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حركة االسهم
لوفتهانزا تحث طياري ألمانيا على العودة 

لمحادثات الرواتب

البورصة المصرية 
تخسر 7.7 مليارات جنيه

نمو األرباح الصناعية للصين %9.8 

الهند تدعو الى مجتمع 
بال معامالت نقدية

ميركل: يجب على مجموعة العشرين 
معالجة التخمة العالمية من الصلب 

���رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س  يف  ع�����ض��و  ق��ال��ت 
اإنه  اأملانية  ا�ضبوعية  ل�ضحيفة  لوفتهانزا 
يجب على نقابة الطيارين الأملان ا�ضتئناف 
املحادثات مع �ركة لوفتهانزا للتو�ضل اىل 
طويلة  مدة  منذ  دائر  نزاع  ب�ضاأن  و�ضط  حل 
ب�ضكل  الإ����راب  عن  ب��دل  ال��روات��ب  ب�ضاأن 

متكرر.
جوية  رحلة   2900 نحو  لوفتهانزا  واألغت 
ملدة  اإ���راب  اأعقاب  يف  املا�ضي  الأ�ضبوع 
اأربعة اأيام اأثر يف اأكرث من 350 األف م�ضافر، 
يف حني يعد الإ�راب الرابع ع�ر يف نزاع 
ال�ركة  وكّلف   2014 اأوائ��ل  منذ  م�ضتمر 

مئات املاليني من اليورو.
اإدارة  جمل�س  ع�ضو  فولكينز  بيتينا  وقالت 
الب�رية  امل��وارد  عن  امل�ضوؤولة  لوفتهانزا 
ل�ضحيفة فيلت ام زونتاج "علينا اأن نتحدث 
يف  الطيارين  نقابة  تغري  اأن  جدا  "اأتع�ضم   .
ميكن  "ل  املتعنت.  موقفها  الأم���ر  نهاية 
فر�س هذا عن طريق الإ�رابات." ورف�ضت 
نقابة الطيارين اأحدث عر�س ب�ضاأن الرواتب 
من لوفتهانزا اأكرب �ركة طريان اأملانية يف 
ولكنها  اجلمعة  م�ضاء  من  متاأخرة  �ضاعة 
بعد  ما  اإىل  اإ�رابها  بتمديد  التهديد  األغت 
القيام  املحتمل  اإن من  وقالت   . ال�ضبت  يوم 
بدء  قبل  �ضُيعلن  هذا  واأن  اأخرى  باإ�رابات 

الإ�راب باأربع وع�رين �ضاعة يف الأقل.

خ�ر راأ�س مال ال�ضوق للبور�ضة امل�رية 
ختام  يف  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ارات   7.7 ن��ح��و 
تعامالت جل�ضة اأم�س الأحد، بداية جل�ضات 
 552،033 م�ضتوى  عند  ليغلق  الأ�ضبوع، 

مليار جنيه.
اليوم  جل�ضة  تعامالت  البور�ضة،  واأنهت 
امل��وؤ���رات،  جلميع  جماعى  تراجع  على 
املتعاملني  من  بيعية  ب�ضغوط  مدفوعة 
امل�����ري��ني وال���ع���رب، يف ح���ني م��ال��ت 

تعامالت الأجانب اىل ال�راء. 

بن�ضبة   "30 اإك�س  "اإيجى  موؤ�ر  وتراجع 
 11145 م�ضتوى  عند  ليغلق   1.82%
 "50 اإك�س  "اإيجى  موؤ�ر  وهبط  نقطة، 
م�ضتوى  ع��ن��د  ليغلق   1.77% بن�ضبة 
"اإيجى  موؤ�ر  وانخف�س  نقطة،   1757
عند  ليغلق   2.35% بن�ضبة   "20 اإك�س 
م�ضتوى 10950 نقطة، كما تراجع موؤ�ر 
"اإيجى  وال�ضغرية  املتو�ضطة  ال�ركات 
عند  ليغلق   0.63% بن�ضبة   "70 اإك�س 
"اإيجى  447 نقطة، وكذلك موؤ�ر  م�ضتوى 
اإك�س 100" الأو�ضع نطاًقا بن�ضبة 0.92% 

ليغلق عند م�ضتوى 1052 نقطة.

اإن  الأح��د،  اأم�س  الإح�ضاءات،  مكتب  قال 
ال�ضني  يف  ال�ضناعية  ال�ركات  اأرب���اح 
اأكتوبر  خالل  باملئة   9.8 بن�ضبة  ارتفعت 
ت�رين الأول مقارنة مع م�ضتواها قبل عام.
يف  باملئة   8.6 ال�ضناعية  الأرباح  وزادت 
مع  مقارنة   2016 من  اأ�ضهر  ع�رة  اأول 
ما  وهو  املا�ضي  العام  من  املقابلة  املدة 
يوازي معدل منو اأول ت�ضعة اأ�ضهر من العام.

التي  الكبرية  ال�ركات  البيانات  وت�ضمل 
مليون   20 على  ال�ضنوية  اإيراداتها  تزيد 

يوان من الأن�ضطة الأ�ضا�ضية.
الربع  يف  ال�ضني  اقت�ضاد  منا  اأن  و�ضبق 
قليال  اأكرب  بوترية  احلايل  العام  من  الثاين 
بعد  يبلغ  مل  النمو  اأن  بيد  املتوقع،  م��ن 
م�ضتوى ال�ضتقرار بعد انخفا�س هو الأكرب 

بيانات حكومية  واأظهرت  قرن.  ربع  خالل 
املدة  القت�ضاد منا خالل  اأن  اليوم  ن�رت 
يونيو/حزيران  اإىل  اأبريل/ني�ضان  م��ن 
نف�ضها  باملدة  مقارنة   6.7% املا�ضيني 
نف�ضها  الن�ضبة  لكنها  املا�ضي،  العام  من 
العام احلايل،  الأول من  الربع  امل�ضجلة يف 

وكان املحللون يتوقعون ن�ضبة 6.6%.

ناريندرا  الهندي  ال��وزراء  رئي�س  حث 
الذين  والعمال  التجار  �ضغار  م��ودي، 
ا�ضتخدام  يومية  اأج���ور  على  يح�ضلون 
قنوات املدفوعات الرقمية مع ا�ضتمرار اأزمة 
املفاجىء  احلكومة  ق��رار  اعقاب  يف  ال�ضيولة 

حظر العمالت الورقية من الفئات الكبرية.
وقال مودي يف كلمته ال�ضهرية على موجات الإذاعة 
العمالت  تاأثروا بحظر  اأن املاليني  اأن احلكومة تدرك 
500 و1000 روبية ولكنه دافع عن هذه  الورقية فئة 

اخلطوة.
الثامن من نوفمرب  اأعلن يف  الذي  اإن احلظر  وتقول احلكومة 
الرثوات  واأ�ضحاب  الف�ضاد  مكافحة  اىل  يهدف  الثاين  ت�رين 

جمهولة امل�ضدر وتزوير العملة.
التجار  �ضغار  من  واأخواتي  لإخ��واين  اأق��ول  اأن  "اأود  مودي  وقال 
التطبيقات  ا�ضتخدام  الرقمي." وحثهم على  العامل  اإنها فر�ضة لدخول 

امل�رفية على النرتنت وماكينات بطاقات الئتمان.

النقدية  املعامالت  عن  جمتمع  ي�ضتغنى  اأن  ميكن  ل  "�ضحيح  واأ�ضاف 
بالكامل. ولكن ملاذا ل تبداأ الهند يف تقلي�س العتماد على املعامالت 

النقدية؟ "ميكن اأن نتحول تدريجيا اإىل جمتمع بال معامالت نقدية."
م�ضرتيات  من  املئة  يف  ت�ضعني  من  اأكرث  اأن  �ضوي�س  كريدي  بنك  ويقدر 
امل�ضتهلكني يف الهند نقدية. وعلى الرغم من اأن طفرة الهواتف املحمولة 
زي��ادة  اىل  اأدت  املحمولة  الهواتف  على  الن��رتن��ت  تكلفة  وت��راج��ع 

املدفوعات الرقمية يف ال�ضنوات الأخرية ال اأن الن�ضبة تظل منخف�ضة.
وحّث مودي ال�ضبان الذي يجيدون التعامل مع التكنولوجيا تخ�ضي�س 
جزء من وقتهم لتعليم اآخرين ا�ضتخدام من�ضات املدفوعات اللكرتونية.
وقت  يف  الهند،  يف  لالأموال  الآيل  التوزيع  ومراكز  امل�ضارف  واأغلقت 
عن  املفاجئ  احلكومة  اإعالن  لتنفيذ  متهيدا  احلايل،  ال�ضهر  من  �ضابق 

�ضحب عمالت ورقية من ال�ضوق ملكافحة التهرب ال�ريبي.
و�ضتطرح عمالت ورقية من فئة ال500 و2000 روبل خالل الأ�ضبوع 
اجلاري. وميكن للم�ضتهلكني تبديل العمالت التي ميلكونها يف امل�رف 
امل�ضارف  على  تدفقهم  اإمكان  اىل  ي�ضري  ما  اإيداعها يف ح�ضاباتهم،  او 

بهذا الهدف، لذلك اأغلقت احلكومة امل�ضارف واأجهزة التوزيع الآيل.
واأدى القرار وانتخاب اجلمهوري دونالد ترامب رئي�ضا للوليات املتحدة 

اإىل انخفا�س بور�ضة الهند بن�ضبة 6 باملئة.

جمموعة  على  يجب  اإن��ه  مريكل،  اأجنيال  الأملانية  امل�ضت�ضارة  قالت 
ال�ضلب  �ضناعة  يف  الفائ�ضة  الإنتاجية  للطاقة  حل  اإيجاد  الع�رين 
العاملية واأ�ضافت اإن الإفراط يف الإنتاج يف بع�س الدول ي�ضبب فقدان 

عاملني لوظائفهم يف مناطق اأخرى.
ال�ضهر  الع�رين  رئا�ضة جمموعة  التي تتوىل  اأملانيا  اإن  وقالت مريكل 
املقبل �ضتحث على التو�ضل اىل حل جماعي للوفرة العاملية التي اأدت 
وكبار  ال�ضني  بني  توترات  واأثارت  ل�ضنوات  ال�ضلب  اأ�ضعار  هبوط  اإىل 
املنتجني الآخرين. وحث الزعماء الأوروبيون والأمريكيون ال�ضني على 
التعجيل بخف�س الطاقة الزائدة واأنحوا باللوم يف هبوط الأ�ضعار على 
�ضادراتها الكبرية واتهموها باإغراق الأ�ضواق الأجنبية ب�ضلب رخي�س 
على  امل�ضجلة  الأ�ضبوعية  ال�ضوتية  ن�رتها  يف  مريكل  وقالت  الثمن. 
يف  الع�رين  جمموعة  قمة  اجتماع  يف  املثال  �ضبيل  "على  النرتنت 
ال�ضلب  الإنتاج يف قطاع  الإفراط يف  باأ�ضلوب �ريح  ناق�ضنا  ال�ضني 

والذي اأ�ضفر عنه فقدان اأنا�س وظائفهم يف �ضناعة ال�ضلب.
"علينا حل هذه امل�ضكلة معا ومن ثم ل يكون لدينا و�ضع ت�ضبب فيه 
دولة �ررا لدول اأخرى." وتعهدت ال�ضني بخف�س الإنتاج 45 مليون 
طن خالل العام احلايل على الرغم من اأنها قالت يف اأغ�ضط�س اآب اإنها 

تخلفت عن هذا الهدف.

أوبك تعطل المحادثات مع المصدرين الخارجيين وتستعد الجتماع االربعاء
قال م�ضدر يف منظمة الدول امل�ضدرة للنفط "اأوبك" 
لوكالة بلومربغ، اإن الجتماع الذي كان مقررا عقده 
والدول  املنظمة  دول  بني  الثنني،  اليوم  فيينا،  يف 
الأخرى املنتجة للنفط األغي و�ضيقت�ر ح�ضوره على 

ممثلي الدول الأع�ضاء.
وجاء اإلغاء الجتماع بعد اأن ك�ضفت م�ضادر املنظمة 
للنفط  م�ضدر  اأك��رب  ال�ضعودية  اأن  روي��رتز  لوكالة 
حمادثات  حت�ر  لن  اأنها  اأوبك  اأبلغت  املنظمة  يف 
الأع�ضاء يف املنظمة  النفط غري  الثنني مع منتجي 
الرتكيز  يف  ترغب  لأنها  الإنتاج،  من  احلد  ملناق�ضة 

على حتقيق توافق داخل املنظمة اأول.
املندوبني  بع�س  �رح  الجتماع،  هذا  اإلغاء  وبعد 
الفنية  اللجنة  لجتماع  نية  هناك  ب��اأن  اأوب��ك  لدى 

التو�ضل  ملحاولة  الثنني،  اليوم  املنظمة،  داخ��ل 
لتفاق قبيل اجتماع وزراء النفط بدول اأوبك ر�ضميا 

الأربعاء املقبل.
من  ر�ضمي  خطاب  "هناك  اأوب��ك  يف  م�ضدر  وق��ال 
لأن  الجتماع،  حت�ر  لن  اإنها  يقول  )ال�ضعودية( 
يقدموا  ثم  اخلف�س  على  يتفقوا  اأن  يجب  ال���وزراء 

التفاق اإىل الدول غري الأع�ضاء يف اأوبك".
 واأ�ضاف "هذا �ضيكون اأكرث فعالية".

جمال  يف  جزائري  م�ضدر  ك�ضف  اأخ��رى،  جهة  من 
العا�ضمة  �ضيزور  الفنزويلي  النفط  وزير  اأن  الطاقة 
اجلزائرية على الأرجح غدا، ثم يتوجه اإىل مو�ضكو مع 

نظريه اجلزائري قبيل حمادثات اأوبك يف فيينا.
بوطرفة  الدين  نور  اجلزائري  الطاقة  وزير  ويجري 
مباحثات مع نظرائه يف اأوبك وخارجها يف حماولة 
للتو�ضل اإىل اإجماع ب�ضاأن اتفاق خلف�س يف الإنتاج 

جرى اقرتاحه يف اجلزائر يف �ضبتمرب املا�ضي.
)اأوب��ك(  للبرتول  امل�ضدرة  البلدان  منظمة  وت�ضعى 
اإليه يف اجلزائر  التو�ضل  اتفاق مبدئي جرى  لتعزيز 
ما  اإىل  النفط  اإنتاج  �ضيخف�س  �ضبتمرب/اأيلول  يف 
بني 32.5 و33 مليون برميل يوميا، وذلك يف اأول 

خف�س لالإنتاج منذ 2008.
ودفع  املعرو�س  تخمة  على  للق�ضاء  اأوبك  وت�ضعى 
اأ�ضعار النفط لالرتفاع. واأ�ضعار النفط التي تزيد حاليا 
بقليل على 48 دولرا للربميل دون ن�ضف م�ضتويات 
ووا�ضلت   .2014 منت�ضف  يف  امل�ضجلة  الأ�ضعار 
مبكرة  تعامالت  يف  تكبدتها  خ�ضائر  النفط  اأ�ضعار 

اليوم بعد اإعالن عدم ح�ضور اململكة لالجتماع.
غري  املنتجون  يقوم  اأن  يف  اأي�ضا  املنظمة  وترغب 
وزير  وقال  الإنتاج.  بخف�س  رو�ضيا  مثل  الأع�ضاء 
النفط الرو�ضي األك�ضندر نوفاك اأم�س اخلمي�س، اإن اأوبك 

اقرتحت اأن تخف�س الدول غري الأع�ضاء يف املنظمة 
اإنتاجها بواقع 500 األف برميل يوميا.

الثنني  مباحثات  اإن  اأوب���ك  يف  م�ضادر  وق��ال��ت 
ملحاولة  فقط  للمنظمة  اآخ��ر  اجتماع  اإىل  �ضتتحول 
حل اخلالفات الداخلية قبل الجتماع الوزاري الذي 

�ضُيعقد يوم الأربعاء.
ومل يتمخ�س عن اجتماع مماثل بني اأوبك واملنتجني 
تعهدات  اأي  الأول  ت�رين  يف  املنظمة  خ��ارج  من 
بخف�س  امل�ضتقلني  املنتجني  جانب  م��ن  حم��ددة 
الإنتاج مع اإبراز احلا�رين عدم وجود اتفاق داخلي 

يف اأوبك. 
قد  زنغنه،  نامدار  بيجن  الإي��راين  النفط  وزير  وكان 
اإزاء  بالتفاوؤل  ت�ضعر  اإي��ران  باأن  الأول،  اأم�س  �رح 
اإمكانية تو�ضل منظمة اأوبك اإىل اتفاق وتعتزم اإعالن 
خالل  الإنتاج  يف  خف�س  اأي  يخ�س  فيما  قرارها 

اجتماع املنظمة. ونقل املوقع عن زنغنه قوله، بعد 
اجتماع مع وزير الطاقة اجلزائري نور الدين بوطرفة 
وزير  اقرتاح  ا�ضتعرا�س  اليوم  "مت  قوله  طهران  يف 
وجتري  دولة  كل  باإنتاج  املتعلق  اجلزائري  الطاقة 

درا�ضته بدقة."
اإن  ق��ول��ه  اجل��زائ��ري  ال��وزي��ر  ع��ن  ال��وك��ال��ة  ونقلت 
الإنتاج  خف�س  اإىل  اأوب��ك  دعت  اجلزائر  مقرتحات 
برميل  األف  و600  يوميا  برميل  مليون   1.1 بواقع 

من الدول غري الأع�ضاء. 
اأوب��ك  اأع�ضاء  واف��ق  "اإن  القول  بوطرفة  عن  ونقل 
�ضتبلغ اأ�ضعار النفط 50 اإىل 55 دولرا العام املقبل 

و60 دولرا بحلول نهاية )ذلك( العام."
وقال الوزير الإيراين "�ضنعر�س راأينا يف هذا القرتاح 
خالل... اجتماع اأوبك يف 30 نوفمرب. يوحي الجتاه 
اأن  اأوب��ك  باإمكان  ب��اأن  املعلنة  والبيانات  العام 

تتو�ضل لتفاق قابل للتطبيق فيما يتعلق باإنتاجها 
واإدارة ال�ضوق."

وقال "اإذا اتفقنا.. واأنا متفائل.. ف�ضتزيد الأ�ضعار وهذا 
اأي�ضا ما ين�ضده القت�ضاد العاملي."

الليبية،  للنفط  الوطنية  املوؤ�ض�ضة  قالت  جهتها  من 
الإنتاج  اتفاق خلف�س  اأي  ت�ضارك يف  لن  اإنها  الأحد 
اإذ  املنظور"  "امل�ضتقبل  يف  اأوب��ك  منظمة  اإط��ار  يف 
امل�ضتويات  اإىل  اإنتاجها و�ضول  لزيادة  ليبيا  ت�ضعى 

ال�ضابقة لن�ضوب ال�راع.
اهلل  �ضنع  م�ضطفى  اأن  بيان  يف  املوؤ�ض�ضة  وذك��رت 
يف  امل�ضاركة  ال��وف��ود  اأبلغ  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
املنتدى القت�ضادي العربي النم�ضاوي يف فيينا يوم 
اأن الو�ضع القت�ضادي يف ليبيا خطر ب�ضكل  اجلمعة 
ل ميكن معه امل�ضاركة يف تخفي�ضات اأوبك لالإنتاج 

يف امل�ضتقبل املنظور.

االقتصاد البريطاني ينمو في الربع 
الثالث من العام 

الثالث  الربع  يف   0.5% بواقع  منوا  الربيطاين  القت�ضاد  حقق 
الإنفاق  وزيادة  ال�ضادرات  بارتفاع  مدفوًعا   ، املايل  العام  من 

ال�ضتهالكي، بح�ضب اأرقام ر�ضمية.
ويقول مكتب الإح�ضاءات الوطني يف بريطانيا، املعروف اخت�ضارا 
اإن  القت�ضاد  حال  تقدير  ب�ضاأن  الثاين  تقريره  يف   ،)ONS( ب� 
ال�ضتثمار يف قطاع الأعمال �ضهد منوا بن�ضبة جتاوزت التوقعات.

0.9 يف املائة  ا�ضتثمارات قطاع الأعمال بواقع  ومنت 
الأوروب��ي،  الحت��اد  من  اخل��روج  ا�ضتفتاء  اأعقاب  يف 

مقارنة بالربع الثاين من العام.
يف  اآخ���ر  تقديرا  املكتب  ُي�ضدر  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 

دي�ضمرب/ كانون اأول يغطي الربع الرابع من ال�ضنة.
الوطني،  املكتب  يف  الإح�ضائي  اخلبري  وق��ال 

�ضاهمت  ال�ركات  "ا�ضتثمارات  مورغان:  دارين 
التي  امل��دة  يف  القت�ضاد(  تعزيز  )يف  كثريا 

الحت��اد  من  اخل��روج  ا�ضتفتاء  مبا�رة  تلت 
الأوروب����ي، على ال��رغ��م م��ن اأن��ه ُي��رج��ح اأن 

يوم  قبل  اتخذت  تلك  ال�ضتثمار  ق���رارات 
الت�ضويت".

جانب  اإىل  ذل����ك،  "حافظ  واأ����ض���اف: 
املدفوع  ال�ضتهالكي  الإنفاق  ارتفاع 

القوي يف  والأداء  الأ�ر،  بزيادة دخل 
على  املهيمنة،  اخلدمية  ال�ضناعات 

مبا  عامة  ب�ضورة  القت�ضاد  تو�ضع 
يتما�ضى مع متو�ضطه التاريخي".

امل��دة من  الأرق���ام  ه��ذه  وتغطي 
ي��ول��ي��و/ مت����وز ح��ت��ى ن��ه��اي��ة 

�ضبتمرب/ اأيلول.
الإح�����ض��اءات  مكتب  وق���ال 

الوطني اإن النمو يف اإجمايل 
اإىل  اأ���ض��ار  املحلي  ال��ن��اجت 

حتى  حمدودة  اآثار  وجود 
الآن عن ا�ضتفتاء اخلروج 

من الحت��اد الأوروب��ي 
نهاية  اأج����ري  ال����ذي 

�ضهر يونيو/ حزيران 
املا�ضي.

تباطوؤ حاد
ُيتوقع  ذلك،  ومع 

اآث��ار  تظهر  اأن 
ال���ت�������ض���وي���ت 

ل���������ض����ال����ح 
اخل���روج من 

الحت��������اد 

وانخفا�س قيمة اجلنيه الإ�ضرتليني خالل الأ�ضهر القادمة.
وحتليالت  توقعات  ي�ضدر  الذي  املوازنة،  م�ضوؤولية  مكتب  وقال 
ينمو  اأن  يتوقع  اإنه  الأربعاء،  الربيطانية،  املوازنة  عن  م�ضتقلة 
القت�ضاد الربيطاين بن�ضبة 1.4 يف املائة يف عام 2017 مقابل 

اآذار املا�ضي. 2.2 يف املائة كان قد تنباأ بها يف مار�س/ 
وخّف�س املكتب من توقعاته للنمو عام 2018 لت�ضل اإىل 1.7 يف 

املائة مقابل 2.1 يف املائة.

فرانكفورت- متابعةلندن- متابعة

القاهرة- متابعة

بكين- متابعة

برلين- متابعةمومباي- متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية

العواصم- متابعة


