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"اإلحص��اء" :انخف��اض أس��عار المس��تهلك
بنس��بة  %0.02خ�لال ش��هر آب الماض��ي
رام الله "-األيام" :ذكر تقرير صادر عن الجهاز المركزي لالحصاء ،امس،
ان الرقم القياس���ي ألس���عار المستهلك في فلسطين س���جل انخفاضًا
طفيفًا مقداره  %0.02خالل ش���هر آب  2018مقارنة مع شهر تموز ،2018
بواقع  %0.67ف���ي قطاع غزة ،وبمقدار  %0.32ف���ي الضفة الغربية ،في
حين س���جل الرقم القياسي ألسعار المس���تهلك ارتفاعًا نسبته %0.21
في القدس.
واوضح التقرير ان الس���بب الرئيس���ي النخفاض األسعار في فلسطين
بشكل أساس���ي ،النخفاض أس���عار الخضروات الطازجة بمقدار ،%5.53
وأس���عار الدواج���ن الطازجة بمقدار  ،%5.33وأس���عار اللح���وم الطازجة
بمقدار  ،%3.05وأس���عار الخضروات المجففة بمقدار  ،%2.08وأس���عار
الفواكه الطازج���ة بمقدار  ،%0.81على الرغم من ارتفاع أس���عار البيض
بنسبة  ،%3.22وأسعار الطحين بنسبة  ،%2.08وأسعار األسماك الطازجة
بنس���بة  ،%2.08وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل
بنس���بة  ،%1.47وأس���عار الدرنيات بنسبة  ،%1.28وأس���عار المحروقات
السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة .%1.04
وعند مقارنة األس���عار خالل ش���هر آب  2018مع شهر آب  2017تشير
البيانات إلى ارتفاع الرقم القياس���ي ألس���عار المستهلك في فلسطين
بنس���بة  ،%0.63بواق���ع  %1.62في القدس ،وبنس���بة  %1.05في الضفة
الغربية ،في حين س���جل الرقم القياسي ألس���عار المستهلك انخفاضًا

مقداره  %0.74في قطاع غزة.
وبمقارن���ة البيانات لألش���هر الثمانية األولى من العام  ،2018س���جل
الرقم القياسي ألسعار المستهلك في فلسطين انخفاضًا مقداره %0.34
مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق ،بواقع  %1.39في قطاع غزة ،في
حين سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك ارتفاعًا نسبته  %0.75في
القدس ،وبنسبة  %0.12في الضفة الغربية.

الرقم القياسي على مستوى المناطق
وس���جل الرقم القياسي ألس���عار المس���تهلك في قطاع غزة انخفاضًا
مقداره  %0.67خالل ش���هر آب  2018مقارنة مع ش���هر تموز  ،2018نتج
هذا االنخفاض بصورة رئيس���ية عن انخفاض أسعار الخضروات الطازجة
بمقدار  ،%9.32وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار  ،%9.07وأسعار الدواجن
الطازجة بمقدار  ،%7.29وأس���عار الخضروات المجفف���ة بمقدار ،%5.61
وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار  ،%3.09وأسعار األرز بمقدار  ،%1.14على
الرغم من ارتفاع أس���عار السجائر المستوردة بنس���بة  ،%13.10وأسعار
األسماك الطازجة بنسبة  ،%3.12وأسعار الطحين بنسبة  ،%2.79وأسعار
البيض بنسبة  ،%2.62وأس���عار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود
للسيارات بنسبة  ،%1.22وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود
للمنازل بنسبة .%1.02

كما س���جل الرقم القياس���ي ألس���عار المس���تهلك ف���ي الضفة
الغربي���ة انخفاضًا مقداره  %0.32خالل ش���هر آب  2018مقارنة مع
ش���هر تموز  ،2018وذلك نتيجة النخفاض أسعار الدواجن الطازجة
بمقدار  ،%4.56وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار  ،%3.91وأسعار
األس���ماك الطازجة بمقدار  ،%1.02وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار
 ،%0.80على الرغم من ارتفاع أسعار البيض بنسبة  ،%3.70وأسعار
الطحين بنس���بة  ،%1.40وأسعار المحروقات الس���ائلة المستخدمة
كوقود للسيارات بنسبة  ،%1.18وأسعار الخضروات المجففة بنسبة
 ،%0.88وأس���عار المحروقات السائلة المس���تخدمة كوقود للمنازل
بنسبة .%0.84
في حين س���جل الرقم القياس���ي ألس���عار المس���تهلك ف���ي القدس
ارتفاعًا نس���بته  %0.21خالل شهر آب  2018مقارنة مع شهر تموز ،2018
وذلك نتيجة الرتفاع أس���عار الفواكه الطازجة بنس���بة  ،%7.26وأسعار
المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة  ،%7.03وأسعار
الدرنيات بنس���بة  ،%6.67وأس���عار الخضروات المجففة بنسبة ،%5.11
وأس���عار الغاز بنسبة  ،%4.55وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة ،%2.31
وأس���عار المحروقات الس���ائلة المس���تخدمة كوقود للس���يارات بنسبة
 ،%0.84وأس���عار البيض بنس���بة  ،%0.73على الرغم من انخفاض أسعار
الدواجن الطازجة بمقدار .%1.64

ش��ركات روس��ية وإيرانية تريد "حصة األسد" في إعمار سورية
دمش���ق -أ ف ب :داخل معرض دمش���ق الدولي ،تتجمع شركات من أكثر من  15دولة
تحت س���قف واحد ،بينما تستقر تلك الوافدة من روس���يا وإيران ،أبرز حلفاء الحكومة
السورية ،في مبنى مستقل ،طامحة باستثمارات ضخمة في مرحلة إعادة االعمار.
ويرفرف العلمان الروس���ي وااليران���ي أمام المبنى رقم واحد الخ���اص بالبلدين في
ّ
وتس���وق ش���ركات إيرانية لسيارات
مدينة المعارض في ضاحية دمش���ق الجنوبية.
وس���جاد يدوي ومواد بناء ،بينما تعرض ش���ركات روس���ية منتجاتها في مجال البناء
والصناع���ة والنقل والتكنولوجيا في المعرض الس���نوي الذي يأتي هذه الس���نة بعد
تمكن دمش���ق من استعادة السيطرة على مس���احات واسعة من البالد كانت خسرتها
خالل سنوات النزاع الدامي المستمر منذ .2011
قرب شاشة تعرض آخر مشاريع شركته ،يشرح المسؤول اإلقليمي لشركة المعامل
ّ
الروس���ية "ليبينا أغرو" ،رجل األعمال اللبناني-الروس���ي ليبا شحادة ،عمل شركته في
صناعة الحديد وتدوير المعادن.
ويقول لوكالة فرانس برس "ثمة تهافت وتس���ابق بين الشركات األجنبية لتستثمر
ّ
في س���ورية ،لكن لروسيا أفضلية" .ويضيف "نحن من كنا ندافع في السياسة والحرب،
ولذا نتوقع ّ
حصة األسد في االقتصاد ومرحلة إعادة اإلعمار".
ّ
وقدمت موسكو لدمشق منذ بدء النزاع دعمًا سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا قبل أن
يساهم تدخلها العسكري بدءًا من أيلول  2015في قلب موازين القوى لصالح السلطات
السورية.
على مدخل الجناح الروس���ي الذي يضم نحو خمس���ين ش���ركة ،وهو الجناح األجنبي
األكبر في المعرض ،تبدي ش���ابات أنيقات يتحدثن الروس���ية بطالقة اس���تعدادهن
للترجم���ة ألي رجل أعم���ال أو زائر يريد االستفس���ار أو التحدث مع ممثلي الش���ركات
الروسية.
ّ
ّ
ويقلب شحادة الذي يتقن اللغة الروسية ،كتيبًا يلخص نطاق عمل شركته في
تصنيع تجهيزات الري وآالت ذكية ُيس���تفاد منها في إدارة المعامل وتجهيز
مزارع الحيوانات وقوالب الصب المستخدمة في البناء .ويجزم أن "سوريا بحاجة

الى كل هذه ّ
المعدات".
ويق���ول بنبرة واثقة "لس���نا هنا لنبيع أفرادًا أو أس���واقًا صغي���رة ...منتجنا هو على
مس���توى دول وحكومات" ،قبل أن يتابع بحزم "بصراحة ووضوح ،نحن هنا لنرس���م معًا
خططًا إلعادة إعمار البالد".
ّ
ً
وعدا عن الخس���ائر البش���رية الكبرى ،خلف النزاع دمارًا هائالّ ،قدرت األمم المتحدة
كلفته الشهر الماضي بنحو  400مليار دوالر.
ّ
وشدد الرئيس السوري بشار األسد الذي باتت قواته تسيطر على نحو ثلثي مساحة
البالد ،في تصريحات أدلى بها في تم���وز ،على أن إعادة اإلعمار هي "أولى األولويات".
وأعلن مرارا أن بالده ستعتمد على دعم "الدول الصديقة" في إعادة االعمار.
خالل س���نوات النزاع ،استثمرت شركات روسية في مجاالت النفط والغاز واستخراج
المعادن في سورية .كما فازت بعقود بناء مطاحن الدقيق ومحطات ضخ المياه .وخالل
افتتاح المعرض الجمعة ،وقعت وزارة الصناعة الس���ورية مذكرة تفاهم مع نظيرتها
الروسية للتعاون خالل السنوات المقبلة.
وتش���ارك روس���يا في المعرض بوفد روس���ي يض���م ممثلين عن هيئ���ات حكومية
وصناعية وشركات بينهم آرون ليفاش���وف ،وكيل شركة "رومكس" المتخصصة ببناء
المستودعات والصوامع.
ويق���ول رجل األعمال ،وهو ف���ي األربعينات من عمره ،باللغة الروس���ية بينما ينقل
ّ
مترجم تصريحه الى العربية لفرانس برس" ،الس���وق الس���ورية جذابة لالس���تثمار"،
مضيفًا "نجد فيها نافذة وبوابة لروسيا نحو البحر المتوسط ومنه إلى أوروبا وإفريقيا".
وتس���تطيع الشركات الروسية ،وفق ليفاش���وف ،العمل أكثر من سواها في سورية،
"ألننا مطلعون مباش���رة على الوض���ع الميداني ونعرف تمامًا األرض والس���وق ،وحجم
الدمار وانتشاره".
ويشدد على أن روسيا "أثبتت نفسها ّ
بقوة في المجال الحربي الجوي وتواصل دعمها
السياسي ،وعلينا أن نستفيد من المساحة المتاحة لنا لنثبت دورنا االقتصادي".
وبحس���ب المنظمي���ن ،تش���ارك ف���ي المع���رض  23دول���ة حافظت عل���ى عالقاتها

الصينيون واألميركيون على استعداد
للتباحث مجددًا وسط حربهم التجارية
بكين  -أ ف ب :يبدي األميركيون والصينيون اس���تعدادهم لمعاودة
التباح���ث به���دف تف���ادي تصعيد في حربه���م التجاري���ة التي بدأت
تنعكس سلبا على الشركات األميركية المتمركزة لدى الخصم اآلسيوي.
وبعد أكثر من ش���هرين على فرض الدولتين رسوما جمركية مشددة
متبادلة ،تظهر مؤشرات تفيد بأن القوتين االقتصاديتين األوليين في
العالم على استعداد للتباحث مجددًا في وقت يهدد الرئيس األميركي
دونالد ترامب بتسديد ضربة أقوى للصين.
وع���رض وزير الخزانة االميركي س���تيفن منوتش���ين عل���ى الحكومة
الصينية اس���تئناف المفاوض���ات ،على ما أفاد المستش���ار االقتصادي
للبيت االبيض الري كادلو األربعاء.
وقال كادلو إن "منوتش���ين الذي هو على رأس الفريق المكلف الصين،
وجه على ما يبدو دعوة" الستئناف المحادثات ،مضيفا" :التخاطب أفضل
من عدم التخاطب ،أعتقد أن هذا أمر جيد".
وأثنت وزارة التجارة الصينية أمس ،على العرض األميركي من غير أن
توضح إذا ما كان من الممكن إجراء المباحثات في بكين أو في واشنطن.
وقال المتحدث باس���م الوزارة غاو فينغ للصحافيين إن "الصين تلقت
بايجابية الدع���وة (الى التفاوض) من جانب الوالي���ات المتحدة وترحب
بها".
وتاب���ع أن "الصين تعتبر أن تصعيد النزاع التجاري ليس في صالح أي
من االطراف" ،موضحا أن الجانبين يبحثان حاليا تفاصيل اجتماع ثنائي
محتمل.
وعزز األمل في اس���تئناف المفاوضات البورصات اآلسيوية وخصوصا
هونغ كونغ التي عادت وارتفعت أمس ،بنس���بة  %2,54بعد انكفاء لست
جلسات متتالية.
وته���دد إدارة ترام���ب بفرض رس���وم جمركية مش���ددة جديدة على
منتجات صينية مستوردة بقيمة  200مليار دوالر سنويا.
وفرضت واش���نطن خالل الش���هرين الماضيين عقوبات على  50مليار

دوالر من المنتجات الصينية المس���توردة سنويا إلى الواليات المتحدة،
ف���ردت الصين على الفور بفرض رس���وم جمركية مش���ددة على القيمة
نفسها من المنتجات األميركية.
غير أن الصين لن تتمكن من اس���تهداف  200مليار دوالر من الس���لع
األميركي���ة اإلضافية ردا على أي عقوبات أميركية جديدة محتملة ،إذ إن
وارداتها من الواليات المتحدة تقل عن صادراتها إلى هذا البلد.
وأفادت دراس���ة أجرتها غرفة التجارة االميركية في الصين ونش���رت
الخميس أن ستين في المئة من الشركات االميركية العاملة في الصين
أعلنت أنها ش���عرت بوطأة زيادة الرس���وم الجمركية من جانبي المحيط
الهادئ.
ويقوم الكثير من الش���ركات األميركية بتصني���ع بضائع في الصين
تصدرها بعد ذلك إلى الواليات المتحدة.
كم���ا تتوقع  %75من الش���ركات التي تم اس���تجوابها ف���ي التحقيق
أن تش���عر بوطأة المجموع���ة الثانية من العقوبات الت���ي يهدد ترامب
بفرضها.
وح���ذر رئيس غرفة التجارة األميركية في الصي���ن آالن بيبي ردا على
أسئلة فرانس برس بأن المخاوف المخيمة تبلبل قرارات االستثمار.
وباش���ر أكثر من ثلث الش���ركات التي ش���ملها التحقيق بنقل مراكز
إنتاجه���ا خارج الصي���ن أو الواليات المتحدة ،كما أن النس���بة ذاتها من
الشركات ترجئ أو حتى تلغي قرارات االستثمار.
وكشف التحقيق أن  %42من الشركات األميركية تؤكد تراجع مبيعات
منتجاتها لدى المس���تهلكين الصينيين ،وهو أمر يفسره بيبي بزيادة
أس���عار المنتجات أو بتخلي الصينيين عن شراء بضائع أميركية ردا على
الحرب التجارية.
وتراجعت أرباح نصف الش���ركات في الصي���ن فيما ازدادت تكاليفها
اإلنتاجية ،وكان الموظفون أول من عانى من تبعات هذا الوضع إذ عمدت
 %12من الشركات إلى خفض عدد العاملين فيها.

اجتماع أميركي  -ألماني في واشنطن
لتعزيز العالقات االقتصادية والتجارية
واش���نطن  -أ ف ب :عق���د المستش���اران االقتصادي���ان للرئي���س
األميرك���ي دونالد ترام���ب والمستش���ارة األلمانية أنغي�ل�ا ميركل
اجتماع���ًا في البيت األبيض أول من أمس ،بحثا خالله س���بل "تعزيز"
العالقات االقتصادية والتجارية بين البلدين اللذين تشهد العالقات
الدبلوماسية بينهما توترًا شديدًا.
ومنذ وصوله إلى الس���لطة في واش���نطن قبل عام ونصف العام لم
ّ
لاّ
ّ
وش���ن فيها هجومًا على ألمانيا والسياسة
يوفر ترامب مناس���بة إ
ّ
ّ
التي تتبعها مستش���ارتها ،س���واء في ما خص المس���ائل التجارية
أم مس���تويات اإلنفاق العس���كري أم تش���ريعها أب���واب البالد أمام
المهاجرين.
واألربعاء أجرى الري كودولو المستشار االقتصادي لترامب ونظيره
األلمان���ي الرس  -هندريك رولر "محادثات ّ
جي���دة" حول العديد من
ّ
"التحديات االقتصادية والتجارية" ،بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم

الرئاسة األميركية ليندسي والترز.
ّ
وأضافت في بيان فضفاض تجن���ب الغوص في فحوى المحادثات
ّ
إن الرجلي���ن "اتفق���ا على تش���جيع النمو االقتص���ادي والوصول إلى
األسواق".
وفي األش���هر األخيرة ّ
صعد ترامب من وتي���رة تهديداته ألوروبا
ّ
عموم���ًا وألمانيا خصوصًا ،إذ إنه وبعد أن فرض رس���وما جمركية على
الص���ادرات األوروبية من الفوالذ واأللمنيوم إل���ى الواليات المتحدة،
ّ
هدد بفرض رس���وم على الواردات األميركية من السيارات األوروبية،
وهو أمر من شأنه إذا ما تحقق على أرض الواقع أن ّ
يوجه ضربة قوية
لقطاع صناعة السيارات في المانيا.
ولك���ن في نهاية تم���وز ّ
توصل الرئيس االميرك���ي دونالد ترامب
ورئيس المفوضية االوروبية جان كلود يونكر إلى اتفاق على اجراءات
هدأت من ّ
ّ
حدة الخالف التجاري بين واشنطن وبروكسل.

الدبلوماسية مع دمشق ،عبر س���فاراتها ،إضافة الى  25دولة أخرى عبر وكالء وشركات
اقتصادية ،أي الدول التي قطعت عالقاتها الدبلوماسية مع دمشق أو فرضت عقوبات
اقتصادية عليها.
وتحضر إيران في المعرض عبر "خمس���ين ش���ركة 32 ،منه���ا متخصصة في إعادة
االعمار" ،وفق ما يشرح مدير الجناح اإليراني محمد رضا خنزاد لفرانس برس.
وتعم���ل بقية الش���ركات ،وفق خن���زاد ،في "مج���االت مختلفة كصناعة الس���يارات
واألدوات المنزلية وتقنيات البرمجة والسجاد اليدوي والزراعة".
وعلى غرار موس����كوّ ،قدم����ت طهران منذ ب����دء النزاع دعمًا سياس����يًا واقتصاديًا
وعس����كريًا لدمشق .وبادرت في العام  2011إلى فتح خط ائتماني بلغت قيمته حتى
اليوم  5,5مليار دوالر ،قبل أن ترس����ل مستشارين عسكريين ومقاتلين لدعم الجيش
في معاركه.
ومنح���ت ش���ركات حكومية س���ورية الش���ركات االيراني���ة حصري���ة التقديم على
مناقصات ،وفق نشرة "سيريا ريبورت" اإللكترونية.
ووقع البلدان الش���هر الماضي اتفاقية تعاون عس���كرية تنص على تقديم طهران
الدعم إلعادة بناء الجيش السوري والصناعات الدفاعية.
ّ
ّ
خل���ف طاولة صغيرة ،يجلس رج���ل األعمال مهدي قوام محدث���ًا ثالثة رجال أعمال
ّ
المتخصصة بالبناء.
سوريين عن شركته "مسكن عمران"
ويقول قوام ( 38س���نة) الذي ارتدى لباسا رس���ميا رماديا باللغة االيرانية ،بحسب
مترجمه" ،سنس���تفيد من فرصة وجود اإليرانيين هنا لنعيد بناء س���وق أقوى ونصنع
مساكن للسوريين المتضررين خالل الحرب".
ويتحدث عن "اتفاقات أولية" مع دمش���ق ّ
"لنسهل عملية إدخال المنتجات اإليرانية
الخاصة بشركتنا إلى سورية".
ويشير الى أن "سورية من البلدان القليلة التي تستقبل بضاعتنا في ظل العقوبات
األميركية" التي جددت واشنطن فرضها الشهر الماضي على طهران ،مضيفا "يجب أال
تؤثر هذه العقوبات علينا ألن العالقة بين البلدين هي عالقة شقيقين".

البورصة السعودية تنزل ألدنى مستوى
في  6أشهر وقطر تواصل الصعود
دبي  -رويترز :هبطت البورصة السعودية ألدنى مستوياتها في ستة أشهر أمس ،متخلفة عن تعاف
في األسواق الناشئة عموما ،بينما واصلت بورصة قطر صعودها مسجلة أعلى مستوى لها في  16شهرا.
وارتفع مؤش����ر ام.اس.سي.آي لألسواق الناش����ئة  1.1بالمئة ،لكن المؤشر الرئيس للسوق السعودية
أغلق منخفضا  0.6بالمئة عند  7591نقطة ،مع تجاوز الخاسرين للرابحين بواقع  107إلى .56
والمؤشر الس����عودي مرتفع خمس����ة بالمئة منذ بداية العام ،متفوقا بشكل كبير على مؤشر ام.اس.
س����ي.آي لألس����واق الناش����ئة الذي هبط  12بالمئة في الفترة نفسها ،لكن المس����تثمرين األفراد باعوا
أكثر مما اش����تروا على مدى عدة أسابيع ،بينما أصبحت المؤسسات أكثر حذرا نظرا لعدم االستقرار في
األسواق الناشئة والتوترات التجارية العالمية.
وانخفض س����هم الش����ركة الس����عودية للصناعات األساسية (س����ابك)  1.2بالمئة بينما تراجع سهم
الصحراء للبتروكيماويات  1.1بالمئة بعدما أعلنت الشركة عن إغالق طارئ إلحدى وحداتها لنحو  17يوما
بفعل انقطاعات في الكهرباء مقدرة أن ذلك قد يكلفها  23.3مليون ريال ( 6.2مليون دوالر) من األرباح.
وهوى س����هم المتوس����ط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)  7.4بالمئة بعدما صعد
في الجلستين السابقتين عقب استحقاق المساهمين للتداول في إصدار حقوق بخصم من أمس األربعاء.
لكن س����هم السعودية لصناعة الورق ارتفع  1.4بالمئة ،مع استئناف تداوله بعد توقف ليومين نظرًا
لزيادة في رأس المال.
وزاد مؤش����ر بورص����ة قط����ر  0.3بالمئة في تعام��ل�ات متواضعة ،مدعوما بصعود س����هم مس����يعيد
للبتروكيماويات  1.3بالمئة.
وارتفع السهم في األيام القليلة الماضية بفعل صعود خام برنت مقتربا من  80دوالرًا للبرميل.
وفي الكويت ،زاد مؤشر السوق األول  0.4بالمئة.
ويتخذ المؤش����ر اتجاها صعوديا منذ أس����بوعين قبيل انضمام الكويت الجزئي لمؤشر فوتسي راسل
لألس����واق الناش����ئة في  24أيلول .وتراجع المؤش����ر الرئيس للبورصة المصرية  1.2بالمئة ،تحت ضغط
ضعف أداء األس����هم العقارية ،التي تواجه ضغوطا منذ بدء اضطرابات عمالت األس����واق الناش����ئة قبل
شهر ،وهو ما قلص مجال التحرك المتاح أمام البنك المركزي لتيسير السياسة النقدية.
وكانت أس����واق اإلمارات مغلقة في عطلة عامة ،وفيما يأتي مستويات إغالق مؤشرات أسواق األسهم
العربية أمس:
السعودية ..هبط المؤشر  0.6بالمئة إلى  7591نقطة.
قطر ..زاد المؤشر  0.3بالمئة إلى  10022نقطة.
مصر ..تراجع المؤشر  1.1بالمئة إلى  15326نقطة.
الكويت ..ارتفع المؤشر  0.4بالمئة إلى  5349نقطة.
البحرين ..صعد المؤشر  0.3بالمئة إلى  1345نقطة.
سلطنة عمان ..زاد المؤشر  0.6بالمئة إلى  4559نقطة.

عوائد أذون الخزانة المصرية ألجل
 6أشهر وعام تواصل االرتفاع
القاهرة  -رويترز :أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ،أمس ،أن متوسط العائد على أذون
الخزانة ألجل ستة أشهر وعام واصل صعوده في عطاء امس.
وزاد متوس���ط العائ���د على أذون الخزانة ألجل  182يوما إل���ى 19.50بالمئة من  19.43بالمئة في
العطاء السابق ،بينما ارتفع متوسط العائد على أذون  364يوما إلى 19.30بالمئة من  19.25بالمئة.
وباع���ت مصر امس أذون خزانة ألجل  182يوما بقيم���ة 8.250مليار جنيه 459.35(مليون دوالر)
رغ���م وجود طلبات ش���راء بنحو  11.049مليار جني���ه ،في حين باعت أذون خزان���ة ألجل عام بقيمة
 13.388مليار جنيه رغم وجود طلبات شراء بنحو  15.014مليار جنيه.
وقال أحد المتعاملين في س���وق أدوات الدين لرويترز "هناك طلب عال اليوم في س���وق ما بين
البنوك وسط شح في معروض األذون ،ولذا وجدنا عروض الشراء الكبيرة اليوم في العطاء".
وبلغت اس���تثمارات األجانب في أدوات الدين الحكومي  17.1مليار دوالر منذ تحرير سعر صرف
الجنيه في تشرين الثاني  2016وحتى نهاية تموز  .2018ويقل ذلك عن مستوى  23.1مليار دوالر
المسجل في نهاية آذار .2018
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سعد :مليار دوالر سنويًا خسارة
االقتصاد جراء سماسرة تصاريح العمل
نابل���س  -وفا :أكد األمين العام التحاد نقابات عمال فلس���طين ش���اهر
س���عد ،أن االقتصاد الفلسطيني يخسر سنويا مليار دوالر ثمن ()80000
تصريح عمل يسوقها سماسرة بيع التصاريح.
جاءت أقوال سعد خالل االجتماع الجديد لألمانة العامة التحاد نقابات
عمال فلس���طين ،الذي عقد ف���ي مقر االتحاد بمدينة نابلس ،بمش���اركة
أعض���اء األمانة العامة م���ن المحافظ���ات الجنوبية عبر تقني���ة الفيديو
كونفرنس.
وعرض األمي���ن العام أمام الحضور ملخصًا لتح���ركات االتحاد المحلية
والدولية المكرس���ة لمتابعة ملف إصابات العمل ،ومنها مخاطبة منظمة
العمل الدولية واالتحاد الدولي للنقابات.
وأوص���ت األمانة العامة بض���رورة تكرار المخاطب���ات الدولية ومطالبة
منظمة العم���ل الدولية واالتحاد الدولي للنقابات بإرس���ال بعثة جديدة
لتقصي الحقائق ح���ول إصابات العمل القاتلة الت���ي أزهقت أرواح ()34
ضحي���ة من���ذ بداية الع���ام 2018م ولغاي���ة تاريخه ،وتحمي���ل الحكومة
اإلسرائيلية مس���ؤولية تلك اإلصابات ،وهي الناتجة عن ضعف إجراءات
وتدابي���ر الرقاب���ة والتفتيش ،حيث يفتش  200مفتش إس���رائيلي على
 140000منشأة عمل في إسرائيل.
وأكد شاهر س���عد وقوف عمال وعامالت فلس���طين مع وخلف القيادة
الفلس���طينية ،وعلى رأسها الرئيس "أبو مازن" التي تواجه حملة تصعيد
أميركية ظالمة ،لكنها تبذل المس���تحيل لتأمين حياة حرة كريمة ألبناء
ش���عبنا ،وخالية من الضغ���وط ُ
المذلة واإلكراه المرف���وض؛ إلجبارها على

العودة إلى المفاوضات لغايات قبول ما يعرض عليها من صفقات وخطط
سياسية مش���بوهة ،تهدف إلى تأبيد وجود االحتالل وحرمان شعبنا من
حقوقه المشروعة.
وأوص���ى أعضاء األمان���ة العامة بب���دء حملة اتصاالت ومراس�ل�ات مع
األصدقاء والحلفاء الدوليين في مضمار العمل النقابي والعمالي ،لحثهم
على شجب وإدانة ممارسات اإلدارة األميركية ،والضغط على حكوماتهم
للكف عن صمتها إزاء العنجهية األميركية اإلسرائيلية المشتركة.
وأقروا خطة للتحرك في س���احات العمل العمالي اإلقليمي والدولي من
خ�ل�ال حملة مخاطبات موجهة لمؤسس���ات المجتمع الدولي ،يطالبونهم
فيها بمنع إس���رائيل من هدم تجمع الخان األحمر ،وتش���ريد  200مواطن
من س���كانه ودفعهم إلى العراء والتالعب بمصيرهم وس���لب أملهم في
العيش بحياة حرة كريمة خالية من التهديد.
وأكدت األمانة العامة ،وقوفها الت���ام إلى جانب موظفي وكالة الغوث
في قطاع غ���زة ،المعرضين لخطر الطرد من وظائفه���م ،وهو الخطر الذي
س���يطال باقي موظفي الوكالة في الضفة الغربية والشتات ،ما لم نطالب
 وفق���ًا لهم  -العال���م المتحضر بتوفي���ر مصادر تموي���ل بديلة للدعماألميركي لتقوم بواجبها تجاه الالجئين.
كم���ا أوصى المش���اركون في االجتم���اع ،بالعمل عل���ى تنظيم فعالية
مركزية تتناس���ب مع احتفال العالم بيوم العم���ل الالئق ،الذي يصادف
يوم  7تش���رين األول 2018م ،على أن تكون مش���تركة بي���ن المحافظات
الجنوبية والشمالية.

المركزي األوروبي ليس قلقًا على
اقتصاد منطقة اليورو رغم الشكوك
فرانكف���ورت-أ ف ب :قال رئيس البنك المركزي األوروبي ماريو دراغي،
امس ،إن هذه المؤسسة ال تزال تعتبر المخاطر التي تكتنف االوضاع في
منطقة اليورو "متوازنة بشكل عام" ،رغم تزايد الشكوك حيال االقتصاد.
وخفض البن���ك توقعاته للنمو في منطقة اليورو لعامي  2018و ،2019
ً
إلى  %2و  %1,8بدال من  %2,1و  %1,9في تقريره األخير في حزيران ،لكنه
يتوقع نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  % 1,7عام .2020
كما أكد البنك المركزي األوروبي توقعاته للتضخم بنسبة  %1,7لهذه
السنة والعامين التاليين ايضا ،وهذا مؤشر الى تفاؤله من حيث الوصول
إلى هدفه المتمثل في ارتفاع االسعار إلى أقل من .%2
وبدا دراغ���ي حذرًا متجنبًا اعتماد لهجة مش���ددة رغ���م مالحظته أن
"الش���كوك" التي تؤثر على االقتصاد "ازدادت أهمية في اآلونة األخيرة"
بشكل يغذي قلق األسواق المالية.

وأض���اف أن "المصدر الرئيس���ي" للقلق ه���و "الحمائي���ة المتزايدة"
الت���ي تزيد من حدتها منذ عدة أش���هر الحرب التجارية بين واش���نطن
وش���ركائها ،وهذه مس���ألة كانت حاضرة فعال ف���ي االجتماعات األخيرة
للبنك المركزي األوروبي.
وتابع دراغي أن هذه االجواء تؤثر على االقتصاد ،ألن "تراجع نسبة الطلب
الخارجي" دفعت البنك المركزي األوروبي إلى خفض توقعاته للنمو.
لكن المصرفي اإليطالي تحدث كذلك عن "نقاط الضعف في األسواق
الناشئة" ،مش���يرا إلى أزمات العمالت التركية واألرجنتينية التي تثير
المخاوف من انتقال العدوى إلى العمالت األخرى.
م���ن جهة اخرى ،حض دراغي "البل���دان المثقلة بالديون" على احترام
قواعد الموازنات األوروبية في إشارة الى المخاوف بازاء الديون االيطالية
في ظل الحكومة الشعبوية.

س����نغافورة  -رويترز :تقف ناقلتان تحمالن مكثفات إيرانية ،وهي
نوع من الخام الخفيف ج����دا ،قبالة اإلمارات العربية المتحدة منذ نحو
الشهر مع انخفاض الطلب على النفط قبل العقوبات األميركية.
وأفادت عدة مصادر بالقط����اع وبيانات مالحية أن الناقلتين ،اللتين
تحم��ل�ان معا نحو  2.4مليون برميل من مكثفات بارس الجنوبي ،تقفان
قبال����ة الس����واحل اإلماراتية منذ آب بعدم����ا أوقفت كوري����ا الجنوبية
وارداتها من إيران بينما انخفض الطلب الصيني خالل الصيف.
ويبرز تراكم إمدادات النف����ط اإليرانية الضغط الذي تواجهه إيران
في الوقت الذي تهدف فيه واشنطن إلى وقف صادرات إيران النفطية
كلية إلجبار طهران على إعادة التفاوض بخصوص اتفاق نووي.
وج����رى تحميل ناقلة النف����ط العمالقة فيليس����يتي بالمكثفات في
ميناء عس����لوية اإليراني في أوائل آب ،وبعده����ا أبحرت إلى جبل علي
في اإلمارات العربية المتحدة وفقا لما أظهرته بينات مالحية وتجارية
على تومسون رويترز ايكون.
ووصلت الناقلة إلى المنطقة المخصصة لنقل الشحنات من سفينة
ألخرى قبالة دبي في السابع من آب وترسو هناك منذ ذلك الحين.
وعل����ى نفس المنوال ،ت����م تحميل الناقلة س����الينا أيضا بالنفط في
عس����لوية وتتحرك ف����ي نفس المنطق����ة قبالة دبي من����ذ  17آب وفقا
للبيانات.
وأوقف����ت ش����ركات تكرير النفط ف����ي كوريا الجنوبية ،أكبر مش����تر
لمكثف����ات بارس الجنوبي اإليراني ،تحمي����ل النفط اإليراني في تموز،
في الوقت الذي أوقفت فيه شركات التأمين والشحن تدريجيا نشاطها
المرتبط بإيران قبل بدء س����ريان العقوبات األميركية على قطاع النفط

اإليراني في الرابع من تشرين الثاني.
وتقول المصادر إن الصين اعتادت أن تخفض وارداتها من مكثفات
بارس الجنوبي كثيرا خالل أشهر الصيف بين الربعين الثاني والثالث
بسبب رائحتها الكريهة.
وقال تاجر في الواليات المتحدة" :جلب ش����حنة إلى الصين حاليا في
وقت قد ال تبتغ����ي فيه الصين مواعيد وصولها يعني أنها (إيران) قد
تخسر شحنة إلى الهند".
وأضاف" :لذا س����تبقى الش����حنات في مكانها إل����ى أن تدعو الحاجة
لمغادرتها بناء على فترة تسليم ُمتفق عليها".
وقال أح����د المصادر إن الحكومة اإلماراتية طلبت من ش����ركة بترول
اإلمارات الوطنية (إينوك) ،وهي مش����تر آخ����ر للمكثفات اإليرانية ،أن
تستبدل اإلمدادات اإليرانية بواردات من دول أخرى.
وتتخ����ذ الس����لطات اإلماراتية إج����راءات صارمة لتحجيم األنش����طة
النفطية والمالية المرتبطة بإيران قبل سريان العقوبات.
ولم ترد شركة النفط الوطنية اإليرانية وإينوك على طلبات للتعليق.
كما أظهرت البيانات أن عدد السفن المحملة بالنفط اإليراني وترسو
قبال����ة ميناء التحميل في جزيرة خرج وحقل س����وروش النفطي يرتفع
أيضا مع تراجع عدد مشتري الخام اإليراني.
وتق����ف ثالث ناقالت عمالق����ة قادرة على حمل مليون����ي برميل منذ
عشرة أيام أو أكثر ،بينما تنتظر أربع أخرى منذ أقل من أسبوع.
وانخفض����ت صادرات النفط الخام والمكثف����ات اإليرانية في آب إلى
 67.7ملي����ون برميل وهو أدنى مس����توياتها منذ نيس����ان  2017وفقا
لبيانات من تومسون رويترز ألبحاث وتوقعات النفط.

ُ
فائض النفط اإليراني عالق في ع ْرض
البحر مع انخفاض الطلب قبل العقوبات

"المركزي التركي" يفاجئ األس��واق برفع أسعار الفائدة
انقرة -أ ف ب :فاجأ البنك المركزي التركي امس ،اس���واق المال
باالعالن ع���ن زيادة أكبر من المتوقع ألس���عار الفائ���دة لمحاربة
معدالت تضخم هائلة ودعم الليرة ما انعكس ايجابا على س���عر
صرفها.
وتشهد تركيا منذ أسابيع إحدى االزمات االقتصادية في عهد
الرئيس رجب طيب اردوغان ،وقد منيت فيها الليرة بخس���ائر في
أسواق العمالت في آب .
ورفع البنك معدل فائدة إعادة الش���راء (الريبو) لألسبوع بـ 625
نقطة أساس���ية من  17,75بالمئة إل���ى  24بالمئة ،ما يزيد بكثير
على توقعات بلومبرغ بارتفاع بنسبة  21بالمئة.
واس���تفادت الليرة بقوة من القرار وارتفع سعر صرفها بنسبة
 5بالمئة ليصل تداولها إلى  6ليرات للدوالر األميركي .وخس���رت
في ما بعد ش���يئا من المكاسب لكن قيمة الصرف بقيت فوق 2,7
بالمئة وتم تداولها بـ  6,15للدوالر.
وأكثر ما يفاجئ في رفع الفائدة أن الرئيس رجب طيب اردوغان
سبق ان انتقدها معتبرا انها "أداة لالستغالل".
ل���م يغير البن���ك معدالت الفائ���دة منذ مطلع حزيران وس���ط
قلق األس���واق من أن يكون اردوغان هو من يملي سياس���ة البنك
المستقل شكليا.
وصدرت مؤش���رات من البنك الى امكان رف���ع معدالت الفائدة
بعدما ناهز التضخم  18بالمئة في آب  ،بحس���ب ما أظهرت أرقام
رسمية األسبوع الماضي.
وقال البنك امس ،إن التطورات المتعلقة بالتضخم تش���ير إلى
"مخاطر كبيرة على اس���تقرار األسعار" نظرا للتراجع األخير لسعر
صرف الليرة.
وأضاف في بيانه أنه "سيس���تمر في سياسة التشدد النقدي
إلى أن تظهر آفاق التضخم تحسنا ملحوظا".
ووصف قرار رفع الفائدة بأنه "تشدد نقدي قوي لدعم استقرار
األسعار".
وعلى البنك أن يهدئ المخ���اوف المتعلقة بتراجع النمو ،فقد

أظهر مؤشرات ضعف رغم ادائه القوي في الربع الثاني من العام
بالمقارنة مع العام الماضي ،وسط توقع بعض المحللين أن تتجه
تركيا نحو انكماش.
وق���ال البن���ك إن "تراجع األس���عار ال يزال يمث���ل مخاطر على
مستقبل التضخم رغم طلب داخلي أضعف".
وتاب���ع "بناء على ذلك ،قررت اللجنة اعتماد تش���دد نقدي قوي
لدعم استقرار االسعار" في شرحه اسباب الزيادة.
يق���ول خبراء االقتصاد إن البنك المركزي المس���تقل ش���كليا،
يتعرض للضغط من اردوغان الذي كان قبل بضع س���اعات يش���ن
هجوم���ا الذعا على البن���ك ويصف معدالت الفائ���دة بأنها "أداة
لالستغالل".
واته���م البنك في وقت س���ابق الخميس بع���دم كبح التضخم
مكررا أن نسبة فائدة متدنية تسهم في خفض التضخم.
واض���اف "معدالت الفائدة هي الس���بب ،التضخم هو النتيجة.
إذا قلت +التضخم هو الس���بب ،والفائ���دة هي النتيجة +فإنك ال
تعرف هذه المهنة أيها الصديق".
ويرى المحلل���ون إن تده���ور الليرة الش���هر الماضي نجم عن
مخ���اوف متعلقة بالسياس���ة الداخلية وأزمة ف���ي العالقات مع
الواليات المتحدة.
وإضاف���ة لالعتقاد بأن���ه يضغط على ق���رارات البنك المركزي،
أذهل اردوغان االس���واق في تموز بتعيين صه���ره براءة البيرق
وزيرا للمال.
وتدهورت العالقات مع الواليات المتحدة الشهر الماضي بعد
إعالن واش���نطن فرض عقوبات على وزيرين تركيين على خلفية
احتجاز قس اميركي ،وضاع���ف الرئيس االميركي دونالد ترامب
الرسوم على الصلب وااللمنيوم المستورد من تركيا.
وفي مس���عى لدعم العملة المتهاوية ،وقع اردوغان الخميس
مرس���وما رئاس���يا ينص على أن تكون جميع العق���ود المتعلقة
بالعقارات بالليرة التركي���ة وحدد مهلة  30يوما لتغيير العقود
الحالية.

