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حركة االسهم
موانئ دبي تشارك صندوقًا كنديًا 

لتأسيس شركة استثمار

الصين تراجع مشاريع البنى التحتية 
لتقليل إهدار الطاقة

نمو قوي للوظائف األميركية 

ارتفاع أسعار النفط وسط 
شكوك المحللين

قطاع البناء البريطاني يحقق أعلى 
مستوى نمو في 8 أشهر

�إنها  �لعاملية،  دب��ي  مو�نئ  �رشكة  قالت   
يف  و�ال�ستثمار  �لود�ئع  �سندوق  �ساركت 
كيبيك )�سي.دي.بي.كيو( ثاين �أكرب �سندوق 
لتاأ�سي�س  �لعامة يف كند�  �لتقاعد  ملعا�سات 
�رشكة ��ستثمار بقيمة خم�سة مليار�ت دوالر 

كندي )3.76 مليار دوالر �أمريكي(.
�جلديد  �مل�����رشوع  �أن  �ل�رشكتان،  وذك��رت 
�ملو�نئ و�ملر�فئ ويركز على  �سي�ستثمر يف 

�لدول �مل�سنفة عند درجات ��ستثمارية.
�ستملك  �لعاملية  دبي  مو�نئ  �أن  و�أ�سافتا 
�مل�رشوع  يف  باملئة   55 ن�سبتها  ح�سة 
�لكندي  �ل�سندوق  �سيحوز  بينما  �مل�سرتك 

�لن�سبة �ملتبقية.

�لبد�ية  يف  �مل�سرتك  �مل�����رشوع  و�سي�سم 
ملو�نئ  تابعني  للحاويات  كنديني  مرفاأين 
دبي باإقليم كولومبيا �لربيطانية و�سي�سرتي 
فيهما  باملئة   45 ن�سبتها  ح�سة  �ل�سندوق 

مقابل 865 مليون دوالر كندي.
دور  دبي  يف  جينويتي  كاناكورد  وتولت 
دب��ي  م��و�ن��ئ  ل�����رشك��ة  �مل���ايل  �مل�ست�سار 
كابيتال  بي.�إم.�أو  ��سطلعت  بينما  �لعاملية 
ل�سندوق  �ملايل  �مل�ست�سار  بدور  ماركت�س 

�سي.دي.بي.كيو.
�رشكة  �ل��ع��امل��ي��ة،  دب��ي  م��و�ن��ئ  �أن  ي��ذك��ر 
�ل��ذر�ع  �لعاملية،  دبي  �رشكة  عن  متفرعة 
وتعد  دب��ي،  حلكومة  �لدولية  �ال�ستثمارية 
مو�نئ دبي �لعاملية و�حدة من �أكرب م�سغلي 

�ملو�نئ يف �لعامل.

بالتخطيط  معنية  �سلطة  �أع��ل��ى  �أ���س��درت 
�لبنية  مل�ساريع  جديدة  قو�عد  �ل�سني،  يف 
�مل�رشوعات  تلك  مر�جعة  تقت�سي  �لتحتية 
يف �جلانب �ملتعلق بالطاقة قبل �أن حتظى 

باملو�فقة. 
و�الإ�سالح  للتنمية  �لوطنية  �للجنة  وقالت 
�إن �مل�رشوعات �لتي لن جتري تلك �ملر�جعة 
�الإن�ساء  عمليات  بدء  مبقدورها  يكون  لن 
عمليات  ب��دء  بامل�ستطاع  يكون  ل��ن  كما 
من  بالفعل  �ملنجزة  �مل�رشوعات  ت�سغيل 

دون �جتياز عملية فح�س.
�ستدخل  �جلديدة  �لقو�عد  �إن  �للجنة  وقالت 

يناير  من  �الأول  من  �ب��ت��د�ًء  �لتنفيذ  حيز 
كانون �لثاين من �لعام �ملقبل.

 17 تد�سني  مكتملة  غري  �إح�ساء�ت  وتظهر 
�مل�ستوى  على  �لتحتية  �لبنية  يف  م�رشوعًا 
بني  يومًا،   30 خالل  �ل�سني،  يف  �لوطني 
�لثاين  من  �الأول و14 ت�رشين  14 ت�رشين 
 353.63 �ل�  ناهزت  بقيمة  �حلايل،  �لعام 
�أ�سا�سا  مليار يو�ن. وتركزت هذه �مل�ساريع 
م�ساريع،   6 ب�  �حلديدية  �ل�سكة  قطاع  على 
مطار�ت  و4  �رشيعة،  طرقات   5 جانب  �إىل 

وم�رشوع مرتو وم�رشوع ميناء.
قد  �لتحتية  �لبنية  �أن  �أغلب �خلرب�ء  ويعتقد 
�أ�سبحت دعامة رئي�سية ال�ستقر�ر �القت�ساد 

�ل�سيني ومنوه.

�لتوظيف  �الأمريكيون  �لعمل  �أرب��اب  ز�د 
معدل  ون��زل  �ل��ث��اين  ت�رشين  نوفمرب  يف 
�أكرث من  له يف  �أدنى م�ستوى  �إىل  �لبطالة 
جعل  مبا  باملئة   4.6 عند  �سنو�ت  ت�سع 
�إقد�م جمل�س �الحتياطي �الحتادي )�لبنك 
�أ�سعار  رف��ع  على  �الأم��ريك��ي(  �مل��رك��زي 
�سبه  �أم��ر�  �جل��اري  �ل�سهر  خ��الل  �لفائدة 

موؤكد.
عدد  �إن  �الأمريكية  �لعمل  وز�رة  وقالت 
وظيفة  �ألف   178 بو�قع  �زد�د  �لوظائف 
�لقوية  �لزيادة  وتعك�س  �ملا�سي.  �ل�سهر 
�لثقة  �رتفاع  �الأرج��ح  على  �لتوظيف  يف 

باالقت�ساد.

غري �أنه جرى تعديل بيانات �سبتمرب �أيلول 
�نخفا�س  لتظهر  �الأول  ت�رشين  و�أكتوبر 
�ألفي  بو�قع  �لوظائف  يف  �لزيادة  وترية 

وظيفة عن �لتقدير�ت �ل�سابقة.
و�نخف�س معدل �لبطالة 0.3 نقطة مئوية 
منذ  له  م�ستوى  �أدنى  �إىل  �ملا�سي  �ل�سهر 
عدد  �رتفاع  نتيجة   2007 �آب  �أغ�سط�س 
خرجو�  ومن  عمل  فر�سة  على  عرثو�  من 

من �لقوة �لعاملة.
يف  �سدرت  بيانات  عقب  �لتقرير  وج��اء 
�الآونة �الأخرية تظهر منو �القت�ساد بوترية 
قوية يف �لربع �لثالث ومكا�سب يف �إنفاق 
وقطاع  و�الإ�سكان  و�لت�سخم  �مل�ستهلكني 
�لربع  �أو�ئ���ل  يف  �لتحويلية  �ل�سناعات 

�الأخري من �لعام.

 4.5 بن�سبة  برنت  خ��ام  �سعر  �رتفع 
دوالر   54.19 �إىل  لي�سل  �ملائة،  يف 
للربميل، وذلك يف �أعلى م�ستوى له خالل 

�لعام �جلاري.
تتو�سل  �لذي  �الأول  يعد  �لذي  �التفاق،  و�ٌبرم 
معاجلة  بهدف  �سنو�ت،  ثماين  منذ  �أوب��ك  �إليه 
�لعاملية،  �ل�����س��وق  يف  �لنفط  ����س��ع��ار  �نخفا�س 
 1.2 بنحو  الإنتاجها  �ملنظمة  دول  خف�س  ويت�سمن 
كانون  يناير/  �سهر  من  بد�ية  يوميا،  برميل  مليون 
�ملا�سي  �الأربعاء  يوم  �التفاق  �إعالن  �ملقبل.وبعد  �لثاين 
ركزت �ل�سوق على تنفيذ وتاأثري �أول �تفاق الأوبك منذ 2008 
على خف�س �الإنتاج و�لذي �ست�سارك فيه رو�سيا ورمبا منتجون 

�آخرون غري �أع�ساء باملنظمة.
�جلمعة  يوم  �جلل�سة  م�ستوياتها خالل  �أعلى  �إىل  �الأ�سعار  و�سعدت 
بعدما قال �لبيت �الأبي�س �إنه من �ملتوقع �أن ي�سدق �لرئي�س �الأمريكي 
�إير�ن لع�رش  �لعقوبات �ملفرو�سة على  �أوباما على ت�رشيع ميدد  بار�ك 

تي  �إي  �رشكة  من  ويل�سون،  نيل  ويقول  قانونا.  لي�سبح  �أخرى  �سنو�ت 
�جلدير  ومن  �التفاق،  بتنفيذ  �اللتز�م  هو  �سيء  "�أهم  كابيتال:  �إك�س 

بالذكر �أن �أع�ساء �أوبك ال ميتلكون �ل�سجل �الأف�سل يف هذ� �ل�ساأن".
"لقد  �الأمريكي:  �ال�ستثماري  جيفرييز  بنك  من  غامل  جي�سون  ويقول 
دعما  �لنفط  �أ�سعار  تلقى  �لر�هن  �لوقت  ويف  التفاق،  �أوب��ك  تو�سلت 

هائال".
لكن �لدول �ملنتجة للنفط من خارج �الأوبك تعد طرفا �أي�سا يف �التفاق، 

ومن �ملتوقع �أن تخف�س �إنتاجها بنحو 600 �ألف برميل يوميا.
وحتى �الآن �أعلنت رو�سيا �أنها �ستخف�س �إنتاجها بنحو 300 �ألف برميل 
يوميا، وذلك من جملة �إنتاجها �لذي يبلغ �أكرث من ع�رشة ماليني برميل 
يوميا، لكن مل يت�سح بعُد ما هي �لدول �الأخرى �لتي �ستن�سم �ىل رو�سيا 

يف خف�س �الإنتاج.
فقط  عادت  قد  �الأ�سعار  �أن  �إىل  حمللون  �أ�سار  �الأ�سعار،  �رتفاع  ومع 
�ملا�سيني،  �الأول  ت�رشين  و�أكتوبر/  �أيلول  �سبتمرب/  �سهري  مل�ستويات 
حول  �ل�سكوك  و�أث��ارو�  مرة،  الأول  �الإنتاج  خف�س  خطط  �أُعلنت  حينما 
تنفيذ �التفاق. وقال ويل�سون �إن �لدول �ملنتجة للنفط �لتي مل تكن طرفا 
يف �التفاق، مثل �لواليات �ملتحدة، من �ملرجح �أن تزيد من �إنتاجها مع 

�رتفاع �الأ�سعار، ما قد يلغي �أثر �التفاق. 

�أعلى  �لبناء يف بريطانيا الم�س  �أن منو قطاع  ُن�رشت نتائجه،  �أظهر م�سح 
م�ستوى له يف ثمانية �أ�سهر يف نوفمرب ت�رشين �لثاين لكن �لتكاليف �رتفعت 
بعد  �ال�سرتليني  �جلنيه  بانخفا�س  مدفوعة   2011 منذ  وترية  باأ�رشع 
�الحتاد  عن  �النف�سال  ل�سالح  حزير�ن  يونيو  يف  �لربيطانيني  ت�سويت 
يف  �مل�سرتيات  ملديري  ماركت/�سي.�آي.بي.��س  موؤ�رش  و�سعد  �الأوروب��ي. 
قطاع �لبناء يف �ململكة �ملتحدة �إىل 52.8 من 52.6 يف �ل�سهر �ملا�سي 
عن  ف�سال  �ملدنية  و�لهند�سة  �لتجارية  لالأن�سطة  قر�ء�ت  بتح�سن  مدعوما 
�ملوؤ�رش  ي�سجل  �أن  رويرتز  �أجرته  م�سح  وتوقع  �ملنازل.  بناء  منو قوي يف 
قر�ءة عند 52.2 . وقال تيم مور كبري �القت�ساديني لدى موؤ�س�سة ماركت 
�لتي تتويل �إجر�ء �مل�سح "�رشكات �لبناء �لربيطانية �سهدت �نتعا�سا مّطرد� 
�لذي  �لتعايف من �لرت�جع  �أعمالها خالل نوفمرب وهو ما ميدد  �أن�سطة  يف 
��ستئناف  �ل�رشكات  و�أب��رزت   ".2016 من  �لثالث  �لربع  خالل  �سجلته 
�مل�ساريع �ملعطلة بعد �لت�سويت على �خلروج من �الحتاد �الأوروبي كاأحد 
عو�مل �لتح�سن على �لرغم من �أن �لتفاوؤل ب�ساأن �لعام �ملقبل يظل قرب �أدين 
م�ستوياته �مل�سجلة منذ �أو�ئل 2013.و�سجل �القت�ساد �لربيطاين �أد�ًء �أف�سل 
�الأوروبي.  �الحتاد  يف  بريطانيا  ع�سوية  على  �ال�ستفتاء  منذ  �ملتوقع  من 
لكن هناك �ختبار�ت �أكرب بكثري بانتظار �القت�ساد �لعام �ملقبل حيث من 

�ملتوقع �رتفاع �لت�سخم ليخّف�س �لقوة �ل�رش�ئية لالأ�رش �لربيطانية.

كيف تدخلت روسيا بين إيران والسعودية إلنجاز اتفاق أوبك؟
�أدى �لرئي�س �لرو�سي فالدميري بوتني دور� حا�سما 
ع�سوي  �إي��ر�ن  وغرميتها  �ل�سعودية  م�ساعدة  يف 
�أول  و�إب��ر�م  جانبا  خالفاتهما  تنحية  على  �أوب��ك، 
غري  ورو�سيا  �ملنظمة  بني  عاما   15 يف  �تفاق 
�لع�سو فيها. وقالت م�سادر من �أوبك وخارجها، �إن 
�إير�ن  �الإ�سالمية يف  للثورة  �الأعلى  بوتني و�ملر�سد 
�ل�سعودي  �لعهد  ويل  وويل  �خلامنئي  علي  �ل�سيد 
ح�سن  �إي���ر�ن  ورئي�س  �سلمان  ب��ن  حممد  �الأم���ري 
�جتماع  قبيل  تدخلو� يف حلظات حا�سمة  روحاين 

�ملنظمة يوم �الأربعاء �ملا�سي.
�لريا�س  ب��ني  �لو�ساطة  يف  ب��وت��ني  دور  وك���ان 
رو�سيا  نفوذ  تنامي  و�أب��رز  �الأهمية  بالغ  وطهر�ن 
�لع�سكري  تدخلها  منذ  �الأو�سط  �ل�رشق  منطقة  يف 

يف �حلرب �الأهلية �ل�سورية قبل نحو عام. بد�أ �الأمر 
حينما �جتمع �لرئي�س �لرو�سي مع �الأمري حممد بن 
�سلمان يف �سبتمرب �أيلول على هام�س �جتماع قمة 

جمموعة �لع�رشين يف �ل�سني.
�أ�سو�ق  مل�ساعدة  �لتعاون  على  �جلانبان  و�تفق 
�لنفط �لعاملية على ت�رشيف تخمة �ملعرو�س �لتي 
�لن�سف  من  �أقل  �إىل  للهبوط  �خلام  �أ�سعار  دفعت 
منذ 2014 وهو ما �أثر �سلبا يف �إير�د�ت حكومتي 

رو�سيا و�ل�سعودية.
و�رتفعت �أ�سعار �لنفط ع�رشة باملائة، بعد �التفاق، 

متجاوزة 53 دوالر� للربميل.
�أمر�  �التفاق  جعل  ما  هي  �ملالية  �ملتاعب  كانت 
�لكبرية  �ل�سيا�سية  �خلالفات  من  �لرغم  على  ممكنا 
يف  �الأهلية  �حل��رب  ح��ول  و�لريا�س  مو�سكو  بني 
�لرو�سي  �لطاقة  قطاع  يف  م�سدر  وق��ال  �سوريا. 

مّطلع على �ملحادثات "بوتني يريد �التفاق، هذ� كل 
�أن  �لرو�سية  �ل�رشكات  �الأمر، و�سيتعني على  ما يف 
تخف�س �الإنتاج". ويف �أيلول �تفقت �أوبك مبدئيا يف 
�جتماع باجلز�ئر على خف�س �الإنتاج للمرة �الأوىل 

منذ �الأزمة �ملالية يف 2008.
يف  �التفاق  الإمت��ام  �لالزمة  �ل��دول  تعهد�ت  لكن 
كثري�  حتتاج  تز�ل  ال  �الأربعاء  يوم  فيينا  �جتماع 

من �لدبلوما�سية.
نظر�  �الأخرية  �الآونة  يف  �أوبك  �جتماعات  و�أخفقت 
للجدل بني �ل�سعودية �لقائد �لفعلي للمنظمة و�إير�ن 

ثالث �أكرب منتج للنفط يف �لتكتل.
�أن  لها  ينبغي  ال  �أوب��ك  �إن  طهر�ن  قالت  ولطاملا 
متنعها من ��ستعادة م�ستويات �الإنتاج �لتي فقدتها 

خالل �سنو�ت �لعقوبات �لغربية.
يف  و�ليمن  �سوريا  يف  بالوكالة  ح��روب  وت�سببت 

تاأجيج �لتوتر�ت �مل�ستمرة منذ عقود بني �ل�سعودية 
و�إي�����ر�ن. م��ع �ق���رت�ب م��وع��د �الج��ت��م��اع مل تكن 
�جتهت  �لنفط  فاأ�سو�ق  باخلري،  ُمب�رشة  �ملوؤ�رش�ت 
طالب  �سلمان  بن  حممد  و�الأم���ري  �لهبوط  �سوب 
�إير�ن مر�ر� بامل�ساركة يف خف�س �الإمد�د�ت ودخل 
مفاو�سو �ل�سعودية و�إير�ن باأوبك يف د�ئرة مفرغة 

من �جلدل قبيل �الجتماع.
وقبل �أيام قليلة من �الجتماع بدت �لريا�س بعيدة 
مل  �إذ�  �الإن��ت��اج  بزيادة  وه��ددت  �تفاق  �إب��ر�م  عن 

ت�سارك �إير�ن يف �خلف�س.
ن�سيب  �ستتحمل  �ل�سعودية  �أن  �أدرك  بوتني  لكن 
�الأ�سد يف �خلف�س طاملا �أن �لريا�س لن ينظر �إليها 
وكاأنها تقدم تنازال كبري� الإير�ن و�أن �التفاق ممكن 

طاملا ال حتتفل طهر�ن باالنت�سار على �ململكة.
و�ساهمت مكاملة تليفونية بني بوتني وروحاين يف 

متهيد �لطريق، وبعد �ملكاملة ذهب روحاين ووزير 
�الأعلى  �ملر�سد  �إىل  زنغنه  بيجن  �الإي���ر�ين  �لنفط 
�خلامنئي  علي  �ل�سيد  �إير�ن  يف  �الإ�سالمية  للثورة 
نقلته  ما  بح�سب  مو�فقته  على  للح�سول  �الأعلى 

وكالة رويرتز عن م�سدر مل ت�سّمه.
�ل�سيد  �أو�سح  �الجتماع  "خالل  �مل�سدر  و�أ�ساف 
وهو  �الأحمر  �إير�ن  بخط  �لتم�سك  �أهمية  �خلامنئي 
�لقبول  وع��دم  �سيا�سية  ل�سغوط  �لر�سوخ  ع��دم 
بدقة  زنغنه  "�أو�سح  فيينا".  يف  خف�س  ب���اأي 
��سرت�تيجيته... وح�سل على مو�فقة �ملر�سد �الأعلى، 
�ل�سيا�سي  �لدعم  ح�سد  �أن  على  �أي�سا  �التفاق  ومت 
وو�فقت  بوتني".  مع  مع  خا�سة  وب�سفة  مهم  �أمر 
يف  كبري  خف�س  على  �الأرب��ع��اء  ي��وم  �ل�سعودية 
وزير  قول  حد  على  ثقيال"  "عبئا  لتتحمل  �الإنتاج 
�ل�سماح  �لفالح بينما جرى  �ل�سعودي خالد  �لطاقة 

�إنتاجها. وقال مندوبون  الإير�ن بزيادة طفيفة يف 
يف �أوبك �إن زنغنه حر�س على �أال يخطف �الأ�سو�ء 
�التفاق،  على  بالفعل  و�ف��ق  حيث  �الجتماع  يف 
م�ساء �لثالثاء، بو�ساطة من �جلز�ئر من دون �إحد�ث 
�سجيج. وبعد �الجتماع تفادى زنغنه �الإدالء باأي 

تعليق ي�ست�سف منه �إحر�ز ن�رش على �لريا�س.
�أدت  كنا حازمني،  "لقد  �حلكومي  للتلفزيون  وقال 
بعد  رئي�سيا...  دور�  وبوتني  روحاين  بني  �ملكاملة 

�ملكاملة �أيدت رو�سيا �خلف�س".
ت�سهد خالفا  �أن  دون  �أوبك  تكون  لن  �أوبك  �أن  غري 
يف �للحظة �الأخرية يعرقل �التفاق. وهذه �ملرة كان 
�لعر�ق هو �مل�سكلة. فمع �إجر�ء �ملحادثات �لوز�رية 
�أ�رش �لعر�ق ثاين �أكرب منتج يف �ملنظمة على �أنه ال 
�حلرب  لتكلفة  نظر�  �الإنتاج  ي�ستطيع حتمل خف�س 

�لتي يخو�سها �سد د�ع�س.

انخفاض البطالة دون %10 
في منطقة اليورو

يف   10 من  �أقل  �إىل  �ليورو  منطقة  يف  �لبطالة  معدل  �نخف�س 
�ملائة الأول مرة منذ عام 2011. 

و�سلت  فقد  �سنو�ت،   7 منذ  م�ستوى  �أدن��ى  �إىل  �لن�سبة  وهبطت 
مقارنة  �الأول/�أكتوبر،  ت�رشين  يف  �ملائة  يف   9.8 �إىل  �لبطالة 
�الأوروبية  �لوكالة  بح�سب  �أيلول/�سبتمرب،  �ملائة يف  9.9 يف  ب� 

لالإح�ساء )يورو�ستات(.
وكانت وكالة يورو�ستات قد قدرت معدل �لبطالة الأيلول/�سبتمرب 

ب 10 يف �ملائة.
وكان معدل �لبطالة يف �آخر �سهر تو�فرت فيه �الإح�سائيات وهو 
�آب/�أغ�سط�س، قد و�سل يف �أملانيا �إىل 4.1 يف �ملائة، بينما يف 

�لربتغال كان 10.8 يف �ملائة، �أما �ليونان فكانت ن�سبة 
�لبطالة فيها 23.4 يف �ملائة.

�ملنطقة  دول  يف  عمل  ع��ن  �لباحثني  ع��دد  ي��ق��در 
�أفادت  ح�سبما  �سخ�س،  مليون   16 ب�  ع�رشة  �لت�سع 

يورو�ستات، وهذ� �أقل ب� 178 �ألفًا مقارنة باأيلول/
 1.2 ب�  �ملا�سي  �لعام  �سجله  ما  ودون  �سبتمرب، 

مليون.
من  �سل�سلة  �الأوروب��ي  �ملركزي  �لبنك  ويطبق 

دول  �قت�ساد  تن�سيط  �ساأنها  من  �الج��ر�ء�ت 
هذ�  يف  جهوده  �لبنك  ع��زز  فقد  �ملنطقة. 

�الإطار، �إذ خف�س ن�سبة �لفائدة من 0.05 
ن�سبة  وقلل  �ملائة،  يف   0 �إىل  �ملائة  يف 

يف   -0.3 م��ن  �ل��ود�ئ��ع  على  �لفائدة 
�ملائة �إىل 0.4- يف �ملائة.

لكن �لبنك �ملركزي �الأوروبي يخ�سى 
يف  �ل�سيا�سية  �ال���س��ط��ر�ب��ات  م��ن 

ب�سدد  فاإيطاليا  �ليورو،  منطقة 
يف  د���س��ت��وري  ��ستفتاء  �إج����ر�ء 

دي�سمرب/كانون  م��ن  �ل��ر�ب��ع 
�الأول، وحت�رّش كل من �أملانيا 

وفرن�سا النتخابات يف �لعام 
�ملقبل.

وق���د ت��ر�ج��ع��ت م��ع��دالت 
منطقة  يف  �ل��ب��ط��ال��ة 

تدريجي  ب�سكل  �ليورو 
م��ن��ذ �أع���ل���ى م��ع��دل 

�أو�ئ���ل  يف  و�سلته 
�إذ   ،2013 ع���ام 

و�سلت �إىل 12.1 
يف �ملائة.

تز�ل  ال  لكنها 
�أع����ل����ى م��ن 

م��ع��دالت��ه��ا 
�ل������ت������ي 

و�سلت �إليها قبل �الأزمة �ملالية �لعاملية، ففي مار�س/�آذ�ر كانت 
ن�سبة �لبطالة يف �ملنطقة 7.2 يف �ملائة.

وتبقى ن�سبة �لبطالة بني �ل�سباب مرتفعة،بالرغم من �نخفا�سها 
�إىل 20.7 يف �ملائة يف دول منطقة �ليورو، مقارنة ب� 2. 22 يف 

�ملائة �لعام �ملا�سي.
تقرير  �سملها   17 �أ�سل  دولة من   14 �لبطالة يف  �نخف�ست  كما 
دولتني هما  معدالتها يف  على  �الأول، وحافظت  �أكتوبر/ت�رشين 
يكن  ومل  مالطا.  يف  طفيفا  �رتفاعا  و�سهدت  وليتو�نيا،  قرب�س 

هناك �أي حتديث لالإح�ساء من �ليونان و��ستونيا.
�أدنى  �لبطالة  �سجلت  فقد  ككل،  �الأوروب��ي  لالإحتاد  بالن�سبة  �أما 
م�ستوى لها منذ فرب�ير/�سباط 2009، فمعدل �لبطالة و�سل 8.3 

يف �ملائة، مقابل 8.4 يف �ملائة يف �سبتمرب/�أيلول.
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