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خبراء : تطوير قطاع السكك سيدخل البالد بمرحلة انحسار في البطالة 

تطور  ان  الوطني  االقت�صاد  يف  خببراء  اكببد 
ايجابًا على  �صينعك�س  النقل بالقطارات  جمال 
عملية  و�صين�صط  االقت�صادي  الببعببراق  و�صع 
النقل البحري من الب�رصة اإىل بغداد من ثم اإىل 
كرد�صتان وعلى حركة املواطن اي�صًا"،  الفتني 
و�صائل  يف  تكامل  اإىل  بحاجة  "العراق  اأن  اىل 
البحري والري واجلوي،  انواعها  النقل بكافة 
ونرتك  اجلببوي  النقل  على  نركز  اأن  ميكن  فال 
الري متدهوراً، ا�صافة اإىل تكامل قطاع النقل 
�صيحتاج  والببذي  والقطارات  ال�صيارات  الري 
من  احلد  من  ميكن  ما  كثرية  عامل  ايدي  اإىل 

البطالة".
ان  االمببري  ماجد  االقت�صادي   اخلبري  وقببال 
جوانب  ذو  بالقطارات  النقل  قطاع  "تطوير 
يتعلق  ما  فيما  خ�صو�صًا  ايجابية  اقت�صادية 
الب�صائع وال�صلع بني املحافظات وحتى  بنقل 
واالردن  كايران  للعراق  املجاورة  الببدول  مع 

و�صوريا وتركيا والكويت".
 وا�صاف االمري يف حديث لب »اجلورنال «،  اأن 
"قطاع النقل بالقطارات من اهم و�صائل النقل 
ا�صتورد ع�رص قطارات كوجبة  بالعامل والعراق 
اوىل من ال�صني وهو ميتاز بال�رصعة التي ت�صل 
اأن  اىل  الفتا  بال�صاعة"،  150كببم  حببوايل  اإىل 
"العراق يعاين من م�صكلة خطوط ال�صكك احلديد 
منذ  تطويرها  وعدم  ال�صكك  هذه  تقادم  وهي 
بتطوير   بداأت  النقل  ان  م�صتدركا  الثمانينيات، 
هذا القطاع خ�صو�صًا اخلط اجلديد الذي  افتتح  

بني الب�رصة وبغداد وامتيازه  باحلداثة".
خطوط  افتتاح  على  مقبل  "العراق  اإن  وتابع  
ببببني خمتلف  بببالببقببطببارات  لببلببنببقببل  جبببديبببدة 
�صكك  �صبكة  مببن  لديه  مببا  الن  املحافظات، 
ال�صحيح  غري  اال�صتخدام  ب�صبب  قدمية  حديد 
لها من قبل النظام ال�صابق الذي كان ي�صتخدم 
واال�صلحة  اجلي�س  قطاعات  لنقل  القطارات 
"م�صاريع  اأن  اإىل  م�صرياً  وغريها"،  واملدافع 
كلفة  امل�صاريع  اكرث  من  احلديد  ال�صكك  ان�صاء 

مالية بالعامل".
االقت�صادي  ال�صاأن  يف  املخت�س  قال  وبدوره 
االقت�صادي  البناء  "عملية  ان  يحيى  حممد 
القطاعات  كافة  تن�صيط  ن�صتطيع  عندما  تاتي 
العامل  اليد  ت�صغيل  ن�صتثمر  لكي  واحد،  اآن  يف 
"تطوير  اأن  م�صيفًا  البطالة"،  على  والق�صاء 
الب�صائع  نقل  �صينمي  بالقطارات  النقل  قطاع 
التي  ال�رصكات  لبع�س  اال�صتثمارية  واحلركة 
الن  بالعراق،  النقل  �صعر  غببالء  من  تتخوف 

ا�صعار النقل بالقطارات رخي�صة". 
ان   ،» »اجلورنال  لب  حديث  يف  يحيى  وا�صاف 
"تطور جمال النقل بالقطارات �صينعك�س ايجابًا 
على و�صع العراق االقت�صادي و�صين�صط عملية 
النقل البحري من الب�رصة اإىل بغداد من ثم اإىل 

كرد�صتان وعلى حركة املواطن اي�صًا"،  مبينا 
و�صائل  تكامل يف  اإىل  "العراق بحاجة  اأن  اإىل 
النقل بكافة انواعها البحري والري واجلوي، 
ونرتك  اجلببوي  النقل  على  نركز  اأن  ميكن  فال 
الري متدهوراً، ا�صافة اإىل تكامل قطاع النقل 
كثرية  عامل  ايدي  اإىل  يحتاج   والذي  الري  

وبذلك �صيمكننا من احلد من البطالة".
احلببديببد،  لل�صكك  الببعببامببة  البب�ببرصكببة  واأعببلببنببت 
امللياري  جتاوزت  اإيرادات  حتقيقها  االأربعاء، 
العام  من  االوىل  اخلم�صة  اال�صهر  خالل  دينار 
امل�صافرين  نقل  عمليات  خببالل  من  احلببايل، 
وامل�صتقات النفطية. وقال مدير ال�رصكة �صالم 
جر �صلوم  ،  اإن "االيرادات املتحققة لل�رصكة 
خالل اال�صهر اخلم�صة االوىل من العام احلايل 
هذه  خببالل  مت  اذ  ديببنببار،  امللياري  جتبباوزت 
منت  على  م�صافرا  و785  الفا   122 نقل  املدة 

القطارات".
وا�صاف ان "هذه احل�صيلة جاءت عر اخلدمات 
موؤكدا  للم�صافرين"،  ال�رصكة  قبل  من  املقدمة 
امل�صتمرة  للمتابعة  ثمرة  يعد  االجناز  "هذا  اأن 
النقل  ق�صم  بببه  يقوم  الببذي  البببدوؤوب  والعمل 
واملناطق  الب�رصة  منطقة  وكذلك  والت�صغيل 
اجلنوبية الرئي�صة"، مبينا ان "ال�رصكة حري�صة 
وا�صار  القطارات".  انطالق  مواعيد  دقة  على 
بغداد  مببن  تنطلق  "الرحالت  ان  اىل  �صلوم 
ال�صابعة  ال�صاعة  االأوىل  رحلتني،  بواقع  يوميا 
م�صاًء، وتنطلق  الثامنة  ال�صاعة  والثانية  م�صاًء 
رحلتني  بواقع  الب�رصة  حمطة  من  القطارات 
والثانية  م�صاًء  الثامنة  ال�صاعة  االوىل  اي�صا، 
"هناك  ان  مو�صحا  م�صاًء"،  التا�صعة  ال�صاعة 
من  القطارات  عر  ال�صفر  على  متزايداً  اقباال 
الراحة  �صبل  من  به  تتمتع  ملا  املواطنني  قبل 

وال�رصعة واالأمان ودقة املواعيد".
بني  نقلهم  مت  م�صافر  الببف  "قرابة  ان  وبببني 
ال�رصكة  قببطببارات  منت  على  والب�رصة  بغداد 
ال�صكك  "جهد  باأن  منوها  عالية"،  وبان�صيابية 
واحلموالت،  الب�صائع  نقل  يف  اأي�صا  متوا�صل 
لنقل  الببنببازل   94 القطار  ت�صفري  خببالل  مببن 
ق�رص  اأم  اىل  الببدورة  من  النفطية  امل�صتقات 
حو�صا   20 يحوي  الذي  الب�رصة  حمافظة  يف 

وبكمية 1000 مرت مكعب".
ولفت �صلوم اىل "االنتهاء من عمل جدار القنطرة 
الكرمة  حمطتي  بني  كليا  املدمرة  ال�صندوقية 
و�صيخ �صاري بعد تنظيف املوقع من االنقا�س 
اعببادة  و�صتتم  الكونكريتية،  االأنببابببيببب  ومببد 
وربط  مد  مع  التحكيم  وحجر  الرتابية  ال�صدة 
تقريبا  مببرتا   35 بطول  ال�صكة  حديد  ربطات 
�صاحلًا  والفلوجة  بغداد  بني  اخلببط  لي�صبح 

ا�صتكملت  "ال�رصكة  ان  القطارات". وتابع  ل�صري 
من  االأ�صود  النفط  مادة  ونقل  تهيئة  عمليات 
عند  العراقية  املببوانببئ  اإىل  البببدورة  م�صايف 
من�صات التفريغ على ر�صيف رقم 9 الي�صالها 
قبل  من  العراق  خببارج  وت�صديرها  للبواخر 
"جهود  بان  منوها  الب�رصة"،  منطقة  مالكات 
حو�صًا   )1596( نقل  عن  اثمرت  العاملني 
االأحوا�س  بوا�صطة  اال�صود  النفط  مببادة  من 
بلغ  اإيبببرادات  وحتقيق   )FZB( التخ�ص�صية 

جمموعها ملياراً و750 مليون دينار".
بالعقد  لاليفاء  م�صتمر  "العمل  اأن  �صلوم،  واأكد 
املرم بني ال�صكك و�رصكة جنة الفردو�س على 
امل�صتقات  من  يوميا  مكعب  مرت   2000 نقل 
"النقل يف ال�صكك يوؤمن  اأن  النفطية"، مو�صحا 
واملحافظة  املببحببدد  بوقتها  املبببواد  و�ببصببول 
املالية  املببببوارد  تعظيم  عببن  ف�صال  عليها، 

 بغداد – الجورنال 

تعلن استقرار المنظومة في القطاعات 
التي شهدت رفع التجاوزات

تباشر بدفع مستحقات الفالحين 
لموسم 2018 لمحافظة النجف

تفتتح خط تصنيع شاحنات يابانية 
وتعده بداية الحياء  “االنتاج 

تعلن عن خطة لتوفير 250 لتر ماء 
يوميا لكل فرد

املدر�س،  م�صعب  الكهرباء  وزارة  با�صم  الر�صمي  املتحدث  اإعلن   : اجلورنال   – بغداد 
رفع  حملة  �صهدت  التي  القطاعات  يف  الكهربائية  املنظومة  ا�صتقرار  االربببعبباء، 
التجاوزات املتمثلة باالنارة النهارية. وقال املدر�س يف بيان ان “اللجان امل�صكلة من 
مقر الوزارة واملديريات العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية )الكرخ، الر�صافة، ال�صدر(، 
نفذت مهامها باجراء القطع وفر�س الغرامات على املخالفني للتعليمات ذات العالقة 
من  وخا�صة   ،1999 ل�صنة   )21( املببادة  وفق  الكهربائية  الطاقة  ا�صتهالك  برت�صيد 
ي�صتخدم االنارة يف �صاعات النهار ويفرط يف ا�صتخدامها لياًل”. وا�صاف “جاءت هذه 
احلملة تطبيقًا للقانون وال�صوابط، من اجل احلد من حاالت اال�رصاف والهدر با�صتهالك 

الطاقة الكهربائية، وعدم ا�صتخدام االنارة ذات االأحمال العالية،

لببوزارة  التابعة  احلبوب  لتجارة  العامة  ال�رصكة  اأعلنت  اجلببورنببال:   – بغداد 
التجارة، االأربعاء، عن املبا�رصة بدفع م�صتحقات الفالحني ملو�صم حنطة 2018 
يف النجف، مو�صحة اأن حترير �صكوك املبالغ توزع ح�صب اال�صبقية للم�صوقني.

وقال مدير ال�رصكة نعيم املك�صو�صي يف بيان تلقته »اجلورنال «، اإن “املالكات 
احل�صابية العاملة يف فرع ال�رصكة بالنجف با�رصت بتوزيع �صكوك م�صتحقات 

الفالحني ملو�صم احلنطة 2018 يف جممع اخلورنق املخزين يف املحافظة”.
اجنزت  حيث  معاملة   2973 بلغ  للمعامالت  االجمايل  “العدد  اأن  واأو�صح، 
املعامالت  وان عدد  بب2100 معاملة  اليوم مايقدر  لغاية  احل�صابيه  املالكات 

املتبقيه قيد االجناز والتي تقدر بب873 معاملة”.

بغداد – اجلورنال : اعلنت وزارة ال�صناعة واملعادن، االربعاء، افتتاح خط لتجميع 
ال�صاحنات اليابانية يف معامل ال�رصكة العامة ل�صناعة ال�صيارات يف اال�صكندرية 
باعتماد تقانات عاملية متطورة. وقال مدير اإعالم وزارة ال�صناعة واملعادن عبد 
الواحد ال�صمري يف بيان ان “افتتاح خط جتميع �صيارات اي�صوزو يعني تعزيز واقع 
ال�صناعة املحلية ، ال�صيما وان للمرة االوىل تقوم �رصكة يابانية وماركة عاملية 
يتم  حيث  متطورة،  وبتكنولوجيا  بخراتها  العراقية  ال�صوق  اىل  الدخول  متميزة 
وا�صاف   النفط”.  ومنها  الدولة  وزارات  معظم  حتتاجها  اإنتاجية  �صيارة  جتميع 
” الوزارة تتوا�صل مع القطاع اخلا�س ال�رصيك يف هذا امل�رصوع وتعده مكمل  ان 

جلهودها، من اجل تفعيل االنتاج الوطني الذي بات بف�صلة املواطن “.

بغداد – اجلورنال اأعلنت وزارة التخطيط، االأربعاء، اأن خطة التنمية الوطنية 
مياه  من  االفراد  حاجة  توفري  ت�صتهدف    2022-2018 اخلم�س  لل�صنوات 
ال�رصب وفقا للمعايري العاملية، مو�صحة اأن اخلطة تهدف لتوفري ما ال يقل عن 

250 لرت للفرد يف اليوم الواحد يف بغداد ومراكز املحافظات. 
 ،» تلقته »اجلورنال  الهنداوي بيان  الزهرة  الوزارة عبد  با�صم  وقال املتحدث 
ت�صتهدف  وفري  اخلم�س 2022-2018،  لل�صنوات  الوطنية  التنمية  “خطة  اإن 
حاجة االفراد من مياه ال�رصب وفقا للمعايري العاملية وزيادة ن�صبة م�صاهمة 
القطاع الزراعي يف الناجت املحلي االجمايل ،لالن�صطة غري النفطية”، مو�صحا 
عام   )%5.2( اىل  الزراعي  القطاع  م�صاهمة  ن�صبة  رفع  اىل  تهدف  “اخلطة  اأن 

الصناعةالكهرباء التخطيطالتجارة

بيانات

مصادر: أرامكو السعودية تنوي تغيير معادلة   40 دولة تبدي قلقها إزاء الخطط األميركية لفرض رسوم على استيراد السيارات  
احتساب سعر النفط آلسيا

ارتفاع النفط  بفعل انخفاض المعروض األميركي والعقوبات على إيران

 اجلورنال – متابعة 
اأعبببرب عببدد مببن البببدول االأعبب�ببصبباء يف منظمة 
التجارة العاملية، مبا يف ذلك رو�صيا واالحتاد 
قلقها،   عببن  والببيببابببان،  والبب�ببصببني  االأوروبببببي 
االربعاء،  من اإمكانية اإدخال ر�صوم اال�صترياد 

االأمريكية على ال�صيارات.
عقد  املناق�صات  �صري  على  مطلع  م�صدر  وقال 
اجتماع جمل�س ال�صلع التجارية، التابع ملنظمة 
 40 اأكرث من  اأعربت  العاملية،   حيث  التجارة 
28 دولة ع�صو يف االحتاد  دولة، مبا يف ذلك 

الواليات  خطط  ب�صاأن  قلقها  عن  االأوروببببي، 
على  اإ�صافية  ا�صترياد  ر�صوم  لفر�س  املتحدة 
ال�صيارات، مبا يف ذلك ال�صيارات وعربات النقل 

وال�صاحنات اخلفيفة وقطع الغيار.
�صتوؤدي  التدابري  هذه  اأن  اإىل  البلدان  واأ�صارت 
العاملية  ال�صوق  يف  خطرية  ا�صطرابات  اإىل 
بعني  االأخببذ  مع  العاملي،  التجاري  والنظام 
االعتبار الن�صبة التي ت�صغلها جتارة ال�صيارات.

نوق�صت  الق�صية  اأن  اأي�صا  املبب�ببصببدر،  وقببال 
اأ�صارت  "رو�صيا  واليابان:  رو�صيا  من  مببادرة 
اإىل اأن الواليات املتحدة تفقد �صمعتها ك�رصيك 
عن  اليابان  واأعببربببت  به…  موثوق  جتبباري 

قلقها من اأن مثل هذه االإجراءات ميكن اأن تثري 
النظام  �صيقو�س  بدوره  وهذا  م�صادة،  تدابري 

التجاري الدويل".
واختتم، اأن االحتاد االأوروبي، اأ�صار اإىل اأن مثل 
االأمن  بحماية  تريرها  ميكن  ال  الر�صوم  هذه 
ال�صيارات  �صناعة  اأن  حيث  االأمريكي،  القومي 
االأمريكية تنمو منذ 10 �صنوات دون تهديدات 
اأي�صا  ال�صني،  وقالت  اخلبببارج.  من  وا�صحة 
وبالتايل،  مدنية،  اأغرا�س  لها  املنتجات  اأن 
القومي.  لالأمن  تهديد  عن  احلديث  ميكن  ال 
باأنها  املقرتحة  الببتببدابببري  ال�صني  وو�صفت 

"حمائية حتت �صتار االأمن القومي". 

اأرامكو  �رصكة  اأن  االأربببعبباء،    ، جتارية  م�صادر  عدة  ذكببرت 
ت�صعري  يف  امل�صتخدمة  املعادلة  لتغيري  تخطط  ال�صعودية 
من  اعتبارا  اآ�صيا  اإىل  االأجببل  الطويلة  اخلام  نفطها  مبيعات 

اأكتوبر ت�رصين االأول.
متو�صط  اإىل  �صت�صتند  اجلديدة  ال�صيغة  اإن  امل�صادر  وقالت 
بور�صة  يف  العماين  للخام  االآجلة  للعقود  ال�صهرية  االأ�صعار 
من�صة  على  دبي  خلام  النقدي  ال�صعر  ومتو�صط  للطاقة  دبي 
وكالة �صتاندرد اآند بورز جلوبال بالت�س لت�صعري النفط بدال من 

متو�صط اأ�صعار خامي عمان ودبي ح�صب تقييم بالت�س.
اأرامكو ال�صعودية  اأن تخر  اأن من املتوقع  واأ�صافت امل�صادر 

الزبائن يف اآ�صيا ر�صميا بذلك يف وقت الحق من االأربعاء.
ومل يت�صن احل�صول على تعليق من اأرامكو ال�صعودية وبور�صة 

دبي للطاقة وبالت�س.
وكانت بور�صة دبي للطاقة اأطلقت العقود االآجلة خلام عمان 
يف عام 2007، وهي العقود االآجلة االأعلى �صيولة بني عقود 
نفط ال�رصق االأو�صط القابلة للت�صليم عينا. ويف املقابل، نادرا 
ما تكون هناك عرو�س ل�صحنات اخلام العماين خالل ت�صوية 

االأ�صعار يف اإغالق ال�صوق على من�صة بالت�س.
وقال تاجر يتعامل مع م�صفاة يف اآ�صيا ال�صمالية ”لن يكون 
يف  الفروق  الأن  باالأ�صعار  يتعلق  فيما  كبري  اختالف  هناك 
بور�صة  ويف  بالت�س  من�صة  على  العماين  اخلام  بني  القيمة 

دبي للطاقة �صئيلة للغاية“.
�صاأن قرار  ووفقا ملا قاله تاجر يف �صنغافورة، قد يكون من 
التي  االآجلة  العماين  اخلام  عقود  يف  ال�صيولة  حت�صني  اأرامكو 
اأدوات  يف  واأي�صا  للطاقة،  دبي  بور�صة  يف  تداولها  يجري 

الأغرا�س  العماين  اخلام  عقود  اإىل  ت�صتند  ال  التي  امل�صتقات 
التحوط اأو حتويل ال�صعر.

لعقود  التحوط  ميكن  ال  الأنببه  نظرا  جيد  تغيري  ”هذا  اأ�صاف 
اخلام العماين على من�صة بالت�س

ارتفعت اأ�صعار النفط ، االأربعاء،  بعد تقرير يظهر 
تراجع خمزونات الوقود االأمريكية يف ظل توقف 
األرتا  النفطية يف  للرمال  كندا  �صينكرود  من�صاأة 
كما  املتحدة.  للواليات  تببورد  ما  عببادة  والتي 
وجدت اأ�صعار النفط دعما يف العقوبات االأمريكية 
اإمدادات  بقطع  تنذر  والتي  اإيران،  على  الو�صيكة 
منظمة  تعهد  رغببم  بالفعل  �صحيحة  �صوق  عن 
االإنتاج  بزيادة  اأوبك  للبرتول  امل�صدرة  البلدان 
تعطل  ب�صبب  املعرو�س  يف  نق�س  اأي  لتعوي�س 
الو�صيط  تك�صا�س  غرب  خام  وارتفع  االإمببدادات. 
 0.4 اأو  �صنتا   37 االآجلة  العقود  يف  االأمريكي 
 74.51 اإىل  ال�صابقة لي�صل  الت�صوية  باملئة، عن 

دوالر للرميل. وكان اخلام بلغ يوم الثالثاء اأعلى 
م�صتوياته منذ ت�رصين الثاين 2014 عند 75.27 
دوالر للرميل. وبلغ خام القيا�س العاملي مزيج 
�صنتا   28 بزيادة  للرميل،  دوالر   78.04 برنت 

اأو بن�صبة 0.4 باملئة عن الت�صوية ال�صابقة.
حمدودا  التداول  ن�صاط  يكون  اأن  املتوقع  ومن 
يف  اال�صتقالل  يوم  عطلة  ب�صبب  االأربعاء  اليوم 
الواليات املتحدة. وقال معهد البرتول االأمريكي 
اإن خمزونات اخلام يف الواليات املتحدة تراجعت 
4.5 مليون برميل اإىل 416.9 مليون برميل يف 

االأ�صبوع املنتهي يف 29 حزيران.
ونببواجت  البنزين  خمببزونببات  اأن  املعهد  وذكببر   
التدفئة،  ووقببود  الببديببزل  ت�صمل  التي  التقطري، 

انخف�صت اأي�صا.
االأ�صا�س  الوقود يف  انخفا�س خمزونات  ويرجع 
اإىل توقف من�صاأة �صينكرود كندا للرمال النفطية 
قرب  يوميا  برميل  األببف   360 طاقتها  البالغة 
اأن ي�صتمر  فورت مكموري باألرتا. ومن املتوقع 

التوقف طوال متوز.
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ارتفعببت اأ�صعببار الذهببب اإىل اأعلببى م�صتوياتهببا يف اأ�صبببوع ، 
متعافيببة من اأدنى م�صتوى يف �صبعببة اأ�صهر الذي الم�صته يف 
اجلل�صببة ال�صابقببة، مع تراجع الببدوالر الذي عببزز الطلب على 

املعدن االأ�صفر.
اإىل  باملئببة   0.6 الفوريببة  املعامببالت  يف  الذهببب  وزاد 
1260.06 دوالر لالأوقيببة )االأون�صببة( بعدمببا الم�س اأعلى 

م�صتوى له يف اأ�صبوع عند 1261.10 دوالر لالأوقية.
و�صعببد املعببدن االأ�صفببر اأكببرث مببن 20 دوالرا مقارنببة مببع 
امل�صتببوى املتببدين الذي بلغببه يوم الثالثاء عنببد 1237.32 
دوالر لالأوقيببة، وهببو اأ�صعببف م�صتببوى له منببذ 12 دي�صمر 
كانببون االأول. وارتفببع الذهببب يف العقببود االأمريكية االآجلة 
دوالر   1261.30 اإىل  باملئببة   0.6 اآب  اأغ�صط�ببس  ت�صليببم 
لالأوقيببة. وانخف�س موؤ�ببرص الدوالر، الذي يقي�ببس اأداء العملة 
االأمريكيببة اأمببام �صلببة مببن �صت عمببالت كببرى، بن�صبة 0.3 
باملئة اإىل 94.421 . ويجد الذهب دعما يف تراجع الدوالر، 
اإذ يقلببل من تكلفببة املعدن املقببوم بالعملببة االأمريكية على 

امل�صتثمرين من حائزي العمالت االأخرى.

ارتفببع اليببورو مقابل الببدوالر، االأربعبباء، لكببن التحرك كان 
حمدودا و�صط عزوف الكثري من امل�صتثمرين ب�صبب املخاوف 
امل�صتمببرة قبيببل املوعببد النهائي لفر�ببس وا�صنطببن ر�صوما 
جمركيببة على واردات من ال�صببني. و�صجل اليوان اأكر حترك 
حيث ارتفع 0.8 باملئة مببع ا�صتمرار تعايف العملة ال�صينية 
مببن اأدنى م�صتوى يف 11 �صهرا بعببد اأن اتخذ البنك املركزي 
خطببوات لوقف هبوطهببا ال�رصيع. غري اأن حتببركات العمالت 
كانت حمدودة اإىل حد كبري، اإذ اأثنت عطلة عامة يف الواليات 
املتحدة املتعاملني عن تكوين مراكز كبرية، على االأقل حتى 
يكببون هنبباك بع�س الو�صببوح ب�صبباأن امل�صار الببذي �صي�صلكه 
النببزاع التجاري املت�صاعد بني الواليببات املتحدة وال�صني، 

وما اإذا كانت اأوروبا �صتنجر اإليه.

للجل�صببة  اليابانيببة  لالأ�صهببم  نيكببي  املوؤ�ببرص  انخف�ببس 
الثالثببة علببى التوايل االأربعبباء، مع هبببوط اأ�صهم �رصكات 
�صناعببة الرقائببق االأمريكيببة ممببا اأثببر �صلبببا علببى قطاع 
التكنولوجيا، وانخفا�س �صهببم فا�صت ريتيلينج ذي الثقل 
ب�صبببب تباطوؤ املبيعببات. وتراجع املوؤ�ببرص نيكي القيا�صي 
0.31 باملئببة ليغلببق عنببد 21717.04 نقطببة، بعدمببا 
نببزل اإىل 21604.18 نقطببة. وانخف�صببت اأ�صهببم �رصكات 
اأثببر نظريتهببا يف وول  التكنولوجيببا املتقدمببة مقتفيببة 
�صرتيببت، مما �صغط على املوؤ�رص نيكي. وهبط �صهم طوكيو 
اإلكببرتون 4.44 باملئببة واأدفانت�صت كببورب 4.29 باملئة 
و�صومكببو كببورب 4.74 باملئة و�صكريببن هولدجنز 4.18 
باملئببة. وكان املوؤ�ببرص نا�صببداك املجمببع الزاخببر باأ�صهم 
0.86 باملئببة يف بور�صببة وول  التكنولوجيببا انخف�ببس 

�صرتيت يوم الثالثاء،


