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حركة االسهم المركزي اللبناني ينجح في حماية 
السيولة النقدية

بريطانيا تسير رحالت جوية إلى إيران

تركيا: عجز الميزانية هذا العام 
1.5% من الناتج المحلي

أوتينجر: اقتصاد أوروبا الرقمي بحاجة 
الستثمار 800 مليار دوالر 

إضراب 180 مليون عامل 
بسبب اإلصالحات االقتصادية

 ك�شف حاكم م�رصف لبنان املركزي ريا�ض 
التي  املالية  الهند�شة  جن��اح  عن  �شالمة، 
ال�شعيد  على  للتطورات  ا�شتباقًا  ابتدعها 
الو�شع  ظ��ل  ويف  املنطقة،  يف  التمويلي 
اإىل  والهادفة  ال�شعب  الداخلي  ال�شيا�شي 
واإىل  الأجنبية  بالعمالت  املوجودات  تعزيز 
اأن  اإىل  لفت،  �شالمة  الالزمة.  ال�شيولة  توافر 
تراجعًا  �شهد  املنطقة  يف  التمويلي  الو�شع 
الأجنبية،  بالعمالت  التمويلية  بالإمكانات 
وظهر ذلك جليًا يف تراجع العمالت بقيمتها 
جتاه الدولر يف كل الدول املجاورة.  واأعلن 
على  ا�شتباقًا  حر�ض  لبنان  م�رصف  اأن 

التعاطي مع هذا الو�شع اجلديد وامل�شتحدث 
الأخ��رى،  ال��دول  ويف  العربية  املنطقة  يف 
منها  ويحّولون  اللبنانيون  فيها  يعمل  التي 
تراجع  ب�شبب  انه  وقال  لبنان.  اإىل  الأم��وال 
البلدان و�شح  الأو�شاع القت�شادية يف هذه 
اأديا اإىل  ال�شيولة بالعمالت الأجنبية، اللذين 
واإىل  لبنان  نحو  التحويالت  يف  انخفا�ض 
الو�شع  ظل  ويف  ب��ال��ودائ��ع،  متوا�شع  منو 
املركزي  ابتدع  ال�شعب،  الداخلي  ال�شيا�شي 
املوجودات  تعزيز  اإىل  تهدف  مالية،  هند�شة 
توافر  واإىل  لبنان،  يف  الأجنبية  بالعمالت 
امل�شارف،  موازنات  لدعم  الالزمة  ال�شيولة 
القت�شاد  لتمويل  ال�����رصوري��ة  وال�شيولة 

اللبناين بقطاعيه اخلا�ض والعام.

ط��ران  رحلة  اول  و���ش��ول  ا�شتئناف  م��ع   
اجلمعة  فجر  اي���ران  اىل  جت��اري  بريطاين 
اخلطوط  �رصكة  يف  املدير  ق��ال  املا�شي، 
اجلوية الربيطانية �شون دويل ان “للخطوط 
من  ط��وي��ال  ت��اري��خ��ا  الربيطانية  اجل��وي��ة 
نحن  لذلك  اي��ران،  اىل  املتوجهة  الرحالت 
مرات  �شت  رحالت  لطالق  جدا  متحم�شون 
اىل  هيرثو  مطار  م��ن  مبا�رصة  اأ�شبوعيا 

طهران”.
مواقع  وفيه  رائ��ع،  بلد  "ايران  ان  وا�شاف 
ويكت�شفون  ال�����ش��ي��اح  ي���زوره���ا  خ��الب��ة 
العقوبات يف  “رفع  ان  ثقافتها"، لفتا اىل 
ابواب  فتح”  باإعادة  �شمح  الخ��رة  الآون��ة 

الطريق  و”مهد  الأعمال  رجال  امام  ايران 
للتجارة”.

واأ�شبحت �رصكة اخلطوط اجلوية الربيطانية 
رحالت  ت�شر  بريطانية  طران  �رصكة  اول 
ارب��ع  دام  توقف  بعد  اي���ران  اىل  مبا�رصة 
�شنوات، اثر رفع جزء من العقوبات الدولية 

عن طهران. 
اوىل رحالت �رصكة اخلطوط اجلوية  وتعود 
عام  اىل  وط��ه��ران  لندن  ب��ن  الربيطانية 
بعد   2007 ع��ام  توقفت  لكنها   ،1964
فر�ض عقوبات على ايران ب�شبب برناجمها 

النووي.
اآي”  ام  “بي  ال��ط��ران  ���رصك��ة  ووا���ش��ل��ت 
ومقرها بريطانيا ت�شير رحالت اىل ايران، 

غر انها اأوقفتها عام 2012.

علي  ب��ن  ال��رك��ي  ال����وزراء  رئي�ض  توقع   
بالده  يف  امليزانية  عجز  يبلغ  اأن  يلدرمي 
%1.5 من الناجت املحلي الجمايل بحلول 
نهاية العام، م�شيفا اأنه ل حاجة اإىل القلق 
من عجز بامليزانية يف اقت�شاد ينمو.  قال 
حتركات  بعد  تتعافى  ال�شياحة  اإن  يلدرمي 
يتوقع  واإن��ه  رو�شيا  مع  الروابط  لإ�شالح 
.  وكان   2017 لل�شياحة يف  اأف�شل  عاما 
بعد   – طماأن  قد  الركي  ال���وزراء  رئي�ض 
حماولة النقالب الفا�شل – رجال الأعمال 
الو�شع  بخ�شو�ض  والأج��ان��ب  الأت����راك 
البالد،  موؤكداً  وال�شتقرار يف  القت�شادي 
املحليون  امل�شتثمرون  يردد  األ  �رصورة 

اإقامة  يف  الأ�شكال  من  ب��اأي  والأج��ان��ب 
ا�شتثماراتهم داخل تركيا.  ويواجه املو�شم 
خماطر  تركيا  يف  احلايل  للعام  ال�شياحي 
اإن مل يكن قد انهار بالفعل،  انهيار كامل، 
وذلك بعد اأن تلقى �رصبتن بفوارق زمنية 
التي  الإرهابية  الهجمات  اأولها  حمدودة، 
ا�شطنبول، وهو  اأتاتورك يف  �رصبت مطار 
اأكرب املطارات يف القارة الأوروبية،  ثالث 
الع�شكري  الن��ق��الب  حم��اول��ة  وثانيها 
بتدهور  ت��ن��ذر  زال���ت  م��ا  ال��ت��ي  الفا�شلة 
وُت�شكل  بالبالد.  الأمني  الو�شع  يف  كبر 
الإط���الق  على  الأه���م  القطاع  ال�شياحة 
بالن�شبة لالقت�شاد الركي، كما اأنها تعترب 
واحداً من اأهم م�شادر العملة ال�شعبة التي 

تتدفق على تركيا.

 ت��وق��ع م��ف��و���ض الحت����اد الأوروب����ي 
جونر  واملجتمع  ال��رق��م��ي  لالقت�شاد 
ما  ا�شتثمار  اإىل  بحاجة  اأوروبا  اأن  اأوتينجر 
يقرب من 800 مليار دولر يف البنية التحتية 
وال�شن.  املتحدة  بالوليات  للحاق  الرقمية 
رف�ض  على  النم�شاوين  مواطنيه  اأوتينجر  وحث 
التكنولوجيا  خرباء  تردع  قد  التي  ال�شعبوية  الآراء 
عن الهجرة اإىل اأوروبا للم�شاعدة يف دفع التنمية. وقال 
اأوروبا تطوير �شبكات الألياف  اإذا مل ت�شتطع  اإنه  اأوتينجر 
اخلام�ض  اجليل  تطبيقات  م��ن  ال��ق��ادم  واجل��ي��ل  ال�شوئية 
“فاإننا  اأك��رب  ب�رصعة  وال�شبكات  ال�رصعة  العالية  الال�شلكية 
�شنخ�رص لأن التطبيقات التكنولوجية الهامة لن تكون متاحة بعد 
ذلك يف �شناعتنا”. واأ�شاف اأن �رصكتي اأمازون وغوغل ت�شتفيدان 
من معاير البيانات الوا�شعة يف الوليات املتحدة ومبقدورهما جمع 
غالبية  اأكرث من  باحتياجات عمالئهما  اأو�شع  معرفة  بيانات متنحهما 
ال�رصكات الأوروبية. وقال اأوتينجر يف جلنة مبنتدى الباخ الأوروبي وهو 
موؤمتر �شنوي يعقد يف النم�شا “وفق ح�شاباتنا فاإن املنطقة الوروبية حتتاج 
اإىل ا�شتثمارات بقيمة 700-600 مليار يورو )780-670 مليار دولر(”.

البلقان  وغرب  واأوكرانيا  �شوي�رصا  يف  ا�شتثمارات  ي�شمل  هذا  اأن  واأ�شاف 
والتي هي جزء من البنية التحتية الأوروبية. وقال اأوتينجر الذى ي�شمل دوره 
القت�شاد الرقمي واملجتمع اإنه يقوم  بجولة يف دول اأوروبا ملناق�شة احلاجة 
اإىل معاير رقمية موحدة لأن هذا هو ال�شبيل الوحيد ملواجهة املناف�شة مع 
اأمازون وغوغل.  وقال ردا على �شوؤال عن املوعد  التكنولوجيا مثل  عمالقة 
املتوقع ل�شدور ت�رصيع اأوروبي موحد للبيانات “يف اأقل من عامن �شيكون 
اأوروبي واحد وتوازن بن حماية البيانات واحلق يف  لدينا معيار ت�رصيعي 
بن  اللكروين  الربط  كيفية  مثل  “املعاير  قائال  واأ�شاف  ا�شتخدامها”. 
ال�شيارات يجب اأن تكون موحدة يف اأوروبا. ويجب اأن تكون قوية مبا يكفي 
لت�شبح جزءا من القواعد واملعاير العاملية” وحث اأوتينجر يف الوقت ذاته 

اجلامعات الأوروبية على جذب الرواد يف قطاع تكنولوجيا املعلومات.
وقال اأوتينجر “يجب اأن نحزم قوتنا الأوروبية التي نحظى بها يف اجلامعات 
ويف ال�شناعة اأو �شي�شبح اأع�شاوؤنا الثمانية والع�رصون غر اأقوياء مبا يكفي 

للتناف�ض مع وادى ال�شيليكون وال�شينين”.
19 دولة  الثقة يف القت�شاد يف  اأن  الأوروبية   واأظهرت بيانات املفو�شية 
اآذار/ اآب/اأغ�شط�ض املا�شي لأقل م�شتوى منذ  باليورو تراجعت يف  تتعامل 
ت�شويت  بعد  املعنويات  �شعف  على  جديد  موؤ�رص  يف  �شبقه  ال��ذي  مار�ض 

بريطانيا ل�شالح اخلروج من ع�شوية الحتاد الأوروبي.
4.4- مع هبوط  اإىل  ال�شناعة  الثقة بن املديرين يف قطاع  ونزل م�شتوى 

تقييم �شجل الطلبيات احلايل باأكرب وترة منذ فرباير �شباط 2009.

اإ�شالحات  على  احتجاجا  الإ���رصاب  الهند  اأنحاء  يف  العمال  اأعلن   
اقت�شادية ت�شمل رفع احلد الأدنى لالأجور للعمالة غر املدربة.

وتقول حكومة رئي�ض الوزراء ناريندرا مودي اإن الإ�شالحات �رصورية 
لتعزيز النمو القت�شادي، لكن الكثر من احتادات العمال تقول اإن رفع 

احلد الأدنى لالأجور ينبغي اأن يكون �شعف ما تقرحه احلكومة.      
وبع�ض الوليات ومنها كرال واأي�شا منطقة دلهي تطبق بالفعل حدا 
اأدنى لالأجور اأعلى من احلد، الذي اأعلنت عنه احلكومة هذا ال�شهر والذي 
رفع احلد الأدنى من 9100 روبية )136 دولر( اإىل 13598 روبية 

)204 دولر(.      
اإ�رصاب،  يف  �شاركوا  عامل  مليون   180 اأن  اإىل  الحت��ادات  واأ�شارت 

اجلمعة، غر اأنه تعذر التحقق من الأعداد من م�شادر م�شتقلة.      
يف  متاما  العمل  عن  التجارية  وال�رصكات  النقل  و�شائل  كل  وتوقفت 
بع�ض الوليات، فيما خلت ال�شوارع من املارة واأغلقت املكاتب، بينما 

كان اأثر الإ�رصاب حمدودا يف مناطق اأخرى.
ن يف  ال�شّ بعد  الّثانية  املرتبة  تاأتي يف  الهند  ان  اإىل  ال�شارة   جتدر 
بحوايل  �شّكانها  عدد  يقّدر  حيث  ال�شّكان،  وتعداد  ال�شّكانّية  الكثافة 
مليار و�شبعة وع�رصين مليون ن�شمة، وهم ميّثلون ما ن�شبته %17 من 

�شّكان العامل.

بوتين: تثبيت انتاج النفط قرار صائب لجميع الدول

 قال الرئي�ض الرو�شي فالدمير بوتن ان اتفاق م�شدري 
ال�شائب  القرار  �شيكون  اخلام  اإنتاج  تثبيت  على  النفط 
اإىل  التو�شل  اأجل  ينبغي من  واإنه  العاملية  النفط  ل�شوق 
زيادة  اإىل  تتطلع  التي  لإي��ران  و�شط  حل  اإيجاد  اتفاق 
يف  الدولية.  العقوبات  عنها  رفعت  بعدما  �شادراتها 
املقابل، قال وزير اخلارجية ال�شعودي عادل اجلبر اإنه 
متفائل بتحرك منتجي النفط �شوب تبني موقف م�شرك 
اأنه  اعتقاده  بوتن عن  واعرب  اخلام.  اإنتاج  بخ�شو�ض 
من  �شيكون  واملنطق  القت�شادية  املنفعة  باب  "من 
ال�شائب اإيجاد حل و�شط يف �شاأن اإنتاج اإيران كما اعرب 
عن امله ان يتخذ جميع امل�شاركن يف هذه ال�شوق الذين 
الطاقة  ملوارد  وم�شتقرة  عادلة  عاملية  اأ�شعارا  يريدون 

اأنه  واأ���ش��اف  املطاف"،  نهاية  يف  ال�����رصوري  ال��ق��رار 
لرئي�ض  الثاين  النائب  العهد  اإىل ويل ويل  �شينقل موقفه 
جمل�ض الوزراء وزير الدفاع الأمر حممد بن �شلمان الذي 
قد يلتقي به على هام�ض اجتماع جمموعة الع�رصين يف 
يرافق  حيث  طوكيو  املقبل.ويف  الأ�شبوع  مطلع  ال�شن 
اجلبر  قال  ر�شمية،  زيارة  يف  �شلمان  بن  حممد  الأمر 
"نبداأ بعقد ملتقى لالأفكار، لكن هناك عماًل  ل�شحافين 
اجلزائر.  اجتماع  يف  �شيحدث  ما  و�شرنى  حاليًا  يجري 

واأنا متفائل".
واو�شح انه يف نهاية املطاف �شيتحكم العر�ض والطلب 
بع�ض  هناك  تكون  قد  النفط.  �شعر  يف  ال�شوق  وق��وى 
الرتيبات املتعلقة بذلك بن املنتجن ولكن لي�ض على 
�شيا�شة  اململكة تخلت عن  ان  ال�شعودية م�شيفا  ح�شاب 

ال�شطالع بدور املنتج املرجح منذ اأكرث من 20 عاما.

»اأوب���ك«  ب��ن  ر�شمي  غ��ر  اجتماع  عقد  امل��ق��رر  وم��ن 
وامل�شدرين من خارجها يف اجلزائر يف وقت لحق هذا 
ال�شهر. وكان الإنتاج النفطي يف رو�شيا وهي اأكرب منتج 
مرتفعة  قيا�شية  م�شتويات  من  اقرب  العامل  يف  للخام 
مليون   10.71 اإىل  هبط  لكنه  الأخر  العام  مدار  على 
الأدنى  امل�شتوى  وهو  )اأغ�شط�ض(  اآب  يف  يوميا  برميل 
رو�شيا  اإنتاج  انخفا�ض  �شاأن  من  عام.وكان  نحو  يف 
من  قريبة  اإنتاجها  م�شتويات  جعل  ان  املا�شي  ال�شهر 
للخام يف  اأكرب م�شدر  ال�شعودية وهي  اإنتاج  م�شتويات 
العامل واأكرب منتج يف »اأوبك« اإذ �شخت اململكة 10.70 
مليون برميل يوميًا يف املتو�شط مبا يزيد عن م�شتويات 
متوز )يوليو( وفق م�شح اأجرته وكالة »رويرز«. وتتوقع 
املحلي  النفط  اإنتاج  يراوح  ان  الرو�شية  الطاقة  وزارة 
بعدما  العام  هذا  طن  مليون  و544  مليونًا   542 بن 

طن  مليون   534 عند  عاما   30 يف  م�شتوى  اأعلى  بلغ 
وزير  2015.وقال  يف  يوميا(  برميل  مليون   10.73(
الطاقة الرو�شي األك�شندر نوفاك ان اجتاهات �شوق النفط 
خالل  تناق�ض  ان  يجب  فيها  العام  والو�شع  العاملية 
اجتماع وزراء النفط يف اجلزائر لكنه هون من احتمال 
وقال  النفط.  اإنتاج  تثبيت  بخ�شو�ض  مباحثات  اإج��راء 
حتتاج  منف�شلة  م�شاألة  التثبيت  "م�شاألة  ل�شحافين 
اإىل مناق�شة منف�شلة لأن الو�شع اليوم خمتلف نوعا ما 
عما كان عليه يف �شباط )فرباير( ويف ني�شان )اأبريل("، 
اأعلى.  م�شتويات  عند  حاليًا  الأ�شعار  ان  اإىل  م�شراً 
واأ�شاف: "اأعتقد اأننا �شنناق�ض خالل الجتماع - ان عقد 
هذا الجتماع - الو�شع العام يف الأ�شواق". وراأى بوتن 
بال�شوق  لعبن  اأي  على  تتحامل  األ  احلكومة  على  ان 
يريدون امل�شاركة يف عملية تخ�شي�ض �رصكة »با�شنفت« 

�رصكة  اهتمام  عن  �شوؤال  على  رداً  وقال  النفط.  لإنتاج 
ان  العمالقة بتخ�شي�ض »با�شنفت«  النفطية  »رو�شنفت« 
ا�شتحواذ �رصكة ت�شيطر عليها الدولة على اأخرى حكومية 
الأف�شل لكن املهم هو من �شيعطي موازنة  لي�ض اخليار 
قطاع  يف  م�شدر  وق��ال  امل��ال.  من  مبلغ  اأك��رب  الدولة 
النفط ان رو�شيا قد جتمع اأكرث من 11 مليار دولر من 
تخ�شي�ض »رو�شنفت« املتخ�ش�شة يف اإنتاج اخلام لكنها 
واأثناء  قبل  م�شتقر  �رصيبي  نظام  �شمان  اإىل  بحاجة 
تقدميها  جرى  وثائق  اإىل  امل�شدر  وا�شتند  البيع.  عملية 
للحكومة الرو�شية. وتعليقًا على زيارة الأمر حممد بن 
�شلمان ال�شن قبل توجهه اإىل اليابان، قال وزير الطاقة 
بالفالح  خالد  ال�شعودي  املعدنية  وال��رثوة  وال�شناعة 
كل  لدى  القوة  مكامن  اإطالق  وال�شن  اململكة  "بو�شع 
الروؤية  حتقيق  فر�ض  اغتنام  على  معًا  والعمل  منهما 

املتوازنن،  والتطور  النمو  يف  املتمثلة  املدى  البعيدة 
�شعبي  على  التعاونية  جهودنا  ثمار  تقت�رص  ل  بحيث 
البلدين فح�شب، بل تتجاوز حدودهما اإىل مالين النا�ض 
يف �شتى اأنحاء العامل". وارتفعت اأ�شعار النفط بدعم من 
بوتن  وت�رصيحات  ال�شابقة  اجلل�شة  يف  الدولر  �شعف 
واجلبر، لكن عقود اخلام ظلت يف طريقها اإىل تكبد اأكرب 
�شعر  وزاد  اأ�شهر.  ثمانية  نحو  يف  الأ�شبوعية  خ�شائرها 
الآجلة  العقود  يف  »برنت«  مزيج  العاملي  القيا�ض  خام 
45.68 دولرا للربميل لكنه اجته �شوب  اإىل  23 �شنتًا 
الهبوط 8.5 يف املئة على مدى الأ�شبوع يف اأكرب خ�شارة 
اأ�شبوعية له منذ منت�شف كانون الثاين )يناير(. وارتفع 
العقود  يف  الأمركي  الو�شيط  تك�شا�ض  غرب  خام  �شعر 
الآجلة 19 �شنتًا اإىل 43.35 دولر للربميل متجهًا اإىل 

تكبد خ�شارة اأ�شبوعية ن�شبتها ت�شعة يف املئة.

موسكو – متابعة

الكر: االقتصاد األميركي يحتاج 
إلى معدالت فائدة أعلى

لكر  جيفري  ريت�شموند  الحت��ادي  الحتياطي  بنك  رئي�ض  اأكد   
معدلت  برفع  ي�شمح  مبا  قويا  يبدو  الم��رك��ي  القت�شاد  ان 
ع�شو  وهو   - لكر  واأ�شاف  كثرا.   اأعلى  م�شتويات  اإىل  الفائدة 
له  لي�ض  المركي  املركزي  بالبنك  النقدية  ال�شيا�شة  جلنة  يف 
معدلت  يف  زيادة  يوؤيد  مازال  اإنه   - العام  هذا  الت�شويت  حق  
الفائدة عاجال ل اآجال واإن اجتماع جمل�ض الحتياطي الحتادي 
ال�شيا�شة.   منا�شبا” لت�شديد  “وقتا  كان  املا�شي  متوز  يوليو  يف 
ومتحدثا اإىل جمموعة من اخلرباء القت�شادين جادل ريت�شموند 
الموال  فائدة  اأن معدل  اإىل  ي�شر  اقت�شاديا مو�شعا  باأن حتليال 
الحتادية القيا�شي ملجل�ض الحتياطي هو حاليا منخف�ض جدا. 

واأ�شاف قائال: “يبدو اأن معدل فائدة الموال الحتادية 
يجب رفعه اإىل م�شتوى اأعلى ب�شكل كبر مما هو الن.” 

واأدىل لكر بتعليقاته بعد اأن قالت احلكومة المركية 
يف  اقت�شاد  اأكرب  يف  الوظائف  منو  يف  تباطوؤا  اإن 

زي��ادة  فعليا  ي�شتبعد  قد  اآب  اأغ�شط�ض  يف  العام 
اأن  ال�شهر. ويف حن  للفائدة يف وقت لحق هذا 

قرارات  على  الت�شويت  حق  له  ي�شبح  لن  لكر 
ي�شارك  اإنه  اإل   2018 حتى  النقدية  ال�شيا�شة 

يف املناق�شات ب�شاأن معدلت الفائدة. ويبدو 
جمل�ض الحتياطي منق�شما ب�شكل حاد بن 

زيادات  يوؤيدون  الذين  ال�شيا�شة  �شانعي 
الذين  واولئك  الق�شر  الجل  للفائدة يف 

يحثون على توخي املزيد من احلذر. يف 
اأمركا  "اأوف  اأعلن بنك  �شياق مت�شل 

امل�شتثمرين  اأن  لين�ض"   م��ري��ل 
من  ال����دولرات  م��ل��ي��ارات  �شحبوا 

الأ�شبوع  يف  النقدية  ال�شيولة 
املا�شي  اآب  �شهر  م��ن  الأخ���ر 

وحت��ول��وا ن��ح��و جم��م��وع��ة من 
والأ�شهم  ال�شندات  �شناديق 

البنوك  اأ�شهم  وخ�شو�شا 
تقرير  ���ش��دور  قبل  وذل��ك 

ال��ولي��ات  ال��وظ��ائ��ف يف 
املتحدة. واأ�شاف البنك 

املعادن  �شناديق  اأن 
ال��ن��ف��ي�����ش��ة ���ش��ه��دت 

خروج اأكرب تدفقات 
منذ  اأ���ش��ب��وع��ي��ة 

ب��داي��ة ال��ع��ام مع 
توقعات  زي��ادة 

رف���ع اأ���ش��ع��ار 
ال����ف����ائ����دة 

الأم��رك��ي��ة 
ب��ن��ه��اي��ة 

ال���ع���ام. 
بلغت  و

م�شتويات  النا�شئة  الأ���ش��واق  �شندات  �شناديق  على  التدفقات 
�شجلت  بينما  اأغ�شط�ض/اآب   31 املنتهى  الأ�شبوع  يف  قيا�شية 
للتدفقات  جديدا  قيا�شيا  رقما  الأوروب��ي��ة  الأ�شهم  �شناديق 
التوايل.  على  الثالثن  لالأ�شبوع  وذلك  منها  اخلارجة  الأ�شبوعية 
وك�شف تقرير الوظائف يف القطاعات غر الزراعية الأمركية منو 
عدد الوظائف بوترة اأبطاأ من املتوقع يف اأغ�شط�ض/اآب يف حن 
ا�شتقر معدل البطالة دون تغير وتباطاأ منو الأجور مبا قد يوؤدي 
العمل  وزارة  وقالت  ال�شهر.  هذا  الفائدة  اأ�شعار  رفع  ا�شتبعاد  اإىل 
الأمركية اإن عدد الوظائف يف القطاعات غر الزراعية زاد 151 
األفا عقب ارتفاعه مبقدار 275 األفا بعد التعديل بالرفع يف يوليو 
اآراءهم توقعوا  متوز. وكان خرباء اقت�شاديون ا�شتطلعت رويرز 

ارتفاع عدد الوظائف بواقع 180 األف وظيفة ال�شهر املا�شي.

واشنطن ـ متابعة

بيروت – متابعة

لندن ــ متابعة

اسطنبول ــ متابعة

نيودلهي ـ متابعةفيينا ــ متابعة

اسعار
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مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية


