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حركة االسهم تراجع تراخيص البناء في كوريا 
الجنوبية

كندا تسعى لالنضمام للمصرف 
اآلسيوي لالستثمار

أيرباص تحقق أرقامًا عالية بتسليم 
الطائرات خالل آب الماضي

زراعة النخيل الفلسطيني تواجه خطرا 
بسبب شح المياه

إكسبو 2020 دبي يخصص 1.36 
مليار دوالر للشركات الصغيرة 

التحتية  والبنية  الأرا���ض��ي  وزارة  اأعلنت 
عدد  تراجع  عن  اجلنوبية  الكورية  والنقل 
ال�ضادرة  اجلديدة  امل�ضاكن  بناء  تراخي�ص 
املا�ضي  ال�ضهر  خالل  اجلنوبية  كوريا  يف 
نف�ضه  بال�ضهر  مقارنة  تقريبا   26% بن�ضبة 
حكومية  جهود  ظل  يف  املا�ضي  العام  من 
التمويل  قرو�ص  منو  من  احل��د  اإىل  ترمي 
العقارية من خالل احلد من املعرو�ص من 
امل�ضاكن اجلديدة. وذكرت الوزارة يف اأحدث 
امل�ضاكن  بناء  تراخي�ص  "عدد  اأن  بياناتها 
اجل��دي��دة ال�����ض��ادرة خ���الل مت��وز/ي��ول��ي��و 
املا�ضي بلغ 61387 ترخي�ضا بانخفا�ص 
العام  نف�ضه من  ال�ضهر  %25.9 عن  ن�ضبته 

املا�ضي".
اجلديدة  الرتاخي�ص  عدد  اأن  اإىل  واأ���ض��ارت 
املا�ضي  حزيران/يونيو  يف  ارتفع  قد  كان 
بن�ضبة 3ر%9 �ضنويا قبل اأن يرتاجع ب�ضدة 

خالل ال�ضهر املا�ضي.
 يذكر اأن اإجمايل قيمة الديون ال�ضتهالكية 
يف كوريا اجلنوبية و�ضل بنهاية حزيران/
يونيو املا�ضي اإىل 3ر1257 تريليون وون 
ن�ضبتها  ب��زي��ادة  دولر(  تريليون   1.18(
العام  من  نف�ضها  الفرتة  عن  املئة  11يف 
قيا�ضية  ارق��ام  ت�ضجيل  لتوا�ضل  املا�ضي 
احلكومة  وت�رص  التوايل.  على  الثالث  للربع 
امل�ضاكن  عر�ص  ا�ضتمرار  اأن  على  الكورية 
اجلديدة يف الأ�ضواق ي�ضجع امل�ضتهلكني على 

القرتا�ص ل�رصاء وحدات �ضكنية جديدة.

مورنو  بيل  الكندي  املال  وزير  اعلن   
"امل�رصف  اإىل  تر�ضيح كندا لالن�ضمام 
التحتية"،  البنى  الآ�ضيوي ل�ضتثمارات 
ال�ضني  اأطلقتها  التي  املالية  املوؤ�ض�ضة 

والتي تثري �ضكوك الوليات املتحدة.
وقال مورنو اإن كندا ما زالت تبحث عن 
فر�ص  واإيجاد  الأمل  لإنعا�ص  و�ضائل 
يف  النا�ص  ولكل  الو�ضطى  لطبقتها 
اأنحاء العامل، م�ضيفًا اأن الن�ضمام اإىل 
لتحقيق  فر�ضة  "ي�ضكل  امل�رصف  هذا 

ذلك".
مت  ال��ذي  الآ�ضيوي  امل�رصف  ويهدف 

حزيران  يف  تاأ�ضي�ضه  وثائق  توقيع 
م�ضاريع  متويل  اإىل   ،2015 )يونيو( 
حيث  اآ���ض��ي��ا  يف  التحتية  البنى  يف 
ومن  ال�ضتثمارات،  يف  كبري  النق�ص 
بني الأع�ضاء املوؤ�ض�ضني ال� 57، حواىل 
واأملانيا  اأوروبيًا منها فرن�ضا  بلداً   20

واململكة املتحدة.
 وعلى رغم نفي بكني، ي�ضكل امل�رصف، 
مع منح بكني �ضالحيات كبرية ل�ضنع 
الوليات  ل�ضيطرة  موازيًا  ثقاًل  القرار، 
و�ضيطرة  الدويل«  »البنك  على  املتحدة 
اليابان على »البنك الآ�ضيوي للتنمية«، 
واإن اأبدت املنظمات الثالثة رغبتها يف 

التعاون.

وح��دة  رئي�ص  بريجييه  فابري�ص  اع��ل��ن 
اأن  “ايربا�ص”  يف  ال��ط��ائ��رات  �ضناعة 
اآب املا�ضي  �ضلمت طائرات خالل  ال�رصكة 
الأع��وام  كل  يف  مماثلة  فرتة  اأي  من  اأكرث 
فر�ضها  حت�ضن  قد  انفراجة  يف  ال�ضابقة، 
ت��اأخ��ريات  بعد   2016 اأه���داف  لتحقيق 

�ضابقة يف ت�ضلم املكونات.
رق���م���ًا لإج��م��ايل  ب��ري��ج��ي��ي��ه  ي��ذك��ر  ومل 
ال�رصكة  اإن  بالقول  ملح  لكنه  الت�ضليمات، 
طائرات  �ضت  لت�ضليم  املهم  هدفهًا  حققت 
ايه350، واأ�ضاف "عادة ما ن�ضلم طائرات 

كثرية يف الأيام القليلة الأخرية من ال�ضهر 
اأن  هو  بالفعل  اأقوله  اأن  اأ�ضتطيع  ما  لكن 
تاريخ  يف  اأف�ضل  كان  اآب  اأغ�ضط�ص/  �ضهر 
اإيربا�ص من حيث عدد الطائرات امل�ضلمة".
ل�ضهر  ال�ضابق  القيا�ضي  الرقم  اأن  اإىل  ي�ضار 
اأغ�ضط�ص اآب كان يف 2013 عندما �ضلمت 
باأكمله   2016 ويف  طائرة،   47 ال�رصكة 
650 طائرة على  ت�ضتهدف ال�رصكة ت�ضليم 

الأقل بزيادة %2.4 عن العام املا�ضي.
خلف  ال�رصكة  تظل  اأن  املتوقع  من  ولكن   
التي  “بوينغ”  الأم��ري��ك��ي��ة  مناف�ضتها 
و745   740 ب��ني  م��ا  ت�ضليم  ت�ضتهدف 

طائرة هذا العام.

 يواجه قطاع زراعة النخيل يف الأرا�ضي 
القت�ضادية  اجل���دوى  ذو  الفل�ضطينية، 
خالل  م�ضاحته  ت�ضاعفت  وال��ذي  الكبرية 
نق�ص  ب�ضبب  كبريا  حتديا  الأخ��رية،  ال�ضنوات 

املياه.
ويقدر امل�ضوؤولون عن القطاع اأن ي�ضل اإنتاج منطقة 
اإىل  النخيل  بزراعة  ت�ضتهر  التي  الفل�ضطينية  الأغ��وار 
6000 طن يف املو�ضم احلايل، ارتفاعا من حوايل 600 
تزرعها  التي  امل�ضاحات  ت�ضاعف  مع   ،2010 يف  طن 

ال�رصكات ال�ضتثمارية اأو �ضغار املزارعني.
اأحدث  اأن  اأريحا،  حمافظة  زراعة  مدير  الفار�ص،  اأحمد  وذكر 
اإىل  لو�ضوله  ت�ضري  املحافظة  النخيل يف  اأ�ضجار  لعدد  اإح�ضائية 

.2010 األف �ضجرة يف   20 األف �ضجرة مقارنة مع نحو   220
الأخ��رية  ال�ضنوات  خالل  دخلت  كبرية  �رصكات  وج��ود  عن  وك�ضف   
اأن  وتابع   ، القت�ضادية  جدواه  اأثبت  الذي  القطاع  هذا  يف  لال�ضتثمار 

فل�ضطني ت�ضدر كميات من التمور لأكرث من ع�رصين دولة عربية واأجنبية.
 وي�ضل حجم ال�ضتثمار الفل�ضطيني يف قطاع النخيل يف حمافظة اأريحا اإىل 

حوايل 200 مليون دولر يف الزراعة والتغليف والت�ضدير، وينا�ضب طق�ص 
اأريحا اإنتاج اأنواع متعددة من التمور من اأهمها �ضنف )املدجول( املعروف 

عامليا وي�ضكل حوايل 95 يف املئة من اإنتاج التمور يف املحافظة.
الذي  القطاع  هذا  يف  يعملون  �ضخ�ص   5000 اأن  اإىل  التقديرات  وت�ضري   
الفل�ضطيني  الزراعي  القطاع  �ضادرات  من  املئة  يف   50 �ضادراته  ت�ضكل 
القطاع تتمثل يف  "هناك م�ضكلة حقيقية تواجه هذا  الفار�ص يقول  لكن   ،
القطاع  هذا  يف  للتو�ضع  اأو  القائمة  للم�ضاريع  الالزمة  �ضواء  املياه  نق�ص 

الذي تتوفر فيه م�ضاحات وا�ضعة من الأرا�ضي ميكن زراعتها بالنخيل.
واأ�ضاف "�ضيكون لدينا خالل اخلم�ص �ضنوات املقبلة من ن�ضف مليون اإىل 
تتوفر  مل  واإن  امل�ضاحة  تت�ضاعف  �ضوف  املياه  توفرت  واإذا  ف�ضيلة  مليون 

�ضتكون هناك خ�ضارة". 
من جانبها حتاول وزارة الزراعة و�ضع خطة بديلة لت�ضدير هذه الف�ضائل 

للخارج واإن كانت الأولوية لديها لزيادة امل�ضاحة املزروعة.
زراعة  اأن  القطاع  هذا  يف  امل�ضتثمرين  كبار  اأحد  دعيق  اإ�ضماعيل  ويرى   
املياه(  )يف  الرتاجع  هذا  ا�ضتمر  اإذا  ويقول  حقيقيا،  خطرا  تواجه  النخيل 
خالل اأربع اأو خم�ص �ضنوات ل نتوقع اأن يكون هناك اأي اإنتاج من التمور 

والذي يوازي اإنتاج فل�ضطني من الرخام اأو احلجر.
 ويتوقع دعيق انه اإذا مت حل م�ضكلة املياه ف�ضريتفع الدخل من قطاع التمور 
�ضنوات  �ضبع  اأو  �ضت  دولر خالل  مليون  و150  مليونا   120 ما بني  اإىل 

مقبلة من 35 مليون دولر حاليا.

�ص »اإك�ضبو 2020 دبي« لقطاع ال�رصكات ال�ضغرية واملتو�ضطة من   خ�ضّ
املبا�رص  الإجمايل  الإنفاق  قيمة  من  املئة  يف   20 وخارجها،  الإم��ارات 
وغري املبا�رص، للحدث الذي ُينظم يف الإمارات عام 2020، بعقود تتجاوز 

قيمتها خم�ضة مليارات درهم ) 1.36 مليار دولر(.
امل�ضاريع  قطاع  اأن  �ضحفي،  بيان  يف  دب��ي«   2020 »اإك�ضبو  واعترب   
ال�ضغرية واملتو�ضطة »ي�ضكل ركنًا اأ�ضا�ضيًا يف بناء ال�ضرتاتيجية املتكاملة 
القت�ضاد  حتويل  يف  وامل�ضاهمة  الإم��ارات،  يف  النفط  بعد  ما  لقت�ضاد 
الوطني من العتماد على املوارد الطبيعية اإىل املهارات والعقول املبدعة، 
اإقامة »اإك�ضبو« ا�ضتثنائي يفخر به  وقدرة هذا القطاع على امل�ضاهمة يف 

اجلميع ويكون جتربة فريدة للزوار وامل�ضاركني«.
امل�ضاريع  لتنمية  را�ضد  بن  حممد  وموؤ�ض�ضة  دبي«   2020 »اإك�ضبو  ووقع 
ال�ضغرية واملتو�ضطة و�رصكة »جتاري« لل�رصاء ال�ضرتاتيجي، مذكرة تفاهم 
يف  امل�ضاركة  الإم��ارة  يف  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  ال�رصكات  لآلف  تتيح 
2020، وُتقدر كلفته  مناق�ضات احلدث ال�ضخم، الذي يرتقبه العامل عام 

ب�25 مليار درهم )6.8 مليار دولر(.
باأن  واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  للم�ضاريع  را�ضد  بن  حممد  موؤ�ض�ضة  واأف��ادت 
42 يف املئة من فر�ص  ال�ضغرية واملتو�ضطة ت�ضاهم يف ن�ضبة  ال�رصكات 

العمل يف دبي، كما تدّر 40 يف املئة من القيمة امل�ضافة. 

روسيا تطمح لالستثمار في السعودية واألخيرة تعتزم بناء 16 مفاعال ذريا

 اأكد م�ضاعد الرئي�ص الرو�ضي، يوري اأو�ضاكوف، اأن 
�رصكة "رو�ص اأتوم" م�ضتعدة للم�ضاركة يف م�رصوع 
الكهربائية  الطاقة  لتوليد  ذري��ة  وح��دة   16 بناء 

بقيمة 100 مليار دولر يف ال�ضعودية.
على  العمل  حاليا  يجري  ان��ه  اأو�ضاكوف  وق��ال   
بني  املوقعة  احلكومية  التعاون  اتفاقية  تنفيذ 
"رو�ص اأتوم" ومدينة امللك عبد اهلل للطاقة الذرية 
اأح��دث  متتلك  التي  �رصكتنا،  و"اإن  وامل��ت��ج��ددة، 
م�رصوع  يف  للم�ضاركة  م�ضتعدة  التكنولوجيات، 
اأن  حيث  الطاقة،  لتوليد  ذري��ة  وح��دة   16 بناء 
اأن يتم تنفيذه حتى العام  امل�رصوع من املفرت�ص 

100 مليار دولر". 2030، وتبلغ قيمته نحو 

بحلول  ذريا  مفاعال   16 بناء  ال�ضعودية  وتعتزم   
مليار   100 تتجاوز  قد  بتكلفة   ،2030 العام 
للنفط  اإطار م�ضاعيها كاأكرب بلد م�ضدر  دولر. يف 
يف منظمة "اأوبك"، ملواكبة ت�ضارع منو الطلب على 
الكهرباء فيما تدر�ص ال�ضعودية تعزيز طاقة التوليد 

املحلية با�ضتخدام املفاعالت الذرية.
 ولفت اأو�ضاكوف، اإىل اأن رو�ضيا واململكة ت�ضهدان 
اأن  حيث  ال�ضتثمار،  جم��ال  يف  وثيقا  تعاونا 
و�ضندوق  الرو�ضي  املبا�رص  ال�ضتثمار  �ضندوق 
ب�ضكل  يتعاونان  ال�ضعودي  العامة  ال�ضتثمارات 

وثيق فيما يتعلق بال�ضتثمار امل�ضرتك يف رو�ضيا.
اأبرز  اأحد  ال�ضعودية  تعد  ال�ضتثمار،  جانب  واإىل 
م�ضرتي القمح الرو�ضي. وارتفعت م�ضرتيات اململكة 
من القمح الرو�ضي، العام املا�ضي، بنحو 1.6 مرة، 
لت�ضل اإىل 3 ماليني طن بقيمة 548 مليون دولر.

من جانبه اأكد مركز امل�ضتقبل للبحوث والدرا�ضات 
التي  الإج���راءات  اأهمية  ظبي،  اب��و  يف  املتقدمة 
ال�ضم�ضية  الطاقة  جم��ال  يف  ال�ضعودية  اتخذتها 
الطاقة  على  تركز  التي   ،»2030 »روؤية  �ضوء  يف 
التنويع  ركائز  من  واح��دة  باعتبارها  املتجددة 
القت�ضادي بعيداً من النفط. وو�ضعت هدفًا اأ�ضا�ص 
لها هو اإنتاج 9.5 جيغاوات من الطاقة املتجددة.

اأم�ص الربعاء من  اأ�ضدره   واأفاد املركز يف تقرير 
ومولد   2030 »روؤي��ة  بعنوان  ظبي  اأبو  يف  مقره 
اأربعة  نحو  بعد  باأنه  ال�ضعودية«،  ال�ضم�ضية  الطاقة 
اململكة  يف  الأخرية  الهيكلة  اإعادة  "جاءت  عقود 
امللك  ال�رصيفني  احلرمني  خ��ادم  نية  على  لتدل 
ال�ضعودي  العهد  ويل  وويل  العزيز  عبد  بن  �ضلمان 
الدفاع  وزير  الوزراء  جمل�ص  لرئي�ص  الثاين  النائب 
الأمري حممد بن �ضلمان، اإعطاء مزيد من الهتمام 

اإىل العمالق غري النفطي، وهو الطاقة ال�ضم�ضية".
ني�ضان  اأعلنت يف  ال�ضعودية  اأن  التقرير اىل   ولفت 
)اأبريل( املا�ضي »روؤية 2030« التي متثل اخلطة 
تغيريات  واأعقبتها  للمملكة،  اجلديدة  القت�ضادية 
وزارة  اإن�ضاء  مالحمها  اأب���رز  م��ن  ك��ان  وزاري���ة، 
وال�ضناعة  الطاقة  وزارة  وهي  املهمات،  متعددة 
اأن  واعترب  الفالح.  برئا�ضة خالد  املعدنية  والرثوة 
هذه التعديالت »ت�ضكل اأكرب اإعادة هيكلة حكومية 
�ضعودية يف املجال القت�ضادي منذ العام 1975، 
اأن�ضاأ خاللها امللك خالد بن عبد  التي  ال�ضنة  وهي 
ا�ضتوعبت  التي  والكهرباء،  ال�ضناعة  وزارة  العزيز 
ال�ضناعية  لل�ضيا�ضة  الإداري���ة  الوظائف  حينها 
والرثوة  النفط  وزارة  اخت�ضا�ص  من  كانت  التي 
املعدنية، اإ�ضافة اإىل وظائف �ضيا�ضة الكهرباء التي 

كانت من اخت�ضا�ص وزارة التجارة«.

وحتدث التقرير عن تطور �ضناعة الطاقة املتجددة 
على امل�ضتوى العاملي، موؤكداً اأن الطاقة املتجددة 
�ضوق  يف  مت�ضارعة  ب��وت��رية  طريقها  »���ض��ق��ت 
اأن  اإىل  واأ�ضار  املا�ضية«.  ال�ضنوات  خالل  الطاقة 
ال�ضتثمارات العاملية يف جمال الطاقة املتجددة 
اأُنفق  الذي  املبلغ  �ضعف   ،2015 عام  جت��اوزت 

على املحطات اجلديدة العاملة بالفحم والغاز«.
حاليًا  »ي�ضغل  القطاع  هذا  اأن  اإىل  التقرير  ولفت 
منهم  العامل،  م�ضتوى  على  عامل  مليون   8.1
الطاقة  وحدات  اإنتاج  يف  منخرطون  مليون   2.8
لوكالة  تقرير  اإىل  م�ضتنداً  واأو���ض��ح  ال�ضم�ضية«. 
الطاقة الدولية، اأن الطاقة ال�ضم�ضية »متثل اأكرث من 
5 يف املئة من �ضعة اإنتاج الطاقة العاملي بحلول 

عام 2020«.
يف   2020 الوطني  التحول  برنامج  اأن  وراأى   

)يونيو(  ح��زي��ران  يف  عنه  اأُع��ل��ن  ال��ذي  اململكة 
 3.45 اإن��ت��اج  وه��و  ل��ه  ه��دف��ًا  »و���ض��ع  املا�ضي، 
الطاقة  ا�ضتهالك  من  املئة  يف   4 اأو  جيغاوات 
الربنامج  2020«. ويهدف  الإجمايل بحلول عام 
يف  ع��ام��اًل   7.774 نحو  »توظيف  اإىل  اأي�����ض��ًا 
اأربع  خالل  والنووية  املتجددة  الطاقة  قطاعات 

�ضنوات«.
»ُتعترب  العربية  اجلزيرة  �ضبه  اأن  التقرير  واأورد   
واحدة من اأكرث الأماكن الغنية باأ�ضعة ال�ضم�ص يف 
العامل، ومل ُت�ضتغل حتى الآن يف �ضكل جيد كم�ضدر 
رئي�ص للطاقة يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي«. 
اإذ بلغت �ضعة الطاقة ال�ضم�ضية املثبتة يف اململكة 
ميغاوات، يف حني   23 »نحو   2015 عام  نهاية 
لدى الإمارات اأكرب �ضعة للطاقة ال�ضم�ضية بني دول 

اخلليج وتبلغ 128 ميغاوات«.

الرياض – متابعة

فيكل: تراجع الثقة في اقتصاد 
االتحاد األوروبي

 اأظهرت بيانات املفو�ضية الأوروبية اأن الثقة يف القت�ضاد يف 
املا�ضي  اآب/اأغ�ضط�ص  يف  تراجعت  باليورو  تتعامل  دولة   19
الذي �ضبقه يف موؤ�رص جديد على  اآذار/مار�ص  لأقل م�ضتوى منذ 
من  اخل��روج  ل�ضالح  بريطانيا  ت�ضويت  بعد  املعنويات  �ضعف 

ع�ضوية الحتاد الأوروبي.
وهبط موؤ�رص منطقة اليورو للمعنويات القت�ضادية اإىل 103.5 
يف اآب/اأغ�ضط�ص من 104.5 يف يوليو/ متوز وهو اأقل م�ضتوى 
منذ اآذار/مار�ص ويظل اأقل كثريا من م�ضتوى 104.1 الذي جاء 
يف متو�ضط التوقعات و�ضمل 38 من خرباء القت�ضاد. وتراوحت 
بني  الثقة  م�ضتوى  وهبط   . و104.9   103 ب��ني  التوقعات 
4.4- مع هبوط تقييم �ضجل  اإىل  ال�ضناعة  املديرين يف قطاع 

الطلبيات احلايل باأكرب وترية منذ فرباير �ضباط 2009.
 وكمام هبطت الثقة بني املديرين يف قطاع اخلدمات 

اإىل 10.0 ب�ضبب تراجع توقعات الطلب.
 من جهة اخرى اأعلن ماتيا�ص فيكل، �ضكرتري الدولة 

بالده  اأن  اخلارجية،  بالتجارة  املكّلف  الفرن�ضية 
�ضتطلب الوقف النهائي للمفاو�ضات ب�ضاأن اتفاق 

والوليات  الأوروب��ي  الحتاد  بني  احلر  التبادل 
املتحدة.

الأوروبي  الحتاد  من  مفاو�ضون  ويخو�ص   
لو�ضع  حم��ادث��ات  امل��ت��ح��دة  وال���ولي���ات 

اللم�ضات الأخرية على هذا التفاق املتعرّث 
الأطل�ضية  "ال�رصاكة  با�ضم  امل��ع��روف 
اأي بي(،  للتجارة والإ�ضتثمار" )تي تي 
الأطل�ضية"  احلر  التبادل  "منطقة  اأو 

املعروفة اخت�ضاراً با�ضم "تافتا".
الن���ت���ق���ادات  ت��ن��ام��ي  اأن  غ���ري 
خ�ضو�ضًا  لالتفاق،  املعار�ضة 

يف كل من فرن�ضا واأملانيا، يثري 
اإب��رام  اإمكانية  ح��ول  �ضكوكًا 

العام  نهاية  قبل  الت��ف��اق 
اجلاري، كما كان مرتقبًا.

"نحن  ف��ي��ك��ل  واأ����ض���اف 
بحاجة اإىل �رصبة نهاية 
ونهائية"،  وا���ض��ح��ة 

مل  اأن�����ه  اإىل  لف���ت���ًا 
ي���ع���د ه���ن���اك دع���م 

جانب  من  �ضيا�ضي 
ف���رن�������ض���ا ل��ه��ذه 

املفاو�ضات. 
ما  على  وبناء 
ت��ق��ّدم، اأ���ض��ار 

امل�������ض���وؤول 
اإىل  نف�ضه 

بالده  اأن 
�ضتطلب 
م�������ن 

نيابة  املفاو�ضات  يتابع  من  باعتبارها  الأوروبية،  املفو�ضية 
عن جميع الدول الأع�ضاء بالحتاد الأوروبي، وقف املحادثات 

بهذا ال�ضاأن، بدءا من اأيلول/�ضبتمرب املقبل.
املفاو�ضات، لفتًا يف  تدعم هذه  تعد  فرن�ضا مل  اأن  على  و�ضّدد   
ال�ضياق نف�ضه اإىل اأن املفّو�ضية لي�ضت هي ال�ضبب يف هذه امل�ضاألة 
فرن�ضا  ان�ضحاب  وراء  الكامن  ال�ضبب  وعن  الفرن�ضي(.   )املوقف 
اأو�ضح  الأمريكي،  الأوروبي-  التبادل احلر  اتفاق  من حمادثات 
ل  ف�"الأمريكيون  املتحدة  الوليات  موقف  اإىل  يعود  اأنه  فيكل 
التفاو�ص  الفتات ولي�ص بهذه الطريقة يتم  يعطون �ضيئًا ما عدا 
بني احللفاء". ويف ال�ضدد ذاته، اأعرب امل�ضوؤول الفرن�ضي عن اأ�ضفه 
اإىل امل�ضتوى،  "العالقات الأوروبية- الأمريكية التي ل ترقى  ل� 
اأ�ض�ص  وعلى  لحق  وقت  يف  )املفاو�ضات(  ا�ضتئناف  وينبغي 

متينة".

باريس – متابعة

سول – متابعة

اوتاوا – متابعة

واشنطن – متابعة

دبي – متابعةأريحا – متابعة

اسعار
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مؤشرات 
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مؤشرات 
االسواق العربية


