان��ات �المتث��ال 
خ��لل �الأ�س��هر �ل�س��تة �ملا�س��ية. و�س��تقوم �للجنة 
�أي�سًا با�ستعر��س بيانات �الإنتاج لكل من نيجريا 
وليبيا وميكنها تقدمي تو�سيات �إىل منظمة »�أوبك« 
وغرها م��ن �ملنتجني �مل�س��اركني. لك��ن �ملرزوق 
ق��ال �إن م��ن �ل�س��ابق الأو�نه �حلديث عن تو�س��يات 
لتعديل �التفاق. وع��ّد �أن على �لدول �ملنتجة للنفط 
�لتكيف مع حقيقة وجود �لنفط �ل�سخري �لذي قال 
�إنه ي�سكل نحو خم�سة يف �ملئة من �النتاج �لعاملي، 
م�سيفًا »ال بد �أن نقبله كجزء من حياتنا �ليومية... 

ل�سنا يف حالة حرب مع �لنفط �ل�سخري«. 

األسهم األوروبية نحو االنتعاش ومهيأة لتحقيق نمو مستدام

يف �أعقاب مرحلة من �لتقّلبات يف �الأو�ساط �القت�سادية، تعززت م�ستويات 
�لتعايف يف �أوروبا �لعام �ملا�سي وحت�سنت �لتوقعات يف �سكل ملحوظ . 

و�أكد رئي�س قطاع �ال�ستثمار�ت يف م�رف »جي بي مورغان« يف تقرير 
�القت�ساد  »�نتعا�س  �أن  و�أفريقيا  �الأو�سط  و�ل�رق  �أوروب��ا  منطقة  عن 
قدرة  ب�ساأن  ثقة  �أكر  �مل�ستثمرون  و�أ�سبح  �لتز�يد،  يف  �آخذ  �الأوروب��ي 

�ل�ركات �الأوروبية على حتقيق �لربحية وقيمة للم�ساهمني«. 
�ل�ركات  �أرباح  و�أد�ء  �ل�سامل  �لنمو  يكون  �أن  �ل�سناديق  مديرو  ويتوقع 
قويني خلل �ل�سنة �ملقبلة، مع �رتفاع تدفقات �ال�ستثمار �إىل �أوروبا خلل 
�الأورو�ستات  �لتي ن�رها  �الأرقام  �أن  : »�لو�قع  .   و�أ�ساف  �لعام �حلايل 
�الإجمايل يف  �لناجت �ملحلي  �رتفاع  �أيار )مايو( �ملا�سي ك�سفت عن  يف 
منطقة �ليورو مبعدل �سنوي 2 يف �ملئة خلل �لربع �الأول، وهو معدل منو 
0.7 يف �ملئة، يف حني  �أ�رع من �لذي حققته �لواليات �ملتحدة �لبالغ 
�الرتفاع  و�أدى  �لثاين«.  �لربع  يف  �لت�سارع  من  مزيد  عن  �ملوؤ�ر�ت  تنم 
منطقة  يف  �الإي��ر�د�ت  عودة  �إىل  �لعاملي  و�لن�ساط  و�ل�سلع  �لت�سخم  يف 
�ل�سهم. وال  ربحية  �لت�سغيلية يف منو  للخدمات  وم�ساهمة كبرة  �ليورو، 
تز�ل �ل�سيا�سات �لنقدية �لر�سمية د�عمة للنمو، كما حافظ �لبنك �ملركزي 
�حتياطات  على  يدفعه  وما  �ل�سفر،  عند  �لرئي�سي  معدله  على  �الأوروب��ي 
�مل�سارف عند �سالب 0.4 يف �ملئة. و�إ�سافة �إىل ذلك، ويف حني �أزعجت 
�الأخطار �ل�سيا�سية يف �أوروبا �مل�ستثمرين خلل عامي 2016 و2017، 
�لفرن�سية،  �لرئا�سية  �النتخابات  نتائج  بعد  ت�ساءلت  �الأخطار  تلك  فاإن 
يف  �إيجابًا  �أثرت  �لفرن�سية  �ل�سيا�سة  يف  حموريًا  حدثًا  �لنتيجة  كانت  �إذ 
منطقة  يف  �الأ�سهم  »تفوقت  ز�نينتي:  و�أ�ساف  �الأوروبية.  �الأ�سهم  �أ�سو�ق 
حت�سن  يعك�س  ما  �حل��ايل،  �لعام  خلل  �الأمركية  �الأ�سو�ق  على  �ليورو 

م�ستوى  على  منو  غياب  من  �سنو�ت  وبعد  �ملتاحة.  �لفر�س 
�لفجوة بني  �أوروبا من قاعدة منخف�سة و�ت�سعت  عال، بد�أت 

�لهو�م�س �الأمركية و�الأوروبية ب�سكل كبر على مدى �لعقد 
�ملا�سي. و�نف�سلت �لهو�م�س �الأوروبية عن تلك �ملوجودة 

يف �لواليات �ملتحدة الأ�سباب دورية وهيكلية، ونعتقد 
و�إذ�  فر�سة،  �أوروبا متثل  �ملر�جعة يف  �لهو�م�س  �أن 

ما تو�سعت خلل عامي 2017 و2018، قد تكون 
للربحية  م�ستد�م  على طريق حتقيق منو  �ملنطقة 

للمرة �الأوىل خلل عقد«.
يوفر  �ل�ركات  �سلوك  يف  »�لتغّر  و�أ�ساف: 

�لثقة للم�ستثمرين، �إذ يدل على �أن �ل�ركات 
على  �أرباحها  على  �حلفاظ  على  ق��ادرة 

�ملدى �لطويل، ونعتقد �أن زيادة �لركيز 
على تب�سيط هيكل �ل�ركات، ومعاجلة 

�ل�سعيف،  �الأد�ء  ذ�ت  �الأع��م��ال 
�أف�سل  وتقا�سم  �ملعاير،  وت�سديد 

�أو�سع  نطاق  على  �ملمار�سات 
�لربح  هو�م�س  تعزز  �أن  ميكن 

�أن  و�أو�سح  يف �سكل كبر«. 
�ل�ركات  �أن  »�مل�سجع 

وكاأنها  تبدو  �الأوروبية 
قيمة  ت��اأك��ي��د  ت��ع��ي��د 

وال  �مل�����س��اه��م��ني، 
من  �لعديد  ت���ز�ل 

يف  �ل�سناعات 
جمز�أة  �أوروبا 

�إذ ت�سعى �ل�ركات  �أن تظهر عمليات �لدمج و�ال�ستحو�ذ،  للغاية، وُيرجح 
�إىل زيادة �لركيز وتعميق �خر�ق �الأ�سو�ق، وعندما تتعزز �الأ�سو�ق تتح�سن 
�ل�ركات  من  �لكثر  و�حت�سن  باأكملها«.  لل�سناعة  �ملالية  �لعائد�ت 
لتعزيز  و�البتكار  و�لتكنولوجيا  و�لتطوير  �لبحث  ن�ساطات  �أوروب��ا  يف 
مكانتها من خلل جودة �ملنتج، وم�ستوى ر�ٍق من خدمة �لزبائن. وب�سبب 
�أمر�ً  باعتباره  �الآيل  �لت�سغيل  �إىل  ُينظر  ما  غالبًا  �لعمل،  قو�نني  ت�سديد 
�روريًا لزيادة �الإنتاجية مع خف�س �لتكاليف، وكانت هذه �الجتاهات 
لتلك  �ملالية  »�لفو�ئد  �أن  ز�نينتى  و�أكد  �ل�سغرة.  �ل�ركات  بني  و��سحة 
ومع  �لعليا.  �لبيئة  �سعف  ب�سبب  �الآن  حتى  خافية  كانت  �ال�ستثمار�ت 
حتقيق  على  ق��ادرة  �ملمتازة  �ملنتجات  تكون  �أن  يجب  �لت�سخم،  عودة 
»باعتبارها  وختم:  �النخفا�س«.  �إىل  �الأ�سعار  و�ستتجه  �أكرب،  ت�سعر  قوة 
موطنًا للعديد من �ل�ركات �لعاملية �لر�ئدة، نعتقد �أن �أوروبا توفر م�سدر�ً 
غنيًا لفر�س �ال�ستثمار �جلذ�بة. و�ملهم حتديد تلك �ل�ركات جيدة �الإد�رة 
وذ�ت �ملوقف �لتناف�سي �لقوي، و�لتي تطبق روؤية لزيادة �أرباحها ب�سكل 
جيد يف �مل�ستقبل«. وتر�جعت �الأ�سهم �الأوروبية �أم�س، بفعل نتائج خميبة 
للآمال من �ركات رئي�سية، مثل »�إريك�سون« و »لوفتهانز�«، يف حني قاد 
�إىل مبيعات يف  �لفائدة  �أ�سعار  �ملركزية  �مل�سارف  رفع  توقعات  تقل�س 
»�ستوك�س  �ملوؤ�ر  وهبط  �الأرباح.  �ملالية جلني  �ل�ركات  �أ�سهم  من  عدد 
600« �الأوروبي 0.3 يف �ملئة، وتر�جع قطاع �ملو�رد �الأ�سا�س �أكر من 
1 يف �ملئة و�مل�سارف 0.5 يف �ملئة. وتر�جع �سهم »�إريك�سون« 8.5 يف 
�ملئة، بعدما خف�ست �ل�ركة توقعاتها لقطاع معد�ت �سبكات �الت�ساالت، 
و�أعلنت عن خ�سائر فاقت �لتوقعات، ما يوجه �ربة جديدة لل�ركة �لتي 
3.8 يف �ملئة، يف  ت�سعى �إىل خف�س �لتكاليف. وخ�ر �سهم »لوفتهانز�« 
توقعات  �ل�ركة  رفع  من  �لرغم  على  »د�ك�س«،  �ملوؤ�ر  على  �أد�ء  �أ�سو�أ 

�الأرباح �إثر حجوز�ت قوية يف �ل�سيف.
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