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حركة األسهم

االرتفاع غير المتوقع لليورو قد يشكل عائقًا 
أمام النمو في أوروبا

أميركا تبلغ األمم المتحدة رسميًا باالنسحاب 
من معاهدة باريس للمناخ

األردن: حركة المسافرين زادت 5.4 في المئة

مصر: 60 % من االستثمارات العامة تنفق 
على البنية األساسية 

بنك الكويت الوطني يقدم 24 برنامجًا 
تدريبيًا لموظفيه المبتدئين

�ش��جل الي��ورو ارتفاع��ًا قوي��ا خ��ال الأ�ش��هر 
 1,19 اإىل  لي�ش��ل  ال��دولر  اأم��ام  املا�ش��ية 
دولراً, مدفوعًا بتنامي ال�ش��كوك حيال �شيا�شة 
دونالد ترامب القت�ش��ادية واإن كان يخ�شى اأن 
ميث��ل ه��ذا الرتفاع عبئ��ا على النمو ل �ش��يما 
يف منطق��ة الي��ورو. ويف الوقت الراه��ن, يبقى 
التاأث��ر على النمو معت��دل مع توقع تراجع من 
0,1 نقط��ة يف منطق��ة اليورو ال�ش��نة احلالية, 
ولكن يف حال وا�ش��ل الي��ورو ارتفاعه قد يبلغ 
هذا الرتاجع 0,3 اإىل 0,4 باملئة ال�شنة املقبلة. 

ويف مطلع ال�ش��نة, كانت الأ�ش��واق تخ�ش��ى فوز 
اجلبه��ة الوطنية اليمينية املتطرفة يف فرن�ش��ا 
وتعول على م�ش��اريع �ش��خمة للبني��ة التحتية 
الأمركي��ة بع��د وع��ود ترام��ب بانف��اق مئات 
مليارات الدولرات لنعا�ش القت�شاد كان من 
�ش��اأنها رفع الت�ش��خم وحت�شني اأ�ش��عار الفائدة 

والدولر.
لك��ن خافًا لكل التوقعات وبعد اأقل من ثمانية 
اأ�ش��هر, ارتف��ع �ش��عر الي��ورو بع��د زوال �ش��بح 
ال�ش��عبوية مع فوز اإميانويل ماكرون بالرئا�شة 
يف فرن�ش��ا وهكذا بلغ اليورو اأعلى م�شتوى منذ 

بداي��ة كان��ون الثاين/يناي��ر 2015.

اأبلغت وزارة اخلارجية الأمركية الأمم املتحدة 
ر�ش��ميًا, اأنه��ا �شتن�ش��حب م��ن معاه��دة باري�ش 
للمناخ, عرب وثيقة �ش��درت اأول من اأم�ش, لكنها 
ترك��ت الباب مفتوح��ًا اأمام اإعادة ال�ش��رتاك اإذا 

حت�شنت ال�رشوط بالن�شبة للوليات املتحدة.
اأن  �ش��حايف  بي��ان  يف  اخلارجي��ة  واأعلن��ت 
يف  امل�ش��اركة  �شتوا�ش��ل  املتح��دة  الولي��ات 
اجتماع��ات الأمم املتح��دة لتغ��ر املناخ خال 
عملية الن�ش��حاب التي من املتوقع اأن ت�ش��تغرق 
م��ا ل يقل عن ثاث �ش��نوات. واأ�ش��افت الوزارة 
اأن »الولي��ات املتح��دة توؤي��د انته��اج موق��ف 
متوازن ب�ش��اأن �شيا�شة املناخ من �شاأنه احلد من 
النبعاث��ات يف وقت ي�ش��جع النمو القت�ش��ادي 

ويكف��ل اأم��ن الطاق��ة«. واأعل��ن الرئي���ش دونالد 
ترامب قراره بالن�ش��حاب من اتفاق باري�ش يف 
حزي��ران )يونيو( قائًا اأن هذا التفاق �ش��يكلف 
اأم��ركا تريليون��ات ال��دولرات, ويق�ش��ي عل��ى 
وظائف ويعرقل �شناعات النفط والغاز والفحم 
وال�ش��ناعات التحويلية. لكنه قال اأي�شًا يف ذلك 
الوقت اأنه �شيكون م�شتعداً للتفاو�ش جمدداً على 
التفاق الذي وافق��ت عليه نحو 200 دولة على 
مدار �شنوات, ما اأثار ا�شتهجانًا من زعماء العامل 
وقط��اع الأعم��ال الذي��ن قال��وا اأن ذلك �ش��يكون 
م�ش��تحيًا. وخ��ال زي��ارة ق��ام به��ا ترامب اإىل 
باري�ش ال�ش��هر املا�ش��ي للقاء الرئي�ش الفرن�شي 
اإميانوي��ل ماك��رون, ناق���ش الزعيم��ان التفاق 
وقال ترامب يف ت�رشيح لل�ش��حافيني اأن »�شيئًا 

ما قد يحدث يف ما يتعلق باتفاق باري�ش.

�ش��ّجلت حرك��ة امل�ش��افرين يف »مط��ار امللك��ة 
علياء الدويل« الأردين ارتفاعًا يف الن�شف الأول 
من ال�ش��نة, اإذ و�ش��ل عددهم اإىل 3.609.875 
م�ش��افراً بارتفاع ن�ش��بته 5.4 يف املئة مقارنة 
وفق��ًا  املا�ش��ي,  الع��ام  م��ن  ذاته��ا  بامل��دة 
عنه��ا  ك�ش��فت  الت��ي  الأخ��رة  لاإح�ش��اءات 

»جمموعة املطار الدويل«.
و�ش��جلت حركة الطائرات منذ مطلع ال�شنة حتى 
نهاية حزيران )يونيو( زيادة طفيفة بن�شبة 0.7 
يف املئة, بينما انخف�ش��ت حركة ال�شحن اجلوي 
بن�شبة 1.7 يف املئة مقارنة بالن�شف الأول من 
العام املا�ش��ي. وخال حزيران املا�شي, ارتفع 
عدد امل�شافرين عرب »مطار امللكة علياء الدويل« 
اإىل 628.787 م�ش��افراً, لي�ش��ّجل بذل��ك زي��ادة 

ملمو�ش��ة ن�ش��بتها 14 يف املئة مقارنة بال�شهر 
ذاته م��ن العام املا�ش��ي. واإىل جانب ذلك, فاإن 
حركة الطائرات وحركة ال�ش��حن اجلوي �ش��هدتا 
ارتفاع��ًا ملحوظًا بن�ش��بة 8.9 و22.2 يف املئة 
عل��ى الت��وايل, اإذ و�ش��لت حرك��ة الطائ��رات اإىل 
6.545 حرك��ة, بينم��ا بلغ��ت حرك��ة ال�ش��حن 

اجلوي 10.661 طنًا.
وق��ال الرئي���ش التنفي��ذي ل��� »جمموع��ة املطار 
ال��دويل« كيل��د بنجر اأن »ه��ذه النتائ��ج املميزة 
خ��ال حزيران, تاأتي بف�ش��ل تزامن��ه مع حلول 
عطل��ة عيد الفط��ر املب��ارك, اإىل جان��ب ارتفاع 
عدد امل�ش��افرين من املواطنني وال�ش��ياح الذين 
يبحث��ون ع��ن جترب��ة �ش��فر جدي��دة واكت�ش��اف 
اأماكن رائعة. ومع بلوغ مو�ش��م ال�شيف ذروته, 
فاإنن��ا نتطل��ع اإىل موا�ش��لة ه��ذا النج��اح خال 

الأ�شهر املقبلة«.

القت�ش��ادية  املوؤ���رشات  حت�ش��ن  م��ع 
يف  العج��ز  خف���ش  خ�شو�ش��ًا  امل�ش������رية 
املي��زان التج��اري وارتفاع الحتي��اط الأجنبي 
يف امل���رشف املركزي, تعمل ال�ش��لطات امل�رشية 
عل��ى تاأمني املن��اخ امل���ائم لا�ش��تثمارات املحلية 
واخلارجية جل���ذب روؤو�ش الأموال, من خال ال�شتثمار 

يف البنية التحتية واملرافق العامة.
ويف هذا ال�شياق, اأعلنت وزيرة التخطيط واملتابعة والإ�شاح 
ال�ش��تثمارات  م��ن  املئ��ة  يف   60 اأن  ال�ش��عيد  هال��ة  الإداري 
احلكومية امل�ش��تهدفة يف خطة ال�ش��نة املالية اجلديدة )-2017 
2018(, ُخ�ش�ش��ت لتطوير البنية الأ�شا�ش��ية خ�شو�ش��ًا يف جمال 

النقل والإ�شكان واملرافق العامة والزراعة والكهرباء.
وتاأت��ي هذه التوجه��ات لتهيئة بيئة عمل جاذبة لا�ش��تثمارات الأجنبية 
واملحلية خ�ش����و�ش��ًا امل�ش��اريع ال�شغرة واملتو�ش��طة واملتناهية ال�شغر, 
وامل�ش��اهمة يف زي��ادة مع��دلت النم��و القت�ش��ادي م��ن خال زي��ادة الناجت 
املحلي الإجمايل ورفع معدلت الت�ش��غيل, ما يوؤمن عدداً كبراً من فر�ش العمل, 

اإ�شافة اإىل انعكا�شه املبا�رش على حت�شني نوعية احلياة للمواطنني.

وا�ش��ارت ال�ش��عيد اإىل اأن اخلط��ة ته��دف اإىل رف��ع م�ش��اهمة قطاع النق��ل اإىل 5 يف 
املئ��ة م��ن الناجت املحلي, وت�ش��جيل معدلت منو يف ح��دود 5.8 يف املئة, وتنفيذ 
ا�ش��تثمارات اإجمالية يف حدود 4 بايني دولر. وتتما�شى هذه الت�رشيحات مع ما 
ت�شمنته روؤية »م�رش 2030« من برامج ت�شتهدف رفع كفاءة �شبكة النقل باأكملها 
لدعم التنمية القت�ش��ادية وحت�شني م�شتوى معي�شة املواطنني, من خال ا�شتكمال 
�ش��بكة الط��رق, وتو�ش��يع �ش��بكات م��رتو الأنف��اق, وتطوير مرف��ق ال�ش��كك احلديد, 
وقطاع��ات النق��ل البح��ري واملوانئ البحري��ة والربي��ة واجلافة, والنق��ل النهري. 
وتت�ش��من اخلطة املالي��ة, توجيه ا�ش��تثمارات حكومية لربامج التنمي��ة العمرانية 
يف ح��دود 53.8 بلي��ون جني��ه )نحو 30 ملي��ون دولر(, متثل نح��و 84 يف املئة 
من اإجمايل ال�ش��تثمارات العامة امل�ش��تهدفة لربامج التنمية العمرانية, منها نحو 
13.5 بليون جنيه خزانة عامة. ويبلغ حجم ا�شتثمارات الهيئات القت�شادية نحو 
9.8 بليون جنيه متثل نحو 15.3 يف املئة من جملة ال�ش��تثمارات امل�ش��تهدفة 
لربام��ج التنمي��ة العمرانية. وتبلغ ال�ش��تثمارات الكّلية امل�ش��تهدفة لقطاع الزراعة 
نح��و33.3 بلي��ون جنيه يف ال�ش��نة املالي��ة املقبلة, وت�ش��كل ا�ش��تثمارات القطاع 
اخلا�ش ن�ش��بة 80 يف املئة من هذه ال�ش��تثمارات, يف حني ت�ش��كل ال�ش��تثمارات 
العامة الن�شبة املتبقية. وت�شعى احلكومة للحفاظ على معدلت منو الناجت احلقيقي 
لقط��اع الزراع��ة وزيادة م�ش��اهمة القط��اع يف الن��اجت املحلي الإجم��ايل, وتنمية 
الرثوة احليوانية وال�ش��مكية من اأجل �ش��د الفجوة الغذائية وحتقيق الكتفاء الذاتي, 

ومواجهة التحديات الأ�شا�شية التي تواجه قطاع الزراعة.

اأعل��ن »بنك الكوي��ت الوطني« خطته التدريبية ملوظفي��ه املبتدئني بدءاً من 
ي��وم غ��د وت�ش��تمر حت��ى نهاية الع��ام احلايل, يف اإط��ار حر���ش البنك على 
مواكب��ة التط��ور والتغ��ر امل�ش��تمرَّين لل�ش��وق امل�رشفي��ة عرب ط��رح خطط 

تدريبية وفقًا لأحدث املمار�شات والتطبيقات امل�رشفية.
وت�ش��م اخلط��ة التدريبي��ة للبنك 24 برناجم��ًا لتنمية املهارات ال�شخ�ش��ية 
وال�ش��لوكية وتطوي��ر ق��درات املوظف��ني املبتدئ��ني وذوي اخلربة, وت�ش��مل 
هذه الربامج جوانب كثرة منها التوا�ش��ل التفاعلي, والتفكر الإبداعي يف 
حل امل�ش��اكل, وحت�ش��ني مهارات التفاو���ش, وتنمية الذاك��رة الإبداعية يف 
الأعم��ال, واإدارة ال�ش��غط يف العم��ل, واإدارة املهم��ات والأولويات, وتنمية 
امله��ارات الإ�رشافية والإدارية والقيادية, واأ�ش��اليب بناء فرق عالية الأداء, 
والتفكر ال�شرتاتيجي والتخطيط, وغرها من الربامج التي ت�شهم يف تنمية 
مهارات موظفي البنك. ويف هذا ال�ش��اأن, ق��ال املدير العام للموارد الب�رشية 
يف جمموع��ة »بنك الكوي��ت الوطني« عماد اأحمد العباين, اإن البنك ي�ش��عى 
دائمًا للحفاظ على موقعه الريادي الذي يحتله يف ال�شوق امل�رشفية, كاأكرب 
داع��م لليد العامل��ة الوطنية واأكرث اجله��ات توظيفًا له��ا يف الكويت, موؤكداً 
الت��زام امل���رشف بتطوير اإمكانات ال�ش��باب الكويتيني ع��رب برامج تدريبية 

متعددة لي�شبحوا متمر�شني وحمرتفني يف جمال الأعمال امل�رشفية«.

ارتفاع السيولة وعدد الصفقات لألسهم السعودية 

تكب��د املوؤ���رش الع��ام ل��� »�ش��وق امل��ال ال�ش��عودية« 
)تداول( خ�ش��ارته الأ�ش��بوعية الثالثة عل��ى التوايل, 
ب�ش��غط م��ن تراج��ع اأ�ش��عار الأ�ش��هم املدرج��ة التي 

�شهدت تقل�شًا يف ال�شيولة املتاحة للتداول.
وبلغ متو�ش��ط ال�ش��يولة املتداولة يف اجلل�ش��ة خال 
الأ�ش��بوع املا�ش��ي 2.7 بلي��ون ري��ال )نح��و 719 
ملي��ون دولر( يف مقاب��ل 3.6 بلي��ون ري��ال خال 
امل��دة ذاتها م��ن العام املا�ش��ي بن�ش��بة تراجع 24 

يف املئة.
ونتيجة الهبوط املتتايل يف اأ�ش��عار الأ�شهم, ارتفعت 
خ�شارة املوؤ�رش العام لل�شوق خال الأ�شابيع الثاثة 
الأخ��رة اإىل 3.12 يف املئ��ة تع��ادل 328 نقط��ة, 

الأ�ش��بوع  املوؤ���رش  خ�رشه��ا  نقط��ة   89.61 منه��ا 
املا�ش��ي بعدم��ا اأنه��ى التعام��ات منخف�ش��ًا دون 
 5 اآخ��ر  يف  الأوىل  للم��رة  نقط��ة   7100 م�ش��توى 
ا�ش��ابيع, ومنذ نهاية تعامات 20 حزيران )يونيو( 
املا�ش��ي عندما بلغت قراءته 6953 نقطة. وا�شتقر 
املوؤ���رش يف جل�ش��ة اخلمي�ش املا�ش��ي عند م�ش��توى 
7085.56 نقطة يف مقابل 7175.17 نقطة ليوم 
اخلمي�ش من الأ�ش��بوع ال�ش��ابق. وباإ�ش��افة اخل�شارة 
الأخرة ترتفع خ�ش��ارة املوؤ�رش منذ مطلع ال�شنة اإىل 

1.73 يف املئة. 125 نقطة ن�شبتها 
و�ش��جلت ال�ش��وق ارتفاعًا يف مع��دلت الأداء نتيجة 
توج��ه بع���ش املتعامل��ني اإىل عملي��ات البي��ع بع��د 
اإعان معظ��م ال�رشكات امل�ش��اهمة نتائجها املالية 
ع��ن الرب��ع الث��اين م��ن ال�ش��نة, اإذ ارتفعت ال�ش��يولة 

املتداولة الأ�ش��بوع املا�ش��ي اإىل 13.7 بليون ريال 
)3.64 بلي��ون دولر( يف مقابل 11.7 بليون ريال 
)3.1 بليون دولر( لاأ�ش��بوع ال�شابق, بن�شبة زيادة 
16 يف املئ��ة. وزادت الكمي��ة املتداول��ة اإىل 581 
مليون �ش��هم يف مقابل 508 مايني �شهم لاأ�شبوع 
ال�ش��ابق بن�ش��بة ارتف��اع 14 يف املئ��ة, وارتفع عدد 
ال�ش��فقات املنفذة بن�ش��بة 12.4 يف املئة اإىل 406 
اآلف �شفقة يف مقابل 361 األف �شفقة, �شعد معها 
متو�شط ال�ش��فقة اإىل 1431 �شهمًا, بن�شبة �شعود 2 

يف املئة.
اأ�ش��همها  ت��داول  ج��رى  �رشك��ة   174 اأ�ش��ل  وم��ن 
الأ�ش��بوع املا�شي, ارتفعت اأ�ش��عار اأ�شهم 76 �رشكة 
بينما تراجعت اأ�ش��عار اأ�شهم 96 �رشكة, وا�شتقر �شعر 
�شهم »تبوك« الزراعية عند 13 رياًل, و�شهم »اأمانة« 

للتاأمني عند 17.99 ريال, لترتاجع القيمة ال�شوقية 
لاأ�ش��هم املدرجة اإىل 1.679 تريليون ريال )448 
بلي��ون دولر( بخ�ش��ارة مقداره��ا 24 بلي��ون ريال 
)6.3 بليون ريال( ن�ش��بتها 1.4 يف املئة. وارتفعت 
خ�ش��ارة الأ�ش��هم يف اآخ��ر 3 اأ�ش��ابيع اإىل 52 بليون 
ري��ال )14 بلي��ون دولر( بع��د املقارن��ة بالقيم��ة 
ال�ش��وقية نهاي��ة الأ�ش��بوع املنته��ي يف 13 مت��وز 
)يولي��و( املا�ش��ي البالغ��ة 1.731 تريلي��ون ريال 
)462 بليون دولر( بن�شبة تراجع 2.56 يف املئة.

ويف نهاية تعامات الأ�ش��بوع املا�شي, ت�شّدر �شهم 
»الأبح��اث والت�ش��ويق« قائم��ة الأ�ش��هم الرابحة يف 
ال�ش��وق بعد ارتفاع �شعره بن�ش��بة 19.41 يف املئة, 
من تداول 8.87 مليون �ش��هم, تاه �ش��هم »ال�رشقية 
للتنمية« ال�ش��اعد اإىل 48.78 ريال بن�ش��بة �شعود 

10.96 يف املئ��ة. وتكب��د �ش��هم »م��اذ للتاأم��ني« 
اأكرب خ�ش��ارة يف ال�ش��وق ن�ش��بتها 10.68 يف املئة 
من تداول 3.88 مليون �ش��هم, و�شهم »البنك الأول« 

بن�شبة تراجع 6.04 يف املئة.
وج��اء �ش��هم »الإمن��اء« يف �ش��دارة الأ�ش��هم جله��ة 
ال�ش��يولة والكمي��ة املتداول��ة منه الت��ي بلغت 154 
27 يف املئ��ة م��ن الكمي��ة  ملي��ون �ش��هم ن�ش��بتها 
املتداول��ة يف ال�ش��وق, بلغ��ت قيمته��ا 2.47 مليون 
ريال بن�شبة 18.10 يف املئة من ال�شيولة املتداولة 
يف ال�ش��وق. وحقق �ش��هم »�ش��ابك« ثاين اأكرب �شيولة 
متداولة يف ال�ش��وق بلغت 2.25 بليون ريال �ش��كلت 
16.50 يف املئ��ة م��ن �ش��يولة ال�ش��وق, جاءت من 

تداول 23 مليون �شهم ن�شبتها 4 يف املئة.
وحّل �شهم »الراجحي« ثالثًا جلهة ال�شيولة املتداولة 

لاأ�ش��بوع الث��اين عل��ى الت��وايل, بع��د ت��داول اأ�ش��هم 
قيمتها 1.03 مليون ريال ن�ش��بتها 7.56 يف املئة 
من �ش��يولة ال�ش��وق, جاءت من ت��داول 16.6 مليون 

�ش��هم ن�ش��بتها 2.86 يف املئة.
وخالف��ت 7 قطاع��ات اجت��اه ال�ش��وق الهاب��ط بع��د 
ارتفاع موؤ�رشاتها, كان اأكربها �شعوداً موؤ�رش قطاع 
الإعام بن�شبة 16.11 يف املئة, تاه موؤ�رش جتزئة 

الأغذية بن�شبة 3.72 يف املئة.
ويف الجتاه املعاك�ش, تراجعت موؤ�رشات القطاعات 
ال��� 13 املتبقي��ة, كان اأكربها خ�ش��ارة موؤ�رش انتاج 
الأغذية بن�ش��بة 3.13 يف املئة, تاه موؤ�رش الرعاية 
ال�ش��حية املرتاجع بن�شبة 2.31 يف املئة, ثم موؤ�رش 
الأدوي��ة بن�ش��بة 2.30 يف املئ��ة, وبلغ��ت خ�ش��ارة 

موؤ�رش امل�شارف 1.15 يف املئة.

البورصات العالمية تنخفض وأسهم »سويس ري« 
تضغط على األوروبية 

انخف�ش��ت الأ�ش��هم الأوروبية يف التعامات ال�ش��باحية , مع تركيز 
امل�ش��تثمرين عل��ى جمموعة من نتائ��ج الأعم��ال املتباينة, وت�رشر 
�ش��هم »�ش��وي�ش ري« بعدما اأعلنت �رشكة التاأمني حتقيق اأرباح دون 

التوقعات.
وتراجع املوؤ�رش »�ش��توك�ش 600« لاأ�ش��هم الأوروبية 0.1 يف املئة 
ويتجه لإنهاء الأ�ش��بوع م�ش��تقراً عقب خ�ش��ائر على مدى اأ�ش��بوعني 
متتاليني. ونزل »�ش��توك�ش 50« لاأ�ش��هم القيادية يف منطقة اليورو 

0.2 يف املئة, بينما ا�ش��تقر »فاينن�ش��ال تاميز 100« الربيطاين.
و�شكل �ش��هم »�شوي�ش ري« اأكرب �شغط على املوؤ�رش »�شتوك�ش 600« 
بهبوط��ه 3.4 يف املئة بعدما اأكدت ثاين اأكرب �رشكة لإعادة التاأمني 
يف الع��امل اأن �ش��ايف اأرباحه��ا يف الن�ش��ف الأول انخف���ش 35 يف 

املئة لياأتي دون التوقعات.
غ��ر اأن �ش��هم »رويال بنك اأوف �ش��كوتاند«, ال��ذي مل يحقق اأرباحًا 
�ش��نوية من��ذ 2007, �ش��عد 3.5 يف املئ��ة بعدم��ا حت��ول البن��ك 
الربيطاين اإىل حتقيق اأرباح يف الن�ش��ف الأول مع ا�ش��تمرار تعافيه. 

وعن��د الفتتاح تراجع املوؤ���رش »داك�ش« الأملاين 0.08 يف 
املئة وكذلك »كاك 40« الفرن�ش��ي 0.06 يف املئة.

اإىل ذلك, تراجع املوؤ�رش »نيكاي« لاأ�ش��هم اليابانية يف 
ختام التعامات مع ارتفاع الني لأعلى م�ش��توياته يف 

�ش��بعة اأ�ش��ابيع, ما طغى على حالة التف��اوؤل بنتائج 
الأعم��ال, بينما �ش��عد �ش��هم »م��ازدا موت��ور« قبل 

اإعان متوقع عن حتالف مع »تويوتا موتور«.
وانخف�ش املوؤ�رش القيا�ش��ي 0.4 يف املئة ليغلق 

عند 19952.33 نقطة, لكنه ظل م�شتقراً على 
م��دى الأ�ش��بوع. و�ش��اهمت بيانات �ش��عيفة 

غر متوقعة عن قط��اع اخلدمات الأمركي 
يف تقلي�ش �ش��هية امل�شتثمرين للمخاطرة 

وانخفا�ش الدولر اإىل اأدنى م�ش��توى له 
يف �شبعة اأ�شابيع اأمام العملة اليابانية 

اإىل 109.85 ين.
وحقق��ت ال���رشكات الياباني��ة التي 

اأعلن��ت نتائجه��ا الف�ش��لية حت��ى 
 12.9 ن�ش��بتها  زي�����ادة  الآن 

يف املئ��ة يف اأرباح الت�ش��غيل, 
وفاق��ت 60 يف املئ��ة منه��ا 

توقع��ات ال�ش��وق وفق��ًا ملا 
اأك���دته �رشكة »اأوكا�شان« 

لأوراق املال.
»م��ازدا  �ش��هم  واأنه��ى 

التعام��ات  موت��ور« 

مرتفع��ًا 2.8 يف املئة بعدما اأكد م�ش��در لوكال��ة »رويرتز« اأن »من 
املتوق��ع اأن تعلن ال�رشكة ومناف�ش��تها تويوتا موتور عن خطط لبناء 
م�ش��نع لتجميع ال�ش��يارات يف الوليات املتح��دة بقيمة 1.6 بليون 
دولر يف اإط��ار م���رشوع جديد م�ش��رتك«. ونزل �ش��هم »تويوتا« 0.1 

يف املئة.
وانخف���ش املوؤ���رش »توبك���ش« الأو�ش��ع نطاق��ًا 0.2 يف املئ��ة اإىل 
1631.45 نقط��ة, ليوا�ش��ل تفوق��ه عل��ى املوؤ���رش »ني��كاي« منذ 

حزيران )يونيو( بف�شل الأداء القوي لأ�شهم ال�رشكات ال�شغرة.
اأمركي��ًا, هبط املوؤ�رشان الأمركيان »�ش��تاندرد اآن��د بورز 500« و 
»نا�شداك« اأول من اأم�ش, مع تراجع اأ�شهم »اأمازون« و »اآبل«وغرهما 
يف قطاع التكنولوجيا, يف وقت �شجل املوؤ�رش »داو جونز« ال�شناعي 

ارتفاعًا طفيفًا ليحقق م�شتوى قيا�شيًا عند الإغاق.
وارتف��ع املوؤ���رش »داو جونز« 9.8 نقطة مبا يع��ادل 0.04 يف املئة 
اإىل 22026.04 نقط��ة, بينما تراجع »�ش��تاندرد اآن��د بورز« مبقدار 
5.43 نقطة اأو 0.22 يف املئة اإىل 2472.14 نقطة, ونزل املوؤ�رش 
»نا�شداك« املجمع 22.30 نقطة اأو 0.35 يف املئة اإىل 6340.34 

نقطة.

ميالنو – متابعة 

موسكو – متابعة 

 واشنطن – متابعة 

 عمان – متابعة 

الكويت – متابعة القاهرة – متابعة 
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