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ارتفاع اسعار الذهب يجبر الشباب على العزوف عن الزواج

ال�رشق  ل��دول  االقت�صادية  للإح�صاءات  وفقا 
االو�صط  قدرت البطالة  يف العراق  ب�)59%( من 
ونحو  موؤقتة  بطالة   ) و)%31  العمل  قوة  حجم 
الن�صاء  ن�صبة  تقدر  كما  مقنعة  بطالة   )%43(
يف  الن�صاء  عمل  ق��وة  من  ب����)%85(  العاطلت 
املرافقة  الدولية  التقارير  اخر  وبح�صب  العراق   
للقرو�ض الدولية التي ا�صتلمها العراق فان ن�صبة 
االإنتاجية للعامل يف املوؤ�ص�صة العامة يعمل مدة 
�صاعات  ثماين  يف  دقيقة(   15 اإىل  دقائق   10(
وهي مدة االإنتاج الر�صمي، يف حني يكون العامل 
لدورة  حمققا  اخلا�ض  القطاع  يف  املوظف  اأو 
اإنتاجية تغطي كل �صاعات العمل، وهذا التناظر 
فر�ض  توازن  بعدم  ويت�صبب  هائل  فرقا  يحدث 

العمل واختلل املرتبات ال�صهرية.
ا�صار  الرتفاع  باال�صافة  املعوقات  هذه  ولعل 
ال�صباب  ع��زوف  اىل  ادت  املهور  وغ��لء  الذهب 
العوان�ض  من  جي�ض  والدة  وبالتايل  ال��زواج  عن 
الن�صاء ممن جتاوزت اعمارهن ال�35 عاما وهن 

بل زواج . 
ارتفاع ا�صعار الذهب 

يحتل العراق املرتبة 37 عامليًا واخلام�صة عربيًا 
من احتياطيات الذهب، بح�صب مااعلنه املجل�ض 

العاملي للذهب.     
خلل  ن�رش  ال���دويل  النقد  ���ص��ن��دوق  اإن  وذك���ر 
عامليًا   37 املرتبة  احتل  العراق  اأن  له   تقريره 
التقرير  �صمن  ادراجها  مت  دولة   100 اأ�صل  من 
احتياطيات  اأن  مبينًا  ال��ذه��ب«،  الحتياطيات 

العراق من الذهب بلغت 89.8 طنا
املرتبة  احتل  »ال��ع��راق  اأن  املجل�ض  واأ���ص��اف 
ولبنان  ال�صعودية  من  كل  بعد  عربيا  اخلام�صة 
الذهب  »قيمة  اأن  اىل  م�صريا  وليبيا«،  واجلزائر 
العملة  العراق من  احيتاطيات  % من  بلغت 4.9 
ان   ال�صعبة« وبدوره قال املواطن �رشمد ع�صام 
الثلث  خ��لل  مرتفعة  ا�صبحت  الذهب  ا�صعار 
�صيئًا   ال���زواج  فا�صبح  يف   االخ���رية   �صنوات 
�صيولة  وقلة  مالية  ازمة  كوننا دخلنا يف  مكلفا 
قبل  من  الفتيات  مهور  ارتفاع  اىل  باال�صافة 
وقلة  لل�صباب  العمل  قلة  مع  باملقابل  ذويهن 
دخولهم ". ويو�صح ع�صام ل�»اجلورنال« اأنه يجد 
م�صكلة ال�صكن  ت�صاف اىل ارتفاع ا�صعار الذهب 
وغلء املهور ، م�صتدركا لقد اوقفت  تفكريي عن 
ب�رشاء  يل  ي�صمح  ال  ال�صهري  دخلي  الن  ال��زواج 
وارتفاع  للمنازل  املرتفعة  اال�صعار  ب�صبب  منزل 
الذهب  ا�صعار  ارتفاع   : خرباء    ." الذهب  ا�صعار 

قوة �رشائية 
قال امل�صت�صار االقت�صادي لرئي�ض الوزراء مظهر 
حممد �صالح ، اأن العراق ي�صتورد �صنويًا نحو 70 
الذهب  انخفا�ض  اأن  اىل  الفتا   الذهب،  من  طنًا 

يدل على قوة الدينار العراقي.
الذهب  من  كبرية  »كميات  اإن  �صالح  وا�صاف  

تدخل للعراق �صنويًا، وترتاوح ما بني 60 – 70 
طنًا«، م�صريا اىل اأن »وفرة الذهب مع قوة الدينار 
االأ�صواق  اأ�صعاره يف  انخفا�ض  اىل  اأدت  العراقي 
الذهب  »اأ�صعار  اأن  �صالح،  واأ���ص��اف  املحلية  
واالنخفا�ض  كبري،  ب�صكل  انخف�صت  عامليًا 
عليه  كانت  مما  اأقل  حاليًا  الذهب  اأ�صعار  جعل 
ال�رشائية  ال�صبب اىل »القوة  عام 1978«، عازيًا 
قيا�صًا  اآن��ذاك  منخف�صة  كانت  والتي  للمواطن 
بالوقت احلايل الذي يتمتع به العراقيون بقدرة 

�رشائية عالية
اىل  اأدت  التي  االأخ���رى  »االأ���ص��ب��اب  اأن  وب��ني    
وارتفاع  ا�صتقرار  هي  الذهب،  اأ�صعار  انخفا�ض 
هو  املرتفع  بالدوالر  املرتبط  العراقي  الدينار 
اأن  االأخرى«، موؤكدا  العملت  اأمام  االآخر عامليا 

الدينار  الذهب يعطي داللة على قوة  »انخفا�ض 
العراقي«.

وبدوره قال اخلبري االقت�صادي هلل الطعان ان 
الذهب  ارتفاع  اىل  توؤدي  التي  اال�صباب  اهم  من 
و�صعي  الرئي�صية  العملت  مقابل  الدوالر  تراجع 
مبيعاتها  خف�ض  اىل  ال��ذه��ب  تعدين  ���رشك��ات 
واقبال  الفوري  ال�صعر  من  لل�صتفادة  االجلة 
بع�ض  توقف  ب�صبب  الذهب  ���رشاء  على  االف��راد 
اال�صواق  يف  انتاجها  طرح  عن  املنتجة  ال��دول 
تقدمها  التي  الفائدة  ا�صعار  انخفا�ض  وكذلك 

البنوك العاملية لروؤو�ض االموال.
ل�"اجلورنال، ان كانت اال�صعار  وا�صاف الطعان 
ا�صعار  على  انعك�صت  قد  للبرتول  املت�صاعدة 
الذهب بدرجة عالية، حيث مت اغلق التعاملت 

مع  للون�صة  دوالرا  �صعر 440  على  االوروبية  
التي  النفط  ال�صعار  القيا�صي  االرتفاع  ا�صتمرار 

بلغت حاجز 80 دوالرا للربميل.
اىل  ي��ع��ود  ال��ذه��ب  ا���ص��ع��ار  "ارتفاع  ان  وب��ني 

التداعيات االقت�صادية يف العامل 
ال�صيا�صية  واالو����ص���اع  الت�صخم  وت��داع��ي��ات 
بالدوالر  التعاملت  على  تنعك�ض  التي  واالمنية 
، م�صريا اىل ان جميع دول العامل ،عندما ينخف�ض 

�صعر العملة يرتفع �صعر الذهب". 
االرتفاع كان  ان هذا  االقت�صادي  وا�صار اخلبري 
ب�صبب هبوط يف قيمة الدوالر، ففي حالة انعدام 
الذهب  ا�صعار  ت�صهد  النقدية  العملة  يف  الثقة  
مبينا    ، عامليا  يكون  التاثري  هذا  وان  ارتفاعًا 
قيمة  فان  منتع�ض  العامل  يف  االقت�صاد  كان  اذا 

الذهب تقل لذلك فان النا�ض يقدمون على �رشاء 
�صعر  "ارتفاع  ان  الطعان   واو���ص��ح  الذهب".  

املثقال الواحد من الذهب مرتبط باأمرين
وحاجة  وال�����رشاء  البيع  يف  الطلب  حجم  االول 
البائع  ب��ني  امل��ح��ددة  ال��ك��م��ي��ات  اىل  ال�����ص��وق 
باأ�صعار  الذهب  �صعر  ارتباط  والثاين  وامل�صرتي 
يرتبط   ، النفط  واأ�صعار  العاملية  الذهب  �صوق 
اىل  االنتقال  بالبع�ض  ح��دا  العاملية  بال�صوق 
اىل  وغريه،  كالذهب  النفي�صة  باملعادن  التعامل 
جانب ان �صبب االحداث ال�صيا�صية واالقت�صادية 
وتطوراتها املفاجئة واملتلحقة يف العامل جعل 
م�صتدركا  الذهب،  اقتناء  نحو  تتجه  املجتمعات 
االقبال على  توؤثر على  االو�صاع  ان جميع هذه 

م�صاريع الزواج وعزوف ال�صباب عنها ".  

بغداد – فادية حكمت 

يوقع ثالثة عقود لرقع استكشافية 
نفطية حدودية

ترتفع بنسبة %0.03 
في اولى جلسات االسبوع

يطلق السلف الشخصية لموظفي 
الدولة

تحمل النفط  جزء من مسؤولية 
تردي تجهيز الطاقة

العراق  ان  اللعيبي، االحد،  النفط جبار علي  اكد وزير   : – اجلورنال  بغداد 
يف  ي�صهم  ومبا  احلدودية  النفطية  احلقول  تطوير  يف  جديدة  مرحلة  بداأ 
وزير  وقال  للبلد.  والغازي  النفطي  للحتياطي  جديدة  معدالت  ا�صافة 
النفط ان الوزارة �صتقوم من خلل هذه العقود باال�صتثمار االمثل للرثوات 
ان  بعد  احلدودية  اال�صتك�صافية  والرقع  احلقول  والغازية من هذه  النفطية 
كانت مهملة منذ عقود. وا�صاف ان ما مييز هذه العقود هي انها تقع على 
واال�صتفادة  ا�صتثمارها  على  العمل  يتطلب  والتي  اجلوار  دول  مع  احلدود 
من ثرواتها، وتعدها الوزارة �صمن اولوياتها النها تعنى مب�صالح ال�صعب 

العراقي، 

بغداد – اجلورنال: اأنهى املوؤ�رش العام للبور�صة تعاملت، االأحد، مرتفعًا بن�صبة 
اأ�صهم،  اإرتفاع 10  املوؤ�رش  اداء  واأثر على  0.03%، عند م�صتوى 593.98 نقطة 
وت�صويق  ت�صنيع  اأ�صهم  تلته   ،%9.90 ب�  ال�صياحية  املو�صل  �صد  اأ�صهم  تقدمها 
للتحويل  النور  اأ�صهم  تقدمها  اأ�صهم،   7 اإنخف�صت  باملقابل     %4.17 ب�  التمور 
تداوالت  حجم  وبلغ   %  9.09 ب�  بابل  م�رشف  اأ�صهم  تلته   ،%20.00 ب�  املايل 
اليوم 1 مليار �صهم، بقيمة بلغت 456 مليون دينار بلغ عدد اال�صهم املباعة من 
امل�صتثمرين االجانب 175 مليون �صهم، بقيمة بلغت 64 مليون دينار، مع تنفيذ 
35 �صفقة على ا�صهم �رشكتني فقط وت�صدر �صهم م�رشف ا�صور تعاملت االحد  

حجمًا وقيمًة، بتداول 700 مليون �صهم، بقيمة بلغت 182 مليون دينار.

اعلن م�رشف الرافدين، االحد، عن اطلق �صلف موظفي دوائر الدولة عن 
طريق البطاقة االلكرتونية.

وقال املكتب االعلمي للم�رشف يف بيان، انه "مت اطلق �صلف جلميع 
ومن  الرافدين  م�رشف  لدى  رواتبهم  املوطنة  الدولة  دوائ��ر  موظفي 

حاملي البطاقة االلكرتونية ال�صادرة من م�رشف الرافدين ح�رشا".
على  الدخول  بال�صلفة  �صموله  معرفة  املوظف  "باإمكان  انه  وا�صاف 
يكون  ال�صلف  "منح  ان  اىل  م�صريا   ،"qicard.net/ple االآتي  الرابط 
ح�صب راتب املوظف وا�صتحقاقه وقد تكون مابني خم�صة وع�رشة مليني 

دينار".

م�صرتكة  امل�صوؤولية  ان  االحد،  يوم  الفهداوي،  حممد  قا�صم  الكهرباء  وزير  اكد 
من  تعاين  الوزارة  ان  اىل  الفتا  الوطنية،  الكهرباء  منظومة  ال�صناد  اجلميع  بني 
االإفراط يف ا�صتهلك الطاقة، فيما حمل جمال�ض املحافظات جزء من امل�صوؤولية 
لقوفها �صد خ�صخ�صة الكهرباء. وقال الفهداوي يف بيان  ان "على وزارة النفط 
الكهرباء من مادة  الوزراء اخلا�صة بزيادة ح�صة وزارة  تنفيذ توجيهات رئي�ض 
لت�صغيل  يوميًا،  مكعب  مرت   3000 اىل  يوميًا  مكعب  مرت   1000 من  الكازويل 
الوحدات التوليدية املتوقفة، ب�صبب �صحة الوقود والتي كان من املوؤمل جتهيزنا 
بهذه الكميات منذ اأول اأم�ض اخلمي�ض، ف�صل عن اإ�صعاف املنظومة وجتهيز الغاز 

امل�صاحب".

الرافدين العراق الكهرباءالبورصة

بيانات

روسنفت بمقدورها زيادة اإلنتاج سريعا الصين: مزايا محادثات التجارة مع أميركا مرهونة بوقف الرسوم
إذا قلصت أوبك قيود اإلمدادات

شركة هندية للتكرير تسعى لشراء مليون برميل من إيران

)�صينخوا(،  اجل��دي��دة  ال�صني  اأن��ب��اء  وكالة  قالت   
امل�صتوي  رفيعة  جتارية  حمادثات  عقب  االأح��د،  
يف  اإن��ه  بكني  يف  وال�صني  املتحدة  الواليات  بني 
يف  مبا  جتارية  عقوبات  وا�صنطن  تطبيق  حالة 
اأ�صفرت  التي  النتائج  جميع  فاإن  ر�صوم  فر�ض  ذلك 
عنها املحادثات التجارية �صتكون الغية. واأ�صافت 
زي��ادة  يف  راغ��ب��ة  ال�صني  اأن  الر�صمية  ال��وك��ال��ة 
الواردات من عدة دول من بينها الواليات املتحدة 
قائلة اإن االإ�صلح واالنفتاح وزيادة الطلب املحلي 

ا�صرتاتيجية وطنية لبكني.
وزير  بني  املحادثات  انتهاء  عقب  البيان  و�صدر 
نائب  خه  وليو  رو���ض  ويلبور  االأمريكي  التجارة 

رئي�ض الوزراء ال�صيني.
التهديدات  وال�صني  املتحدة  ال��والي��ات  وتبادلت 
بفر�ض ر�صوم على منتجات ت�صل قيمتها اإىل 150 

مليار دوالر لكل منهما.
وحينما ظهرت بوادر هدنة بني الطرفني، حذر البيت 
االأبي�ض االأ�صبوع املا�صي من اأنه �صيم�صي قدما يف 
50 مليار  فر�ض ر�صوم على واردات �صينية بقيمة 
دوالر، اإ�صافة اإىل قيود على اال�صتثمارات ال�صينية 

يف الواليات املتحدة وت�صديد القيود على ال�صادرات.
بعدما  حم��ادث��ات  الإج���راء  بكني  اإىل  رو���ض  و�صل 
تهديداتها  ترامب  دون��ال��د  الرئي�ض  اإدارة  ج��ددت 
حلفاء  ا�صتياء  ظ��ل  ويف  ر���ص��وم،  بفر�ض  لل�صني 
بعدما  وا�صنطن  جتاه  املتحدة  للواليات  رئي�صيني 

�صملتهم ر�صوم ال�صلب واالألومنيوم.
ال�صحفيني،  اأم��ام  موجز  تعليق  يف  رو���ض  واأ���ص��اد 
الر�صمية،  حمادثاتهما  م�صتهل  يف  يف  ليو  خماطبا 
بلغة املحادثات بينهما قائل ”ات�صمت اجتماعاتنا 
بع�ض  وغ��ط��ت  وال�����رشاح��ة،  ب��ال��ود  االآن  ح��ت��ى 

املو�صوعات املفيدة بخ�صو�ض �صادرات معينة“.

اإن  تقول  العملء  اإىل  مذكرة  يف  كابيتال  ريني�صان�ض  كتبت 
مبقدورها  �صيكون  رو�صيا  يف  للنفط  منتج  اأك��رب  رو�صنفت 
األف برميل يوميا يف يومني فقط   70 اإنتاجها مبقدار  زيادة 
نحو  رو�صنفت  ومتثل  االإنتاج  على  عاملية  قيود  ُرفعت  اإذا 
اخلام. وتعهدت مو�صكو  رو�صيا من  اإنتاج  اإجمايل  %40 من 
األف برميل يوميا من  كانون   300 اإنتاجها مبقدار  بخف�ض 
الثاين 2017 �صمن اتفاق عاملي مع منظمة البلدان امل�صدرة 
للبرتول "اأوبك". وي�رشي اتفاق خف�ض االإنتاج العاملي احلايل 
حتى نهاية العام. و�صيجتمع وزراء اأوبك واملنتجني امل�صتقلني 

يف فيينا يومي 22 و23 يونيو/حزيران ملراجعة االتفاق.
قد  اأنه  اإىل  اأوب��ك،  يف  منتج  اأكرب  وال�صعودية،  رو�صيا  وملحت 
اأي  ملنع  تدريجيا  النفط  اإنتاج  لزيادة  حاجة  هناك  تكون 
الرو�صي بافل  الطاقة  واأبلغ نائب وزير  االإم��دادات.  نق�ض يف 
ا�صتعادة  على  ق��ادرة  �صتكون  رو�صيا  اأن  روي��رتز  �صوروكني 
اإنتاجها النفطي خلل اأ�صهر قليلة. وقالت رو�صنفت اإنها تنتج 
اتفاق  التي حتددت يف  به احل�صة  ت�صمح  النفط يف حدود ما 
اأوبك واملنتجني امل�صتقلني. وقال متحدث با�صم ال�رشكة "على 
الرغم من ذلك فاإن ال�رشكة يجب اأن تكون م�صتعدة لتغيريات 

حمتملة يف البيئة اخلارجية".
يوروبت�صينو- حقل  كابيتال  ريني�صان�ض  حمللو  وزار 

توخوم�صكوي النفطي يف �رشق �صيبرييا.
وكتبوا يف مذكرة يقولون "اإدارة رو�صنفت اأكدت خلل الرحلة 
اأن الطاقة االإنتاجية الفائ�صة لدى ال�رشكة حاليا ترتاوح بني 
مع  اأوبك  اتفاق  قيود  )ب�صبب  يوميا  برميل  األف   120-150
االأخرية  االآون��ة  يف  تقديراتنا  عن  يزيد  ما  وهو  امل�صتقلني(، 

"وفقا لرو�صنفت، فاإن  اأ�صافوا  األف برميل يوميا".   100 عند 
من  يوميا  برميل  األف   70 قدره  اإنتاج  ا�صتعادة  مبقدورها 
تدعم  اأن  املرجح  من  فاإن  راأينا  ويف  فقط،  يومني  يف  النفط 
زيادة اأخرى يف االإنتاج يف االأجل القريب نتائجها يف الربع 

الثاين من عام 2018".
وقالت اأتون لل�صم�رشة، التي كانت اأي�صا يف الرحلة، نقل عن 
اإريك لريون النائب االأول لرئي�ض رو�صنفت اإن من املتوقع اأن 
تتمكن رو�صنفت من اإنتاج 85-80 األف برميل يوميا اإ�صافية 

يف اليوم الثالث من العملية. 

�رشكة  اإن  النفط  تكرير  ب�صناعة  م�صدران  ق��ال 
)بي. للدولة  اململوكة  الهندية  برتوليوم  بهارات 
بي.�صي.اإل( طلبت مليون برميل اإ�صافية من اخلام 
يف  للت�صليم  االإيرانية  الوطنية  النفط  �رشكة  من 
�صارمة  اأمريكية  بعقوبات  تهديد  و�صط  حزيران، 
على اإيران.  وت�صري هذه اخلطوة من �رشكة التكرير 
ت�رشيع  �صتحاول  نفطية  م�صاف  اأن  اإىل  الهندية 
تنتهي  اأمريكية  مهلة  قبل  طهران  من  م�صرتياتها 
عقوبات  فر�ض  الإعادة  الثاين  ت�رشين  نوفمرب  يف 

على القطاع البرتويل يف اإيران.
االإيرانية  النفط  ���ص��ادرات  على  �صكوك  وخيمت 
ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�ض  اأعلن  اأن  بعد 
من  املتحدة  الواليات  ان�صحاب  املا�صي  ال�صهر 
فر�ض  باإعادة  واأمر  اإيران  مع  دويل  نووي  اتفاق 
�رشيان  وي��ب��داأ  ط��ه��ران.  على  اأمريكية  عقوبات 

اأن  بع�ض العقوبات يف ال�صاد�ض من اآب، يف حني 
باقي العقوبات وخ�صو�صا على القطاع البرتويل، 
ووافقت  هذا  الثاين.  ت�رشين  من  الرابع  يف  ت�رشي 

اإىل  تقريبا  مقابل  بدون  النفط  �صحن  على  اإي��ران 
م�صايف التكرير الهندية يف 2019-2018 وهو 
حافز يقلل ب�صكل كبري تكلفة �رشاء اخلام االإيراين 
مقارنة مع اخلامات املناف�صة يف املنطقة. وتعترب 
الهند اأكرب م�صرت للنفط االإيراين بعد ال�صني، واإحدى 
طهران  مع  التجارة  وا�صلت  التي  القليلة  ال��دول 
الأن  الغربية،  العقوبات  من  ال�صابقة  اجلولة  اأثناء 
تفر�صها  التي  بالعقوبات  فقط  تتقيد  نيودلهي 

االأمم املتحدة.
وذكر موقع معلومات وزارة النفط االإيرانية )�صانا( 
مليون   2.7 �صجلت  النفطية  اإي��ران  �صادرات  اأن 
اأيار وهو اأعلى م�صتوى منذ رفع  برميل يوميا يف 
العقوبات الدولية التي كانت مفرو�صة على طهران 

يف يناير كانون الثاين عام 2016
برميل  األ��ف   300 �صدرت  اإي��ران  اإن  �صانا  وق��ال 
مليون  و2.4  الطبيعي  الغاز  مكثفات  من  يوميا 

برميل يوميا من النفط اخلام يف اأيار.
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قال االأردن اإن معدل البطالة انخف�ض ب�صكل طفيف يف 
الربع االأول من العام احلايل اإىل 18.4 باملئة مقارنة 
م��ع 18.5 باملئ��ة يف الربع ال�صاب��ق وباملقارنة كان 
مع��دل البطال��ة للرب��ع االأول م��ن 2017 يبل��غ 18.2 
باملئ��ة بح�ص��ب بيان��ات دائ��رة االإح�ص��اءات العام��ة 
االأردني��ة وي�ص��كك اقت�صادي��ون يف االأرق��ام الر�صمية 

ملعدل البطالة ويقولون اإنها غري واقعية.

تعاف��ى االنف��اق عل��ى الت�صيي��د يف الوالي��ات املتحدة 
باأك��رث من املتوق��ع يف ني�صان مع ت�صجي��ل اال�صتثمار 
يف م�صاري��ع البن��اء للقط��اع اخلا�ض اأك��رب زيادة منذ 
2012 لتعو���ض هبوط��ا يف االنفاق عل��ى امل�صاريع 
العامة وبح�صب وزارة التجارة االأمريكية، فاإن االنفاق 
عل��ى الت�صييد قفز %1.8، وه��ي اأكرب زيادة منذ يناير 
2016، بعد انخفا�ض بلغ %1.7 يف اآذار وكان خرباء 
اقت�صاديون ا�صتطلعت رويرتز اآراءهم قد توقعوا زيادة 
قدرها  %0.8.   وارتفع االنفاق على م�صاريع الت�صييد 
للقط��اع اخلا�ض %2.8 يف ني�ص��ان، وهي اأكرب زيادة 
من��ذ كانون الثاين 2012، بع��د انخفا�ض بلغ 2.6% 
يف اآذار وقف��ز االنفاق على امل�صاريع ال�صكنية اخلا�صة 
%4.5، وه��ي اأك��رب زي��ادة منذ نوفم��رب 1993، يف 
اأعق��اب هبوط بلغ %4.1 يف   اآذار  وارتفع اال�صتثمار 
يف م�صاري��ع الت�صيي��د العامة %1.3 بع��د زيادة بلغت 
%1.2 يف مار���ض اآذار. وهوى االنفاق على م�صاريع 
الت�صييد للحكومة االحتادية %10.2 بعد زيادة بلغت 

اآذار. %1.8 يف 

ح��ذرت اأمريكان ايرالينز م��ن اأن امل�صافرين ق��د يتحملون يف 
نهاي��ة املطاف زي��ادة يف اأ�صعار تذاك��ر الط��ريان اإذا ا�صتمرت 
اأ�صع��ار النف��ط مرتفع��ة مم��ا يدف��ع ���رشكات الط��ريان خلف�ض 
ع��دد املقاعد. وارتفع��ت اأ�صعار النفط نح��و 50 باملئة مقارنة 
مب�صتوياته��ا قبل عام مما ي�صغط على اأرباح �رشكات الطريان. 
وق��ال دوج بارك��ر الرئي���ض التنفي��ذي لل�رشك��ة عل��ي هام���ض 
املوؤمتر ال�صنوي للحتاد الدويل للنقل اجلوي )اإياتا( يف �صيدين 
”اإذا ات�ص��ح اأن ه��ذا �صيك��ون الو�صع الطبيع��ي ف�صرنى مبرور 
الوق��ت طاق��ة ومن��و اأق��ل لل�صناعة ومن ث��م �صرتتف��ع االأ�صعار 
لك��ن ال اأعتقد اأن ه��ذا �صيحدث يف املدى القري��ب“. كان اإياتا، 
الذي ميثل نحو 280 �رشكة طريان ُت�صري 83 باملئة من حركة 
الط��ريان العاملية، اأعلن االثنني اإن��ه �صيخف�ض توقعات ربحية 
ال�صناع��ة هذا العام ب�صبب ارتفاع اأ�صع��ار النفط وتكلفة البنية 
التجتي��ة والعمال��ة. ويف االأ�صبوع املا�صي تو�صل��ت الواليات 
املتحدة اإىل اتفاق مع االإمارات العربية املتحدة وقطر لت�صوية 
مزاع��م �رشكات الطريان االأمريكي��ة الثلث الكبرية ب�صاأن تلقي 

�رشكات طريان خليجية دعما حكوميا غري من�صف.


