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حركة األسهم

معنويات المصنعين في اليابان ترتفع 
إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

الدوالر يستقر بعد سحب مشروع قانون الرعاية الصحية

الذهب يرتفع لألسبوع الثاني على التوالي 

فنزويال تزيد صادرات الوقود لحلفائها 
على الرغم من أزمة اإلمدادات

الشركات األميركية تضاعف 
الحفارات النفطية 

بيين  الثقيية  اأن  رويييرز  اأجرتييه  م�سييح  اأظهيير   
امل�سنعيين اليابانييين ارتفعت لل�سهيير ال�سابع 
علييى التييوايل يف مار�ييس اآذار لت�سييل اإىل اأعلى 
ا�ستقييرت  بينمييا  �سنييوات  ثيياث  يف  م�ستييوى 
املعنويييات يف قطيياع اخلدمات وهييو ما ي�سلط 
ال�سوء على تعاف اقت�سادي تقوده ال�سادرات.

واأظهيير ا�ستطيياع �سهري لرويييرز، يتتبع م�سح 
تانييكان الف�سلييي الييذي يجريييه بنييك اليابييان 
املركييزي، اأن ثقيية ال�ييركات العامليية بقطاعي 
ارتفعييت  واخلدمييات  التحويلييية  ال�سناعييات 
مقارنيية مع م�ستواها قبل ثاثيية اأ�سهر ما ي�سري 
اإىل حت�سيين يف م�سييح البنييك املركييزي املقييرر 

اإعان نتائجه يف الثالث من اأبريل ني�سان.
وارتفييع موؤ�ر معنويات امل�سنعن اإىل 25 من 
20 يف فرباير �سباط بقيادة �ركات الت�سنيع 

مثل تلك العاملة يف تكرير النفط.
كبييرية  �ركيية   531 اال�ستطيياع  وي�سمييل 
ومتو�سطيية احلجم ومت اإجييراوؤه يف املدة ما بن 
7 و21 ميين مار�ييس اآذار وبلغ عدد امل�ساركن 

فيه 254. وهييذه اأعلى قراءة منذ اأبريل 2014 
لكيين ميين املتوقييع اأن تهبييط اإىل 23 يف يونيو 
حزيييران. وارتفع موؤ�ر املعنويييات ت�سع نقاط 
مقارنيية مييع االأ�سهيير الثاثيية ال�سابقيية. وياأتي 
م�سييح رويرز تانكان يف الوقت الذي يظهر فيه 
اقت�ساد اليابييان موؤ�رات علييى االنتعا�س بعد 
ركود ا�ستمر مدة طويلة مع ا�ستفادة ال�سادرات 
واإنتاج امل�سانع ميين تعايف االقت�ساد العاملي 
علييى الرغييم ميين ا�ستمييرار التباطييوؤ يف اإنفيياق 

امل�ستهلكن.
وزادت ال�سييادرات بوترية هي االأكرب فيما يزيد 
علييى عاميين يف فرباييير �سباط علييى الرغم من 
ارتفاع الفائ�س التجاري مع الواليات املتحدة 
وهييو ما قد يثييري توترات يف مواجهيية احلماية 
التجارييية املتزايييدة التييي تتبناهييا الواليييات 

املتحدة يف ظل رئا�سة دونالد ترامب.
ن�ييرت  االأعمييال  لقطيياع  اأويل  م�سييح  واأظهيير 
نتائجييه، اأن ن�سيياط ال�سناعييات التحويلييية يف 
اليابييان منييا يف مار�س اآذار بوتييرية اأبطاأ قليا 
ميين ال�سهيير ال�سابييق مع تباطييوؤ منييو الطلبيات 

اجلديدة واالإنتاج.

ارتفييع الييدوالر ميين اأدنييى م�ستييوى يف اأربعيية 
اأ�سهر اأمييام العملة اليابانية يوم اجلمعة واجته 
اإىل اإنهيياء موجيية خ�سائيير ا�ستمرت علييى مدار 
ثمانييية اأيييام اأمييام امليياذ االآمن اليين بعدما 
�سحييب اجلمهوريون م�روع قانييون تقدموا به 

الإ�ساح نظام الرعاية ال�سحية.
اأمييام  باملئيية   1.3 نحييو  الييدوالر  وانخف�ييس 
اليين خال االأ�سبييوع اجلاري لكنييه ارتفع يوم 
اجلمعة 0.31 باملئة اأمام العملة اليابانية اإىل 

111.27 ييين. وانخف�س موؤ�يير الدوالر الذي 
يقي�ييس اأداء العمليية االأمريكييية اأمييام �سلة ت�سم 
�ست عمات 0.02 باملئة اإىل 99.739 بعدما 
هبييط اإىل اأدنييى م�ستوى يف �سبعيية اأ�سابيع عند 

99.527 يف وقت �سابق من اجلل�سة.
وزاد اليورو 0.19 باملئة اإىل 1.0800 دوالر 
مقربا من اأعلى م�ستوى يف �سبعة اأ�سابيع عند 
1.0825 دوالر الييذي الم�سييه يييوم االأربعيياء 
بفعييل التوقعات باأن البنييك املركزي االأوروبي 
يتجييه اإىل ت�سديييد ال�سيا�سة النقدييية مع ت�سارع 

وترية النمو والت�سخم يف منطقة اليورو.

ارتفييع الذهييب يييوم اجلمعة حمققييا مكا�سب 
لاأ�سبييوع الثيياين علييى التييوايل مييع تعر�س 
الييدوالر ل�سغوط بفعل خميياوف ب�ساأن قدرة 
الرئي�س االأمريكييي دونالد ترامب على مترير 
ت�ريعات عييرب الكوجنر�س مييا جعل املعدن 

االأ�سفر اأقل ثمنا حلائزي العمات االأخرى.
وظييل الييدوالر قييرب اأدنييى م�ستييوى يف نحو 
قبيييل  عمييات  �سليية  اأمييام  اأ�سابيييع  �سبعيية 
الت�سويييت علييى م�ييروع قانييون الرعاييية 

ال�سحية.
وا�ستفيياد الذهييب الييذي ُيعييد ميياذا اآمنا من 
انخفا�سييات الييدوالر والعائد علييى ال�سندات 

واالأ�سهييم االأمريكية خييال االأ�سبوع اجلاري 
يف الوقت الذي قو�ست فيه �سعوبات تواجه 
ترامييب يف مترييير اإ�سيياح لقانييون الرعاية 
ال�سحييية الثقة يف قدرته على تنفيذ تعهداته 

بخف�س ال�رائب وتعزيز اال�ستثمار.
وبحلييول ال�ساعيية 1810 بتوقيييت جرينت�س 
ارتفييع الذهييب يف املعامييات الفورية 0.2 
لاأوقييية  دوالراً   1247.66 اإىل  باملئيية 
)االأون�سيية(. وارتفع املعدن االأ�سفر 1.6 يف 
املئة خييال االأ�سبييوع اجليياري والم�س يوم 
اخلمي�ييس اأعلييى م�ستوياتييه منييذ 28 فرباير 

�سباط عند 1253.12 دوالراً لاأوقية.
وجرت ت�سوييية الذهب يف العقييود االأمريكية 

االآجليية عنييد 1248.50 دوالراً لاأوقييية.

اأظهييرت وثائييق داخلية من �ركيية بي.دي.
يف.اإ�س.ايييه احلكومية للطاقيية وقالت م�سادر 
اإن نق�ييس البنزييين يف فنزويا الع�سييو يف اأوبك 
تفاقم بفعل زيادة �سادرات الوقود التي ت�سمح بها 
احلكوميية للحلفيياء االأجانب ونييزوح موظفن مهمن 
ميين ال�ركيية. وتبيع فنزويييا ملواطنيهييا البنزين باأقل 
�سعر يف العييامل. وا�ستمر تدفق امييدادات الوقود على الرغم 
ميين تعر�س قطاع النفط املحلي اإىل حالة من عدم اال�ستقرار 
وا�ستييداد االأزميية االقت�سادية يف ظييل اإدارة الرئي�ييس نيكوال�س 
مييادورو والتي جعلييت الباد تعاين نق�سًا يف اإمييدادات الكثري من 
ال�سلييع االأ�سا�سية. لكن ذلييك الو�سع تغري يوم االأربعيياء عندما واجه 
مواطنييو فنزويييا اأول نق�ييس يف وقييود ال�سيييارات باأنحيياء الباد منذ 
تعر�ييس واحييدة ميين اأكرب م�سييايف العييامل النفجييار قبل خم�ييس �سنوات. 
وقل�سييت حكومة الرئي�س هوجييو �سافيز يف ذلك الوقييت ال�سادرات لت�سمن 

توافر ما يكفي من الوقود يف الباد.
ونتييج نق�ييس االأ�سبييوع احلييايل ب�سييكل اأ�سا�سي عيين م�ساكل يف م�سيياف ما بن 

حاالت خلل فني وعمليات �سيانة اأدت اإىل انخفا�س اإنتاج الوقود اإىل الن�سف.
وعلييى عك�س ما قبييل خم�س �سنييوات وا�سلت كراكا�ييس ت�سدير الوقييود اإىل احللفاء 

ال�سيا�سييين بييل وزادت حجم ال�سحنات ال�سهيير املا�سي على الرغم ميين التحذيرات 
داخييل ال�ركيية التييي تديرها احلكومة ميين اأن ذلك قييد يت�سبب يف حييدوث اأزمة يف 

االإمدادات املحلية.
واأظهييرت الوثائق الداخلية اأنه كانت هناك حاجة لتحويل ال�سحنات التي كانت يف 
االأ�سل خارجة من امل�سايف اإىل ال�سوق املحلية من اأجل الوفاء بالتزامات الت�سدير.
وورد يف ر�ساليية بالربيييد االإلكروين من م�سوؤول يف ق�سم الت�سويق املحلي بال�ركة 
الإحدى وحدات التجارة الدولية اأنه "لو اأن تلك الكميات االإ�سافية... جرى ت�سديرها 

�ستوؤثر يف ال�سحنات املقررة لل�سوق املحلية."
و�سدرت فنزويا ال�سهر املا�سي 88 األف برميل يوميا من الوقود مبا يعادل خم�س 
حجييم ا�ستهاكها املحلييي لكل من كوبييا ونيكاراجوا ودول اأخييرى بح�سب الوثائق 

الداخلية لبي.دي.يف.اإ�س.ايه التي اطلعت عليها رويرز.
وتزيييد تلك الكميات مبقييدار 22 األف برميل يوميا عن الكميييات التي ظلت فنزويا 
ت�سحنهييا لهذين البلدين مبوجب اتفاقات اأبرمها �سافيز لتو�سيع نفوذه الدبلوما�سي 
من خال تخفي�س تكاليف الوقود لهما عن طريق اإمدادات اخلام والوقود الرخي�سة.
و�سييدرت اأوامر زيييادة ال�سادرات من م�سوؤولن تنفيذين كبييار يف ال�ركة بح�سب 

ر�سائل الربيد االإلكروين الداخلية التي اطلعت عليها رويرز.
ومل تييرد وزارة النفط الفنزويلية و�ركيية بي.دي.يف.اإ�س.ايه املعروفة ر�سميا با�سم 
بروليو�ييس دي فنزويييا على طلبييات للتعليق. وتفاقمت االأزميية التي حلقت بنظام 
الوقييود يف الباد بفعل رحيل موظفن كانوا يعملون يف وحدة التجارة واالإمدادات 

بال�ركة ح�سبما قالت ثاثة م�سادر مقربة من ال�ركة.

زادت ال�ييركات االأمريكية عدد حفارات النفط لاأ�سبوع العا�ر على التوايل 
لريتفييع عييدد احلفارات اإىل املثليين يف موجة تعاف مدتها ع�ييرة اأ�سهر مع 
تعزيييز �ركات الطاقيية اإنفاقها علييى االإنتيياج اجلديد لا�ستفييادة من ميزة 

تعايف اأ�سعار النفط.
وقالييت بيكر هيوز خلدمات الطاقيية، اإن ال�ركات اأ�سافت 21 حفارة نفطية 
يف االأ�سبوع املنتهي 24 مار�س اآذار وهي اأكرب زيادة اأ�سبوعية منذ االأ�سبوع 
املنتهييي يف 20 يناير كانون الثاين لي�سل العدد االإجمايل اإىل 652 حفارة 
مقارنيية مييع اأدنى م�ستوى يف �ست �سنييوات الذي بلييغ 316 من�سة يف مايو 
اأيييار. وكان عييدد حفارات النفييط العاملة يف االأ�سبييوع املماثل قبل عام بلغ 

372 من�سة.
وتاأتييي زيادة عييدد احلفارات علييى الرغم من انحييدار اأ�سعار العقييود االآجلة 
للخام يف االأ�سبوعن االأخريييين اإىل م�ستويات جرى ت�سجيلها عندما وافقت 
منظمة البلييدان امل�سدرة للبرول )اأوبك( على تقلي�ييس االإنتاج يف الثاثن 

من نوفمرب ت�رين الثاين.
وا�ستقييرت العقييود االآجليية للخييام االأمريكييي عنييد نحييو 48 دوالرا للربميل 
يييوم اجلمعة مع تبييدد اأثر االأمييل يف اأن تكون تخفي�سات اأوبييك قد بداأت يف 
اإحييداث توازن يف ال�سوق املتخميية باملعرو�س بفعل ارتفاع االإنتاج املحلي 

واملخزونات.

شركات النفط الروسية الخاصة تحشد الدعم لتمديد اتفاق خفض اإلنتاج

رو�سيا  يف  اخلا�سة  النفط  اإنييتيياج  �ركات  تنف�س 
على  العاملي  االتفاق  لتمديد  دعما  وحت�سد  �سكوكها 
يف  �سابقة  زيييادات  عو�ستها  بعدما  االإنتاج  خف�س 

اأ�سعار النفط عما فقدته من اإيرادات.
وارتفعت اأ�سعار النفط منذ نوفمرب ت�رين الثاين حن 
)اأوبييك(  للبرول  امل�سدرة  البلدان  منظمة  تو�سلت 
مع  االإنتاج  خف�س  على   2008 منذ  اتفاق  اأول  اإىل 
م�ساركة بع�س املنتجن خارج املنظمة بينهم رو�سيا 

يف اتفاق اخلف�س.
ب�ساأن  القرار  الكرملن  �سيتخذ  املطاف  نهاية  ويف 
يكون  وليين  التمديد  �ستدعم  رو�سيا  كانت  اإذا  مييا 
تغيري  لكن  م�سموعة.  كلمة  اخلا�سة  النفط  ل�ركات 
اأ�سعار  ارتفاعات  اأن  على  اأويل  موؤ�ر  ال�ركات  راأي 

النفط خففت من حدة املعار�سة لتخفي�سات االإنتاج 
النفط  اأ�سعار  فيه  تظل  الييذي  الوقت  ويف  العاملية. 
حتت ال�سغوط قالت م�سادر يف اأوبك لرويرز خال 
م�ساركة  ا�ستمرار  ي�ستلزم  االأمر  اإن  احلايل  االأ�سبوع 
رو�سيا وغريها من املنتجن امل�ستقلن يف املبادرة 
كي يتم متديد اأجل االتفاق اإىل ما بعد يونيو حزيران.
احلكوميتان  الرو�سيتان  النفط  �ركتا  وتتحمل 
رو�سنفت وجازبروم نفت اإىل جانب �ركة لوك اأويل 
يف  االإنييتيياج  تخفي�سات  من  االأكييرب  القدر  اخلا�سة 
برميل  األف   160 اإنتاجها  رو�سيا  وخف�ست  رو�سيا. 
يوميا بحلول منت�سف مار�س اآذار مقارنة مع خف�س 
م�ستهدف بواقع 300 األف برميل يوميا واملتوقع اأن 

يتم بحلول نهاية اأبريل ني�سان.
وكان وحيد الكبريوف الرئي�س التنفيذي ل�ركة لوك 
االأ�سبوع  للنفط يف رو�سيا قال  اأكرب منتج  اأويل ثاين 

قي  التخفي�سات  ا�ستمرار  املائم  من  اإن  املا�سي 
الوقت الذي طرح فيه االتفاق اأوىل ثماره.

يف  موقفه  عن  حتوال  الكبريوف  ت�ريحات  ومتثل 
العام املا�سي حن قال اإن اإبرام رو�سيا اأي اتفاق مع 

اأوبك غري ذي جدوى.
النفط  �ركات  اإحييدى  وهي  تاتنفت،  �ركة  وقالت 

الكربى، اإنها على اأهبة اال�ستعداد خلف�س االإنتاج.
الربيد  عييرب  لييرويييرز  تعليقات  يف  ال�ركة  وقييالييت 
االإلكروين "جاهزون خلف�س االإنتاج عند امل�ستويات 
التي توؤدي اإىل نتيجة مالية... لكن من دون االإ�رار 

باالإنتاج يف امل�ستقبل."
اإنييتيياج النفط  اإحيييدى �ييركييات  وقييالييت رو�ييسيينييفييت، 
املتو�سطة يف رو�سيا، اإنها م�ستعدة لتمديد تخفي�سات 
الرو�سية".  امل�سالح  "يخدم  هييذا  كييان  اإذا  االإنييتيياج 
االإلييكييروين  الربيد  عرب  تعقيب  يف  ال�ركة  وقالت 

اخل�سائر  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  يعو�س  باأن  "ناأمل 
الناجتة عن تخفي�سات االإنتاج."

وكان وزير النفط الرو�سي األك�سندر نوفاك قال اإن من 
ال�سابق الأوانه حتديد ما اإذا كان ينبغي متديد االتفاق 
ني�سان  اأبريل  يف  و�سوحا  �سيزداد  االأمر  اأن  م�سيفا 

ومايو اأيار قرب املوعد النهائي التخاذ القرار.
وامتنعت وزارة الطاقة الرو�سية عن التعليق. ومل يرد 
دميري بي�سكوف املتحدث با�سم الكرملن على طلب 

من رويرز للتعقيب.
الرو�سيتان  اليينييفييط  �ييركييتييا  كييانييت  الييبييداييية  ويف 
ترف�سان  نفط  وجييازبييروم  رو�سنفت  احلكوميتان 
فيه  تخططان  كانتا  الذي  الوقت  يف  االإنتاج  خف�س 
لزيادته. لكن ال�ركتن التزمتا باخلف�س عقب �سدور 

اأمر من الرئي�س فادميري بوتن.
عن  اأنباء  من  الرغم  على  النفط،  اأ�سعار  وتراجعت 

خلف�س  اأ�سهر  �ستة  مدته  اتفاق  متديد  تدعم  اأوبك  اأن 
تنامي  من  امل�ستثمرين  قلق  ا�ستمرار  مع  االإنييتيياج 
ما  ح�سب  املخزونات.  وارتفاع  االأمريكي  االإنتاج 

اأوردت رويرز.
وكانت االأ�سعار حتولت اإىل االرتفاع ملدة وجيزة بعد 
تدر�س  املنظمة  اإن  اأوبييك  مبنظمة  م�سادر  قالت  اأن 
متديد التخفي�سات لت�سمل الن�سف الثاين من 2017.

االأخرية  اأيام  الع�رة  الطفرة منطا ظهر يف  وحتاكي 
بعد اأن �سهدت تراجعات ال�سوق خروج م�ساربن كبار 
ا�ستمرار  االأ�سعار بعد  ارتفاع  من مراكز مراهنة على 
املرتفعة الأ�سابيع. حاول اخلام عدة  اأرقام املخزون 
مرات االنتعا�س بعد تراجعه ع�رة باملئة قبل اأ�سبوع 

ون�سف لكن املكا�سب ظلت وجيزة بوجه عام.
تقلي�س  امل�ستثمرون  يوا�سل  اأن  املحللون  ويرجح 
املنتجن  بيين  الييتييفيياوؤل  بفعل  الييدائيينيية  املييراكييز 

�سيبطل  ما  احلفر  اأن�سطة  يزيدون  الذين  االأمريكين 
جزئيا اأثر حماوالت اأوبك خف�س املعرو�س.

اأجن كابيتال يف نيويورك  وقال جون كيلدوف من 
املطردة  للزيادة  ي�ستجيب  زال  ما  النفط  اأن  "اأعتقد 
تراجع  اأن زخم  واإدراك  االأمريكية  احلفارات  يف عدد 
يف  امل�ساربة  مراكز  تعديل  بفعل  يتنامى  االأ�سعار 

ال�سوق".
لكنها هبطت  ارتفاعا حمدودا،  النفط  اأ�سعار  و�سجلت 
ب�ساأن  املخاوف  ا�ستمرار  مع  اأ�سبوعي  اأ�سا�س  على 

فائ�س املعرو�س من اخلام.
وظل النفط يراجع الأكرث من اأ�سبوعن بعد �سل�سلة من 
تقارير املخزونات االأمريكية ت�سري اإىل اأن تخفي�سات 
االإنتاج التي نفذتها منظمة البلدان امل�سدرة للبرول 
وفييرة  تقلي�س  يف  املييرجييو  االأثييير  حتقق  ال  )اأوبيييك( 

االإمدادات العاملية.

نمو أنشطة أعمال منطقة اليورو بأسرع وتيرة 
في نحو 6 سنوات

اأظهيير م�سح ن�رت نتائجه، اأن اأن�سطيية االأعمال يف منطقة اليورو منت 
باأ�ييرع وتييرية يف نحو �ست �سنييوات يف نهاية الربييع االأول من العام 

لتلبي الطلب املتنامي على الرغم من الزيادات الكبرية يف االأ�سعار.
وارتفعييت القراءة االأولية ملوؤ�يير اآي.اإت�س.اإ�س ماركت املجمع ملديري 
امل�سريييات، والذي يعد موؤ�را جيدا للنمو، اإىل 56.7 نقطة يف مار�س 
اآذار ميين 56.0 يف فرباير �سباط. وهذه اأعلى قييراءة منذ اأبريل ني�سان 

اإىل النمو. اأي قراءة فوق اخلم�سن  2011. وت�سري 
وفاقييت القراءة جميع التوقعات يف ا�ستطيياع اأجرته رويرز وخالفت 

متو�سط التوقعات بهبوط املوؤ�ر اإىل 55.8 نقطة.
و�ستكون هذه القراءة، اإىل جانب موؤ�ر فرعي يقي�س االأ�سعار املدفوعة 
والييذي ارتفييع اإىل اأعلييى م�ستوى له يف نحييو �ست �سنييوات عند 53.3 
نقطيية، مو�سييع ترحيييب ميين البنييك املركييزي االأوروبي الييذي ما زال 
ي�سييرى �سندات معظمها حكومية بقيمة 80 مليار يورو �سهريا لتعزيز 
الت�سخم. وقال كري�س وليام�سون كبري االقت�سادين لدى اآي.اإت�س.ا�س 
ماركييت "هناك منو جيد وا�سييع النطاق يف اقت�ساد منطقة اليورو، هذا 

معدل منو قوي فعا. اإنه اقت�ساد يعمل بكل قوته."
وارتفع املوؤ�يير الفرعي لاأعمال اجلديدة يف قطاع اخلدمات املهيمن 
علييى اقت�ساد املنطقة اإىل 56.2 ميين 55.6 م�سجا اأعلى م�ستوى يف 
نحييو �سييت �سنوات مبا ي�سييري اإىل اأن النمييو �سي�ستمر يف اأبريييل ني�سان. 
وقفييز موؤ�ر مديري امل�سريات الرئي�سي للقطاع اإىل 56.5 من 55.5 

م�سجا اأعلى م�ستوياته منذ اأبريل ني�سان 2011.
واأنهييى امل�سنعييون الربع االأول علييى منو مماثل ليبلييغ موؤ�ر مديري 

امل�سريييات اخلا�ييس بقطيياع ال�سناعييات التحويلية 56.2 
متجيياوزا م�ستواه يف فرباييير �سباط البالغ 55.4 وم�سجا 

اأعلى م�ستوى له يف نحو �ست �سنوات.
وكان خييرباء اقت�ساديييون ا�ستطلعييت رويييرز اآراءهم 

اأن ينخف�ييس موؤ�ييرا مديييري امل�سريييات  توقعييوا 
لقطاعييي اخلدمييات وال�سناعييات التحويلييية اإىل 

55.3 لكيين املوؤ�رييين جتاوزا اأكييرث التوقعات 
تفيياوؤال. وهبط موؤ�ر فرعييي الإنتاج امل�سانع، 

ي�ساهييم يف قراءة موؤ�يير مديري امل�سريات 
لكيين   57.3 ميين   57.2 اإىل  املجمييع، 

امل�سانع �سجلت زيادة اأكرب يف االأعمال 
املراكمة.

ويف دالليية علييى الثقيية يف االأ�سهيير 
عييدد  امل�سانييع  زادت  املقبليية 

العامليين باأ�رع وترية يف نحو 
�سييت �سنييوات. وارتفييع موؤ�ر 

ميين   55.1 اإىل  التوظيييف 
54.3. ميين ناحية اأخرى 

اأظهيير ا�ستطيياع ن�رت 
يييوم اجلمعة  نتائجييه 

القطيياع  ن�سيياط  اأن 
االأملاين  اخلا�ييس 

باأ�ييرع  منييا 
يف  وتييرية 

نحو �ست �سنوات يف مار�س اآذار مدفوعا اأ�سا�سا بقوة الطلب على ال�سلع 
امل�سنعة من الواليات املتحدة وال�سن وبريطانيا وال�رق االأو�سط.

وت�سييري القييراءة اإىل اأن النمييو يف اأكييرب اقت�ساد اأوروبييي �سيت�سارع يف 
الربييع املقبل. وزادت القييراءة االأولية ملوؤ�ر ماركييت املجمع ملديري 
امل�سريييات يف اأملانيييا، والييذي يتتبييع اأن�سطيية قطاعييي ال�سناعييات 
التحويلييية واخلدمييات اللذييين ي�سكان اأكييرث من ثلثييي االقت�ساد، اإىل 

57.0 نقطيية ميين 56.1 يف فرباييير �سبيياط.
وتتجيياوز القييراءة وهي االأعلييى يف 70 �سهييرا متو�سييط التوقعات يف 
ا�ستطاع اأجرته رويرز كما اأنها تفوق م�ستوى اخلم�سن الفا�سل بن 
النمو واالنكما�س. واأظهيير اال�ستطاع اأن الن�ساط يف قطاع ال�سناعات 
التحويلييية ت�سييارع اإىل اأعلى م�ستوى يف 71 �سهييرا بينما �سجل قطاع 

اخلدمات اأعلى م�ستوى للنمو يف 15 �سهرا.
ويثييري �سيناريو اخلروج من منطقة اليييورو الذي هو يف �سلب برنامج 
مارين لوبن االقت�سادي، قلقا كبريا لدى خرباء اقت�ساد وموؤ�س�سات يف 
فرن�سييا، حيث اظهييرت ا�ستطاعات الييراأي ان مر�سحة اليمن املتطرف 

�ستت�سدر الدورة االوىل من االقراع الرئا�سي.
وُيتوقييع ان تهزم زعيمة اجلبهة الوطنية يف الدورة الثانية يف ال�سابع 
من ايار/مايو لكن "احدا ال ي�ستطيع التكهن مبا �سيح�سل الننا �سهدنا 
مفاجيياآت كربى خال االنتخابات االخييرية يف العامل" كما قال جان 

لو با�سييه من احتاد املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.
ميين تراجع القييدرة ال�رائية وعجييز املوازنة والنمييو ال�سعيف، حتمل 
لوبن اليورو م�سوؤولية كل امل�ساكل وتدافع عن "الوطنية االقت�سادية". 
وقالييت اخلمي�ييس "ان اال�سعييار ارتفعت ب�سييكل كبري عنييد االنتقال اىل 

اليورو لكن مت الت�سر على هذا الواقع".
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