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 وسط ارتفاع اإلنفاق الشخصي في أغسطس

 انخفاض «بيانات البطالة» تؤثر على األسهم األميركية

 النفط يتراجع ليستقر عند حاجز ٧٠ دوالرًا للبرميل
 نيويورك ـ د.ب.أ: تراجعت أســــعار النفط بشكل 
طفيف أثناء التعامالت أمس حيث سجل اخلام األميركي 
نوع غرب تكساس اخلفيف تسليم شهر نوفمبر املقبل 
٧٠٫٠١ دوالرا للبرميل بانخفاض قدره ٦٠ ســــنتا عن 

سعر اإلقفال أول من أمس. 
  وفي الوقت نفسه، سجل مزيج برنت بحر الشمال 
تســــليم نوفمبر املقبل ٦٨٫٤٨ دوالرا بانخفاض قدره 

٥٩ سنتا عن سعر أول من أمس. 
  وذكر خبراء مصرف «كوميرتس بنك األملاني» أن 
ارتفاع أسعار النفط اخلام أول من أمس بنسبة بلغت 
٦٪ جاء بشكل مبالغ فيه للغاية وبعيدا عن العوامل 

األساسية املتحكمة في السوق، سواء العرض والطلب 
أو تطور أســــواق األســــهم أو تراجع قيمة الدوالر أو 

انخفاض االحتياطي األميركي من البنزين.
  وتوقع خبراء املصرف تراجع أسعار النفط خالل 
األيام املقبلة في ظل عدم وجود مشاكل في توفير كميات 
النفط املطلوبة في أســــواق النفط. وفي ڤيينا أعلنت 
األمانة العامة ملنظمة البلدان املصدرة للبترول (أوپيك) 
اليوم أن متوسط سعر البرميل اخلام من إنتاج الدول 
األعضاء سجل أول من أمس ٦٥٫٥٥ دوالرا بزيادة قدرها 

١٫٣٠ دوالر عن السعر يوم الثالثاء املاضي.
  من جهة أخرى، تراجع سعر الذهب بعض الشيء أمس 

متأثرا بتوقف هبوط الدوالر لكن ظلت أسعار الذهب 
فوق مستوى الدعم عند ألف دوالر لألوقية (األونصة) 
وأحجم املستثمرون عن التداول قبيل صدور بيانات 

اإلسكان والصناعات التحويلية األميركية.
   وبلغ ســــعر الذهب في الســــوق الفورية ١٠٠٥٫٣ 
دوالرات لألوقيــــة باملقارنة مع ١٠٠٦٫٧٠ دوالرات عند 
إقفاله الســــابق في نيويورك أول من أمس واســــتقر 
ســــعر الفضة على ١٦٫٥٩ دوالرا لألوقية في حني نزل 
سعر البالتني إلى ١٢٩٠٫٥ دوالرا من ١٢٩٥٫٥٠ دوالرا. 
وتراجع سعر البالديوم إلى ٢٩٢٫٥٠ دوالرا إلى ٢٩٣٫٥٠ 

دوالرا لألوقية.

 نيويوركـ  رويترز: فتحت األسهم 
األميركية على انخفاض امس بعد 
ان اظهـــرت بيانات ارتفاع طلبات 
اعانـــات البطالة على غير املتوقع 
مما عوض اثر بيانات عن ارتفاع 

االنفاق الشخصي في اغسطس.
  ومن املنتظر صـــدور بيانــات 
التحويليــة  االسكان والصناعات 
بعـــــد فتـــرة وجيـــزة مـــن فتح 

البورصــة.
  وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 
٤١٫٣٤ نقطة أي بنسبة ٠٫٤٣٪ الى 
٩٦٧٠٫٩٤ نقطـــة، وفتح مؤشـــر 
ستاندارد اند بورز على انخفاض 
٥٫٦٠ نقاط أي بنسبة ٠٫٥٣٪ إلى 
١٠٥١٫٤٨ نقطة، ونزل مؤشر ناسداك 
املجمـــع ١٤٫٠٦ نقطـــة ٠٫٦٦٪ إلى 

٢١٠٨٫٣٦ نقاط. 

 بعدما خسر ١٦٥ ألف شخص وظائفهم

 ارتفاع معدل البطالة مجددًا في أوروبا
  ليصل إلى ٩٫٦٪ بنهاية أغسطس

 برلني ـ د.ب.أ: أظهرت بيانات 
صدرت أمـــس أن معدل البطالة 
في منطقة اليورو املؤلفة من ١٦ 
دولة قد سجل أعلى مستوى له 
خالل أكثر من عشر سنوات في 
أغسطس املاضي مبا يعزز الوضع 

الهش لتعافي اقتصاد املنطقة.
  وعلى الرغم من املؤشرات بأن 
تكتل العملة األوروبية املوحدة 
في طريقه لتحقيق منو اقتصادي 
من جديـــد، قال مكتب اإلحصاء 
األوروبـــي «يوروســـتات» إن 
معـــدل البطالة وصل إلى ٩٫٦٪ 
في أغســـطس املاضـــي بعد أن 
خســـر ١٦٥ ألف شخص آخرين 

وظائفهم.
البطالة يبلغ    وكان معــــدل 
٩٫٥٪ في يوليو. وجاءت الزيادة 
في الشهر املاضي متماشية مع 
توقعــــات احملللني. ومع صدور 
البيانات قبــــل اجتماع مجلس 
محافظي البنك املركزي األوروبي 
األسبوع املقبل، فإنه من املرجح 
أن تعزز أحدث بيانات البطالة 
تلك توقعــــات احملللني بأن يتم 
تثبيت أسعار الفائدة في منطقة 

اليورو إلى العام اجلديد.
  وفــــي الوقــــت نفســــه، قال 
«يوروستات» إن معدل البطالة 
في االحتاد األوروبي األوسع الذي 
يتألف من ٢٧ دولة ارتفع من ٩٪ 
في يوليو إلى ٩٫١٪ في الشــــهر 
املاضي في أعلى مستوى له منذ 

مارس عام ٢٠٠٤.

  ويحذر خبراء االقتصاد من 
أن معــــدل البطالة األوروبي قد 
يرتفــــع العام املقبل مع حتقيق 
النمو االقتصــــادي في املنطقة 
تعافيا معتدال بعد الركود الذي 
عم االقتصــــاد العاملي في وقت 

سابق من هذا العام. 
  كما قــــد تؤثر الزيــــادة في 
معــــدل البطالة علــــى التعافي 
في ظل تســــبب تزايد املخاوف 
بشأن الوظائف في خفض اإلنفاق 

اخلاص. 
الدولي  النقد    وقال صندوق 
أمس إنــــه يتوقــــع أن ينكمش 
اليورو بنسبة  اقتصاد منطقة 
٤٫٢٪ هذا العــــام على أن ينمو 

بنسبة ٠٫٣٪ العام املقبل. 

  وأصبح هناك اآلن نحو ٢١٫٩ 
مليون عاطل عن العمل في التكتل 
األوروبي بعد أن زاد العدد مبقدار 
٢٣٦ ألف عاطل في الشهر املاضي. 
في حني هنــــاك نحو ١٥ مليون 
شــــخص دون عمل في منطقة 
البالغ أعضاؤها ســــت  اليورو 

عشرة دولة.
  وبلغ معدل البطالة في االحتاد 
األوروبي ٧٪ في أغســــطس من 
العــــام املاضي، بينمــــا بلغ في 

منطقة اليورو آنذاك ٧٫٦٪. 
  وسجلت اسبانيا أعلى معدل 
بطالة داخــــل االحتاد األوروبي 
بنسبة بلغت ١٨٫٩٪ في أغسطس 
الثانية التفيا  تليها في املرتبة 

مبعدل بطالة بلغ ١٨٫٣٪. 


