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دشتي: نسبة احتمال الحكم لصالح »الرابطة« من صفر إلى %100
أكد أن الفرصة اليوم أكبر بكثير مما كانت عليه قبل 3 أشهر وفوز »كي جي إل« شيء بيد الجيش األميركي

د.على دشتي

رنا الرشيد

نبيل معروف

»ڤيڤا« تطلق خدمة التجوال
 خالل الرحالت الجوية حول العالم

محللون ماليون: بطء التداوالت وراء طلب 
الشركات إيقاف أسهمها في األسواق الخارجية

من البقاء على تواصل مع أهلهم 
وأصدقائه���م ومتابع���ة جميع 
أعماله���م أثن���اء رحالتهم حول 
العالم، وسيقوم طاقم الطائرة على 
منت أي خطوط بإبالغ الركاب عن 
الوقت املناسب الستخدام اخلدمة 
والتي تتوافر فقط خالل الرحلة 
دون أوقات اإلقالع والهبوط. وعن 
ه����ذه اخلدمة، قال����ت مدير إدارة 
التس����ويق في شركة »ڤيڤا«، رنا 
الرشيد: »نحن فخورون في ڤيڤا 
بأن نكون روادا في تقدمي خدمة 
التجوال اجلوي لعمالئنا بشبكة 
تغطية مميزة، وتزويدهم بأحدث 
التي تخولهم  تقنيات االتص����ال 
إجراء املكاملات وتلقيها وإرس����ال 
الرسائل النصية وتصفح اإلنترنت 
ال� GPRS، على منت  واس����تخدام 
الطائرة خالل الرحلة، مما يبقيهم 
على تواصل دائم، علما أن اخلدمة 
متوافرة فقط أثناء الرحلة، على 
أن يتأكد الركاب من إغالق أجهزة 

النقال أثناء اإلقالع والهبوط«.

يؤدي الى تأخير تنفيذ العقد 
أربعة أشهر على  الذي مضت 
موعد تنفيذه، مشيرا الى وجود 
شائعات بالسوق حول إمكانية 
اس���تمرار التأخير حتى نهاية 

يناير املقبل.
وعن توقعاته بشأن إمكانية 
ان ينتهي كل ذلك احلراك لصالح 
»كي جي ال« أم ال، أشار دشتي 
إلى انه مت اتخ���اذ قرار تقدمي 
االحتجاج في ابريل على الرغم 
من وجود قناعات بأن نس���بة 
الف���وز كانت ضعيف���ة، وقال 
»لكننا قررنا املضي قدما بغرض 
احلفاظ على حقوق املساهمني 
وبعد ثالثة أش���هر من تقدمي 
الى مرحلة  االعتراض وصلنا 
فتح امللفات مرة أخرى والفرصة 
أكبر بكثي���ر مما كانت  اليوم 
عليه قبل ثالثة أشهر لكن هل 
سنفوز بالعقد أم ال، هذا شيء 

بيد اجليش األميركي«.
أما عن نسبة احتمال ان تأتي 
األمور لصالح »كي جي ال« فهي 

من 0 الى %100.

مس���اهمة حترص على كل ما 
يصدر عنها، حيث ان أي كلمة 
تقال حتس���ب على الش���ركة، 
بينما ميك���ن للجهات األخرى 
قول كالم كثير دون رقيب أو 
حسيب، فليس لديها بورصة 
حتاسبها وأكد على ما مت إعالنه 
الكويتية  البورصة  في موقع 
بشأن قبول االعتراض، قائال: 
»مت قبول االعت���راض وبدأت 
اجلهة املعنية في اتخاذ إجراءات 
تصحيحي���ة، وعل���ى اثر ذلك 
متت تنحي���ة االعتراض واآلن 
فإن اجلهة املعنية وهي برنامج 
املعايير األميركي DSP بصدد 
االعالن عن برنامجهم ليس فقط 
ل� »كي جي ال« ولكن للشركة 

الثالثة«.

مكتب المحاسبة األميركي

وردا على سؤال حول اجلهة 
التي متد الشركة بهذه املعلومات 
أشار دشتي إلى انه في البداية 
كان يتم تلق���ي املعلومات من 
مكتب احملاسبة األميركي، وقد 

انتهى ذلك بعد ان أصبح األمر 
في يد اجلهة الطارحة للمناقصة 
والتي أبلغتنا بأنها سترسل لنا 
معلومات عن عملية تصحيح 

الوضع، نافيا في الوقت نفسه 
ان تكون الشركة قد تلقت رسائل 
من اجليش األميركي أو وزارة 
الدفاع األميركية تفيد بأنه مت 

فتح امللف مرة أخرى وان هناك 
العقد،  تغيرا في قرار ترسية 
مؤك���دا ان ما تلقته الش���ركة 
من معلوم���ات كان من مكتب 

احملاسبة، حيث أبلغ عن طريق 
احملامي ان DSP سيتخذ اجراءات 

تصحيحية.
وأكد ان سياسة الرابطة ال 
تعتمد على اإلعالن عن نصف 
احلقائق فهذا ش���يء يعرض 
الشركة للمساءلة مؤكدا: »كنا 
واضحني في اإلعالنات بأنه صار 
القبول ثم بدأ اتخاذ اإلجراءات 

التصحيحية«.

الخطوات المتوقعة

وحول اخلطوات املتوقعة من 
قبل اجليش األميركي قال دشتى: 
»إذا كانت هناك قناعات بشأن 
الشركات الثالث املتأهلة للعرض 
وهي »كي جي ال« وانهام و»اي 
ان جي«، ولم يكن هناك تخوف 
من وجود نقاط تصب لصالح 
شركة ضد شركة أخرى عندئذ 
يتم طرح عروض جديدة وبعدها 

يتم االختيار مرة أخرى«.
وتوق���ع أال يأخذ املوضوع 
حقه من املناقشات تخوفا من 
احتجاج آخر، حيث ان كل ذلك 

احملاس���بة النظر ف���ي التظلم 
واتخاذ قرار بشأنه خالل مائة 

يوم«.

اصالح الوضع

بالذك���ر أن هدف  واجلدير 
مكتب احملاس���بة هو اصالح 
اته���ام جهة  الوض���ع وليس 

حلساب جهة أخرى.
وأضاف دشتي: »ان بإمكان 
مكتب احملاسبة عقد اجتماعات 
مع اجلهات ثم يصدر رأيا مبدئيا، 
واذا كان الرأي ضد احلكومة او 
ضد وكالة الدفاع اللوجستية 
الوقت  الوكال���ة  يت���م من���ح 
لتصحيح الوضع وعندئذ يتم 
إرسال مراسلة ملكتب احملاسبة 
تفيد بأنها )الوكالة( سوف تتخذ 
خطوات لتصحيح الوضع. وفي 
هذه احلالة يقوم مكتب احملاسبة 
األميركي بتنحية التظلم جانبا 
ألنه لم يعد قائم���ا بعد تعهد 
اجلهة املتظلم منها بتصحيح 

الوضع«.
وقال ان الرابطة كونها شركة 

أك���د رئيس مجل���س إدارة 
شركة رابطة الكويت القابضة 
د.علي دشتي ان ملف االحتجاج 
الذي قدمته الشركة بشأن إرساء 
الرئيسي  مناقصة عقد املورد 
للجيش األميركي على شركة 
انهام األردنية ال يزال مفتوحا، 
اللوجستية  الدفاع  وان وكالة 
تعه���دت باتخ���اذ إج���راءات 
تصحيحي���ة، نافيا في الوقت 
نفس���ه اإليحاء بأنه مت صرف 

النظر عن االحتجاج.
 CNBC وفي مقابلة مع »قناة
� عربية« فسر دشتي اخللط في 
تفسير تنحية مجلس احملاسبة 
احتجاج »كي ج���ي ال« قائال: 
»من املهم معرف���ة اآللية التي 
تتم بها هذه األمور قبل إصدار 
االحكام، فاإلجراءات املعمول بها 
في الواليات املتحدة تسمح بعد 
ترسية أي مناقصة للجهة التي 
لم تفز بها بالتقدم بتظلم الى 
مكتب احملاسبة )GAO( وهي 
جهة مستقلة تابعة للكونغرس 
األميركي وينبغي على مكتب 

العمانية،  القطرية، واخلطوط 
البريطانية،  وبريتش أيروي���ز 
التركية، وخطوط  واخلط���وط 
كوانتس االسترالية، وخطوط 
 V ت���اب البرتغالي���ة وخطوط

االسترالية.
واوضحت الش���ركة أن هذه 
اخلدمة تأتي ضم���ن أولوياتها 
في إرضاء عمالئه���ا ومتكينهم 

أعلنت »ڤيڤا« شركة لالتصاالت 
الكويتية عن اطالق خدمة التجوال 
اجلوي خالل الرحالت اجلوية، 
والتي متكن عمالء خطوط الدفع 
اآلجل من إجراء املكاملات وتلقيها 
النصية  الرس���ائل  واس���تقبال 
 وتصفح اإلنترنت واس���تخدام

 ال� GPRS، في حني أن عمالء الدفع 
املسبق باستطاعتهم تلقي املكاملات 
واستقبال الرسائل النصية فقط، 
 BlackBerry فضال ع���ن خدم���ة
لعمالء الدفع اآلجل واملسبق معا.

وأشارت الشركة في بيان صحافي 
إلى أن خدم���ة التجوال اجلوي 
العمالء  اجلديدة متاحة جلميع 
بعد إقالع الطائرة وحتى موعد 
الهبوط، بحيث متكن املس���افر 
خالل رحلته من االستمتاع بكل 
املزايا التي تقدمها له اخلدمة على 
م���نت كل من اخلطوط الوطنية، 
العربية  واخلط���وط اجلوي���ة 
الس���عودية، وطيران اإلمارات، 
وامللكية األردني���ة، واخلطوط 

الكويتية حت���ى ال يخرج املزيد 
من الش���ركاء االستراتيجيني من 
الشركات االس���تثمارية التي لها 
اس���تثمارات كبيرة في اخلارج 
حيث ان مثل ه���ذه االيقافات قد 

تؤثر عليها.
من جهته، قل���ل احمللل املالي 
نايف العنزي من وجود انعكاسات 
سلبية على أسهم 15 شركة كويتية 
مدرجة في سوق دبي املالي بسبب 
طلب ش���ركة بيان ايقاف ادراج 
أسهمها اعتبارا من اخلامس من 
أغسطس اجلاري حيث لكل شركة 
ظروفها اخلاصة التي تستطيع ان 

تأخذ قرارها بيدها.
وأضاف العنزي ان من األسباب 
التي تدفع ش���ركة م���ا ملثل هذه 
اخلطوة قد يعود في املقام االول 
لشح في الس���يولة أو عدم قدرة 
صناع الس���وق على دعم السهم 
ولذا يك���ون التوجه الى االيقاف 

خيارا أفضل.

السنوية التي تتحملها عالوة على 
بطء التداوالت وتضييق اخلناق 
من جانب ادارات هذه األس���واق 

على الشركات.
وأض���اف ان هذه الش���ركات 
تلجأ أساس���ا الدراج أسهمها في 
أسواق خارجية من اجل تنويع 
استثماراتها بحيث تفتح املجال 
لدخول مستثمرين استراتيجيني 
واليصال رس���الة الى املساهمني 
ان لدى الش���ركة توس���عات في 

أعمالها.
الهاج���ري أن تلجأ  وتوق���ع 
شركات كويتية مدرجة في سوق 
دبي املالي الى املسار الذي انتهجته 
شركة بيان لالستثمار بشأن ايقاف 
ادراج أسهمها نظرا للظروف التي 
متر بها الشركات االستثمارية جراء 
التي خلفتها  السلبية  التداعيات 

األزمة املالية العاملية.
ودعا الهاجري الى ضرورة العمل 
على اعادة الثقة في االستثمارات 

ق���ال محلل���ون ماليون امس 
ان طلب بعض الش���ركات ايقاف 
ادراج أسهمها في أسواق االسهم 
اخلارجية يعود الى بطء التداوالت 
على االس���هم ونق���ص مردودها 
االيجابي اضافة الى غياب صانع 

السوق احلقيقي لدعم السهم.
وقالوا ل���� »كون���ا« ان اقدام 
ايقاف  الش���ركات على خط���وة 
أسهمها غير قاصرة على الشركات 
الكويتية املدرجة بل هناك شركات 
خليجية ومصرية ولبنانية كانت 
تدرج أسهمها في السوق الكويتي 
وسلكت النهج نفسه بطلب ايقاف 
شركاتها في البورصة الكويتية.
وق���ال احملل���ل املال���ي ميثم 
الش���خص ان الس���بب الرئيسي 
في سعي معظم الشركات الدراج 
اسهمها في اسواق خارجية يتمثل 
في توسيع القاعدة التمويلية سواء 
للشق اململوكة من املساهمني، حيث 
يتم االعتماد عليهم في حال زادت 
نس���بتهم عبر التمويل الذاتي او 
من اجل االس���تفادة من اجلهات 

املقرضة.
واضاف ان الش���ركات تذهب 
للخارج وتدرج اسهمها من اجل 
ان حتظى مبعامل���ة خاصة من 
التي تدرج  البل���دان  البنوك في 
اسهمها في اسواق خارجية لزيادة 

نشاطاتها.
واوضح الشخص ان طلبات 
االيقاف السهم هذه الشركات في 
هذه الفترة تعود لالنكماش الذي 
يش���هده العالم وعدم الفائدة من 
التوسع وندرة الفرص، ولهذا تلجأ 
لهذه اخلطوة لتقليص املصروفات 
العتبارات كثيرة منها االستفادة 
من املصروفات لالحتفاظ بالعمالة 
او االدوات او الصرف على خدمة 

قرض ما العادة اجلدولة.
وق���ال رئيس فري���ق دريال 
للتحليل الفن���ي محمد الهاجري 
ان األسباب الرئيسية التي تدفع 
ايقاف أس���همها  الى  الش���ركات 
املدرجة في أس���واق غير السوق 
األم هي التخفيف من أعباء الرسوم 

تتضمن إجراء المكالمات وتلقيها واستقبال الرسائل النصية وتصفح اإلنترنت

صندوق »الوطني« لألسهم الكويتية األفضل أداء
 بين الصناديق االستثمارية لجميع القطاعات

أعلنت ش���ركة الوطني لالس���تثمار أن 
صندوق الوطني لألس���هم الكويتية حقق 
أفضل أداء بني جميع الصناديق التي تستثمر 
في جميع قطاعات س���وق الكويت لألوراق 
املالية، حيث حقق الصندوق عائدا بلغ %13.28 
للنصف األول من العام احلالي، متجاوزا أداء 
السوق الكويتي للفترة نفسها، إذ انخفض 
املؤشر السعري بنسبة 6.6% في حني ارتفع 
املؤشر الوزني بنسبة 3.02% منذ بداية العام 

احلالي. 
وق���ال املدير الع���ام إلدارة األصول في 
شركة الوطني لالستثمار نبيل معروف في 
تصريح صحافي: »ان حتقيق صندوق الوطني 

لألس���هم الكويتية هذا األداء هو دليل على 
اإلستراتيجية الناجحة التي يتبعها فريق عمل 
إدارة الصندوق«، مضيفا: »وواصل الصندوق 
أداءه املتميز بني الصناديق االس���تثمارية 
األخرى، بعدما صنف كأفضل صندوق لفترة 

األشهر الثالثة األولى من العام احلالي«.
واشار الى أن صندوق الوطني لألسهم 
الكويتية الذي تديره شركة الوطني لالستثمار 
يس���عى إلى تعظيم رأس امل���ال على املدى 
الطويل عن طريق االستثمار بشكل رئيسي 
في األسهم املدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية، الفتا الى انه »تعتمد إدارة الصندوق 
عل���ى نظم إدارة مخاط���ر متطورة لتجنب 

األسهم ذات املخاطرة العالية والتركيز على 
الدراسة الشاملة للسوق بهدف انتقاء أفضل 

األسهم«. 
وبني ان دراسة األسهم تتم بشكل مكثف 
من خالل زيارة الشركات املدرجة للحصول 
على فهم أعمق إلس���تراتيجية الش���ركات 

املستهدفة. 
وأك���د أن »جن���اح الصن���دوق يأت���ي 
تتويجا لكفاءة فريق عمل إدارة الصندوق 
واإلس���تراتيجية الناجحة التي يعمل بها، 
وهي انعكاس إلستراتيجية شركة الوطني 
لالستثمار التي تس���عى الى توفير أفضل 

اخلدمات واملنتجات للعمالء«. 

حقق عائدًا بواقع 13.28% خالل النصف األول متجاوزًا أداء السوق

3 ماليين دينار 
أرباح »الرابطة« 
بالنصف األول

2.2 مليون دينار أرباح »أسمنت أبيض« 

370  ألف دينار خسارة »المستثمرون« 

ذكر سوق الكويت لألوراق 
املالية أن مجلس ادارة شركة 
رابطة الكويت واخلليج للنقل 
)الرابطة( اعتمد البيانات املالية 
للفترات  املرحلي��ة للش��ركة 
املنتهية في 30-06-2010 وقالت 
الشركة في بيان لها انها حققت 
3.048 ماليني دينار بواقع 11.53 
فلسا للسهم مقابل 1.14 مليون 
دينار بواقع 4.32 فلوس للسهم 
الواحد لنفس الفترة من العام 

املاضي.

افاد بيان س���وق الكويت لألوراق املالية بأن شركة 
رأس اخليمة لصناعة االسمنت االبيض افادته بان مجلس 
االدارة قد اعتمد البيانات  املالية املرحلية للشركة للفترة 

املنتهية في 2010-06-30.  
وقال بيان الشركة انها حققت 2.24 مليون دينار بواقع 
4.7 فلوس للسهم الواحد مقابل 542 الف دينار بواقع 1.1 

فلس للسهم الواحد لنفس الفترة من العام املاضي.

تأكيدا ملا نشرته »األنباء« قال سوق الكويت لألوراق 
املالية ان مجلس ادارة ش���ركة مجموعة املس���تثمرون 
القابضة )املستثمرون( اعتمد البيانات املالية املرحلية 
للش���ركة للفترات املنتهية في 30-06-2010. بخسائر 
قدرها 370 الف دينار بواقع 0.35 فلس للس���هم الواحد 
مقاب���ل 181.415 دينارا بواقع 0.17 فلس للس���هم الواحد 

لنفس الفترة من العام املاضي.

»الوطني«: الدوالر يواصل تراجعه متأثرًا بنتائج اختبارات الضغط للبنوك األوروبية
يوليو وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 0.1% في 
الشهر السابق، هذا والتزال أسعار املساكن 
في اململكة املتحدة أعلى بنس����بة %6.6 
سنويا، مقارنة بتوقعات السوق بتحقيق 

ارتفاع سنوي لها بنسبة %7.0. 

ارتفاع البطالة

خالفا للتوقعات، ارتفع معدل البطالة 
للشهر الرابع على التوالي بينما سجل 
اإلنتاج الصناعي أكبر انخفاض له منذ 
أكثر من س����نة، فيما قد يفسر على أنه 
إشارة إلى أن النمو االقتصادي مييل إلى 
التراجع. وقد ارتفع معدل البطالة إلى 
5.3% في ش����هر يونيو للشهر السادس 
على التوالي ليصل إلى أعلى مستوياته 
منذ شهر نوفمبر املاضي. وعلى صعيد 
آخر، تراجع إنت����اج املصانع اليابانية 
بنسبة 1.5%، وهو أداء يقل عن توقعات 
السوق وأداء الشهر السابق، إال أن اإلنتاج 
الصناعي عموما اليزال أعلى بنس����بة 

17.0% سنويا. 

االنكماش االقتصادي

واصل املؤشر األساسي ألسعار السلع 
االس����تهالكية في اليابان تراجعه حيث 
انخفض بنسبة 1.0% عما كان عليه قبل 
سنة، وتأثرت األسعار بالتخفيضات التي 
املدارس  أدخلتها احلكومة على رسوم 
الثانوية وانخفضت بذلك تكاليف التعليم 
بنسبة 13%، ومع ذلك اليزال املؤشر العام 
للتضخم س����لبيا لكنه ثابت حاليا عند 

مستوى %0.70. 

ارتفاع الصادرات

ارتفعت الصادرات بوتيرة أسرع من 
توقعات املراقبني االقتصاديني وشكلت 
بذلك مصدر دعم للنش����اط االقتصادي 
الذي اليزال معرضا للتأثيرات الناجمة 
العاملي  النمو االقتص����ادي  عن تراجع 
وتزايد قوة العملة اليابانية، فقد ارتفعت 
الصادرات اليابانية بنس����بة 27.7% في 
ش����هر يونيو مقارنة بالشهر ذاته من 
الس����نة املاضية وبتوقعات متوسطة 

تبلغ %23.2. 

الهند ترفع أسعار الفائدة

وم����ن األخب����ار العاملية ق����ام بنك 
االحتياطي الهندي )البنك املركزي( برفع 
سعر الفائدة على إعادة الشراء االحتياطي 
من 4 إلى 4.5%، كما رفع س����عر الفائدة 
على إعادة الش����راء من 5.5 إلى %5.75، 
متجاوزا بذلك توقعات االقتصاديني في 
وقت يجهد فيه البنك للتصدي الرتفاع 
معدل التضخم الذي تسبب في إضرابات 
عمالية واحتجاجات عامة نظمتها أحزاب 

املعارضة.

األملاني عن حتقيق أرباح فاقت التوقعات، 
وبعد قيام جلنة بازل للرقابة املصرفية 
املتعلقة  بتخفيف قوانينه����ا الصارمة 
برؤوس أموال املؤسس����ات املصرفية. 
فقد أعلن بنك »يو بي إس«، وهو أكبر 
البنوك السويس����رية، عن حتقيق ربح 
صاف له بلغ 2.01 مليار فرنك بعد خسارة 
صافية بلغت 1.4 مليار فرنك قبل سنة، 
بينما أعلن »دويتشه بانك« وهو أكبر 
البنوك األملانية عن حتقيق ربح صاف 
له للربع الثاني من السنة بلغ 1.16 مليار 
يورو مستفيدا من األعمال واملعامالت 
املصرفية الفردية للتعويض عن تراجع 

عمليات البيع والتداول.
باعت إسبانيا ما قيمته 3.4 مليارات 
يورو )4.42 مليارات دوالر( من أذونات 
العملية  اخلزينة، حيث أظهرت هذه 
انخف���اض تكاليف االقتراض في أول 
بي���ع لس���ندات الدين الص���ادرة عن 
احلكومة اإلسبانية منذ إعالن نتائج 
اختبارات الضغط املصرفية، فقد مت 
إصدار م���ا قيمته 971.4 مليون يورو 
من األذونات التي تستحق بعد ثالثة 
أشهر بفائدة مبتوسط 0.672% مقارنة 
بعائد بنس���بة 0.913% وذلك في مزاد 
كان قد عقد في ش���هر يونيو. وباعت 
إس���بانيا كذلك ما قيمته 2.46 مليار 
يورو من األذونات التي تستحق بعد 
ستة أشهر وبفائدة بلغت باملتوسط 
1.144%، وبانخفاض كبير عن التكلفة 
التي بلغت 1.577% لس���ندات مماثلة 

أصدرتها الشهر املاضي. 

تراجع العقارات

أشار استطالع نيشنوايد إلى حصول 
تراجع في أسعار العقارات السكنية في 
اململكة املتحدة بنسبة 0.5% خالل شهر 

ارتفعت استثمارات األعمال مبعدل %17 
بينما س����جل اإلنفاق االستهالكي منوا 
بلغ 1.6% في الربع الثاني من السنة بعد 

ارتفاع له في الربع األول بلغ %1.9.
وارتفعت مبيعات املساكن اجلديدة 
بنسبة 23.6% في شهر يونيو مبا يعادل 
330.000 وحدة سكنية سنويا، وقد جتاوز 
هذا األداء توقعات الس����وق خاصة بعد 
الهبوط القياسي الذي حصل في املبيعات 
خالل الشهر السابق، األمر الذي يشير 
إلى نهاية أس����وأ انخف����اض بعد انتهاء 
فترة احلوافز الضريبية املقدمة من قبل 
احلكومة إلنعاش هذا القطاع. ومن جهة 
أخرى، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/ 
كيس شيلر ألسعار املساكن بنسبة %0.47 
في شهر مايو، أما نسبة ارتفاع األسعار 

فمازالت 4.61% سنويا فقط.

تراجع ثقة المستهلكين

كما شهدت ثقة املستهلكني األميركيني 
تراجعا في شهر يوليو، متأثرة بتزايد 
املخاوف بشأن الوظائف واألجور والتي 
تقف عائقا أمام عملية التعافي االقتصادي. 
وقد تراجع مؤش����ر ثقة املستهلك إلى 
50.4 نقط����ة، وهو مس����توى يقل عن 
متوس����ط التوقعات البالغ 51.0 نقطة، 
كما أنه ميثل أدنى مستوى لهذا املؤشر 
منذ خمسة أش����هر، ومن ناحية أخرى، 
انخفض مؤشر ثقة املستهلكني الذي تعده 
جامعة ميتش����يغان إلى 67.8 نقطة من 
76 نقطة في شهر يونيو، ليصل بذلك 
إلى أدنى مستوى له منذ شهر نوفمبر 
املاضي، األمر الذي يساهم في إضعاف 

ثقة املستهلكني عامة.
ارتفعت أسعار األسهم األوروبية خالل 
األس����بوع بعد إع����الن كل من بنك »يو 
بي إس« السويسري و»دويتشه بانك« 

البنك  ذكر تقرير 
الوطني أن اإلعالن 
عن نتائج اختبارات 
الضغ���ط للبنوك 
األوروبية في نهاية 
األسبوع السابق أتاح الفرصة للعمالت 
األوروبية لتعزيز موقعها مقابل الدوالر، 
فقد استفاد اليورو من األداء االقتصادي 
الضعيف نسبيا لالقتصاد األميركي حيث 
حقق تقدما مطردا خالل األسبوع ليصل 
إلى 1.3107 يوم اخلميس قبل خسارته 
جلزء من مكاسبه يوم اجلمعة، ليصل 
بعدها عند مستوى 1.3052، أما اجلنيه 
االسترليني، فقد واصل تقدمه الذي بدأ في 
منتصف مايو، وافتتح في بداية األسبوع 
بسعر 1.5425 ووصل يوم اخلميس إلى 
1.5721 وهو أعلى مستوى له خالل الشهر، 
وأقفل بعدها عند انتهاء التداول بسعر 
1.5689، محققا مكاسب بلغت 1.71% خالل 
األس���بوع، وأخيرا واصل الني الياباني 
تقدمه ليصل إلى 85.95 ينا مقابل العملة 
األميركية، وهو أعلى مس���توى له منذ 
شهر نوفمبر املاضي، واستطاعت العملة 
اليابانية حتقيق هذا األداء على الرغم من 
املخاوف املتزايدة بشأن مستقبل االقتصاد 
الياباني، حيث جدد عدد من ممثلي احلزب 
احلاكم في البرمل���ان الياباني مطالبتهم 
لبنك اليابان بالتصدي للتضخم وإضعاف 
الني مقابل العمالت األخرى عبر انتهاج 
سياسات نقدية حتقق هذه األهداف، وقد 
أقفل الني في نهاية التداول مساء اجلمعة 

عند مستوى 86.47.

النمو االقتصادي يسير بمعدالت بطيئة

كما س����جل الناجت احمللي اإلجمالي 
منوا س����نويا بل����غ 2.4% وهو أداء يقل 
عن توقعات األسواق 2.50% وعن معدل 
النمو البالغ 3.7% )بعد التعديل( خالل 
الربع األول من السنة. وقد تأثر النمو 
سلبا خالل ربع السنة املاضي بارتفاع 
بلغ 28.8% في ال����واردات مقابل ارتفاع 
10.3% ف����ي الص����ادرات، وأدى االرتفاع 
الكبير لل����واردات إلى حدوث عجز في 
امليزان التجاري نت����ج عنه تراجع في 
معدل النم����و بنح����و 2.78% وذلك في 
أكبر أثر سلبي لهذا العامل االقتصادي 
من����ذ الربع الثالث من س����نة 1982. أما 
في القطاعات االقتصادية األخرى، فقد 

تقـرير


