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حركة األسهم الدوالر يحافظ على مكاسبه واإلسترليني 
يرتفع

اتفاق سعودي إماراتي على دراسة 
تمديد خفض إمدادات النفط

فولكسفاغن تخطط لطرح سيارات 
كهربائية بحلول 2030

قطر: تراجع البورصة إلى أدنى 
مستوى في 19 شهرًا

 متا�س��ك ال��دوالر ,الثالثاء, بعد ي��وم من تقلي�ص 
امل�ستثمرين رهانات على انخفا�سه بفعل زيادة 
عوائ��د ال�سندات االأمريكية الت��ي حققت ثاين اأكرب 

ارتفاع يومي مقابل الني هذا العام.
وزادت مراك��ز الره��ان عل��ى انخفا���ص ال��دوالر 
اإىل م�ستوي��ات قيا�سي��ة يف االأ�سه��ر االأخ��رة يف 
الوقت الذي اأدت فيه بيان��ات اقت�سادية �سعيفة 
وتغي��رات و�سيك��ة داخ��ل جمل���ص االحتياط��ي 
االحت��ادي )البنك املرك��زي االأمريكي( اإىل زيادة 
االأ�سواق رهاناته��ا على عدم احتمال رفع اأ�سعار 

الفائدة االأمريكية قريبا.
وا�ستق��ر موؤ�رش ال��دوالر, الذي يقي���ص اأداء العملة 
االأمريكي��ة مقابل �سلة ت�سم �ست عمالت رئي�سية, 
ب�سف��ة عام��ة عن��د 91.829 بع��د اأن انخف���ص 
اإىل اأدن��ى م�ست��وى يف عامني ون�س��ف العام عند 

91.011 ي��وم اجلمع��ة.
وارتف��ع املوؤ�رش يوم االثن��ني املا�سي يف الوقت 
ال��ذي زادت في��ه العوائ��د عل��ى �سن��دات اخلزان��ة 

االأمريكي��ة الأج��ل ع���رش �سن��وات مبق��دار ثم��اين 
اأك��رب  املئ��ة يف  2.125 يف  اإىل  اأ�سا���ص  نق��اط 
ارتف��اع يومي يف نحو �سهري��ن. ووا�سلت العوائد 

مكا�سبها يوم الثالثاء.
وا�ستق��ر الدوالر عند 109.57 ي��ن بعد اأن ارتفع 
1.4 يف املئ��ة يوم االثن��ني يف اأكرب ارتفاع يف 

يوم واحد منذ منت�سف يناير كانون الثاين.
وارتف��ع الي��ورو مقاب��ل ال��دوالر عن��د 1.1970 

دوالر يف التعامالت املبكرة.
ويتج��ه اجلني��ه اال�سرتلين��ي جمددا �س��وب اأعلى 
م�ستوى يف خم�سة اأ�سابيع عند نحو 1.32 دوالر 
يوم الثالثاء قبل اإعالن بيانات الت�سخم التي قد 
تدع��م مربرات تبني بنك اإجنلرتا املركزي لر�سالة 
متي��ل اأكرث اإىل زيادة اأ�سع��ار الفائدة يف توقعاته 

للفائدة التي من املقرر اأن ت�سدر هذا االأ�سبوع.
وبع��د اأن ارتف��ع اإىل اأق��ل م��ن 91 بن�س��ا للي��ورو 
للم��رة االأوىل يف نح��و �سه��ر يوم االثن��ني, ارتفع 
بن���ص   90.67 اإىل  املئ��ة  0.1 يف  اال�سرتلين��ي 
ي��وم الثالثاء كما رب��ح اأي�س��ا 0.3 يف املئة اإىل 

1.3203 دوالر.

اتف��ق وزير الطاق��ة وال�سناع��ة والرثوة 
املعدني��ة م. خال��د الفال��ح, م��ع وزي��ر 
االإمارات��ي �سهي��ل املزروع��ي,  الطاق��ة 
اتف��اق  متدي��د  درا�س��ة  اإمكاني��ة  عل��ى 
خف���ص اإم��دادات النف��ط العامل��ي بع��د 
مار���ص 2018, وذلك ا�ستن��ادا للعوامل 

االأ�سا�سية يف ال�سوق.
واأو�سحت وكالة رويرتز لالأنباء, والتي 
خ��الل  مت  االتف��اق  اأن  اخل��رب,  اأوردت 
اجتم��اع للوزيري��ن يف اآ�ستان��ة, وبحثا 
�سوق النف��ط, واأنهم��ا اأبدي��ا ارتياحهما 
جتاه حت�سن العوامل االأ�سا�سية بال�سوق.

ونقلت الوكالة ت�رشيحا عن املزروعي, 
خ��الل االجتم��اع, ذك��ر في��ه اأن �رشك��ة 
»اأدن��وك«  الوطني��ة  اأبوظب��ي  ب��رتول 
خف�ست خم�س�سات اخلام بن�سبة 10% 
خالل �سبتم��رب احلايل واأكتوب��ر املقبل, 
وق��ال: �ستبلغ ال�رشكة العم��الء وال�سوق, 
على اأ�سا�ص �سه��ري, بالتغيرات الفعلية 
جلدول ال�سح��ن �سعيا الإظه��ار ال�سفافية 
الت��زام  ب�س��اأن  امل�سداقي��ة  وتعزي��ز 

االإمارات باالإنتاج امل�ستهدف.
وارتفع��ت اأ�سع��ار النف��ط, اأم���ص, بعدما 
ناق���ص وزير الطاق��ة وال�سناعة والرثوة 
املعدنية م. خال��د الفالح احتمال متديد 
االتف��اق العامل��ي على خف���ص اإمدادات 

النف��ط بعد مار���ص 2018 م��ع نظريه 
ذك��رت  اإذ  والقازاخ�ست��اين,  الفنزويل��ي 
الوكال��ة اأن م. خال��د الفال��ح اتف��ق م��ع 
خي��ار  اأن  عل��ى  القازاخ�ست��اين  نظ��ره 
متديد جهود اإعادة التوازن لل�سوق �ستتم 

درا�سته يف الوقت املنا�سب.
و�ساع��دت اأنب��اء املحادثات ي��وم االأحد 
عل��ى تبديد اأث��ر ال�سغ��وط النزولية على 
اأ�سعار النف��ط و�سط خماوف من احتمال 
ت���رشر الطلب عل��ى الطاقة ب�س��دة جراء 

االإع�سار اإرما وتبعاته.
وقط��ع االإع�س��ار التي��ار الكهربائي عن 
نح��و اأربع��ة مالي��ني من��زل و�رشكة يف 
فلوري��دا ي��وم االأح��د. ومن املتوق��ع اأن 
ترتاج��ع قوت��ه لي�سبح عا�سف��ة مدارية 
على �سم��ال فلوريدا اأو جن��وب جورجيا 

يف وقت الحق.
العق��ود  يف  االأمريك��ي  اخل��ام  وارتف��ع 
االآجل��ة ت�سلي��م اأكتوبر 41 �سنت��ا, اأو ما 
دوالر   47.89 اإىل   ,0.9% يع��ادل 
للربمي��ل بحلول ال�ساعة 0648 بتوقيت 
ي��وم   3.3% هب��ط  بعدم��ا  جرينت���ص 

اجلمعة.
وارتف��ع خ��ام القيا���ص العامل��ي مزي��ج 
برن��ت يف عق��ود نوفم��رب 30 �سنت��ا, اأو 
للربمي��ل  دوالر   54.08 اإىل   ,0.6%
بعدم��ا انخف�ص عن��د الت�سوي��ة ال�سابقة 

.1.3%

 
اأعلن��ت �رشكة فولك�سفاغ��ن االأملانية 
ل�سناع��ة  �رشك��ة  اأك��رب  تع��د  والت��ي 
ال�سي��ارات يف الع��امل من حي��ث املبيعات 
اأنها تخطط الإنت��اج 80 طرازا من ال�سيارات 

الكهربائية اجلديدة.
واأو�سحت ال�رشكة اأن ال�سيارات اجلديدة �ستحمل 
العالم��ات التجاري��ة املتنوع��ة للمجموعة بحلول 
2025 وذلك بزيادة من 30 طرازا عن خطط ال�رشكة 

ال�سابقة.
ومتتل��ك ال�رشكة العالم��ات التجارية لع��دة خطوط اإنتاج 

عاملية منها �سيات و�سكودا.
وتع��د فولك�سفاغن اأول �رشكة اإنتاج �سيارات �سخمة تعلن عن 
نيته��ا اقتحام �سوق ال�سيارات الكهربائي��ة على م�ستوى االإنتاج 

الهائل.
واأك��دت ال�رشك��ة اأنها تكث��ف جهودها للتح��ول اإىل �س��وق ال�سيارات 
الكهربائي��ة با�ستثم��ار م��ا يزيد ع��ن 24 مليار دوالر يف ه��ذا امليدان 
به��دف اإنتاج �سي��ارات عدمية االنبعاثات بحل��ول 2030 لتناف�ص �رشكة 

تي�سال يف هذه ال�سوق ال�سخمة.

وقال��ت ال�رشك��ة االأملاني��ة يف وق��ت �ساب��ق اإنه��ا �ستنفق اأكرث م��ن ع�رشة 
مليارات يورو بحلول 2025 لالجتاه اإىل �سوق ال�سيارات الكهربائية.

واعرتف��ت فولك�سفاغ��ن قب��ل عامني بالتحاي��ل على اختب��ارات انبعاثات 
الدي��زل يف الوالي��ات املتحدة مم��ا �سبب خ�سائ��ر �سخمة لل�رشك��ة واأ�رش 

ب�سمعتها.
وقبل عدة اعوام من ذلك كانت ال�رشكة ت�سر بخطى بطيئة يف خطط اإنتاج 

ال�سيارات الكهربائية وتكنولوجيا القيادة الذاتية.
لك��ن ف�سيحة التالعب مبعدل االنبعاث��ات دفعت ال�رشكة لالإ�رشاع باتخاذ 

قرار التحول اال�سرتاتيجي.
وكان��ت امل�ست�س��ارة االملاني��ة اأجني��ال م��ركل ق��د طالب��ت قط��اع اإنتاج 
ال�سي��ارات يف البالد با�ستعادة ثقة العمالء بعد ه��ذه الف�سائح التي نالت 

عدة �رشكات كربى.
واأك��د هرال��د كروغر املدير العام ل�رشكة بي اإم دبلي��و االأملانية اأنه يعتقد 
اأن ال�س��وق العامل��ي لل�سيارات �سيمر قريب��ا بفرتة االنتق��ال اإىل ال�سيارات 
الكهربائي��ة لكن �ستبقى هناك حاج��ة ل�سيارات تعمل مبحركات االحرتاق 

الداخلي لفرتة ما قبل اأن ي�سبح من املمكن التخلي عنها نهائيا.
وتط��رح �رشكة بي اإم دبليو قريب��ا اأول �سيارة كهربائية من اإنتاجها وهي 

ممن طراز ميني ويتم جتميعها يف مدينة اأوك�سفورد الربيطانية.
كم��ا اعلنت �رشك��ة مر�سيد�ص اأي�سا انها �ستطرح �سي��ارات كهربائية قريبا 

يف االأ�سواق. 

وا�سل��ت البور�سة القطرية اجتاهها النزويل يف التعامالت املبكرة الثالثاء, 
بع��د هبوط اأ�سهم البن��وك. وكانت وكالة �ستاندرد اآند ب��ورز عدلت التوقعات 
امل�ستقبلي��ة لبن��ك قطر الوطني, وم���رشف قطر االإ�سالم��ي, اإىل �سليبة الليلة 
املا�سي��ة.  ويتفق ذلك مع تعدي��ل الوكالة النظرة امل�ستقبلية للدين ال�سيادي 
القط��ري اإىل �سلبي��ة يف اأواخر اأغ�سط���ص )اآب(. وما زالت تل��ك االأنباء ت�سغط 
عل��ى اأ�سهم البن��وك الثالثاء. ونزل �سهم بنك قط��ر الوطني %1.2 وم�رشف 
قطر االإ�سالمي 1.1 %, ما �ساهم يف هبوط املوؤ�رش القطري %1.1  اإىل اأقل 

م�ستوى يف 19 �سهراً.
وت���رشر اقت�ساد قط��ر من مقاطع��ة دول عربية جم��اورة للدوحة يف يونيو 
)حزي��ران(.  ورغم اأن حكومة البل��د الرثي لديها على ما يبدو موارد اأكرث من 
كافي��ة لتج��اوز العقوبات, تتحمل البنوك ُكلفة متوي��ل اأعلى, مع �سحب دول 

اأخرى ودائعها, وقرو�سها.
وباع م�ستثمرون عرب االأ�سهم القطرية فور فر�ص املقاطعة, ويبدو اأن موجة 

البيع اكتملت اإىل حد بعيد. 
غ��ر اأن بع���ص امل�ستثمرين االأجان��ب االآخرين اجتهوا للبي��ع يف االأ�سبوعني 

االأخرين, بعد خيبة االأمل يف احلل ال�سيا�سي.
وارتفع موؤ�رش دبي 0.1 %, واأبوظبي %0.4, بعد تعايف �سهم بنك اأبوظبي 

االأول, اأكرب بنوك االإمارات 1.5%. 

50% نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية في موقع إكسبو 2020

ك�سف اأحمد اخلطيب نائب رئي�ص التطوير والت�سليم 
العق��اري يف اإك�سبو 2020 دبي, اأن معدل االإجناز 
يف اأعمال البني��ة التحتية يف موقع اإك�سبو 2020 
ت�س��ل اإىل اأك��رث م��ن %50, م�س��را اإىل اأن��ه �سيتم 
االنتهاء من اأعمال البنية التحتية قبل نهاية العام 
الق��ادم. وق��ال اخلطي��ب يف ت�رشيح��ات �سحفية 
على هام���ص امل�ساركة يف معر���ص �سيتي �سكيب, 
اإنه �سيت��م فتح املجال للدول الت��ي ترغب يف بناء 
اأجنحته��ا الوطني��ة يف العام املقبل بع��د االنتهاء 
من جتهيز قط��ع االأرا�سي املخ�س�س��ة لها, م�سرا 
اإىل اأن هن��اك نح��و 12 دول��ة اأك��دت رغبته��ا يف 
بن��اء اأجنحة حتى االآن م��ن اأ�سل 120 دولة اأبدت 

رغبته��ا يف امل�ساركة. واأو�س��ح اخلطيب اأن اأعمال 
االإن�س��اء والتجهي��ز ملعر���ص اك�سب��و 2020 ت�سر 
وفق اجلدول الزمني, متوقع��ًا اأن انتهاء الدول من 
بن��اء اأجنحتها الوطنية قب��ل انطالق احلدث, حتى 

يتم التاأكد من جاهزية االأجنحة ال�ستقبل الزوار.
االأعم��ال  يف  الب��دء  مت  اأن��ه  اخلطي��ب  واأ�س��اف 
االإن�سائي��ة ل�ساح��ة الو�س��ل الت��ي �سيت��م االنتهاء 
منها يف اأكتوبر 2019, بالتزامن مع االنتهاء من 
ت�سليم اجلن��اح اخلا�ص بدولة االإمارات, م�سرا اإىل 
اأن موق��ع احل��دث �سيكون جاهزا ب�س��كل كامل قبل 
عام من انطالقه وبحلول 20 اأكتوبر 2019 �سوف 
يكتم��ل بن��اء املناطق الث��الث للحدث الت��ي ت�سم 
التنق��ل واال�ستدامة والفر�ص للتاأكد من جاهزيتها 
للت�سغيل ب�سكل كامل قبل احلدث, ومبا يتنا�سب مع 

ال�سمع��ة العاملية التي اكت�سبتها دولة االإمارات يف 
ا�ست�سافة االأحداث والفعاليات العاملية.

املناق�س��ات  قيم��ة  اإجم��ايل  اإن  اخلطي��ب  وق��ال 
والعقود التي مت االإعالن عنها خالل العام اجلاري 
اخلا�سة باأعمال البنية التحتية واالإن�سائية و�سلت 
اإىل نح��و 11.5 ملي��ار دره��م, م�س��را اإىل اأن��ه مت 
اإر�ساء جزء كبر من هذه املناق�سات, و�سيتم طرح 
املناق�س��ات املتبقي��ة قب��ل نهاية الع��ام اجلاري 
كم��ا �سيت��م االإعالن ع��ن مناق�سات اأخ��رى خالل 
الع��ام الق��ادم تتعل��ق باخلدم��ات واإدارة املراف��ق 
واال�ست�س��ارات. واأو�س��ح اأن��ه بالن�سب��ة ملحط��ات 
الكهرب��اء �سيت��م االنته��اء منه��ا مع نهاي��ة العام 
اجل��اري, كم��ا �سيت��م االنتهاء م��ن اأعم��ال املرتو 
يف �سه��ر مار�ص 2020. وعن �ساح��ة الو�سل قال 

اخلطي��ب اإنه مت دمج املفاهيم امل�ستدامة املتطورة 
يف ت�سميم كل من نظم الطاقة ال�سم�سية والتقليدية 
يف امل���رشوع بحيث يواكب اأف�سل املعاير الدولية 
فيما يخ�ص توفر الطاقة وم�ستوى الراحة وجودة 
توظي��ف امل�ساحة. ويغط��ي »موقع )اإك�سبو 2020 
دب��ي( م�ساح��ة تبل��غ 4.38 كيلوم��رتات مربع��ة, 
613 ملعب��ًا دولي��ًا لك��رة الق��دم,  اأو م��ا يع��ادل 
�سيخ�س���ص منه��ا كيلوم��رتان مربع��ان لالأجنحة 
واملعار���ص والفعالّي��ات وو�سائ��ل الرتفي��ه, التي 
ته��دف اإىل اإثراء جتربة ال��زوار واجلهات العار�سة 
على حد �س��واء«, الفتًا اإىل اأن��ه »مت افتتاح )جممع 
حمم��د ب��ن را�س��د اآل مكت��وم لتوا�س��ل العقول( يف 
املوق��ع, وب��ات )اإك�سب��و 2020 دب��ي( مكر�سًا يف 
الوقت احل��ايل بالكامل للتجهي��زات والتح�سرات 

الالزمة لت�سليم املوقع«.
من جهتها قالت مرجان فريدوين نائب رئي�ص اأول 
لتطوير االإرث لدى اإك�سب��و 2020 دبي, اإن الهدف 
م��ن الك�سف ع��ن م���رشوع د�سرتك��ت 2020 الذي 
�سينطل��ق بع��د اإ�س��دال ال�ست��ار على اك�سب��و 2020 
دب��ي, هو توعية املجتم��ع وامل�ستثمرين باملخطط 
امل�ستقبل��ي ملوق��ع احلدث, م�س��رة اإىل اأن املنطقة 
�ست�س��م 5 قطاعات رئي�سية. واأ�سافت اأن د�سرتكت 
2020 �ستك��ون واح��داً من اأك��رث االأماكن ات�سااًل 
عل��ى م�ست��وى الع��امل, يف موق��ع تف�سل��ه �ساع��ة 
واح��دة عن مرك��ز كل من مدينت��ي اأبوظبي ودبي, 
وبجان��ب م��ا �سي�سب��ح اأ�سخ��م مط��ار يف الع��امل, 
ومين��اء جبل علي, كما اأنه��ا �ستج�ّسد اأحدث اأمناط 
العي�ص واالأعمال الع�رشية بكل جوانبها, ف�ستجمع 

منظوم��ة  يف  والرتفي��ه  والعي���ص  العم��ل  بيئ��ات 
متكاملة تعزز التوا�سل وحتف��ز االإبداع واالبتكار.  
وقالت اإنه �سيت��م اإعادة ا�ستخدام %80 من املواد 
تنفي��ذ  دب��ي يف   2020 اإك�سب��و  امل�ستخدم��ة يف 
د�سرتكت 2020, الفتة اإىل اأنه يجري حاليا العمل 
على اإعداد الدرا�سة االقت�سادية اخلا�سة بد�سرتكت 
2020 التي �ست�سكل رافداً جديداً من روافد اقت�ساد 
دبي. و�ستحت�سن »د�سرتكت 2020« جمموعة من 
املراك��ز البحثي��ة واالأكادميي��ة والتعليمية عاملية 
امل�ست��وى, لدع��م جمتم��ع االأعم��ال في��ه, ومتكني 
ال�سب��اب واالأطف��ال. وي�سمل ذلك مرك��ز ا�ستك�ساف 
علمي��ًا )اإك�سبلوراتوري��وم(, وعدداً م��ن املوؤ�س�سات 
االأكادميي��ة واملتاح��ف واملعار���ص الفنية �سمن 

خمتلف املباين املتميزة الإك�سبو 2020 دبي.

البنك الدولي يدعو إلى "إجراءات" لتعزيز االقتصاد الفلسطيني

ق��ال البنك الدويل الثالثاء اإن من املمك��ن اتخاذ اإجراءات يف الوقت 
احل��ايل قد حت�س��ن الو�سع الق��امت لالقت�س��اد الفل�سطين��ي حتى يف 

غياب اتفاق �سالم اإ�رشائيلي فل�سطيني.
ويف تقرير جديد, قال البنك اإن اإزالة القيود اخلارجية على االقت�ساد 
الفل�سطين��ي ”ه��ي العامل االأكرث اأهمية“ يف اأي حت��ول, لكن ال�سلطة 
الفل�سطيني��ة, الت��ي تدي��ر حكم��ا ذاتيا حم��دودا يف ال�سف��ة الغربية 
املحتل��ة, يتعني عليها القي��ام بدورها لتقلي���ص البروقراطية التي 

تكبح الن�ساط التجاري.
القي��ود االإ�رشائيلي��ة عل��ى حرك��ة  اإزال��ة  اإن  ال��دويل  البن��ك  وق��ال 
الفل�سطينيني يف ما مي�سى باملنطقة )ج( يف ال�سفة الغربية املحتلة, 
حي��ث تبقي اإ�رشائيل على ال�سيطرة املدني��ة واالأمنية, قد يعزز حجم 

اقت�ساد ال�سفة الغربية مبقدار الثلث يف ثماين �سنوات.
وقال اإن حتقيق ”منو مماثل لن يكون متاحا فقط عرب و�سول اأف�سل 
اإىل املوارد ال�سحيحة املهمة, وباالأخ�ص االأر�ص واملياه, لكن اأي�سا 

اإىل م��وارد طبيعي��ة اأخرى �ست�سم��ح لل���رشكات الفل�سطينية 
باال�ستفادة من املميزات الن�سبية للمنطقة )ج( يف الزراعة 

والتعدين واأعمال املحاجر وال�سياحة“.
واملنطق��ة )ج( الت��ي حتدده��ا اتفاق��ات �س��الم موؤقت��ة 

ج��رى توقيعها يف الت�سعينيات متثل 61 يف املئة من 
اأرا�سي ال�سفة الغربي��ة, وتعزو اإ�رشائيل القيود التي 

تفر�سها عليها اإىل خماوف اأمنية.
وبح�سب البنك الدويل, فاإن اأقل من واحد يف املئة 

حاليا من املنطقة ج, املكتظة بالفعل باملباين, 
حمدد لال�ستخدام الفل�سطيني من قبل ال�سلطات 

االإ�رشائيلي��ة, يف حني من املحظ��ور ب�سدة اأو 
م��ن املمن��وع عل��ى الفل�سطيني��ني ا�ستخدام 

الن�سبة املتبقية.
واأ�س��ار التقري��ر اإىل م��ا وق��ع موؤخرا من 
حم��دودة“  لكنه��ا  م�سجع��ة  ”تداب��ر 

اأعلنته��ا اإ�رشائيلل ك��ي ت�سمح مبنطقة 
�سناعي��ة فل�سطينية وتو�سعة احلدود 

البلدية ملدين��ة قلقيلية الفل�سطينية 
اإىل املنطقة ج.

وفيم��ا يخ���ص قطاع غ��زة الذي 
تدي��ره حرك��ة حما���ص, وحيث 

حتافظ اإ�رشائي��ل وم�رش على 
�سارم��ة,  حدودي��ة  قي��ود 

ف��اإن تخفي��ف القي��ود على 
واالأف��راد  ال�سل��ع  حرك��ة 

للتج��ارة,  �سي�سم��ح 
وهي �سدي��دة االأهمية, 

البنية  بن��اء  باإع��ادة 
التحتي��ة واقت�س��اد 

القطاع بعد احلرب 
يف  دارت  الت��ي 

.2014
واأدى ال�رشاع 

غ��زة  يف 

بجان��ب انخفا�ص م�ساع��دات املانحني االأجان��ب اإىل اإبطاء متو�سط 
منو الن��اجت املحلي االإجم��ايل احلقيقي ال�سن��وي يف ال�سفة الغربية 
وقط��اع غ��زة اإىل اثن��ني يف املئ��ة يف الف��رتة بني عام��ي 2013 و 
2016. وقال البنك الدويل اإن املتو�سط انخف�ص اإىل 0.7 يف املئة 

يف الربع االأول من 2017.
القي��ود  اأن  اأ�سا�س��ي يفرت���ص  ”مبوج��ب �سيناري��و  التقري��ر  وق��ال 
االإ�رشائيلي��ة احلالي��ة �ستظل �سارية وعدم حت�س��ن االقت�ساد املحلي 
والبيئ��ة ال�سيا�سي��ة, ف��اإن م��ن املتوق��ع اأن يبلغ منو الن��اجت املحلي 
االإجمايل احلقيقي لالقت�ساد الفل�سطيني ثالثة يف املئة يف 2017: 

2.7 يف املئة يف ال�سفة الغربية واأربعة يف املئة يف غزة“.
”ينط��وي ه��ذا امل�ست��وى م��ن النم��و على رك��ود قري��ب يف الدخل 

احلقيقي للفرد وزيادة البطالة“.
وا�ستن��ادا اإىل اأرق��ام الرب��ع الثاين م��ن 2017 والت��ي ذكرها البنك 
ال��دويل, فاإن معدل البطالة يف ال�سف��ة الغربية التي ت�سم نحو 2.6 
ملي��ون �سخ�ص يبلغ 21 يف املئ��ة و44 باملئة يف قطاع غزة الذي 

يبلغ عدد �سكانه مليوين �سخ�ص.

القدس_ وكاالت 

لندن_ وكاالت   

دبي_ وكاالت 

الدوحة _ وكاالتبي بي سي _ وكاالت

أسعار
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مؤشرات 
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مؤشرات 
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