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حركة األسهم مجلس األعمال السعودي السوداني 
يجتمع لتنمية االستثمار

قطاع السيارات األسترالي ينتج سيارته 
األخيرة من طراز »هولدن«

النقد العربي: اإلمارات تماثل إيطاليا وماليزيا صناعيًا بحلول 2025

اأك��د رئي���س احت��اد اأ�سح��اب العم��ل ال�س��وداين 
�سع��ود ماأمون الربي��ر، اأن اململكة اأول دولة تنفذ 
ق��رار التحوي��ات املالي��ة بع��د رف��ع العقوب��ات 
االقت�سادي��ة، منوه��ا اإىل اأن ه��ذا الق��رار ي�سه��م 
يف زيادة حج��م التبادل التج��اري بني البلدين، 
م�سيف��ا اإن الوق��ت اأ�سبح مهياأ لتنمي��ة وتطوير 
العاق��ات االقت�سادية والتجارية واال�ستثمارية 
التط��ورات  ظ��ل  يف  وال�س��ودان،  اململك��ة  ب��ني 
االإيجابي��ة الت��ي ي�سهده��ا املن��اخ االقت�س��ادي 
الثال��ث  االجتم��اع  يف  ذل��ك  ج��اء  بال�س��ودان. 
الذي عقده جمل���س االأعمال ال�سع��ودي ال�سوداين 
 ، اخلرط��وم  ال�سوداني��ة  بالعا�سم��ة  امل�س��رك 
وراأ���س اجلان��ب ال�سع��ودي ح�سني بح��ري، فيما 
راأ���س اجلان��ب ال�س��وداين �سعود الربي��ر، بح�سور 
ع��دد م��ن ال��وزراء ال�سوداني��ني وم�سارك��ة ع��دد 
م��ن رج��ال االأعم��ال وامل�ستثمرين م��ن اململكة 
وال�س��ودان. وناق�س االجتم��اع عددا من الق�سايا 
التي ته��م تنمية وتطوير العاق��ات االقت�سادية 
يف  البلدي��ن،  ب��ني  واال�ستثماري��ة  والتجاري��ة 
ظ��ل التط��ورات االإيجابية الت��ي ي�سهدها املناخ 
االقت�س��ادي بال�سودان عقب خطوة رفع احل�سار 
االقت�س��ادي عن ال�س��ودان واالنفت��اح اخلارجي 

الذي ي�سهده ال�سودان. وعد املجل�س االجتماعات 
نقط��ة انطاق��ة جدي��دة للعاق��ات االقت�سادية 
والتجاري��ة واال�ستثمارية بني ال�سودان واململكة 
وحتقيق امل�سالح امل�سرك��ة. وقال رئي�س الوفد 
ال�سع��ودي ح�سني بح��ري: اإن املرحلة املقبلة يف 
عاق��ات البلدي��ن اال�ستثماري��ة �ست�سه��د دخول 
القطاع��ات  جمي��ع  يف  �سعودي��ني  م�ستثمري��ن 
اال�ستثماري��ة، خا�سة اجلان��ب الزراعي، متقدما 
بال�سك��ر للحكوم��ة ال�سوداني��ة عل��ى اهتمامه��ا 
بامل�ستثم��ر ال�سعودي. واأكد وزي��ر الدولة بوزارة 
اال�ستثمار ال�سودانية امل�رشف على اال�ستثمارات 
ال�سعودية يف ال�سودان اأ�سامة في�سل، خ�سو�سية 
العاق��ات االقت�سادي��ة والتجارية ب��ني البلدين 
خلدم��ة  البلدي��ن  اإمكان��ات  م��ن  واال�ستف��ادة 
ورف��اه ال�سعب��ني. وقال: اإن من��اخ اال�ستثمار يف 
ال�س��ودان اأ�سب��ح مهي��اأ للم�ستثمري��ن بع��د رف��ع 
احل�س��ار االقت�س��ادي ع��ن ال�سودان ال��ذي يتيح 
للم�ستثمرين احلري��ة يف التعامات اال�ستثمارية 
يف  اململك��ة  بجه��ود  م�سي��دا  واالقت�سادي��ة، 
رف��ع احل�س��ار االقت�س��ادي. ودع��ا امل�ستثمرين 
ال�سعوديني لا�ستفادة م��ن الفر�س اال�ستثمارية 
املتع��ددة يف ال�س��ودان، منوه��ا اإىل اأن القي��ادة 
ال�سودانية ت��ويل اال�ستثم��ارات ال�سعودية مكانة 

مقدرة يف اهتماماتها.

 �سنعت ال�سيارة االأخرية يف اأ�سراليا ، وهي 
من طراز »هولدن«، يف م�سنع يف اأدياييد، 
م��ا ي�س��كل خامت��ة له��ذا القط��اع الوطن��ي 
املناف�س��ة  اإزاء  ال�سم��ود  ع��ن  عج��ز  ال��ذي 
الدولية. ومع اإغ��اق م�سنع »اليزابيث« يف 
اديايي��د تط��وى �سفح��ة ل� »هول��دن« التي 
ب��داأ ت�سنيعها ع��ام 1856 قب��ل اأن ت�سبح 
يف ثاثين��ات القرن املا�س��ي فرعًا ل�رشكة 
»ج��رال موتورز« االأمريكية. و�رشح رئي�س 
ال��وزراء االأ�س��رايل مالك��ومل تورنب��ول اإىل 
اإذاع��ة »ملب��ورن 3 اي��ه دبليو« باأن��ه ي�سعر 
»بح��زن �سدي��د مثلن��ا جميع��ًا الأنه��ا نهاية 
حقب��ة«. عام 1948، ب��داأ االنت��اج ال�سامل 
ل��� »هولدن« م��ع ط��راز »125-48«، ويف 
1964، كان لدى ال�رشكة 24 األف موظف. 
مل ال�رشكة احلكومة م�سوؤولية زوال هذا  وحتحُ
القط��اع ال�سناعي بعد �سحبها الدعم لقطاع 
2014. وحظ��ي م�سنع��و  ال�سي��ارات ع��ام 
بدع��م  و2012   1997 ب��ني  ال�سي��ارات 
بقيمة 30 بليون دوالر ا�سرايل )19 بليون 
دوالر(، وفق��ًا الأرقام احلكومة. وكان توقف 
�سناع��ة ال�سي��ارات يف ا�سرالي��ا مقرراً منذ 
اأعلن��ت ال�رشكات  2014 عندم��ا   2013-
امل�سنع��ة الث��اث االأخرية املتبقي��ة، وهي 

»تويوتا« و »ف��ورد« و »هولدن« ان�سحابها. 
كما اأغلقت »ميت�سوبي�سي موتورز« م�سنعها 
يف اديايي��د منذ ع��ام 2008. وكانت اآخر 
�سيارة من طراز »فورد« خرجت من امل�سنع 
يف ت�رشي��ن االأول )اأكتوب��ر( 2016، بينم��ا 
اأغلقت »تويوتا« م�سنعها يف ملبورن مطلع 

ال�سهر اجلاري.
وم��ن االأ�سب��اب الت��ي ذك��رت �سي��ق ال�سوق 
االأ�سرالي��ة ومناف�س��ة مواق��ع اآ�سيوي��ة اأكرث 
جاذبي��ة. و�ستحتف��ظ »هول��دن« الت��ي تنتج 
حاليًا يف تايان��د ب�350 ر�سامًا ومهند�سًا 

يف اأ�سراليا و700 موظف اآخر.
و���رشح اخلب��ري االقت�س��ادي ل��دى »البن��ك 
الوطني اال�س��رايل« اآالن اأو�س��ر اإىل وكالة 
»فران���س بر���س« قائ��ًا: »اإن��ه اأم��ر حم��زن 
ج��داً اإذا كنت موظف��ًا يف قط��اع ال�سيارات، 
لكن��ه لي���س مهم��ًا بالن�سب��ة اإىل االقت�س��اد 
االأ�س��رايل«. واأو�س��ح اأن »االقت�س��اد ق��وي 
ج��داً يف الوقت احل��ايل يف جمال اخلدمات. 
ويف �سبعين��ات الق��رن املا�س��ي، كان 70 
يف املئ��ة م��ن الي��د العاملة ين�س��ط يف هذه 
ال�سناع��ة الت��ي كانت متث��ل الن�سب��ة ذاتها 

تقريبًا من اإجمايل الناجت الداخلي«.
وخت��م بالقول »هذا الرقم تراج��ع اليوم اإىل 
نح��و 7 يف املئ��ة واأق��ل قلي��ًا عل��ى �سعيد 

الوظائف، لكنها عملية م�ستمرة منذ زمن«.

 
اأن  العرب��ي  النق��د  �سن��دوق  اأك��د 
املتح��دة،  العربي��ة  االإم��ارات  دول��ة 
ت�س��ق طريقه��ا لتماثل من��اذج �سناعية 
متقدم��ة عاملي��ًا مث��ل اإيطالي��ا وماليزيا، 
حي��ث تعمل الدول��ة على الو�س��ول مب�ساهمة 
القطاع ال�سناعي اإىل %25 من الناجت املحلي 
االإجم��ايل بحلول ع��ام 2025.  وق��ال ال�سندوق 
يف تقري��ر ل��ه، اإن دولة االإم��ارات تعمل عل��ى اإعداد 
ا�سراتيجي��ة �سناعي��ة تن�سج��م وا�سراتيجية احلكومة 
االحتادي��ة و»روؤي��ة االإم��ارات 2021« واإر�س��اء نظ��ام 
اقت�س��ادي مع��ريف تناف�س��ي م�ستق��ر وم�ست��دام قائ��م على 
االبت��كارات والبح��وث. واأ�س��اف: »تب��ذل حكوم��ة االإم��ارات 
جه��وداً متوا�سل��ة لتح�س��ني بيئ��ة االأعم��ال وتكري���س الدول��ة 
كاأف�س��ل الوجهات الأ�سحاب روؤو�س االأم��وال، وذلك بتطوير االأطر 
والت�رشيع��ات القانوني��ة ومن بينه��ا »قانون رهن االأم��وال املنقولة 
�سمان��ًا للدي��ن«، و»قان��ون االإفا�س«، و»قان��ون التاأج��ري التمويلي«، 
وغريها من القوانني التي يجري العمل عليها حاليًا من اأجل زيادة القدرة 

التناف�سية للدولة«.
كم��ا يعم��ل امل���رشف املرك��زي االإمارات��ي ب�س��كل كبري عل��ى توف��ري البيئة 
املائم��ة لنمو امل�رشوع��ات ال�سغرية واملتو�سطة من خ��ال تبني اأنظمة من 

�ساأنه��ا ت�سجي��ع املوؤ�س�سات املالية عل��ى القيام بدورها يف جم��ال التمويل، 
وه��و ما ي�ساعد عل��ى ت�سجيع االئتمان املمنوح للقط��اع اخلا�س ودفع النمو 
االقت�س��ادي.  واأو�سح ال�سن��دوق يف تقرير اأ�سدره موؤخراً حتت عنوان »اآفاق 
االقت�س��اد العربي«، اأن االإمارات ت�ستهدف يف اإط��ار توجهها لتفعيل �سيا�سة 
تنوي��ع م�س��ادر الدخ��ل اإىل خف���س ن�سب��ة م�ساهم��ة قطاع النف��ط يف الناجت 
املحل��ي االإجم��ايل اإىل %20، لت�سل ن�سبة م�ساهم��ة القطاعات غري النفطية 

يف الناجت املحلي االإجمايل اإىل %80 بحلول عام 2020.
كم��ا ت�ستهدف االإمارات ببلوغ عام 2021 اأن ت�سل ن�سبة منو الناجت املحلي 
االإجم��ايل غري النفط��ي اإىل %5، واأن يكون متو�سط ن�سي��ب الفرد من الدخل 
القوم��ي االإجم��ايل من بني اأف�س��ل 10 دول بالع��امل، واأن ت�سل ن�سبة �سايف 
تدفق��ات اال�ستثم��ار االأجنبي املبا�رش من الناجت املحل��ي االإجمايل اإىل 5%، 
ون�سب��ة م�ساهمة ال�رشكات ال�سغ��رية واملتو�سطة يف الناجت املحلي االإجمايل 
غ��ري النفط��ي اإىل %70، واأن تك��ون الدولة من بني اأف�س��ل 10 دول بالعامل 
باملوؤ�رش العاملي لريادة االأعمال والتنمية وم�ن بني اأف�سل 20 دولة بالعامل 

مبوؤ�رش االبتكار العاملي.
وم��ن املتوق��ع، اأن تنعك�س التط��ورات يف االقت�س��اد العامل��ي، ال �سيما فيما 
يتعلق بال�رشكاء التجاريني الرئي�سيني والتطورات يف اأ�سواق النفط العاملية، 
على م�ستويات الن�ساط االقت�سادي، ال �سيما يف ظل الراجع املتوقع لكميات 

االإنتاج وفق اتفاق اأوبك بنحو 139 األف برميل يوميًا، بح�سب ال�سندوق.
وفيم��ا يتعل��ق بالن�ساط غري النفط��ي، فمن املتوقع اأن ي�ستم��ر االأداء املعتدل 
لع��دد من القطاعات االقت�سادية املهمة عل��ى �سوء االرتفاع الن�سبي الأ�سعار 
النف��ط، وا�ستم��رار االإنف��اق احلكوم��ي عل��ى ع��دد م��ن امل�ساري��ع، والتح�سن 

التدريج��ي مل�ستوي��ات ال�سيول��ة املحلية ومن��ح االئتمان، مما يوؤك��د الزيادة 
املعتدلة مل�ستويات الطلب على االئتمان، وفقًا للنتائج التي اأ�سار اإليها موؤخراً 
»م�س��ح الثق��ة يف االئتمان« الذي ي�سدره امل�رشف املرك��زي لدولة االإمارات 
العربي��ة املتحدة، حيث اأ�سار اإىل تاأكي��د نحو %37.7 من م�سوؤويل االئتمان 
رفيع��ي امل�ست��وى يف كل املوؤ�س�سات املالية امل�رشفي��ة وغري امل�رشفية يف 
الدولة امل�سمولني يف اال�ستبيان، ارتفاع الطلب على االئتمان ب�سقيه املمنوح 
لل�رشكات واالأفراد، م�سجًا منواً اإيجابيًا خال الربع االأول م�ن العام اجلاري 

للمرة االأوىل منذ �سهر مار�س من عام 2016.
ويف ع��ام 2018، م��ن املتوقع حت�سن موؤ�رشات النم��و ب�سكل اأعلى لت�سل اإىل 
%2.4 مع تقلي�س الراجع يف االإنتاج النفطي، وتوقعات ارتفاع م�ستويات 
الطل��ب املحلي، يف اإط��ار ت�سارع تنفي��ذ امل�رشوع��ات اال�ستثمارية املرتبطة 
با�ست�ساف��ة االإمارات ملعر���س اإك�سبو 2020، مما ينعك���س اإيجابًا على منو 
القطاع غري النفطي لي�سل اإىل %3.7. وتناول التقرير اأهم االإ�ساحات التي 
مت تنفيذه��ا واجلاري العمل عليه��ا حاليًا يف تدابري تر�سيد االنفاق احلكومي 
من خال اإ�ساح نظم دعم ال�سلع االأ�سا�سية واخلدمات احلكومية، و�سمن هذا 
ال�سي��اق، مت رفع اأ�سعار املاء والكهرب��اء واإلغاء دعم اأ�سعار املحروقات، التي 

كانت تقدر كلفتها بنحو 8.5 % من الناجت املحلي االإجمايل.
كذلك يعترب تطبيق �رشيبة القيمة امل�سافة اأحد اأهم االإ�ساحات التي تبنتها 
حكوم��ات دول جمل�س التع��اون لدول اخللي��ج العربية ومن بينه��ا االإمارات 
واملق��رر ب���دء العمل بها يف �سه��ر يناير 2018، حيث ت�س��ام يف توفري دخل 
م�ستقر بعيد ع��ن تذبذبات االإيرادات النفطية التي باتت ت�سكل اأهم التحديات 

التي تواجه اقت�سادات املنطقة.

مجلس الشيوخ األميركي يقّر موازنة 2018 والديموقراطيون يعدونها انتصارًا لألثرياء

م��ّرر جمل�س ال�سي��وخ االأمريكي بفارق �سئي��ل ، املوازنة 
الفيديرالية لعام 2018، ما يف�سح املجال اأمام االإ�ساح 
ال�رشيب��ي املث��ري للجدل ال��ذي طرح��ه الرئي���س دونالد 
ترامب ويت�سم��ن خف�سًا لل�رشائب بقيم��ة 1.5 تريليون 
دوالر. وي�س��كل االإج��راء اجلمهوري ال��ذي مت متريره على 
اأ�سا���س حزبي، بادرة رمزية، ولكن االأهم هو اأنه يت�سمن 
تعليمات خا�سة ت�سمح حلزب ترامب بتمرير االإ�ساحات 

ال�رشيبية التاريخية عرب ت�سويت ب�سيط لاأغلبية.
وق��ال زعي��م االأكرثي��ة اجلمهوري��ة يف جمل���س ال�سي��وخ 
االأمريك��ي ميت���س ماكونيل بع��د عملي��ة الت�سويت التي 
مقاب��ل  يف  االإج��راء  فيه��ا  امل�سارك��ني  م��ن   51 دع��م 
49: »ع��رب ه��ذه املوازن��ة، نح��ن عل��ى طري��ق اإي�س��ال 

امل�ساعدات التي يحتاجه��ا االأمريكيون وعائاتهم التي 
حتمل��ت اأعباء قان��ون ال�رشائب غري الع��ادل ملدة طويلة 
ج��داً«. واأ�س��اد ترامب بالت�سويت على اأن��ه »خطوة مهمة 
لتحقي��ق تق��دم يف اأجن��دة االإدارة الت�رشيعي��ة الداعم��ة 
للنم��و والوظائ��ف« م�س��رياً اإىل اأنها »تفت��ح الطريق اأمام 
االأمريك��ي ع��رب  االقت�س��اد  العن��ان الإمكان��ات  اإط��اق 
اإ�س��اح ال�رشائ��ب وخف�سه��ا«. ومع م��رور 9 اأ�سهر على 
ترام��ب يف  ت�س��كل من��اورة  الرئا�س��ة،  دخول��ه مع��رك 
امللف ال�رشيب��ي فر�سته االأخرية الإنق��اذ ركائز اأجندته 
الت�رشيعي��ة لع��ام 2017. وبع��د ف�سل��ه يف اإلغ��اء قانون 
الرعاي��ة ال�سحية الذي و�سعه �سلفه ب��اراك اأوباما، بات 
تبن��ي االإ�ساح��ات ال�رشيبي��ة قبل نهاي��ة العام احلايل 
اأولوية ق�س��وى بالن�سبة اإىل اجلمهوريني الذين يهيمنون 
على الكونغر�س. وت��وىل ترامب من�سبه يف كانون الثاين 

)يناير( املا�سي، م�رشاً على اأن االإ�ساح ال�رشيبي يعزز 
االقت�س��اد ويفيد املواطن��ني االأمريكيني العاديني. وقال 
م��ن البيت االأبي�س: »ب�رشاح��ة، اأعتقد اأن لدينا االأ�سوات 
م��ن اأج��ل خف�س ال�رشائ��ب، وهو م��ا �سيح�س��ل قريبًا«. 
واأ�ساف: »ي�سري عملنا يف �سكل جيد لكن باإمكاننا القيام 
باأم��ر مذهل ج��داً اإذا متكنا من خف���س ال�رشائب«. ويتم 
التعام��ل م��ع االإ�ساحات املث��رية للجدل ع��رب خطوات 
ع��دة، انطاق��ًا م��ن ت�سوي��ت عل��ى ق��رار لتاأ�سي���س اإطار 
موازن��ة ع��ام 2018. ويت�سم��ن االإج��راء مقاربة ت�سمح 
ملجل���س ال�سيوخ با�ستخدام عملي��ة تعرف ب�«امل�ساحلة« 
لت�رشي��ع االإ�س��اح ال�رشيب��ي ع��رب حاجت��ه اإىل غالبية 
ب�سيط��ة يف جمل���س ال�سي��وخ ال��ذي ي�س��م 100 ع�س��و 
بداًل م��ن ال�60 الذي��ن يتطلبهم متري��ر ت�رشيعات كبرية. 
ويعن��ي ذل��ك اأن م��ع �سيط��رة اجلمهوريني عل��ى 52 من 

مقاع��د جمل�س ال�سيوخ، لن حتتاج االإ�ساحات دعمًا من 
الدميوقراطي��ني، اإال يف ح��ال وجود اأك��رث من معار�سني 
اثن��ني يف �سف��وف اجلمهوري��ني. وتق��وم االإ�ساح��ات 
�س��ع اإطارها ال�سه��ر املا�سي عل��ى خف�س معدل  الت��ي وحُ
ال�رشائ��ب عل��ى ال���رشكات م��ن 35 اإىل 20 يف املئ��ة، 
وخف���س ال�رشائب عل��ى الدخل ملعظم ال�رشائ��ح، اإ�سافة 
اإىل �س��ّد الثغرات واالقتطاعات لتعديل القانون ال�رشيبي 
ال��ذي ق��ال ترام��ب اإن��ه »متق��ادم«. و�سي�سه��د اأ�سح��اب 
املداخي��ل االأعل��ى الذي��ن ي�سكل��ون 1 يف املئ��ة ارتف��اع 
مداخيلهم بعد االقتط��اع ال�رشيبي بن�سبة 8.5 يف املئة 
ع��ام 2018، فيما �سيح�سل ال�95 املدرجني يف املراتب 
االأدن��ى من �سلم توزيع الدخ��ل على زيادة تراوح ن�سبتها 
ب��ني 0.5 و1.2 يف املئ��ة، وفق��ًا ل��� »تاك���س بولي�س��ي 
�سين��ر«، وهو مركز �سيا�س��ات ال�رشائب، التابع ملعهدي 

»بروكينغز ان�ستيتيو�سن« و »اأوربان ان�ستيتيوت«. وي�سري 
املرك��ز اإىل اأن االإ�ساحات �ستكل��ف 2.4 تريليون دوالر 
على �س��كل عائدات فيديرالية تت��م خ�سارتها خال العقد 
االأول من بدء تطبيقها، ما يثري ت�ساوؤالت يف �ساأن كيفية 
متويله��ا. وي���رّش اجلمهوري��ون املوؤي��دون لاإ�ساحات 
عل��ى اأن اخلفو�س��ات ال�رشيبية �ستغطي العج��ز ال�سخم 
ع��رب دفع عجلة النم��و، ما �سي��وؤدي اإىل عائدات �رشيبية 
م�ستقبلية. ولك��ن الدميوقراطيني نددوا ب�سدة بالتغيريات 
معتربي��ن اأنها تق��دم لاأغنياء 1.5 تريلي��ون دوالر على 
طب��ق م��ن ف�س��ة. واأ�س��اروا اإىل اأنه��ا �ستخف���س التمويل 
للتعلي��م واملوا�س��ات والبني��ة التحتية، فيم��ا �ستقتطع 
يف �سكل كبري م��ن الربامج الفيديرالية ال�سحية للم�سنني 
والفق��راء والعج��زة. وح��ذر زعي��م االأقلي��ة الدميوقراطية 
يف جمل���س ال�سي��وخ ت�س��اك �سومر من اأن »ه��ذه املوازنة 

ال�سيئ��ة والرجعية تعط��ي ال�سوء االأخ���رش لاقتطاعات 
من برناجمي ميدك��ري وميدكايد لتخفيف ال�رشائب على 
ال���رشكات الك��ربى واالأمريكيني االأكرث ث��راء«، يف اإ�سارة 
اإىل برناجم��ي التاأم��ني ال�سحي العام ل��كل من امل�سنني 
والفقراء. وو�سف ال�سنات��ور بريين �ساندرز قرار املوازنة 
ب�«امل��رّوع« و »القا�س��ي للغاي��ة«. ويخ�س��ى البع���س من 
اأن يراك��م خف���س ال�رشائب الَدين الوطن��ي، اإال اأن ترامب 
دع��ا اجلمهوري��ني اإىل اتخاذ موقف موح��د بعدما رف�س 
بع���س اأع�س��اء احل��زب دع��م م���رشوع القان��ون الذي قد 
ي��وؤدي اإىل تفكي��ك معظم قان��ون الرعاي��ة ال�سحية الذي 
و�سع��ه اأوبام��ا. وح��ذر وزي��ر اخلزانة �ستيف��ن منوت�سني 
م��ن اأن الف�س��ل يف اإقرار االإ�ساح��ات ال�رشيبية �سيوؤدي 
اإىل انهي��ار اأ�س��واق االأ�سهم االأمريكية الت��ي بلغت اأرقامًا 

قيا�سية مرات عدة خال االأ�سابيع املا�سية.

"إريكسون" و "فولفو" ترفعان أسهم أوروبا وبورصة إسبانيا 

ارتفع��ت االأ�سه��م االأوروبي��ة يف املعامات لتعو�س بع���س خ�سائرها 
م��ع انتعا�س »فولف��و« و »اإريك�سون« بف�سل نتائ��ج القت ترحابًا، لكن 
االأزم��ة ال�سيا�سية دفعت االأ�سهم االإ�سبانية لانخفا�س. و�سعد املوؤ�رش 
»�ستوك���س 600« االأوروب��ي 0.2 يف املئة منتع�سًا م��ن اأدنى م�ستوى 
اإغ��اق له هذا ال�سه��ر، يف حني زاد موؤ�رش االأ�سه��م القيادية يف منطقة 
الي��ورو 0.3 يف املئ��ة. لكن موؤ���رش االأ�سهم االإ�سباني��ة تراجع 0.1 يف 
املئة قبيل اجتماع خا�س ملجل�س الوزراء اليوم قد ي�سهد تعليق احلكم 
الذات��ي الإقليم قطالونيا. وم��ازال املوؤ�رش االإ�سب��اين »اأيبك�س« مرتفعًا 
نح��و ت�سع��ة يف املئة هذا العام، لكنه منخف�س نحو 1.7 يف املئة منذ 
ا�ستفت��اء ا�ستق��ال كاتالوني��ا يف االأول م��ن ال�سهر اجل��اري. وتركزت 
االأنظ��ار على نتائج ال�رشكات لريتفع �سهم »فولفو« ال�سويدية ل�سناعة 
ال�ساحن��ات اأكرث م��ن �ستة يف املئة م�سجًا م�ست��وى قيا�سيًا ومت�سدراً 
املكا�سب على املوؤ�رش »�ستوك���س« بعد نتائج فاقت التوقعات. وان�سم 
اإليه �سهم »اإريك�سون« الذي قفز 3.6 يف املئة بعد نتائج ال�رشكة. ومن 
املتوق��ع من��و اأرباح ال���رشكات االأوروبي��ة 4.5 يف املئة عل��ى اأ�سا�س 
�سن��وي يف الرب��ع الثالث من ال�سنة واأن تزي��د 1.3 يف املئة با�ستبعاد 

قط��اع الطاقة، وفقًا لتقديرات من موؤ�س�سة »توم�سون رويرز 
اآي ب��ي اإي ا���س«.  ويف طوكي��و، ارتف��ع املوؤ���رش »ني��كاي« 

لاأ�سه��م الياباني��ة للجل�س��ة الرابعة ع�رشة عل��ى التوايل ، 
لي�سج��ل اأط��ول موجة �سع��ود له يف اأكرث م��ن 50 �سنة، 

بف�س��ل تراجع الني ال��ذي �ساعد االأ�سه��م على تعوي�س 
خ�سائرها ال�سابقة. وكان الدوالر �سعد 0.6 يف املئة 

اإىل 113.16 ي��ن خال املعام��ات االآ�سيوية، بعد 
اأنب��اء اأن جمل���س ال�سي��وخ االأمريكي �س��ّوت على 

خط��ة موازنة لل�سن��ة املالي��ة 2018. وقد ميهد 
ذل��ك الطري��ق للجمهوري��ني للم�س��ي قدمًا يف 

حزمة خفو�سات �رشيبي��ة من دون دعم من 
الدميوقراطي��ني. وفتح »ني��كاي« منخف�سًا 

0.3 يف املئ��ة، لكنه اأغلق مرتفعًا 0.04 
يف املئة، مبا يعادل 9.12 نقطة م�سجًا 

21457.64 نقط��ة. وكان ذلك كافيًا 
لتحقي��ق اأطول موج��ة مكا�سب يومية 

مت�سل��ة من��ذ ع��ام 1961. و�سع��د 
املوؤ���رش 1.4 يف املئ��ة عل��ى مدار 

مكا�سب��ه  موا�س��ًا  االأ�سب��وع، 
لاأ�سب��وع ال�ساد�س على التوايل 

يف اأط��ول موج��ة م��ن نوعها 
خ��ال �سنة. وتق��دم اأكرث من 

خم�س��ة يف املئة على مدى 
االأخ��رية  ال���14  االأي��ام 

بف��وز  االآم��ال  بفع��ل 
االئتاف احلاكم الذي 

الوزراء  يقوده رئي�س 
الياباين �سينزو اآبي 

االنتخاب��ات  يف 
م��ة  لعا ا

وق��ال  غ��داً. 
ن  مل��و متعا

اإن ال�سوق معر�سة لعمليات بيع من اأجل جني اأرباح قبل االنتخابات، 
لكن تراجع الني الذي يعزز القدرة التناف�سية لل�سادرات اليابانية رفع 
�سهي��ة امل�ستثمرين للمخاطرة اليوم. وقال كبري املحللني الفنيني لدى 
»ميزوه��و« ل��اأوراق املالية يوتاكا مي��ورا: »النا�س كان��وا م�ستعدين 
لبي��ع االأ�سهم اليابانية جلني االأرباح، لك��ن بعد اأن اأ�سبح من املتوقع 
اأن ترتف��ع االأ�سه��م الياباني��ة الحق��ًا الي��وم فاإنه��م ال يري��دون البيع. 
االأ�سه��م بني �س��د وجذب ممن يري��دون جني اأرباح وم��ن يريدون دفع 
ال�س��وق لارتفاع.« لك��ن اأ�سهم م��وردي »اأبل« تراجعت، بع��د اأن هوى 
�سهمه��ا خ��ال الليل بفع��ل ال�سك��وك اإزاء ا�سراتيجيته��ا لطرح هاتف 
»اآيفون« جديد مرتني خال 2017. وانخف�س �سهم »موراتا« لاإنتاج 
ال�سناع��ي 1.8 يف املئة و »األب���س اإلكريك« 2.2 و »فو�سر اإلكريك« 
3.1 يف املئة. يف املقابل، ارتفعت اأ�سهم �رشكات االأغذية لي�سعد »ان 

ات�س فودز« 0.8 يف املئة، و »نيبون �سوي�سان« 2.7 يف املئة.
وتباي��ن اأداء امل�سدري��ن م��ع قيام بع���س امل�ستثمري��ن بالبيع جلني 
اأرب��اح. وارتفعت اأ�سهم »تويوتا موتور« 0.3 يف املئة، بينما انخف�س 
�سهم »هوندا موتور« 0.8 وزاد �سهم »هيتا�سي« 0.3 يف املئة. وا�ستقر 
املوؤ�رش »توبك�س« االأو�سع نطاقًا، من دون تغري يذكر عند 1730.64 
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