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حركة االسهم
الواليات المتحدة تمنح ترخيصًا لبيع 

100 طائرة إليران

وزيرة مصرية: مهمتنا استعادة االستقرار 
االقتصادى والتنمية

تراجع سعر النفط الكويتي
 إلى 43.4 دوالرًا

األسهم األميركية ترتفع بأرقام 
قياسية بعد عطلة عيد الشكر

االتحاد العام التونسي للشغل 
يهدد بإضراب عام في كانون األول

منحت الواليات املتحدة ترخي�صًا ل�رشكة 
اأكرث  ببيع  الطائرات  ل�صناعة  اإيربا�ص 
من مئة طائرة اإىل اإيران، بح�صب م�صادر 

ر�صمية يف وا�صنطن.
فرن�صا  من  تتخذ  التي  ال�رشكة،  واأك��دت 
مقرا، اأنها ح�صلت على ترخي�ص ثان من 
الواليات املتحدة لبيع طائرات اإىل اإيران.

لكن ال�رشكة مل تك�صف عن عدد الطائرات 
مبوجب  اإي��ران  اإىل  تبيعها  اأن  ميكن  التي 
اإىل  اإيربا�ص  �رشكة  وحتتاج  الرتخي�ص. 
يف  االأم��رك��ي��ة  احل��ك��وم��ة  م��ن  ترخي�ص 
اأن  اإذ  اإي���ران،  مع  التجارية  تعامالتها 

يف  ُت�صنع  مكوناتها  من  املئة  يف  ع�رشة 
الواليات املتحدة. لكن هذا الرتخي�ص قد 
اجلديدة  االأمركية  االإدارة  قبل  من  ُيلغى 
دونالد  اجلديد  املنتخب  الرئي�ص  برئا�صة 

ترامب.
نتائج  اأحد  اإيران  اإىل  الطائرات  بيع  وُيعد 
التي كانت مفرو�صة على  العقوبات  رفع 
االتفاق  مبوجب  االإ�صالمية  اجلمهورية 
الربنامج  �صقف  من  باحلد  يق�صي  ال��ذي 
من  �صابق  وق��ت  ويف  االإي����راين.  ال��ن��ووي 
الدولية  الوكالة  اأك��دت  اجل���اري،  ال�صهر 
للطاقة الذرية اأن اإيران اأوفت بالتزاماتها 
املن�صو�ص عليها يف االتفاق النووي مع 

الدول الكربى.

قالت وزيرة التعاون الدوىل امل�رشية 
االأ�صا�صية  املهمة  اإن  ن�����رش،  �صحر 
ا�صتعادة  ه��ى  امل�����رشي��ة  للحكومة 
وا�صتمرار  االق��ت�����ص��ادى،  اال�صتقرار 
بعد  وال�صاملة،  امل�صتدامة  التنمية 
االقت�صاد  منه  عانى  ال��ذى  الو�صع 
منو  اأن  مو�صحة   ،2011 ع��ام  منذ 
االقت�صاد ت�صاعف بني عامى 2013 
واأن   ،4.3% اإىل  لي�صل  و2015 
ليبلغ  انخف�ص  امليزانية  فى  العجز 
املحلى  الناجت  اإجماىل  من   11.7%

مقابل %13 عام 2013.
فى  الدوىل،  التعاون  وزيرة  واأ�صافت 

اأن  تدرك  احلكومة  اأن  للوزارة،  بيان 
يكمن  االقت�صادى  ال��ب��الد  م�صتقبل 
االقت�صادية  التطلعات  حتقيق  ف��ى 
من  ك��ب��ر  ت��دخ��ل  دون  ل��ل��م��واط��ن��ني 
الدولة، واأن النمو املدفوع من القطاع 
اإمكانات  الإطالق  الطريق  هو  اخلا�ص 

االقت�صاد.
اإىل  للوزارة  االإعالمى  املكتب  واأ�صار 
مقال  مع  القراء  تفاعل  على  رداً  اأن��ه 
"وول  جريدة  فى  املن�صور  ال��وزي��رة 
�صرتيت جورنال" االأمريكية، اخلمي�ص، 
فاإن الهدف من هذا املقال هو خماطبة 
ال���ع���امل اخل���ارج���ى وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
احلكومة  خطة  لتو�صيح  العامليني 

االقت�صادية واالجتماعية.

الكويتي،  النفط  برميل  �صعر  انخف�ص 
يوم  ت����داوالت  يف  �صنتات   5 ال�صبت، 
موؤ�ص�صة  من  امُلعلن  لل�صعر  وفقًا  اجلمعة، 

البرتول الكويتية.
الر�صمية،  الكويتية  االأنباء  وكالة  وقالت 
�صجل  الكويتي  النفط  برميل  "�صعر  اإن 
مقابل  اجل��م��ع��ة،  ي���وم  دوالرا   43.4
اخلمي�ص  ت���داوالت  يف  دوالرا   43.45
املا�صي، وفقًا لل�صعر امُلعلن من موؤ�ص�صة 

البرتول الكويتية".
االأ���ص��واق  يف  النفط  اأ���ص��ع��ار  وا�صتقرت 
قبيل  ي��ذك��ر  تغير  دون  م��ن  العاملية 
اآليات تطبيق اتفاق  اأوبك لبحث  اجتماع 

مقرتح لتقييد االإنتاج.. بح�صب كونا.
تعامالت  خ��الل  النفط  اأ�صعار  و�صجلت 
مع  طفيفة  مكا�صب  املا�صي  االأ�صبوع 
اآمال تتعلق بتو�صل املنتجني داخل اأوبك 
املنتجني  مع  االنتاج  لتثبيت  اتفاق  اإىل 
ال�صهر اجلاري  اآخر  خارجها يف اجتماع 

بالعا�صمة النم�صاوية.

بعد  االأمركية،  امل��ال  اأ�صواق  �صهدت 
من  امل��زي��د  حتطيم  ال�صكر،  عيد  عطلة 
االأرقام القيا�صية عند اإغالقها، مع حتقيق 
موؤ�رشات �صتاندرد اند بورز 500 وداو جونز 

ارتفاعا جديدا.
لالآالت  امل�صنعة  ال�رشكات  اأ�صهم  موؤ�رش  وارتفع 
واملعدات بعد نتائج قوية ل�رشكة دير، لكن املوقف 
تراجعت  التي  التكنولوجيا  ل�رشكات  خمتلفا  ك��ان 

اأ�صهمها بعد توقعات االأرباح ال�صعيفة ل�رشكة ات�ص بي.
بدء  عند  انخفا�ص  على  االأمركية  االأ�صهم  معظم  وفتحت 
اآمال  تتحرك �صعودا يف ظل  بداأت  ما  لكن �رشعان  التداول، 

با�صتمرار االقت�صاد االأمركي يف تعزيز اأو�صاعه.
0.3 يف املئة لي�صل  التعامالت مرتفعا  واأنهى موؤ�رش داو جونز 
حوايل  بورز  اند  �صتاندرد  موؤ�رش  ارتفع  بينما  نقطة،   19083 اإىل 
نا�صداك  موؤ�رش  بينما خ�رش  نقطة،   2204.7 م�صجال  املئة  0.08 يف 

5380.6 نقطة. 0.11 يف املئة لي�صتقر عند 

ويف قطاع �صناعة املعدات واالآالت �صجلت �رشكة كاتربيلر اأكرب ارتفاع 
لها يف خالل عامني تقريبا بن�صبة 2.7 يف املئة.

يف حني قفزت دير اإىل م�صتوى قيا�صي بارتفاعها 11 يف املئة، وذلك 
الزراعية جتاوز توقعات  للمعدات واالآالت  ال�رشكة امل�صنعة  اإعالن  بعد 

اخل�صائر الكبرة. وجاء تراجع االأرباح اأقل بكثر مما توقعه اخلرباء.
اأظهرت  التي  التقارير  ال�صناعية دفعة قوية من  ال�رشكات  اأ�صهم  وتلقت 
االأول،  ت�رشين  اأكتوبر/  خالل  املعمرة  ال�صلع  طلبيات  يف  كبرة  قفزة 

ب�صبب الطلب على االآالت واملعدات االأخرى.
ومع هذا فقد تاأثرت اأ�صهم �رشكات االأدوية �صلبا باإعالن عمالق �صناعة 
عقار  ف�صل  ب�صبب  للزهامير  دواء  تطوير  عن  التوقف  ليلي  اإيلي  ال��دواء 
اأ�صهم  اأغلقت  بينما  املئة،  يف   10 ال�رشكة  اأ�صهم  وتراجعت  جتريبي. 
يف   3.8 انخفا�ص  على  بيوجني  الزهامير  دواء  �صناعة  يف  مناف�صتها 
�رشكات  تاأثر  عن  ابتعدت  ال�صحية  الرعاية  قطاع  اأ�صهم  لكن  املئة. 
الرئا�صية  االنتخابات  اأعقاب  يف  قيا�صية  ارتفاعات  وحققت  االأدوي��ة 
اجتماع ملجل�ص  بعد  لدقائق  �صرتيت  وتاأثر وول  املتحدة.  الواليات  يف 
االحتياطي الفيدرايل )البنك املركزي( االأمركي والذي اأظهر اأن �صانعي 
لتربير  الكافية  القوة  االقت�صاد  تلقي  من  واثقون  النقدية  ال�صيا�صة 

الزيادات يف اأ�صعار الفائدة يف وقت قريب.

يوم  عام  اإ���رشاب  اإىل  �صيدعو  اإنه  لل�صغل  التون�صي  العام  االحتاد  قال 
االأجور يف  لتجميد  احلكومة عن خطة  ترتاجع  ما مل  االأول،  كانون   8

م�رشوع امليزانية اجلديدة، بح�صب تقارير.
واأ�صاف االحتاد، وهو قوة �صيا�صية كبرة يف تون�ص، اأنه �صيدعو القطاع 
مفاو�صات  يف  تلكوؤاً  و�صفه  ما  ب�صبب  الإ���رشاب  اىل  اأي�صا  اخلا�ص 
ال�صناعة واالأعمال، بح�صب وكالة رويرتز  اأرباب  الرواتب اجلارية مع 
لالأنباء. وكانت حكومة رئي�ص الوزراء يو�صف �صهيد قد اقرتحت جتميد 
اأجور القطاع العام واإجراءات تق�صف اأخرى ا�صتجابة ل�صغوط ميار�صها 

الدائنون الدوليون.
يذكر اأن امل�صار الدميقراطي لتون�ص منذ الثورة التي ن�صبت عام 2011 
حمط  كان  علي  بن  العابدين  زين  ال�صابق  الرئي�ص  بنظام  واأطاحت 
مرتفعة،  فيها  البطالة  ون�صبة  الركود،  يعاين  اقت�صادها  لكن  اإعجاب، 
اإج��راءات  تفاقم  اأن  التون�صيني  بع�ص  ويخ�صى  ال�صباب.  بني  خا�صة 
التق�صف اجلديدة و�صعهم االقت�صادي ال�صيء. ويطالب االحتاد احلكومة 
بااللتزام باتفاقية وقعتها العام املا�صي تتعلق بزيادة اأجور القطاع 

العام يف 2016-2017.
اإنه �صيم�صي قدما يف االإ�رشاب يف  وقال االحتاد يف بيان �صدر عنه 

حال عدم تطبيق بنود اتفاقية رفع اأجور عاملي القطاع العام.

السعودية لن تحضر المحادثات النفطية غدًا وتدعو الى حل المشكالت داخل أوبك
اأبلغت  ال�صعودية  اإن  اأوب���ك،  يف  م�صادر  قالت 
اأنها لن حت�رش حمادثات غد االثنني مع  املنظمة 
االأع�صاء يف املنظمة ملناق�صة  النفط غر  منتجي 
على  الرتكيز  يف  ترغب  الأنها  االإن��ت��اج  من  احل��د 

حتقيقد  توافق داخل املنظمة اأوال.
ومن املقرر اأن يناق�ص االجتماع م�صاهمة املنتجني 
غر االأع�صاء يف منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول 
)اأوبك( يف اتفاق للحد من االإنتاج، ويجتمع وزراء 
اللم�صات  لو�صع  االأربعاء  يوم  اأوبك  بدول  النفط 

االأخرة على االتفاق.
من  ر�صمي  خطاب  "هناك  اأوبك  يف  م�صدر  وقال 
االجتماع  حت�رش  لن  )اإن��ه��ا(  يقول  )ال�صعودية( 
ثم  اخلف�ص  على  يتفقوا  اأن  يجب  ال���وزراء  الأن 

يقدموا االتفاق اإىل الدول غر االأع�صاء يف اأوبك." 
واأ�صاف "هذا �صيكون اأكرث فعالية."

)اأوبك(  للبرتول  امل�صدرة  البلدان  منظمة  وت�صعى 
يف  اإليه  التو�صل  جرى  مبدئي  اتفاق  تعزيز  اإىل 
النفط  اإنتاج  �صيخف�ص  اأيلول  �صبتمرب  يف  اجلزائر 
اإىل ما بني 32.5 و33 مليون برميل يوميا وذلك 

يف اأول خف�ص لالإنتاج منذ 2008.
وت�صعى اأوبك للق�صاء على تخمة املعرو�ص ودفع 
التي  النفط  واأ�صعار  االرتفاع.  اىل  النفط  اأ�صعار 
دون  للربميل  دوالرا   48 على  بقليل  حاليا  تزيد 
منت�صف  يف  امل�صجلة  االأ�صعار  م�صتويات  ن�صف 
تكبدتها  خ�صائر  النفط  اأ�صعار  ووا�صلت   .2014
عدم  اإعالن  بعد  يوم   اجلمعة  مبكرة  تعامالت  يف 

ح�صور اململكة لالجتماع.   
وترغب املنظمة اأي�صا يف اأن يقوم املنتجون غر 

االأع�صاء مثل رو�صيا بخف�ص االإنتاج. وقال وزير 
اإن  اخلمي�ص  اأم�ص  نوفاك  األك�صندر  الرو�صي  النفط 
اأن تخف�ص الدول غر االأع�صاء يف  اأوبك اقرتحت 

املنظمة اإنتاجها بواقع 500 األف برميل يوميا.
االثنني  مباحثات  اإن  اأوب��ك  يف  م�صادر  وقالت 
للمنظمة فقط ملحاولة  اآخر  اجتماع  اإىل  �صتتحول 
ال��وزاري  االجتماع  قبل  الداخلية  اخلالفات  حل 

الذي �صُيعقد يوم االأربعاء.
اأوب��ك  ب��ني  مم��اث��ل  اج��ت��م��اع  ع��ن  يتمخ�ص  ومل 
اأكتوبر ت�رشين  واملنتجني من خارج املنظمة يف 
املنتجني  جانب  من  حم��ددة  تعهدات  اأي  االأول 
احلا�رشين  اإب��راز  مع  االإنتاج  بخف�ص  امل�صتقلني 

لعدم وجود اتفاق داخلي يف اأوبك.
وقال م�صدر اإن ال�صعودية طالبت باإلغاء االجتماع 
من  اإقناعها  جرى  لكن  �صابق  وقت  يف  ُعقد  الذي 

اإحراج  عدم  بهدف  باحل�صور  اآخرين  اأع�صاء  قبل 
املنظمة.

وعلى الرغم من اجلهود الدبلوما�صية املكثفة منذ 
�صبتمرب اأيلول اليزال اتفاق اأوبك يواجه انتكا�صات 
من دعوة العراق اإىل اإعفائه من االتفاق ومن قبل 
اإيران التي ترغب يف زيادة االإمدادات الأن اإنتاجها 

ت�رشر ب�صبب العقوبات.
هذا  اخل��رباء  م�صتوى  على  الأوب��ك  اجتماع  وحقق 
اخلف�ص  تطبيق  كيفية  يف  التقدم  بع�ص  االأ�صبوع 
اإيران والعراق قدمتا �رشوطا للم�صاركة وفقا  لكن 

مل�صادر.
وقال م�صدر خليجي على دراية ب�صيا�صة ال�صعودية 
م�صاكلنا  نحل  اأن  "علينا  اجلمعة  ي��وم  النفطية 

كاأوبك اأوال. مل نتو�صل اإىل اتفاق داخل اأوبك."
غر  )املنتجني(  مع  جنتمع  اأن  "قبل  واأ���ص��اف 

يف  امل�صاركة  منهم  ونطلب  اأوب��ك  يف  االأع�صاء 
يتمتع  اتفاق  اإىل  نتو�صل  اأن  علينا  اإج���راء  اأي 
ت�صدقه  ونظام  وا�صحة  وب��اأرق��ام  بامل�صداقية 

ال�صوق."
ال���دول غر  اأوب���ك  فيها  تقنع  م��رة  اآخ��ر  وك��ان��ت 
االألفية.  ب��داي��ة  يف  م�صرتك  بخف�ص  االأع�����ص��اء 
املنتجني  باأن  اأوب��ك  تعتقد  ذلك  من  الرغم  وعلى 

املناف�صني يجب اأن ي�صاهموا يف اجلهود احلالية.
واختتم جمل�ص اللجنة االقت�صادية داخل املنظمة 
-والذي يتاألف من مندوبي الدول االأع�صاء البالغ 
عددهم 14 ع�صوا ويقدم تقاريره اإىل وزراء النفط 
املعنيني- اجتماعا امتد ليومني يف مقر املنظمة 

بفيينا يوم اخلمي�ص.
الأن  ا�صمه  ن�رش  ع��دم  طلب  مطلع  م�صدر  وق��ال 
اأن  اإىل  "خُل�صنا  خا�صة  ك��ان��ت  امل��ح��ادث��ات 

ي�صاهموا  اأن  يجب  اأوب��ك  خ��ارج  من  )املنتجني( 
اإعادة  ت�صتطيع  ال  وحدها  اأوب��ك  الأن  اخلف�ص  يف 

التوازن اإىل ال�صوق."
للتو�صل  ي�صعون  اأوب��ك  يف  النفط  وزراء  وم��ازال 
االأربعاء.  يوم  املنظمة  اجتماع  قبل  اتفاق  اإىل 
بوطرفة  الدين  نور  اجلزائري  الطاقة  وزير  وقال 
نظره  مع  و�صيجتمع  ال�صبت  طهران  �صيزور  اإن��ه 
من  املزيد  الإجراء  االثنني  يوم  فيينا  يف  العراقي 

املحادثات.
واأ���ص��اف ب��وط��رف��ة ل��وك��ال��ة االأن��ب��اء اجل��زائ��ري��ة 
م�صائل عملية  نظرائنا حول  مع  "حتاورنا مطوال 
فيينا  اجتماع  يوؤكد  اأن  اأجل  من  متفائلني  ونظل 
اجلزائر"  يف  عليه  املتح�صل  التاريخي  االتفاق 
يف  جرت  التي  املحادثات  اإىل  اإ�صارة  يف  وذل��ك 

�صبتمرب اأيلول ومتخ�ص عنها اتفاق مبدئي.

إضراب طياري لوفتهانزا يضر بأكثر 
من 100 ألف مسافر

الثالث  يومه  "لوفتهانزا"  االأملانية  الطران  طياري  اإ�رشاب  دخل 
يف  اأثرت  ا�صطراب  حالة  يف  ت�صبب  ما  وهو  ال�صبت،  التوايل،  على 

خطط اأكرث من 100 األف م�صافر من عمالء ال�رشكة.
تواجه  قد  حني  يف  اجلمعة،  رحلة   830 نحو  ال�رشكة  األغت  وقد 

الرحالت الطويلة ا�صطرابات خالل يومي ال�صبت واالأحد.
وكانت لوفتهانزا قد األغت اأكرث من 2600 رحلة منذ بداأ الطيارون 

اإ�رشابهم يوم االأربعاء املا�صي.
88 رحلة جوية  �صيوؤثر يف  الو�صع  اإن هذا  الطيارين  نقابة  وقالت 

طويلة تغادر اأملانيا ال�صبت.
وقد عانت الرحالت الق�صرة واملتو�صطة اأ�صواأ ا�صطراب اجلمعة، ما 

اأثر يف خطط �صفر اأكرث من 315 األف �صخ�ص.
ال�رشكة  موقع  يف  بالتحقق  ن�صائح  ال��رك��اب  وتلقى 

مازالت  رحالتهم  كانت  اإذا  ما  حول   LH.COM
���ص��اري��ة، يف ح��ني ت��ق��وم ال�����رشك��ة ب��اإب��الغ ال��رك��اب 

باالإلغاءات عرب الر�صائل الن�صية اأو الربيد االإلكرتوين.
القيام  على  الطيارين  نقابة  لوفتهانزا  وحثت 

اإدارة  طالبوا  النقابة  م�صوؤويل  لكن  بو�صاطة، 
القيام  قبل  اأف�صل  عر�صا  تقدم  ب��اأن  ال�رشكة 

بالو�صاطة.
وقال غورغ هاندفرغ، من نقابة الطيارين:" 

يوجد  ال  طاملا  حاليا  االإ����رشاب  �صي�صتمر 
اأ�صا�ص للتفاو�ص اأو التحكيم مع لوفتهانزا."
�صنوية  زي���ادة  الطيارين  نقابة  وت��ري��د 

وعددهم  الأع�صائها  باملئة   3.7 مبعدل 
5.400 يف اأملانيا، باأثر رجعي ابتداًء 

عر�صت  ح��ني  يف   ،2012 ع��ام  م��ن 
 2.5 م��ق��داره��ا  زي���ادة  لوفتهانزا 

باملئة على مدى �صت �صنوات حتى 
عام 2019.

الرئي�ص  �صبور،  كار�صنت  وزعم 
لوفتهانزا،  ل�رشكة  التنفيذي 

�صيكون  ال�رشكة  م�صتقبل  اأن 
متت  اإذا  للخطر  معّر�صا 

اال����ص���ت���ج���اب���ة مل��ط��ال��ب 
الطيارين.

وعلى الرغم من حتقيق 
يف  قيا�صية  اأرب����اح 

ال���ع���ام امل��ا���ص��ي، 
اإنها  ال�رشكة  قالت 

خلف�ص  ا�صطرت 
حتى  التكاليف 

ت�������ص���ت���ط���ي���ع 
م���وا����ص���ل���ة 

ال��ت��ن��اف�����ص 
يف 

موا�صلة  عن  ف�صال  اي��ر،  ري��ان  مثل  �رشكات  مع  اأوروب���ا  رح��الت 
التناف�ص يف الرحالت الطويلة مع �رشكات مثل خطوط االإمارات.

الرابع ع�رش من نوعه  االإ�رشاب - وهو  اأن  وتقدر �رشكة لوفتهانزا 
منذ مطلع 2014 - يكبدها نحو 10 ماليني يورو يف اليوم الواحد.
متلكها  التي  االأخ���رى  ال��ط��ران  �رشكات  يف  االإ����رشاب  يوؤثر  ومل 
النم�صاوية  اجلوية  واخلطوط  جرمانوينغز  وتت�صمن  لوفتهانزا، 

واخلطوط اجلوية ال�صوي�رشية.
0.2 باملئة لي�صل �صعر  اأ�صهم لوفتهانزا قد تراجعت بن�صبة  وكانت 
ال�صهم اإىل 12.57 يورو يف فرانكفورت بعد ظهر اجلمعة، يف حني 

و�صل انخفا�صها خالل العام احلايل اإىل 14 باملئة.
ل�رشكة  تابعة  طائرات  منت  على  �صخ�ص  مليون   107.7 و�صافر 

لوفتهانزا العام املا�صي، بزيادة 1.6 باملئة عن عام 2014.
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