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وسط مطالبات بعودة التامين الصحي

الطبيب والصيدلي صفقات برسائل مشفرة تكلف المرضى أمواال باهظة شهريًا

االقت�صادي  ال�صاأن  اكد عدد  من املخت�صني يف   
احلكومي  ال�صحة  لقطاع  الوا�صح  التتردي  ان 
الذي متثله امل�صت�صفيات واملراكز الطبية، وحتول 
الرواح  ا�صتنزاف  مل�صدر  اخلا�صة  التتعتتيتتادات 
الت�صخي�ص  اهمها  ا�صباب  لعدة  املواطنيني  
هناك  يكون  ان  الزاما  �صار  لالمرا�ص،  اخلاطئ 

تاأمينا �صحيا للفرد . 
وقال رئي�ص جمل�ص اإدارة �رشكة الرهام للتاأمني، 
يواجه  التاأمني   "قطاع  ان  الزيادي،  عبداحل�صن 
التتتاأميني،  الوعي  �صعف  منها  العقبات،  عدة 
التتتتي ال متار�ص ن�صاطًا  خ�صو�صًا لدى الطبقات 
هذا  يف  ثقافتها  ملحدودية  كتتبتتراً  اقت�صاديًا 
املجال، وعدم اال�صتفادة من جتارب الدول التي 
اقت�صادها،  يف  مهمًا  رافداً  التاأمني  قطاع  تعترب 
الفتا اىل ان العراق ال يعي اهمية لتاأمني املجال 

ال�صحي ". 
ان  لت»اجلورنال«،  حديث  يف  الزيادي  وا�صاف 
التاأمني  قطاع  لتطوير  مقراحات  عدة  "هناك 
  ، واملجتمع  االقت�صاد  دعتتم  يف  فاعاًل  وجعله 
به حاليًا  املعمول  �ص  التخ�صّ اإلغاء  اأبرزها  ومن 
لها  وال�صماح  اخلا�ص  القطاع  تاأمني  ل�رشكات 
من  جتتزءاً  اإن  اإذ  التاأمني،  اأنتتتواع  كل  مبمار�صة 
على  التاأمني  ممار�صة  حاليًا  له  يحق  ال�رشكات 
احلياة، م�صرا اىل ان  هناك غالبية العظمى منها 
ال تتمتع بهذا احلق، م�صددا على �رشورة التاأمني  

يف املجال ال�صحي الذي يتزايد الطلب عليه".
كل  علتتتى  التاأمني  "اإلزام  التتزيتتادي  واقتتترح   
�صحة  من  جتتزءاً  باعتبارها  التجارية  املحالت 
املواطن، مبينا ان هناك امواال تهدر وتثقل كاهل 
املواطن وت�صتنزف على خدمة �صحية رديئة جدا 
با�صادة  العراق  حظي  ان  بعد  حياته،  تكلفه  قد 
الثمانينات،  عقد  خالل  العاملية  ال�صحة  منظمة 
كونه جنح يف بناء نظام رعاية �صحية يعد االول 

يف منطقة ال�رشق االو�صط ".
ا�صبحت  اخلا�صة  "العيادات  ان  الزيادي  وقال 
تتما�صى ح�صب اهواء اطباءها وت�صعرة الك�صفيات 
مبينا  الطبي  والتخ�ص�ص  منطقة  كل  بح�صب 
امل�صت�صفيات  خدمة  ورداءة   التامني  غياب  ان 
للك�صفيات  هائل  بارتفاع  �صاهمت  احلكومية 
الطبية والتي ت�صع وزرها على املواطن ، م�صرا 
الف   25 مابني  تتتراوح  ك�صفيات  هناك  ان  اىل 

دينار وت�صل اىل 100 الف دينار". 
"اأجور  ان   ،) م  )�تتص.  املواطن  قتتال  جهته  ومتتن 
الك�صفية يف العيادات اخلا�صة �صهدت يف العامني 
االخرين زيادة كبرة، فهي تراوح ما بني 25  

االف دينار و�صوال اىل 100 الف دينار".
ولتتفتتت )�تتتتص.م( يف حتتديتتث لتتتت»اجلتتتورنتتتال«، ان 

العيادات  يف  طبية  اجور  من  �صهريا  "ماي�رشفه 
�صاكيا   ، دينار  الف   300 ملبلغ  ت�صل  اخلا�صة 
عدم  ب�صبب  الطبية  الك�صفيات  اجور  ارتفاع  من 
عن   بعيدة  واحلكومة  �صحيا  املتتواطتتن   تاأمني 
توفر بيئة �صحية مالئمة للفرد ملزمة بقوانني 
 ، للجميع  مكفولة  �صحية  رعاية  للمواطن   توفر 
على   )3،600( مايقرب  �رشفت  لقد  م�صتدركا 
مدى عاما كامال بحوايل 300 الف دينار �صهريا 

كمبالغ لعيادات طبية خا�صة ". 
اأن  كمال  م�صباح  التتدويل  التاأمني  خبر  وقتتال 
اقت�صاد  تدعم  التجارية  ال�صحية  التاأمني  �صوق 
العائلة و تطور العراق ويتوقع لها اأن تكون رافداً 

اأ�صا�صيًا للن�صاط التاأميني مثلما ح�صل يف بع�ص 
الدولة  ا�صتبعاد دور  التي تعمل على  دول اجلوار 

يف تقدمي الرعاية  ال�صحية.
لها  ممار�صة  واأو�صع  اأحدث  لعل  "كمال  واأ�صاف 
هو التعاون بني امل�صت�صفى التخ�ص�صي و �رشكات 
باأنه  عنه  اأعلن  ما  توفر  على  اخلا�صة  التاأمني 
�صنوي  تاأمني  ق�صط  لقاء  �صامل  �صحي  تاأمني 
مببلغ 175 األف دينار عراقي للفرد الواحد يغطي 
الكامل للفرد وبحدود تعوي�صية للنفقات  العالج 

الطبية والعالجية قد ت�صل اىل 6 ماليني دينا".
ال�صحية  التاأمني  "�صوق  ان  اىل  م�صباح  ولفت   
ال�رشكات  بني  املناف�صة  على  قائمة  العراق  يف 

كافة، وميكن لهذه املناف�صة اأن تعمل على اإ�صاعة 
بني  وخا�صة  ال�صحي  التاأمني  باأهمية  الوعي 
اأفراد الفئات املي�صورة وتلك التي متلك ما يكفي 
من الدخل لالإنفاق على �رشاء احلماية التاأمينية 
ال  الأنها  بالتاأمني  معنية  غر  الفقرة  )الطبقات 

متلك ما يكفي ملواجهة متطلبات املعي�صة(".
يف  والعجز  )داعتت�تتص(،  �صد  "احلرب  اأن  وتتتابتتع 
املوازنة، وجلوء العراق اإىل اال�صتدانة من اخلارج 
التاأمني ال�صحي، عبئًا  ال�رشوع بنظام  جتعل من 
القدرات املالية املحدودة للدولة يف الوقت  على 
اأن  ان تطبيق امل�رشوع، بعد  ، الفتا اىل  احلا�رش 
جتريبية  كخطة  يبداأ  اأن  ميكن  معامله،  تتو�صح 

حمدودة النطاق يف اإحدى املحافظات ، مو�صحا 
ان مثل هذه اخلطة �صتكون مترينًا اأ�صا�صيًا للتعرف 
وال�صوابط  احللول  واإيجاد  التطبيق  م�صاكل  على 
يتخذ  اأن  للم�رشوع  ميكن  موؤكداً  لها،  املنا�صبة 
يف  العاملة  ال�رشكات  على  االإلزام  �صفة  تطبيقه 
العمال  من  معينًا  عتتدداً  ت�صتخدم  التي  العراق 
اأقدمت  ما  وهو  لهم–  ال�صحي  التاأمني  لتوفر 

عليه بع�ص احلكومات، كاالإمارات العربية.
من  االفتتتادة  اإمكانية   " ان  اىل  كتتمتتال   واأ�تتصتتار 
كانت  الذي  ال�صحي  كال�صمان  ما�صية  جتارب 
اأق�صاط  لقاء  منت�صبيها  على  تطبقه  النفط  وزارة 

)ا�صتقطاع ب�صيط( من املرتبات " .

بغداد – فادية حكمت 

في المرتبة 37 باعلى 
احتياطات العالم للذهب 

يصرف دفعة جديدة من سلف 
المتقاعدين

عراقية ايرانية لتطوير العالقات 
التجارية بين البلدين 

يبرم اتفاقات نقدية مع ايران 
وروسيا وآذربيجان

بغداد – اجلورنال : اأعلن املجل�ص العاملي للذهب، ال�صبت، ان العراق احتل املرتبة 37 
اإح�صائية  يف  املجل�ص  وقال  احلايل.  متوز  �صهر  يف  للذهب  العامل  احتياطات  باعلى 
متوز  ل�صهر  انخف�صت  الذهب  من  العامل  دول  "احتياطيات  اإن   ، موقعه  على  ن�رشها 
ان  مبينا  طنا"،  و734  الف   33 لتبلغ  املا�صي  حزيران  �صهر  عن  طنا   79 مبقدار 
"الواليات املتحدة االمريكية احتلت املرتبة االوىل عامليا من حيث هذه االحتياطيات 
التي بلغت 8.133.5 طنا، تليها املانيا بت 3.371 طنا". واأ�صاف املجل�ص ان "العراق 
احتل املرتبة 37 عامليا من حيث هذه االحتياطيات من ا�صل 100 دولة مدرجة يف 
اخلام�صة  املرتبة  وعلى  للذهب،  العاملية  لالحتياطيات  الدولية  املالية  االح�صاءات 

عربيا حيث جاء بعد كل من ال�صعودية ولبنان واجلزائر وليبيا".

جديدة  دفعة  �رشف  عن  ال�صبت،  الرافدين،  م�رشف  اأعلن   : اجلورنال   – بغداد 
من �صلف املتقاعدين املدنيني والع�صكريني البالغة ثالثة ماليني دينار. وقال 
الدفعة  �رشف  “مت   ،» »اجلورنال  تلقته  بيان  يف  للم�رشف  االعالمي  املكتب 
الثامنة ع�رش من �صلفة املتقاعدين املدنيني البالغة ثالثة ماليني دينار لنحو 
3595 متقاعد”. واأ�صاف، “مت �رشف الدفعة الرابعة ع�رش من �صلف املتقاعدين 
“�رشف تلك ال�صلفة مت عن طريق  اأن  الع�صكريني لنحو 1934 متقاعد”، مبينا 
اأن  بعد  وذلك  ال�صلفة  مبنحه  تخطره  ن�صية  ر�صالة  اإر�صاله  عرب  املتقاعد  اإبالغ 
ا�صتكمل كافة االإجراءات القانونية ملنحه اإياها و�رشفها عن طريق اأدوات الدفع 

االلكروين”.

اجلورنال – متابعة : اكدت غرفة جتارة الديوانية ، ال�صبت، زيارة وفدها ملحافظة 
خوز�صتان لبحث الطاقات واملجاالت املتاحة لتطوير العالثات بني ايران والعراق . 
وقال رئي�ص غرفة جتارة الديوانية 'حممود عبد احل�صن جبار الليثي'  يف بيان  ان 
"حاجة ورغبة  العراقي يف اقامة العالقات مع خوز�صتان ي�صمل جماالت ال�صياحة 
التوجه ايل هذه املحافظة بدل اختيار  العراقيون علي  العالجية لتحفيز املر�صي 
التعرف  �رشورة  اىل  الليثي  ونّوه  العالج."  لغر�ص  ولبنان  كالهند  بعيدة  بلدان 
علي الطاقات العالجية املتوفرة يف حمافظة خوز�صتان ومدينة اهواز، ايل جانب 
حتديد التكاليف ونوع التخ�ص�صات املتوفرة هناك، بهدف الت�صويق داخل الديوانية 

وحتفيز اهايل هذه املدينة علي زيارة خوز�صتان.

بغداد – اجلورنال  : اأعلن حمافظ البنك املركزي االيراين ويل اهلل �صيف، 
ورو�صيا  العراق  مع  نقدية  اتفاقات  ابرام  البنك  متابعة  عن  ال�صبت، 

واآذربيجان للتعامل بالعمالت الوطنية.
وقال �صيف، باأن “مت تفعيل االتفاق النقدي بني ايران وتركيا )للتعامل 

بالريال واللرة(”.
.”)L.C( وا�صاف “ويف هذا االطار مت فتح عدة اعتمادات م�رشفية

واأ�صار اىل اأن “املركزي االيراين على دراية بامكانيات االتفاق النقدي 
عدة  مع  االتفاق  من  النوع  هذا  عقد  وقد  االطراف  واملتعددة  الثنائي 

دول”.

مباحثاتالعراق العراقالرافدين

بيانات

  النقد الدولي يصرف قرض لتونس بقيمة الصين تتطلع إلى تعزيز العالقات التجارية مع شرق أوروبا  
250 مليون دوالر 

شركة صينية توقع اتفاقا لتنقيب النفط  مع ادنوك االماراتية 

ت�صيانغ  كتته  يل  ال�صيني  التتتتوزراء  رئي�ص  يعر�ص 
تعزيز  ال�صبت  اأوروبتتا  و�رشق  و�صط  دول  زعماء  على 
العا�صمة  يف  قمة  لقاء  ختتالل  التجارية  العالقات 
البلغارية �صوفيا يف الوقت الذي ي�صعى فيه لطماأنة 
اإثتتارة  حتتتاول  ال  بكني  اأن  على  االأوروبتتتي  االحتتتاد 
يل  م�صاركة  وتتزامن  االأوروبية.  القارة  يف  انق�صام 
زائد واحد" مع ت�صاعد احلرب  اجتماع قمة"16  يف 
و�صيحاول  املتحدة،  والواليات  ال�صني  التجارية بني 

يل اأي�صا تبديد �صكوك متزايدة بني بع�ص امل�صاركني 
ووعتتدت  هتتذا  ال�صنوية.  االجتماعات  هتتذه  قيمة  يف 
ال�صني بتقدمي مليارات الدوالرات من اأجل م�رشوعات 
التنمية يف املنطقة يف اإطار ا�صراتيجيتها املعروفة 
جديدة.  ت�صدير  اأ�صواق  لفتح  والطريق  احلزام  با�صم 
وحتتاج ال�صني لدعم االحتاد االأوروبي يف معاركها 
التجارية مع الرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب .  وقال 
رئي�ص  مع  اجلمعة  م�صرك  �صحفي  موؤمتر  خالل  يل 
وزراء بلغاريا بويكو بوري�صوف الذي ت�صت�صيف بالده 
التعاون  هذا  مثل  اإن  يقول  رمبا  البع�ص   " اإن  القمة 

هي  لي�صت  هذه  ولكن  االأوروبتتي  االحتاد  يق�صم  رمبا 
تعاوننا  ختتالل  متتن  نح�صن  اأن  نتع�صم   " احلقيقة. 
حت�صني  على  وم�صاعدتها  امل�صاركة  الدول  كل  تنمية 
وي�صافر يل  االأوروبية".  التكامل  عملية  االندماج يف 

من بلغاريا اإىل اأملانيا.
�صينية  �رشكة   250 من  اأكرث  ح�صور  املتوقع  ومن 
منتدى  اأوروبتتا  و�رشق  و�صط  من  اأعمال  رجل  و700 
الإبتترام  �صعيا  القمة  اجتماع  جانب  اإىل  اقت�صاديا 
اتفاقيات يف جماالت التجارة والتكنولوجيا والبنية 

االأ�صا�صية والزراعة وال�صياحة. 

�رشيحة  �تترشف  على  وافتتق  اإنتته  التتدويل،  النقد  �صندوق  قتتال 
قر�ص جديدة بقيمة 250 مليون دوالر تون�ص. وهذا الربنامج 
التو�صل  مت  والتتذي  دوالر  مليار   2.8 حتتوايل  قيمته  البالغ 
اإىل  تهدف  اقت�صادية  باإ�صالحات  مرتبط   2016 يف  اإليه 
وترفع  رويتترز.  وكالة  بح�صب  املوازنة،  عجز  على  ال�صيطرة 
البنك  مدفوعات  اجمايل  الربنامج  من  الرابعة  ال�رشيحة  هذه 
انزلقت  تون�ص  اأن  يذكر  دوالر.  مليار   1.139 اإىل  لتون�ص 
زين  بالرئي�ص  االإطاحة  اأعقاب  يف  حاد  اقت�صادي  ك�صاد  اإىل 
العابدين بن علي يف انتفا�صة �صعبية يف 2011 . ومنذ ذلك 
احلني ف�صلت ت�صع حكومات يف خف�ص عجز املوازنة، وحتتاج 
وحده.  العام  هذا  دوالر  مليارات  بثالثة  قرو�ص  اإىل  تون�ص 
النقد  �صندوق  موافقة  على  �صابق،  وقت  يف  تون�ص،  وح�صلت 
الدويل ب�صحب ال�رشيحة الثالثة من القر�ص الذي ح�صلت عليه 
يف مايو 2016، وا�صتكمل جمل�ص اإدارة �صندوق النقد الدويل 
يف وا�صنطن، املراجعة الثانية لربنامج االإ�صالح االقت�صادي 
ميّكن  ما  وهو  املمدد،  ال�صندوق  ت�صهيل  اإطار  يف  التون�صي، 
بقيمة  ال�صندوق،  قر�ص  من  الثالث  الق�صط  �رشف  من  تون�ص 
ي�صل  وبذلك  دينار(.  مليون   613( دوالر  مليون   257.3
اإىل  القر�ص  هذا  من  تون�ص  �صحبتها  التي  املبالغ  جمموع 
نحو 2192 مليون دينار، اأي نحو 919 مليون دوالر، ح�صب 
وافق  وقد  اجلمعة.  يوم  له،  بيان  ال�صندوق، يف  اأعلن عنه  ما 
ربع  مراجعات  اإجراء  التون�صية  ال�صلطات  طلب  على  املجل�ص 
�صنوية، عو�صا عن املراجعات ن�صف ال�صنوية احلالية من دون 
تغير يف جدول �رشف االأق�صاط طوال الربنامج. كما �صادق 
االإعفاء من عدم االمتثال ملعاير  املجل�ص على طلب تون�ص، 

االحتياطي  ب�صايف  يتعلق  ما  يف  دي�صمرب،  نهاية  يف  االأداء 
على  املوافقة  منح  كما  امليزانية،  وعجز  ال�صعبة  العملة  من 
االإبقاء على االإجراءات التي اتخذتها تون�ص للحد من الواردات 
غر االأ�صا�صية حتى 31 دي�صمرب 2018. وكانت بعثة �صندوق 
ت�رشين  تون�ص، يف  اإىل  تقييمية  زيارة  اأجرت  قد  الدويل  النقد 
االأول املا�صي، و�صفتها بعثة ال�صندوق باالإيجابية، بعد تقدم 

االإ�صالحات التون�صية التي طالب بها ال�صندوق 
ويقوم �صندوق النقد الدويل بتمويل برنامج اإ�صالح اقت�صادي، 

يف اإطار "ت�صهيل ال�صندوق املمدد" بقيمة 2.9 مليار دوالر.
االقت�صادية  االختالالت  من  احلد  اإىل  الربنامج  هذا  ويهدف 
النمو  وتعزيز  الكافية،  االجتماعية  احلماية  و�صمان  الكلية، 

الذي يقوده القطاع اخلا�ص وخلق فر�ص العمل. 
متنف�صا  تون�ص،  عليها  ح�صلت  التي  القر�ص  �رشيحة  ومتثل 
الذي  ال�صعبة  العملة  من  البالد  واحتياطي  العمومية  للمالية 

ال يتجاوز 75 يوم توريد، وفق اآخر بيانات البنك املركزي.
اإن  قولها  م�صادر  عن  "رويرز"  وكالة  نقلت   
ال�صينية   CNPC �رشكة  توقع  اأن  املتوقع  من 
اتفاقا مبدئيا مع �رشكة برول اأبوظبي الوطنية 
"اأدنوك" يف وقت الحق من هذا ال�صهر لال�صتثمار 
يف التنقيب عن النفط والغاز وم�رشوعات التكرير.
ر�صمية  زيتتارة  ختتالل  االتفاق  توقيع  و�صيكون 
امل�صتوى  رفيعو  �صينيون  م�صوؤولون  بها  يقوم 
اإىل دولة االإمارات من بينهم رئي�ص جمل�ص اإدارة 
CNPC وانغ يي لني. وقال اأحد امل�صادر، وهو 
م�صوؤول تنفيذي بقطاع النفط مقيم يف بكني على 
دراية برحلة وانغ املزمعة، "�صيكون اتفاقا اأوليا 
املنبع  ا�صتثمارات  يغطي  الوا�صع  التعاون  حول 

وامل�صب".
اال�صتثمار  ذراع  هي  اإنرنا�صونال،   CNPCو
يف  للدولة  اململوكة  الكربى  لل�رشكة  اخلارجي 

واإنتاجهما.  والغاز  النفط  عن  التنقيب  قطاع 
املباحثات  تقود  اإنها  التنفيذي  امل�صوؤول  وقال 
CNPC عن  با�صم  واأحجم متحدث  اأدنوك.  مع 
التعليق على ال�صفقة. وقال متحدث با�صم اأدنوك 
ال�صوق  من  كبرا"  "اهتماما  تلقت  ال�رشكة  اإن 
ومن ال�رشكاء القائمني واجلدد منذ اأن اأعلنت عن 
اال�صراتيجية،  �رشاكتها  منوذج  لتو�صعة  خطتها 
بعينه.   اتتتفتتاق  على  التعليق  عتتن  اأحتتجتتم  لكنه 
رفيعة  عربية  �صينية  قمة  ال�صني  و�صت�صت�صيف 
�صي  ال�صيني  الرئي�ص  خاللها  �صيلقي  امل�صتوى 
وهو  ثان،  م�صدر  وقال  مهمة.  كلمة  بينغ  جني 
لدى بع�ص  "نرى توجها   ،CNPC م�صوؤول يف 
وال�صعودية  وقطر  اأبوظبي  مثل  اخلليجية  الدول 
عن  بعيدا  االقتتتتت�تتصتتاد  تنويع  �تتصتتوب  للتحرك 
التخارج  خالل  من  والغاز  النفط  على  االعتماد 
مال  راأ�ص  حترير  بهدف  االأ�صول  تلك  بع�ص  من 

لقطاعات اأخرى". 
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تراجعت اأ�صتتعار الذهب ، ال�صتتبت، لكنهتتا تعافت من اأدنى 
م�صتتتوياتها للجل�صة مع انخفا�ص الدوالر و�صعود اأ�صواق 
االأ�صتتهم، لكتتن املعدن النفي�ص ينهي االأ�صتتبوع على زيادة 
�صتتغرة و�صتتط ت�صتتاعد التوترات التجارية بني الواليات 
املتحدة وال�صتتني. و�رشت ر�صتتوم جمركيتتة اأمريكية على 
واردات من ال�صتتني بقيمتتة 34 مليار دوالر، وردت وزارة 
التجتتارة ال�صتتينية على الفور بفر�ص ر�صتتوم بن�صتتبة 25 
باملئتتة على منتجات اأمريكية بنف�ص القيمة. وا�صتتتوعبت 
االأ�صتتواق يف هتتدوء فر�تتص الر�صتتوم اجلمركية و�صتتعدت 
االأ�صهم. وي�صع �صعود اأ�صواق االأ�صهم �صغوطا على اأ�صعار 
الذهب بتقليل الطلب على املعدن االأ�صفر كاأداة ا�صتثمارية 
اآمنة. ويف اأواخر جل�صتتة التداول بال�صتتوق االأمريكي �صجل 
الذهتتب يف املعامالت الفورية 1255.30 دوالر لالأوقية 
)االأون�صتتة( منخف�صتتا 0.2 باملئة بعتتد اأن هبط يف وقت 
�صتتابق متتن اجلل�صتتة اإىل م�صتتتوى اأكتترث انخفا�صتتا عنتتد 
1252.15 دوالر. وينهي االأ�صتتبوع على مكا�صتتب للمرة 

االأوىل يف اأربعة اأ�صابيع.

�صتتعد املوؤ�رشان �صتاندرد اآند بورز ونا�صداك يوم اجلمعة 
اإىل اأعلى م�صتتتوياتهما يف اأ�صتتبوعني بدعم من منو قوي 
للوظائف يف الواليات املتحدة �صاعد يف كبح اآثار حرب 
جتارية مت�صتتاعدة بني اأمريكا وال�صتتني. واأنهى املوؤ�رش 
داو جونتتز ال�صتتناعي جل�صتتة التتتداول يف بور�صتتة وول 
�صتتريت مرتفعتتا 99.74 نقطتتة، اأو 0.41 باملئتتة، اإىل 
24456.48 نقطتتة يف حتتني �صتتعد املوؤ�رش �صتتتاندرد 
اآنتتد بتتورز500 االأو�صتتع نطاقا 23.21 نقطتتة، اأو 0.85 
باملئتتة، ليغلتتق عنتتد 2759.82 نقطتتة. واأغلتتق املوؤ�رش 
 1.34 اأو  نقطتتة،   101.96 مرتفعتتا  املجمتتع  نا�صتتداك 
باملئتتة، اإىل 7688.39 نقطة. وتنهي املوؤ�رشات الثالثة 
االأ�صتتبوع على مكا�صتتب مع �صعود نا�صتتداك 2.4 باملئة 
و�صتاندرد اآند بورز 1.5 باملئة وداو جونز 0.7 باملئة. 

ارتفعتتت االأ�صتتهم االأوروبيتتة يف الوقتتت التتذي قتتال فيتته 
متعاملتتون اإن ت�صتتاعد النتتزاع التجتتاري بتتني الواليات 
املتحتتدة وال�صتتني انعك�ص بالفعتتل يف االأ�صتتعار. ودخلت 
ر�صتتوم فر�صتتتها اأمريكا على واردات �صتتينية بقيمة 34 
مليار دوالر حيز النفاذ. وردت ال�صتتني على الفور بفر�ص 
ر�صتتوم مماثلة. واأغلتتق املوؤ�رش �صتتتوك�ص 600 االأوروبي 
مرتفعتتا 0.2 باملئتتة فيمتتا زاد املوؤ�تترش داك�تتص االأملتتاين 
الزاخر ب�رشكات الت�صتتدير 0.3 باملئة.  وبينما انخف�صت 
االأ�صهم االأوروبية يف اإحدى املراحل اأثناء التعامالت بعد 
الظهتتر بعتتد اأن قفز اليتتورو عقب بيانات قويتتة للوظائف 
يف الواليتتات املتحدة، فاإن املوؤ�رش �صتتتوك�ص 600 اأنهى 

اجلل�صة عند امل�صتوى الذي �صجله يف بداية التعامالت.

ً


