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حركة األسهم أرامكو السعودية تبحث المشاركة 
في مشروع للتكرير بالهند

إلغاء ثلث الرحالت الجوية في المطارات 
الفرنسية بسبب اإلضراب

إلغاء ثلث الرحالت الجوية في المطارات 
الفرنسية بسبب اإلضراب

الصين تشهد األيام األخيرة للعملة 
النقدية الورقية

الدوالر يصعد والليرة التركية تهبط 
واإلسترليني يتعافى

ك�سف الرئي�س التنفي��ذي ل�رشكة اأرامكو ال�سعودية 
م. اأم��ن النا���رش عن اإج��راء مباحث��ات، و�سفها 
باجل��ادة م��ع عدد من ���رشكات التكري��ر الهندية، 
واأع��رب ع��ن الأم��ل يف تو�سلها اإىل اتف��اق ب�ساأن 
م�رشوع م�سرتك بحلول العام القادم، يف حوار مع 
»رويرتز« خالل منتدى الهند للطاقة الذي تنظمه 
�سريا وي��ك يف نيودلهي. وقال النا���رش: اأنا مهتم 
بال�ستثم��ار يف قط��اع اأن�سطة امل�س��ب يف الهند، 
ال��ذي ي�سم��ل التكري��ر والبرتوكيماوي��ات وبي��ع 
الوق��ود بالتجزئة، مبا يف ذلك الزي��وت. واأو�سح، 
لرويرتز مبنا�سبة تد�سن مكتب اأرامكو اآ�سيا الهند 
يف نيودله��ي اأم���س الأول �سمن �سعيه��ا لتو�سيع 
�ستزي��د ع��دد  ال�رشك��ة  اأن  الهن��د،  ح�سوره��ا يف 
موظفيها يف الهند لأربعة اأمثاله مقارنة مع العدد 
احل��ايل. واأك��د م. النا�رش، يف كلمت��ه التي األقاها 
خ��الل فعاليات املنتدى، اأن ال���رشكات ال�سعودية 

والهندي��ة يف قط��اع الطاق��ة ميك��ن اأن تفتح مًعا 
فر���س من��و جدي��دة وهائل��ة، واأن تع��زز التجارة 
والعالقات الثنائية ب��ن البلدين.  وقال: اإن روؤية 
اململك��ة 2030، وروؤية »الهند اجلديدة« ميكن اأن 
ت�ساع��د ال���رشكات يف كال البلدي��ن وعرب خمتلف 
القطاع��ات لال�ستف��ادة من فر�س النم��و اجلديدة 
والكب��رية التي �ستوفرها هذه الربامج. وتطرق يف 
كلمته لفتتاح مكتب ال�رشكة بنيودلهي، وقال ان 
الفتت��اح جاء تتويجا جلهود بذلتها ال�رشكة على 
مدى �سنوات لتعزيز �رشاكتنا مع الهند وتعميقها؛ 
وه��و بداية جديدة ملرحلة اأك��رب جتاه اأمن الطاقة 
والتنمي��ة يف الهن��د؛ وامل�ساع��دة يف تعزي��ز حجم 
التبادل التجاري ب��ن البلدين ورفع قيمته لأكرث 
م��ن 25 ملي��ار دولر امل�سجلة الي��وم. وقال وزير 
النف��ط الهن��دي دارمين��درا ب��رادان، ال��ذي افتت��ح 
املكتب: اإن ال�رشك��ة ال�سعودية مهتمة بال�ستثمار 
يف م�رشوع��ات تكري��ر يف ب��الدي، واإنه��ا �ستاأتي 

قريبا جدا اإىل الهند.

تق��رر اإلغ��اء ح��وايل ثلث ع��دد الرح��الت اجلوية 
الت��ي تنطلق من املط��ارات الرئي�سي��ة يف فرن�سا 
الثالث��اء ب�سب��ب الإ���رشاب املق��رر لي��وم واح��د 
ملوظف��ي القطاع العام، احتجاج��ًا على اإجراءات 
خف�س الإنفاق احلكوم��ي. وذكرت هيئة الطريان 
امل��دين الفرن�سي��ة الي��وم اإنه��ا طالب��ت ���رشكات 
الط��ريان بخف���س ع��دد رحالته��ا يف املط��ارات 
و"اأوريل"  ديج��ول"  "�س��ارل  مث��ل  الرئي�سي��ة 
و"ني���س" و"مار�سيليا" بن�سب��ة %30 اليوم. من 
ناحيته��ا، ذكرت �رشك��ة الط��ريان الفرن�سية "اأير 
فران���س" اإنها �ست�سري كل رحالته��ا طويلة املدى 

املق��ررة من مطاري "�سارل ديج��ول" و"اأوريل"، 
يف حن �ست�س��ري حوايل %75 فقط من رحالتها 
ق�سرية ومتو�سطة املدى. وذكرت �رشكة الطريان 
منخف���س التكالي��ف "اإي��زي جيت" اأنه��ا تتوقع 
تاأخ��ري واإلغ��اء عدد م��ن رحالتها، واأنه��ا �ستبلغ 
العم��الء بالإلغ��اءات والتاأخ��ريات مبا���رشة. من 
ناحيتها، ذكرت نقابة معلمي املرحلة البتدائية 
يف فرن�س��ا اأن ح��وايل ن�س��ف معلم��ي املدار���س 
يف فرن�س��ا �سارك��وا يف الإ���رشاب. كانت قرارات 
احلكوم��ة بتحمي��ل موظف��ي الدول��ة رات��ب اليوم 
الأول م��ن اأي اإج��ازة مر�سي��ة يح�سل��ون عليه��ا 
وتقلي���س املزاي��ا الجتماعي��ة للموظف��ن، ق��د 

اأثارت غ�سب النقابات العمالية يف فرن�سا.

تق��رر اإلغ��اء ح��وايل ثلث ع��دد الرح��الت اجلوية 
الت��ي تنطلق من املط��ارات الرئي�سي��ة يف فرن�سا 
الثالث��اء ب�سب��ب الإ���رشاب املق��رر لي��وم واح��د 
ملوظف��ي القطاع العام، احتجاج��ًا على اإجراءات 
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ناحيته��ا، ذكرت �رشك��ة الط��ريان الفرن�سية "اأير 
فران���س" اإنها �ست�سري كل رحالته��ا طويلة املدى 
املق��ررة من مطاري "�سارل ديج��ول" و"اأوريل"، 
يف حن �ست�س��ري حوايل %75 فقط من رحالتها 
ق�سرية ومتو�سطة املدى. وذكرت �رشكة الطريان 
منخف���س التكالي��ف "اإي��زي جيت" اأنه��ا تتوقع 
تاأخ��ري واإلغ��اء عدد م��ن رحالتها، واأنه��ا �ستبلغ 
العم��الء بالإلغ��اءات والتاأخ��ريات مبا���رشة. من 
ناحيتها، ذكرت نقابة معلمي املرحلة البتدائية 

 
خل�س��ت اإح��دى الدرا�س��ات املالي��ة اأن العملة 
النقدي��ة الورقي��ة الي��وم باتت تعي���س يف اأيامها 
الأخ��ري، بخا�سة يف الأ�سواق الكب��رية مثل ال�سن، 
حيث اأ�سبح لدى الأ�سخا�س اأكرث من طريق لدفع ثمن 
اخلدم��ات واملنتجات بعيداً عن العملة الورقية. واأ�سارت 
درا�س��ة ن�رشها موقع "فيوتوري��زم" الأمريكي اإىل اأن الدفع 
ع��ن طريق ال�"كا�س" بات اأقرب اإىل �سيء من املا�سي. ونقلت 
الدرا�س��ة اأن الع��ام املا�سي �سهد ت�ساعف ع��دد معامالت الدفع 
الت��ي جت��رى عن طري��ق الهات��ف املحم��ول لت�س��ل اإىل 5 تريليون 
دولر اأمريك��ي. وتعك�س الأرق��ام امل�ستقاة من الأ�سه��ر الثالث الأوىل 
م��ن الع��ام احلايل اأن خدم��ات الدفع الإلكرتوين مث��ل "علي باي" و"وي 
ت�سات" يهيمنان على ال�سوق ال�سينية. وبح�سب الدرا�سة التي اأجرتها �رشكة 
األ اأ�س ايه" ال�ستثمارية يف هونغ كونغ، من املتوقع اأن ت�ستمر ن�سبة  "�سي 
عمليات الدفع الإلكرتوين بالرتفاع مع الوقت، واأن ت�سل قيمتها يف 2021 اإىل 
45 تريلي��ون دولر اأمريك��ي. ويعود ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإىل اأن اخلدمات الب�سيطة 
وحت��ى تلك غ��ري الأ�سا�سية، باتت تعتم��د على الدفع الإلكرتوين م��ن دون احلاجة اإىل 
النق��ود الورقية، مثل ا�ستئجار الدراجات الهوائية للتنقل، والدفع يف مطاعم الوجبات 
ال�رشيع��ة عن طري��ق الهواتف املحمولة، ب��ل اأنه يف بع�س الأماك��ن، اأ�سبح الدفع عن 

طريق ال�"كا�س" غري م�سموح به. وينظر اليوم اإىل انت�سار وقوة الهواتف الذكية بقدرتها 
عل��ى اإجراء عمليات الدفع ب�سكل �رشيع واآمن، �س��واء كان الأمر يتعلق باإر�سال الأموال 
اإىل �سدي��ق اأو دف��ع ثم��ن املنتج��ات يف املتاجر. وي��رى التقرير اأن الو�س��ول اإىل هذه 
املرحل��ة مل يكن ليتم م��ن دون قوة الدفع من ال�رشكات املالي��ة التي �ستكون م�رشورة 
مب�ساع��دة النا�س عل��ى الدفع ب�سكل �سهل واآمن و�رشيع، اإل اأن��ه من جهة ثانية �ستكون 
م�رشورة ب�سكل اأكرب مع ا�ستطاعتها، مب�ساعدة معامالت الدفع الإلكرتونية، على تعقب 
ه��ذه املعامالت التي توفر املزيد من الأ�ساليب جلم��ع البيانات لل�رشكات واملنظمات 
التي لديها م�سلحة يف تتبع �سلوك امل�ستهلك لتخ�سي�س الإعالنات والت�سويق الأف�سل 

للمنتجات اأمام الزبائن املحتملن.

 

ا�ستقر الدولر بالقرب من اأعلى م�ستوياته يف ع�رشة اأ�سابيع ، مع زيادة 
ثق��ة امل�ستثمري��ن يف اأن جمل�س الحتياطي الحت��ادي )البنك املركزي 
الأمريك��ي( �سريفع اأ�سعار الفائدة يف دي�سمرب املقبل وبعدها يف اأعقاب 
بيانات الأجور الأمريكية القوية نهاية الأ�سبوع املا�سي.وهبطت اللرية 
الرتكي��ة و�سط اإ�سارات جدي��دة على تدهور العالق��ات الدبلوما�سية بن 
اأنقرة ووا�سنطن بعد اإلقاء القب�س على موظف بالقن�سلية الأمريكية يف 
تركيا وما اأعقب��ه من تقلي�س خدمات اإ�سدار التاأ�سريات من قبل البعثة 
الأمريكي��ة يف تركي��ا، وباملث��ل م��ن قبل البعث��ة الرتكي��ة يف الوليات 
املتحدة.واأظه��ر تقرير الوظائ��ف يف القطاعات غري الزراعية بالوليات 
املتح��دة، وال��ذي يحظ��ى مبتابع��ة قوي��ة، ي��وم اجلمع��ة اأول تراجع يف 
التوظي��ف بالولي��ات املتح��دة خ��الل �سبع �سن��وات. لك��ن امل�ستثمرين 
ع��زوا ذل��ك اإىل الآثار املوؤقت��ة لالإع�س��ارات، وركزوا على اأك��رب ارتفاع 
يف الأج��ور الأمريكية منذ دي�سم��رب املا�سي.و�سجل موؤ�رش الدولر الذي 
يقي���س اأداء العملة الأمريكي��ة اأمام �سلة ت�سم �ست عم��الت رئي�سة اأعلى 
م�ست��وى منذ اأواخر يوليو عند 94.267. وانخف�س الدولر النيوزيلندي 
اإىل 0.7052 دولر اأمريك��ي، م�سج��اًل اأدن��ى م�ست��وى من��ذ 30 ماي��و. 
و�سج��ل ال��دولر النيوزيلندي يف اأحدث ق��راءة 0.7075 دولر اأمريكي 

بانخفا�س ن�سبته 0.2%.

اقتصادية أبوظبي تبحث تعزيز العالقات االستثمارية مع اليابان

اجتم��ع مع��ايل �سي��ف حمم��د الهاج��ري رئي�س 
دائ��رة التنمية القت�سادية اأبوظبي مبكتبه ام�س 
م��ع مع��ايل هريو�سيغي �سيك��و وزي��ر القت�ساد 
والتجارة وال�سناع��ة الياباين الذي يزور الدولة 
حاليًا على راأ�س وفد رفيع امل�ستوى بهدف بحث 
�سب��ل تعزيز التعاون القت�س��ادي وال�ستثماري 

امل�سرتك بن اإمارة اأبوظبي واليابان.
التع��اون  مناق�س��ة  الجتم��اع  خ��الل  وج��رى 
امل�س��رتك يف جمال ال�ستثمار وقطاع ال�سناعة، 
وذل��ك م��ن خ��الل بح��ث �سب��ل تعزي��ز الفر���س 
ع��دد  يف  الياباني��ة  لل���رشكات  ال�ستثماري��ة 
م��ن القطاع��ات القت�سادي��ة باإم��ارة اأبوظب��ي 
بالإ�سافة اإىل توف��ري الدعم والرتويج للم�ساريع 

ال�سغرية واملتو�سطة بن كال اجلانبن.
كم��ا بح��ث الهاج��ري والوزي��ر الياب��اين نتائج 
اأبوظب��ي  ملجل���س  اخلام�س��ة  ال��دورة  اجتم��اع 
الياب��ان القت�س��ادي التي عق��دت يف العا�سمة 
الياباني��ة طوكيو يف 19 يولي��و املا�سي والتي 
متخ�س عنها ت�سكيل فريق عمل م�سرتك لت�سهيل 
تنفي��ذ امل�ساري��ع �سمن ف��رق العم��ل املن�سوية 
حت��ت املجل���س واملعني��ة يف قطاع��ات ال�سحة 
والطاق��ة والتعليم ونق��ل التكنولوجيا واملعرفة 

القت�سادية.
واأكد اجلانبان حر�سهما على تفعيل وتطوير دور 
جمل�س اأبوظب��ي اليابان القت�س��ادي يف تعزيز 
م�ست��وى العالق��ات القت�سادي��ة ب��ن اجلانبن 
وخا�س��ة امل�ساريع ال�ستثمارية املتاحة يف كل 
م��ن اأبوظبي واليابان، وذل��ك ملوا�سلة م�ساعيه 

الرامية اإىل تعزيز العالقات القت�سادية وتنمية 
التب��ادل التجاري واخلدمات وال�ستثمارات بن 

البلدين.
واأك��د مع��ايل �سي��ف الهاج��ري رئي���س الدائ��رة 
حر���س حكوم��ة اإم��ارة اأبوظب��ي عل��ى موا�سلة 
عالقاته��ا  تعزي��ز  اإىل  الرامي��ة  م�ساعيه��ا 
القت�سادي��ة م��ع الياب��ان، والتي تع��د اأحد اأهم 
�رشكائه��ا ال�سرتاتيجي��ن يف املنطقة مو�سحا 
اأهمي��ة ت�سجي��ع القط��اع اخلا���س يف البلدي��ن 
ال�سديق��ن للم�ساهمة يف تعزيز ه��ذه العالقات 
م��ن خالل بناء �رشاكات ا�سرتاتيجية مبنية على 
امل�سالح امل�سرتكة مبا يحقق اأهداف وطموحات 

قيادتي البلدين ال�سديقن.
وقال معاليه »اإننا يف اإمارة اأبوظبي وبتوجيهات 
قيادتنا الر�سيدة مقبلون على مرحلة جديدة من 

بناء اقت�س��اد ي�ستند على التكنولوجيا واملعرفة 
مب��ا يحقق ال�ستدامة يف خمتلف القطاعات غري 
النفطي��ة، وذلك ترجمة لأهداف ومرتكزات روؤية 
اأبوظب��ي القت�سادية 2030 والتي تعد الركيزة 
الرئي�س��ة نحو فتح اآفاق اأو�س��ع من ال�ستثمارات 
النوعي��ة التي ت�ستهدف القطاعات ال�سرتاتيجية 
املعتمدة عل��ى التكنولوجيا والبتكار«. واأو�سح 
الهاج��ري اأهمية مث��ل هذه الزي��ارات املتبادلة 
ب��ن كب��ار امل�سوؤول��ن م��ن البلدي��ن والتي من 
�ساأنها اأن ت�سهم يف اطالع اجلانبن على اخلطط 
التنموي��ة وال�ستثمارية التي ت�ستهدفها اليابان 
واأبوظبي مما يعزز من تكامل البلدين نحو خلق 
�رشاكات فاعل��ة تبنى على امل�سال��ح امل�سرتكة 
وحتق��ق الأه��داف املرج��وة حلكومت��ي البلدين 

ال�سديقن.

م��ن جانب��ه، اع��رب وزي��ر القت�س��اد والتجارة 
وال�سناع��ة الياباين ع��ن �سعادته بزي��ارة دولة 
الإم��ارات عق��ب انعق��اد اأعمال اجتم��اع جمل�س 
اأبوظب��ي اليابان القت�س��ادي يف طوكيو بهدف 
حج��م  تعزي��ز  يف  خمرجات��ه  تنفي��ذ  متابع��ة 
ال�ستثم��ارات وامل�ساريع امل�سرتكة بن اأبوظبي 
والياب��ان، وخا�س��ة تل��ك التي توليه��ا �رشكات 
القطاع اخلا�س اليابانية اهتمامًا كبرياً ورغبة 
يف تنفيذه��ا م��ع القط��اع اخلا���س يف اإم��ارة 

اأبوظبي.
مت  الت��ي  املو�سوع��ات  لكاف��ة  دعم��ه  واأك��د 
مناق�سته��ا يف طوكيو موؤخراً مبا يعك�س اهتمام 
حكوم��ة بالده يف تعزي��ز عالقاتها القت�سادية 
م��ع اإم��ارة اأبوظب��ي يف ع��دد م��ن القطاع��ات 
ال�سرتاتيجية ومن اأهمها التكنولوجيا املتقدمة 

والطاقة وال�رشكات ال�سغرية واملتو�سطة.
ح���رش الجتم��اع عب��د اهلل الدرمك��ي الرئي���س 
البلو�س��ي  ورا�س��د  ل�سن��دوق خليف��ة  التنفي��ذي 
الرئي�س التنفيذي ل�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية 
الرئي���س  الظاه��ري  �س��امل  املهند���س جم��ال  و 
التنفي��ذي ل�رشكة �سناعات وممثل��ون عن �سوق 

اأبوظبي العاملي و�رشكة الحتاد للطريان.
ي�س��ار اإىل اأن اإجمايل حج��م التجارة البينية غري 
النفطي��ة ب��ن اأبوظب��ي واليابان بلغ م��ع نهاية 
الع��ام 2016 نح��و 9 ملي��ارات و138 مليون��ًا 
و150 األ��ف درهم موزعة عل��ى نحو 9 مليارات 
و81 مليون دره��م واردات اأبوظبي من اليابان 
و50 مليونًا و311 األف درهم �سادرات اأبوظبي 
غري النفطية اإىل اليابان و6 مالين و573 األف 

درهم اإعادة ت�سدير من اأبوظبي اإىل اليابان.

"نوبل" االقتصاد لألميركي ريتشارد ثالر

ف��از عامل القت�ساد الأمريكي ريت�سارد ثال��ر، بجائزة نوبل القت�ساد لعمله 
الرائد يف ردم الهوة بن القت�ساد وعلم النف�س. واأعلنت جلنة حتكيم جائزة 
»نوبل« يف بيان، اأن ثالر اأظهر كيف توؤثر بع�س ال�سفات الب�رشية، مثل حدود 
العقالنية والتف�سيالت الجتماعية، »يف �سكل منهجي على القرارات الفردية 
وتوجه��ات ال�سوق«. وقالت اللجنة اإن »نتائج��ه التجريبية والأبعاد النظرية 
الت��ي تو�س��ل اإليه��ا، لعب��ت دوراً فاعاًل يف خلق جم��ال القت�س��اد ال�سلوكي 
اجلدي��د والذي يتو�سع ب�رشع��ة، والذي كان له تاأثري كبري يف عدد من نواحي 
البح��وث القت�سادي��ة وال�سيا�سة«. وقال ثالر للجن��ة يف ات�سال عرب الدائرة 
املغلق��ة اأن��ه »�سعيد باجلائزة«. وق��ال ممازحًا: »لي�س علي بع��د الآن مناداة 

زميل��ي يوجن فاما بروفي�سور فاما يف ملعب الغولف«، يف اإ�سارة 
اإىل زميله يف جامعة �سيكاغو، والذي فاز بجائزة نوبل القت�ساد 

عام 2013. وبفوزه باجلائزة، ح�سل عامل القت�ساد الأمريكي 
على 9 مالي��ن كرونة )1،1 ملي��ون دولر(. وثالر بروفي�سور 

يف »جامع��ة �سيكاغ��و« الت��ي لها تاريخ طويل م��ع اجلائزة، 
فاأك��رث م��ن ثل��ث املر�سحن ال���79 للفوز بنوب��ل القت�ساد 

حت��ى الآن، علم��اء اقت�ساد تابعون للجامع��ة. وظهر ثالر 
يف فيل��م »ذا بيغ �س��ورت« )العجز الكبري( ال��ذي يتناول 

انهيار ال�سوق العقارية والرهن العقاري الذي اأدى عام 
2008 اإىل الأزم��ة املالي��ة العاملية. وفاز باجلائزة 

الع��ام املا�سي الربيط��اين- الأمريكي اأوليفر هارت 
نظري��ة  �ساحب��ا  هول�س��رتوم،  بنغ��ت  والفنلن��دي 

العقد الت��ي �ساهمت يف و�س��ع �سيا�سات التاأمن 
وتنظي��م دفع روات��ب املديرين. وتتمي��ز جائزة 
القت�س��اد ع��ن غريه��ا م��ن جوائز نوب��ل باأن 

امل���رشف املركزي ال�سويدي هو الذي اأطلقها 
ع��ام 1968، بينم��ا اأطلق اجلوائ��ز الأخرى 

الع��امل ال�سويدي األفرد نوب��ل عام 1895. 
ُيذك��ر اأن اجلائ��زة ُمنح��ت ع��ام 2015 
للربيط��اين- الأمريك��ي اآنغ���س ديتون، 

تقديراً لبحوثه عن »ال�ستهالك والفقر 
والرفاهي��ة«، ويف 2014 للفرن�س��ي 

جان تريول تقدي��راً ل� »حتليله قوة 
ال�س��وق وتنظيمها«، وعام 2013 

لالأمريكين يوجن فاما ولر�س 
بي��رت هان�س��ن وروب��رت �سيل��ر 

الأ�س��واق  ح��ول  لأعماله��م 
 2012 املالي��ة، ويف ع��ام 
روث  الف��ن  لالأمريكي��ن 

لأعمالهما  �سابلي،  ولويد 
طريق��ة  اأف�س��ل  ح��ول 

العر�س  ب��ن  للتوفيق 
ال�س��وق،  والطل��ب يف 

يف  تطبيق��ات  م��ع 
الأع�س��اء  من��ح 

وف��از  والتعلي��م. 
ة  ئ��ز جلا با
 2011 ع��ام 

الأمريكي��ان 

توما���س جي �سارجنت وكري�ستوف��ر ايه �سيمز، لأعمالهم��ا التي اأتاحت فهم 
تاأث��ري اأحداث غري متوقع��ة اأو �سيا�سات مربجمة على املوؤ�رشات القت�سادية 
الكلية، بينما فاز بها عام 2010 الأمريكيان بيرت داميوند ودايل مورتن�سن 
والربيط��اين- القرب�س��ي كري�ستوف��ر بي�ساريد���س، مل�ساهمته��م يف حت�سن 
حتلي��ل الأ�سواق، اإذ ي�سعب التوفيق بن العر�س والطلب، خ�سو�سًا يف �سوق 
العم��ل. وكان��ت اإلينور اأو�س��رتوم ع��ام 2009 اأول امراأة تن��ال جائزة نوبل 
القت�س��اد، اإىل جان��ب الأمريك��ي اأوليف��ر وليام�سون، لأعمالهم��ا املنف�سلة 
التي ُتظه��ر اأن ال�رشكة وجمعيات امل�ستخدمن ه��ي اأحيانًا اأكرث فعالية من 
ال�سوق، بينم��ا فاز باجلائزة عام 2008 الأمريكي ب��ول كروغمان لأعماله 

حول التجارة الدولية.
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