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الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ونظيرتها االرجنتينية 
تتفقان على خطة عمل ثنائية في المجال التنموي

رام اهللا- الحياة االقتصادية- ناقشت 
الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي 
مع نظيرتها وكالة التعاون االرجنتيني 
آليــات تعزيــز وتنفيــذ خطــة العمل 
والتــي  عليهــا  المتفــق  المشــتركة 
تتضمن اهتمامات واولويات الطرفين 
في مجاالت العمــل التنموي الثنائي 
والثالثي، وجاء ذلك خالل اجتماع عقد 
في مقر وزارة الخارجية االرجنتينية 

في العاصمة بيونس ايرس.
بــدوره، قــدم مديــر عــام الوكالــة 
الفلســطينية للتعــاون الدولي عماد 
االرجنتينيــة  لنظيرتــه  الزهيــري 
انــا شــيوتا بحضــور مستشــارتيها 
رزمةً من  والتخطيطيــة  البرامجيــة 
المقترحــات التــي تتعلــق بالتعاون 
المجــاالت  مــن  عــدد  فــي  الثنائــي 
التنموية والتي تم نقاشــها بحضور 
مدير دائــرة األميركيتين والكاريبي 
بوزارة الخارجية حنان جرار وقنصل 
دولة فلسطين لدى االرجنتين خلدون 

المصري.
الوكالــة  بيــن  االتفــاق  تــم  وقــد 

الفلســطينية والتعــاون االرجنتيني 
علــى برنامــج عمل واضــح المعالم 
يتضمن انشطةً محددة في قطاعات 
تنمويــة حيوية وقابل للتنفيذ ضمن 
اطار زمني مثبت اذ سيتم تنفيذ ثالثة 
مشــاريع ثنائية خالل العــام الجاري 
ليصيــر بعدهــا االنتقال الــى تنفيذ 
المرحلــة الثانية من التعــاون والتي 
تتعلــق بالعمــل الثالثي اذ ســيكون 
لصالــح  وانشــطة  مشــاريع  هنــاك 

دول ثالثــة او بمشــاركة دول ثالثــة 
يتم توزيــع االدوار في تنفيذها بين 
الطرفين الفلســطيني واالرجنتيني 

والطرف الشريك او المستفيد.
وبعــد انتهاء المشــاورات الفنية فقد 
قام الزهيــري ونظيرته االرجنتينية 
بوضع وزيري الخارجية الفلسطيني 
واالرجنتينــي بصــورة خطــة العمل 
الثنائيــة خــالل اجتمــاع ترأســه كال 
وزيري الخارجيــة في البلدين اللذان 

ابديــا ترحيبهما ودعمهمــا الكاملين 
لما تــم االتفــاق عليه بيــن الوكالة 
الفلســطينية والتعــاون االرجنتيني 
خاصــةً انه يأتي ضمــن اطار تعزيز 
العالقــات التنمويــة الثنائية وكذلك 
ضمــن اذار تعزيــز العمــل التنموي 

المتعلق بالتعاون جنوب-جنوب.
لــة  لوكا ا عــام  مديــر  ويشــارك 
الفلســطينية للتعــاون الدولي عماد 
الزهيــري في اللقــاءات التي يجريها 
وزير الخارجيــة والمغتربين مع كبار 
المسؤولين في االرجنتين ضمن اطار 
الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير 

المالكي الى االرجنتين.
وتجــدر االشــاره انــه ســيتم خــالل 
االســابيع القادمــة عقــد لقــاء على 
المســتوى الفنــي لوضــع اللمســات 
االخيره الخاصة بتفاصيل المشاريع 
واالنشــطة التي ســيتم العمل على 
تنفيذها بالتنســيق مع سفارة دولة 
ايريــس  بيونــس  لــدى  فلســطين 
ودائرة األميركيتين بوزارة الخارجية 

والمغتربين.

«القدس المفتوحة» واتحاد االقتصاديين 
الفلسطينيين يبحثان سبل التعاون

رام اهللا- الحياة االقتصادية- 
بحث أ. د. يونس عمرو رئيس 
المفتوحة  القــدس  جامعــة 
مــع د. نبهــان عثمان رئيس 
االتحاد العــام لالقتصاديين 
الفلسطينيين التابع لمنظمة 
التحريــر، عضــو المجلــس 
المركزي الفلسطيني، امس، 
سبل التعاون بين الجانبين، 
وذلك في لقاء عقد في مقر 
رئاســة الجامعة بمدينة رام 

اهللا.
وأطلــع أ. د. يونــس عمــرو 
ضيفه علــى تفاصيل عمل 
أن  إلــى  مشــيراً  الجامعــة، 
الجامعة تضم ثماني كليات 
تحتوي على (25) تخصصاً، 
ويــدرس فــي أروقتهــا نحو 
(60) ألف طالب وطالبة، في 
(20) فرعــاً ومركزاً تعليمياً، 
مبيناً أن القــدس المفتوحة 
تســعى لتوفيــر تخصصات 
مميزة ألبناء شعبنا ال تتكرر 

الوطنيــة  الجامعــات  فــي 
األخرى.

وقــال أ. د. عمرو إن القدس 
نظــام  تتبنــى  المفتوحــة 
وقــد  المفتــوح،  التعليــم 
حرصــت منــذ البدايــة على 
اإللكتروني  التعليم  مواكبة 
الذي يخدم التعليم المفتوح، 

واستطاعت الجامعة أن تؤمن 
وسائط التعليم اإللكتروني، 
وكان آخرها فضائية القدس 

التعليمية.
مــن جانبه، شــدد د. عثمان 
علــى أن القــدس المفتوحة 
صــرح أكاديمــي يعتــز به، 
الجمعيــة  أن  إلــى  مشــيراً 

تضــم بيــن جنباتهــا كثيراً 
يتيح  مــا  األكاديميين،  مــن 
كبير  بشكل  التعاون  فرصة 

مع الجامعة.
وأوضح د. عثمان أن التعاون 
فــي مجال االقتصــاد يمكن 
أن يسهم في بناء مؤسسات 
عبــر  الفلســطينية  الدولــة 

توفير التدريب ألبناء شعبنا 
في أروقــة جامعــة القدس 
المفتوحة، ثم خلق شراكات 
وتعاون في مجاالت مختلفة 
بين األكاديميين في الجمعية 

والجامعة.
حضــر اللقاء نائبــا رئيس 
ن  و للشــؤ  : معــة لجا ا
ســمير  د.  أ.  األكاديميــة 
النجدي، وللشؤون اإلدارية 
يــش،  و ر د ن  ا و مــر  . د
ومساعدو رئيس الجامعة: 
لشــؤون الطلبة أ. د. محمد 
شاهين، ولشؤون المتابعة 
د. آالء الشخشير، ولشؤون 
الجودة د. م. يوسف صباح، 
ومديــر فــرع نابلــس أ. د. 
يوســف ذياب عواد، وعميد 
اإلداريــة  العلــوم  كليــة 
واالقتصادية د. يوسف أبو 
فارة، والقائم بأعمال مدير 
دائــرة العالقــات العامــة أ. 

عوض مسحل.

توقيع اتفاقية تعاون مع «مطعم الف ليلة وليلة» في نابلس

مصنع الصفا لأللبان يشق طريقه من جديد
نابلس - الحياة االقتصادية - رومل 
شحرور الســويطي- يبدو أن االدارة 
الجديــدة في مصنــع الصفا لاللبان 
والتي وقف على رأسها مؤخرا رئيس 
مجلس االدارة الشيخ سليم االشقر 
والمديــر العــام المهنــدس نضــال 
دويــكات، الــى جانب رئيــس لجنة 
زكاة نابلــس رجل األعمــال محمد 
سامح طبيلة، قد شمروا مجددا عن 
ســواعدهم لتذليل كافــة العقبات 
بهــدف إعــادة الحيــاة للمصنع الذي 
تعــرض الزمــات بــدأت منــذ العام 
2006 على خلفية االنقسام، وكادت 
أن تعصف بــه، والعــودة بمنتجاته 
الى الســوق المحلــي. وتجلت هذه 
الصــورة االيجابية يــوم أمس بعد 
أن وقعــت ادارة المصنــع مــع أحــد 
أكبــر المطاعم الفلســطينية على 
مســتوى الوطن «مطعــم الف ليلة 
وليلــة» في نابلــس اتفاقية تعاون 
مشتركة، ونظم حفل التوقيع شركة 
ديارنا إلدارة الحدث، بحضور عائشة 
القوقا مديرة التسويق في المصنع، 
ومهند الرابي مدير عام شركة ديارنا 
والمديــر التنفيــذي لشــركة ديارنا 
ادهم خروبي، وعدد من االعالميين. 
وأوضح مدير المطعم أيمن عطا اهللا 
أن ما دفعه الى توقيع االتفاقية علمه 
بالجــودة العاليــة لمنتجــات الصفا، 
اضافة لرغبته الشخصية باستمرار 
عمــل المصنــع كمنشــأة صناعيــة 
فلســطينية في نابلس، ومســاندة 
المزارع الفلسطيني في المحافظة، 
وشــد أزر لجنــة الزكاة التــي تعيل 
االالف مــن االيتام والفقراء. واعرب 

عطا اهللا عن سعادته لتوقيع اتفاقية 
التعــاون مع مصنع الصفا مما يعزز 
جودة المنتوج الفلسطيني ومقدرته 
على المنافسة وهذا يعد منبع افتخار 
كل مؤسســة اقتصادية فلسطينية 

ناجحة. 
وقــال ســليم االشــقر «بعــد تعثر 
المصنــع وتوقفــه عــن العمل منذ 
األول  كانــون  إلــى   2017 أيلــول 
من العام نفســه عملنــا على إعادة 
هيكلــة المصنع من خالل تنســيق 
دوائره، وإعادة اإلنتاج بخطة علمية 
بعد دراسة الســوق وضبط معايير 
الجــودة.» وأضاف: «لدينــا خطتان، 
خطة تكتيكية قصيرة المدى مدتها 
ستة شــهور نعمل من خاللها على 
إعــادة هيكلة المصنــع ودوائره من 
ماليــة وإدارية وتأهيــل الموظفين 
وحتى المزارعين لتحســين اإلنتاج، 
وخطــة بعيــدة المدى قائمــة على 

زيــادة الكميات في خطــوط االنتاج 
الحاليــة، باإلضافة إلى فتح خطوط 
انتاج جديدة النتاج عبوات بالستيكية 
للمصنع كون شراءها مكلف، وخط 
انتاج مياه معدنية. وقال االشقر ان 
انطالقــة مصنــع الصفا تعــد نقلة 
نوعية في سبيل استنهاض المصنع 
واالرتقــاء به منوها الى ان اتفاقية 
اليــوم تعد تميــزا كونها مع مطعم 
متميــز، ويمتاز بالجــودة الى جانب 
ان المصنع يخطو خطوات مدروسة 
ومنظمة ويحقق حضورا الفتا. واكد 
ان المصنــع يعمــل بمهنيــة عالية 
واصرار من العاملين والمســؤولين 
بان العمل النجاحه ليس فقط واجبا 
انســانيا الحد مشــاريع لجنــة زكاة 
نابلس المركزية وانما من باب دعم 
المنتــوج الوطني ومواجهة منتجات 

االحتالل.
وأوضح المدير العام للمصنع نضال 

دويــكات ان ادارتــه ســتعمل علــى 
مراســلة الجهــات المانحة إلنشــاء 
مزرعة أبقار تابعة للمصنع، وهناك 
مشروع انتاج طاقة شمسية ووحدة 
البايوغــاز إلنتاج الغاز الطبيعي من 
مخلفــات النفايــات العضويــة، هذا 
مــا نعمــل عليه من خالل مراســلة 
مؤسسات محلية وأجنبية.» وأضاف: 
«إن المصنع يتميز بمنتج فريد وهو 
الحليــب «المنكــه» بــوزن 150 غم 
وســعره واحد شــيقل فقــط، وهو 
حليــب (UHT) الخالي من أية مواد 
حافظــة ويضاف له نكهــات يرغبها 
األطفال منتج من حليب مزارع البقر 

الفلسطينية 100%.
وأعرب دويكات عن اعتزازه بالتعاون 
مــع مطعم الــف ليلة وليلــة مقدما 
الشــكر لــكل المؤسســات واالفراد 
لوقوفهم الى جانب المصنع النجاحه 
وتطوره في ظل االتفاقيات المتتالية 
مع مؤسســات اقتصادية لتســويق 

منتجات المصنع.
وأكد الرابي ان االتفاقية دليل على 
عمــق االنتمــاء لدى مصنــع الصفا 
النجــاح  تحقيــق  علــى  واصــراره 
والتميز، ورسالة من مطعم الف ليلة 
وليلة على دعم المنتوج الوطني في 

توفير احتياجاته.
وشدد اعالميون شــاركوا في حفل 
التوقيــع ان مصنــع الصفــا يشــق 
طريقــه نحو النجاح رغــم صعوبة 
مــن مر بها، كما ان مطعم الف ليلة 
وليلــة يعد مشــروع متالق يســجل 
لفلسطين عامة ونابلس على وجه 

الخصوص.

بقيمة إجمالية 125 مليون دوالر

رئيس الوزراء يفتتح مشروعا لمعالجة 
المياه العادمة في شمال غزة

االقتصادية-   غــزة -الحيــاة 
افتتح رئيس الوزراء د. رامي 
الحمــد اهللا، ورئيس ســلطة 
المياه م. مازن غنيم مشروع 
محطة معالجة المياه العادمة 
في شــمال قطاع غزة بقيمة 
إجماليــة 125 مليــون دوالر، 
ليخدم سكان المنطقةبتعداد 

يزيد عن 350 ألف نسمة.
رئيــس  باالفتتــاح  وشــارك 
جهاز المخابرات العامة اللواء 
ماجد فرج وعدد من الوزراء، 
ونائب رئيــس البنك الدولي 
في الشــرق األوسط وشمال 
أفريقيا حافــظ غانم، ونائب 
األوروبي في  االتحــاد  ممثل 
فلسطين توماس نيكالسون، 
وممثليــن عن الدول المانحة 
يكة  لشــر ا ت  لمؤسســا ا و
المجتمــع  إلــى  باإلضافــة 

المحلي. 
وقــال الحمــد اهللا «أننــا هنا 
ركائــز  مــن  ركيــزة  لنضــع 
الدولــة، ونســاهم معــا في 
تدشــين مشــروعنا الوطني 
وتشغيل  بإفتتاح  واالنساني 
مصــادر  لتوفيــر  المحطــة 
للميــاه  وبديلــة  فيــة  إضا
وصالحة لالستخدام االدمي، 
من  المواطنين  حيــاة  وانقاذ 
الكوارث المحتملة، اضافة الى 
ما سيولده هذا المشروع من 
فرص عمل يأتي ذلك ضمن 
لمواجهة  المياه  سلطة  خطة 
الوضــع المائــي المتدهــور، 
ولوقف التلــوث الحاصل في 

الخزان الجوفي الساحلي».
وأضــاف «أشــعر بكثيــر من 
المسؤولية وأنا اتواجد مجددا 
فــي رحــاب قطــاع غــزة في 
اطار واجبنا، وعملنا اليومي، 
لتحتيــة  ا لبنيــة  ا لتطويــر 
لدولتنــا، والوصول بخدماتنا 
إلــى مواطنينا في كل شــبر 

من أرض فلسطين».

واعتبــر رئيس الــوزراء رامي 
الحمــد اهللا أن عملية التفجير 
التي استهدفت موكبه ورئيس 
جهاز المخابرات العامة واللواء 
ماجد فرج، ستزيد من اإلصرار 
لــدى الحكومــة للمضــي في 
تحقيق المصالحة الوطنية ولن 
الطريق  مواصلــة  من  يمنعنا 
نحو الخالص من هذا االنقسام 
المرير. وقال م.غنيم: «نحتفل 
المشــاريع  أهم  أحد  بانطالق 
التي  واالســتراتيجية  الحيوية 
نفذتها سلطة المياه بالتعاون 
مــع كافــة الشــركاء، بهــدف 
تحســين حياة أكثــر من 350 
ألــف مواطن في شــمال غزة 
وتوفيــر مصدر بديــل للمياه، 
رغم كل ما واجهه المشــروع 
من عراقيل وقيود فرضت من 
قبل االحتالل االسرائيلي على 
دخــول المــواد والمعدات على 

مدار سنوات».
ســلطة  أن  غنيــم  وأضــاف 
الميــاه تعمــل علــى معالجة 
وضــع الخــزان الجوفي الذي 
أصبحت مياهــه غير صالحة 
لالستخدام اآلدمي من خالل 
تنفيــذ العديــد مــن البرامج 
التطويريــة والبنيــة التحتية 
المائية لتحسين خدمة المياه 
والصرف الصحي في القطاع.

وفي كلمته أكد نائب رئيس 
البنــك الدولي والــذي يعتبر 

شريك أساسي في دعم هذا 
المشــروع، على اســتمرارية 
دعــم قطــاع المياه بشــكل 
خاص، والقطاعات األخرى بما 
ينســجم مع خطط الحكومة 

الفلسطينية.
نائــب  قــال  جانبــه  ومــن 
األوروبي في  االتحــاد  ممثل 
فلســطين أن هذا المشــروع 
يشكل محطة مهمة لتحسين 
الوضع البيئي وحياة اإلنسان 
في شمال غزة، وأننا فخورين 
كوننا كاتحاد أوروبي وفرنسا 
وبلجيكا والسويد قدمنا الدعم 
الــالزم لتحقيــق المشــروع، 
ونؤكد على دعمنا في برنامج 
تحلية ميــاه البحــر المنتظر 

وضع حجر أساسه قريباً. 
يذكر أن المشروع يعد بداية 
ستســاهم  جديــدة  مرحلــة 
فــي وقــف التدهــور البيئي 
الجوفي  الخــزان  واســتنزاف 
وذلك من خالل توفير مصادر 
مياه بديلة لري 15 ألف دونم 
فــي شــرق محافظتــي غزة 
وشمالها. وحالياً تعمل سلطة 
المياه مع الشركاء على تنفيذ 
لتستكمل  استراتيجية  خطة 
مشــاريع في وســط وجنوب 
غــزة علــى رأســها برنامــج 
لتحلية  المركزيــة  المحطــة 
مياه البحر والتي سيعقد من 

أجلها مؤتمر.

في مجال جلب استثمارات جديدة لقطاع السياحة والتراث

وزارة السياحة واآلثار والبنك األوروبي إلعادة 
البناء والتنمية يبحثان توقيع مذكرة تفاهم 

رام اهللا- الحياة االقتصادية- بحثت زيرة السياحة 
واآلثار رلــى معايعة مع رئيس البنك األوروبي 
إلعادة البناء والتنمية ســوما شاكرابارتي سبل 
توقيــع مذكرة تفاهم مشــتركة في مجال جلب 
اســتثمارات جديــدة لقطــاع الســياحة والتراث 

الثقافي في فلسطين.                       
جــاء ذلك خــالل لقاء فــي مقر وزارة الســياحة 
واآلثــار بمدينــة بيت لحم أمــس، أعربت خالله 
معايعة عن تطلع فلسطين لبناء شراكة حقيقية 
مــع البنــك األوروبــي إلعــادة البنــاء والتنمية.

وتحدثــت معايعة عن صــورة األوضاع الواقعية 
والحقيقية في االراضي الفلسطينية، والمتمثلة 
بإجــراءات االحتــالل من اغالق وجــدار وحواجز 
واقتحامات للمدن والمخيمات الفلسطينية عالوة 
على االســتمرار بتقطيع أواصل القرى والمدن 
الفلســطينية وحصارها بالحواجز العســكرية، 
األراضــي،  ومصــادرة  االســتيطان  واســتمرار 
وفرض سياســة األمر الواقع.وتطرقت معايعة 
للحديــث عن اهميــة ما تمتلكه فلســطين من 
كنوز ومقتنيات اثرية، ما يؤهلها لتكون الوجهة 
الســياحية الفريدة على مستوى العالم، مؤكدة 
تطلعهــا لمزيــد مــن العمــل المشــترك لزيادة 
اعداد الوفود الســياحية القادمة الى فلسطين، 

من خالل زيادة التشــبيك المباشــر بين القطاع 
السياحي الفلسطيني ونظراءه من مختلف دول 
العلــم لتزداد اعــداد الوفود الســياحية القادمة 
الى فلســطين ضمن برامج سياحية فلسطينية 

ومستخدمين للمرافق السياحية الفلسطينية. 
وتحدثت معايعة عن الخطة التسويقية السياحية 
التي تنتهجها فلسطين للترويج للقطاع السياحي 
الفلسطيني من خالل فتح أسواق جديدة وتذليل 
العقبــات امام القطاع الســياحي الفلســطيني 
والمشــاركة في الفعاليــات الســياحية الدولية 
لرفع اسم فلسطين عاليا وباألخص بعد انتهاج 
فلسطين لمجموعة من األنماط السياحية والتي 
عملت على اثراء الســلة السياحية التي تمتلكها 
فلســطين، ولتكــون رافــدا إضافيــا فــي اعداد 
الســياح القادمين الــى فلســطين، مؤكدة بأن 
هــذه األنماط عملت على جذبت وفود ســياحية 
جديدة الى فلســطين. وبدوره فقد شكر رئيس 
البنــك األوروبي إلعــادة البناء والتنمية ســوما 
شــاكرابارتي معايعــة على حفاوة االســتقبال، 
متحدثا عن أهمية االستثمار في قطاع السياحية 
في فلسطين، هذا القطاع الواعد. وباألخص بعد 
حصول فلســطين على لقب الوجهة الســياحية 
األكثر نموا في النصف األول من العام الماضي.

مدرسة صناعية جديدة في شمال الخليل 
الخليل- الحياة االقتصادية- شارك رئيس الغرفة 
نــور الدين جردات واعضاء مجلس االدارة ســعيد 
ســلمي ومحمود عالن ومدير عام الغرفة م.احمد 
مناصرة ومسؤول العالقات العامة هيثم مرعب في 
وضع حجر االساس لمدرسة الحاج منصور النشاش 
الصناعية في بيت اوال بالشراكة مع وزارة التربية 
والتعليــم العالي وبلدية بيت اوال وذلك في خطوة 
جديــدة لتطويــر التعليم المهنــي والمواءمة بين 
مخرجات التعليم بما يتناســب مع احتياجات سوق 
العمل وتعزيز الشراكة الحقيقة ما بين القطاعين 
العام والخاص، وتعتبر هذة المدرســة الصناعية 
االولى في شمال الخليل، حيث تأتي هذة الخطوة 
ضمــن خطة الغرفة في بناء العديد من المدراس 
الصناعية والتقنية بالشــراكة مــع وزارتي العمل 

والتربية والتعليم 

كما شاركت الغرفة في افتتاح مدرسة ابو القاسم 
الشــابي االساسية للبنين، وبحضور وزير التربية 
والتعليــم العالــي د. صبــري صيــدم، ومحافــظ 
محافظــة الخليل كامل حميــد ورئيس بلدية بيت 
اوال محمــد العملة،كمــا وحضر فعاليــات االفتتاح 
العديد من روؤســاء وومدراء المؤسسات الرسمية 
واالهليــة في المحافظــة وأهالي بلــدة بيت اوال. 
وتضمن الحفل العديد من الكلمات والفقرات الفنية 
والتراثية، وفي ختام الحفل قام رئيس بلدية بيت 
اوال بتكريــم رئيس الغرفة تقريراً لجهود الغرفة 
المميــزة، فــي المقابل كرم رئيس غرفة شــمال 
الخليل معالي وزير التربية والتعليم،رئيس بلدية 
بيت اوال،ورجل االعمال محمود النشاش الذي تبرع 
ببناء المدرســة الصناعية، وجرى قص الشــريط 

وتنظيم جولة شملت عدداً من مرافق المدرسة.

بريطانيا ترفع توقعاتها للنمو للعام الحالي
لندن-رويترز- قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند امس في بيان بشأن 
الميزانيــة إن المملكة المتحدة رفعت توقعاتها الرســمية للنمو االقتصادي في 
2018 بينمــا أبقت على التوقعات لألعوام التالية بال تغيير أو خفضتها بشــكل 
طفيف.وتشــير التوقعات الرســمية اآلن إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي سينمو 
بنسبة 1.5 بالمئة في 2018 مقارنة مع 1.4 بالمئة في التوقعات السابقة التي 
صــدرت في نوفمبر تشــرين الثاني.وأبقت الحكومة علــى توقعاتها للنمو في 
2019 و2020 عند 1.3 بالمئة للعامين كليهما، بال تغيير عن التوقعات السابقة.

تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم في الواليات المتحدة 
واشنطن -رويترز - تباطأ نمو أسعار المستهلكين في فبراير شباط 
مع تراجع أسعار البنزين وتكلفة اإليجارات في أحدث مؤشر على أن 
ارتفاع معدل التضخم المتوقع سيكون تدريجيا. وقالت وزارة العمل 
إن مؤشــر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2 بالمئة في الشهر الماضي 
بعد أن قفز 0.5 بالمئة في يناير كانون الثاني. وعلى أساس سنوي 
صعد المؤشر 2.2 بالمئة مقارنة مع 2.1 بالمئة في يناير كانون الثاني 

إذ جرى إسقاط القراءة الضعيفة من العام الماضي من الحسابات.


