
وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي فإن منو االقتصاد 
األمريكي لهذا العام سيكون أبطأ مقارنة بتقديرات الصندوق 
السابقة، حيث خفض الصندوق معدل النمو األمريكي املتوقع 

من 2.3 في املائة إلى 2.1 في املائة خالل عام 2017.
وبطبيعة احل��ال تبدو تلك التقديرات سلبية بالنسبة 
لالقتصاد األمريكي، لكنها وبخالف التوقعات لم تنعكس 
سلبا على سعر صرف العملة األمريكية في األسواق العاملية، 
بل العكس كان صحيحا، على الرغم من تراجعه نحو 9 في 
املائة منذ بداية العام اجل���اري، حيث حتسن سعر صرف 

ال���دوالر نسبيا في مواجهة منافسيه من العمالت الدولية 
األخ��رى، وأفلح في حتقيق بعض املكاسب ليعوض خسائر 
األسبوع املاضي. ويبدو املوقف غريبا نسبيا، فسريعا ما 
تنعكس التقييمات السلبية أو اإليجابية ملعدل منو اقتصاد من 
االقتصادات، على معدل سعر صرف عملة الدولة محل التقييم. 
فترتفع أو تنخفض كرد فعل على معدل النمو املتوقع مستقبال، 

إال أن الدوالر يبدو في كثير من األحيان نشاذا لتلك القاعدة.
“االقتصادية” استشرفت آراء عدد من اخلبراء واملصرفيني 
للتعرف على مستقبل الدوالر في ظل توقعات صندوق النقد 

الدولي بشأن انخفاض معدل منو االقتصاد األمريكي.
ويبدو اخلبير املصرفي إدوارد هار متشائما جتاه وضعية 
ال��دوالر بصفة عامة، وأك��د ل�”االقتصادية” أن: “التحديات 
التي تواجهها العملة األمريكية في الوقت احلالي، تعد األكثر 
حدة وخطورة منذ انهيار قاعدة الذهب. وقال: بالتأكيد ال يزال 
الدوالر العملة األقوى واألكثر تأثيرا في العالم، لكنه لم يعد 
العملة الوحيدة في العالم التي ميكن االرتكان عليها. فاليوان 
الصيني وعمالت عديد من االقتصادات الناشئة وحتى اليورو 
ال��ذي عانى لفترة طويلة التراجع اآلن تكسب أرضية على 

حساب الدوالر”.
ويؤكد أن التقلب ارتفاعا وانخفاضا في سعر صرف الدوالر 
الذي حدث خالل بعض فترات األشهر املاضية، ارتبط بتكهنات 
وترجيحات أكثر من ارتباطه بأسباب واقعية ملموسة، 
فالتفاؤل ال��ذي ساد األس��واق بشأن خطة الرئيس األمريكي 
دونالد ترمب إلصالح البنية األساسية األمريكية، أوجد مناخا 
إيجابيا بشأن الطلب على ال��دوالر، واآلن ومع تراجع الزخم 
بشأن تأثير خطة اإلصالح الضريبي للرئيس األمريكي، التي 
كان من املفترض أن تشمل تخفيضات ضريبية واسعة النطاق 
لصالح الرأسمالية الكبيرة، واعتقدت األس��واق حينها أنها 
تتضمن وسيلة أخرى للتحفيز االقتصادي، لم يتخذ بشأنها 

أي قرار.
اخلبيرة االستثمارية سو توماس ال تنفي تأثير تلك العوامل 
على سعر صرف الدوالر أمام العمالت الدولية األخرى، لكنها 
ال تعتقد أن تلك هي العوامل اجلوهرية في حتديد قيمة العملة 

األمريكية.
وتشير ل�”االقتصادية” إلى أن العامل اجلوهري واملتحكم 
األس��اس��ي ف��ي سعر ص��رف ال���دوالر ه��و معدل الفائدة لدى 
املجلس ال��ف��ي��درال��ي األم��ري��ك��ي، فمجرد ت��وق��ع املستثمرين 
واألس��واق بدرجة عالية من اليقني بأن الفيدرالي األمريكي 
ينوي رفع أسعار الفائدة، ازداد الطلب على الدوالر، وحتولت 

االستثمارات الدولية وجهتها لألسواق األمريكية.

اقتصاد12 alwasat.com.kw

9  باملئة منذ بداية العام هبط 

تباطؤ منو االقتصاد األميركي يفاقم أزمة الدوالر 

تباطؤ في االقتصاد االميركي
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ذكرت تقارير إخبارية، أن مصرف “دويتشه بنك” 
األملاني قد ينقل نحو 300 مليار ي��ورو )350 مليار 
دوالر( من ميزانية فرعه البريطاني إلى فرانكفورت، 
في الوقت الذي يعتزم فيه البنك األملاني نقل نشاط 
إدارة األص��ول وت��داول املنتجات املالية من بريطانيا 
إلى داخل االحتاد األوروب��ي في أعقاب قرار بريطانيا 

اخلروج من االحتاد األوروبي.
ونقلت وكالة بلومبرج لألنباء االقتصادية عن 
مصدر وصفته باملطلع القول إن خطة البنك األملاني 
التي تسمى “بو الين” تستهدف نقل نشاط ت��داول 
املنتجات املالية إلى فرانكفورت في )سبتمبر( 2018 

ونقل نشاط إدارة األصول بحلول )مارس( 2019.
وأش���ارت الوكالة إل��ى أن نقل 300 مليار ي��ورو 
سيعادل نحو خمس ميزانية دويتشه بنك الذي وصلت 
قيمة أصوله إلى 1.59 تريليون يورو بنهاية العام 

املاضي، بحسب “األملانية”.
ووفقا للوكالة فإن “مونيكا شيللر” املتحدثة باسم 

“دويتشه بنك” رفضت التعليق على التقرير.
وك��ان “جون كريان” الرئيس التنفيذي للبنك 
األملاني قد أبلغ املوظفني في رسالة مصورة أخيرا، أن 
البنك يستعد خلروج بريطانيا من االحتاد األوروبي 

بطريقة صعبة، في ظل وجود “األغلبية الساحقة” من 
نشاط تداول األوراق املالية للبنك في بورصة لندن مع 
احتمال نقله إلى فرانكفورت، لكن البنك لم يكشف عن 

تفاصيل هذه اخلطة رسميا.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن البنك األملاني يعتزم 
نقل جزء كبير من نشاط التداول واخلدمات املصرفية 
االستثمارية من لندن إلى فرانكفورت، وهو ما يعني 
نقل عدة مئات من وظائف الوسطاء وحسابات نحو 

20 ألف عميل إلى أملانيا.
وقال “كريان “في رسالته املصورة “هناك كثير 
من التفاصيل املزعجة التي يجب تسويتها واالتفاق 
عليها، لكن من احملتم أنه ستكون هناك حاجة إلى نقل 
وظائف إلى فرانكفورت أو على األقل إضافة وظائف 

في فرانكفورت”.
يذكر أن بنك سيتي ج��روب اختار أخيرا مدينة 
فرانكفورت األملانية كمركز جت��اري له في االحت��اد 
األوروب��ي عقب خ��روج بريطانيا من االحت��اد، وذلك 

بحسب مصدر مطلع لوكالة األنباء األملانية.
وأض��اف املصدر أن اخلطة ما زال��ت في حاجة إلى 
موافقة مجلس اإلدارة في نيويورك. ورفض املتحدث 

باسم البنك التعليق.

350 مليار  »دويتشه بنك« يدرس نقل 
دوالر من بريطانيا إلى أملانيا

مقر دويتشه بنك

ق��ال صندوق النقد ال��دول��ي إن��ه على البنك املركزي 
األوروب���ي أن يحافظ على سياسته النقدية امليسرة 
لفترة طويلة مع توقعات ببقاء التضخم دون املستوى 

املستهدف.
وفي الوقت الذي يستعد فيه املركزي األوروبي التخاذ 
ق��رار في اخلريف بخصوص برنامجه التحفيزي، قال 
صندوق النقد إن دع��وات التخلي عن السياسة النقدية 
امليسرة “سابقة ألوانها” ألن أسعار املستهلكني ال تزيد 

بالقدر الكافي.
وفي تقريره السنوي عن منطقة اليورو، توقع صندوق 
النقد أن يصل التضخم في املنطقة إلى 1.6 باملئة هذا العام 
قبل أن يتباطأ إلى 1.5 باملئة في 2018، وهو ما يقل عن 
املستوى الذي يستهدفه املركزي األوروبي عند أقل قليال 
من 2 باملئة. وتزيد توقعات الصندوق للتضخم عن أحدث 

تقديرات للبنك املركزي والتي نشرت في يونيو حزيران 
وتوقع فيها البنك وصول معدل التضخم مبنطقة اليورو 

إلى 1.5 باملئة هذا العام و1.3 باملئة في 2018.
وقال الصندوق إن مواطن الضعف في منطقة اليورو 

ما زالت باقية السيما في قطاعها املصرفي.
ودع��ا الصندوق إل��ى تسريع وتيرة إزال��ة القروض 
املتعثرة من امليزانيات، والتي تعرقل اإلق��راض وتبطئ 

النمو االقتصادي.
وأوصى الصندوق بوضع “أهداف طموحة” لتقليص 
القروض املتعثرة ودع��ا إل��ى اتباع “نهج ق��وي إلغالق 
البنوك املتعثرة”. وذكر الصندوق أنه ينبغي ألملانيا، 
أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، أن تزيد استثماراتها 
العامة في خطوة قد حتفز النمو واإلصالحات الهيكلية 

في دول أضعف باملنطقة مثل إيطاليا.

صندوق النقد يوصي املركزي األوروبي 
باحلفاظ على سياسة التيسير

النحاس يصعد ألعلى مستوى 
في عامني مدعوما بطلب قوي من الصني 

 
سجلت أسعار النحاس أعلى مستوى لها في أكثر من عامني 
مدعومة بعالمات على طلب قوي من الصني، أكبر مستهلك للمعدن، 
ونقص في اإلم���دادات وضعف ال���دوالر األمريكي وع��وام��ل فنية. 
وصعدت عقود النحاس القياسية ببورصة لندن للمعادن 3.2 باملئة 
إلى 6217 دوالرا للطن بحلول الساعة 1445 بتوقيت جرينتش 
بعد أن سجلت في وقت سابق من اجللسة 6234 دوالرا وهو أعلى 
مستوى لها منذ مايو أيار 2015 . وتسارعت وتيرة املكاسب بعد 
فتح األسواق األمريكية. ومنا الناجت احمللي االجمالي للصني 6.9 
باملئة على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام وهي وتيرة 
أس��رع من متوسط التوقعات البالغ 6.8 باملئة واملستوى الذي 
استهدفته احلكومة وهو 6.5 باملئة مما أثار آماال مبزيد من الطلب 
على املعادن الصناعية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وهبطت 
العملة األمريكية إل��ى أدن��ى مستوى في 13 شهرا أم��ام سلة من 
العمالت الرئيسية وهو ما يجعل املعادن املقومة بالدوالر أرخص 

على حائزي العمالت األخرى وهو ما قد يساعد في دعم الطلب.

بلغت  األملاني  األعمال  قطاع  ثقة 
مستوى قياسيا في يوليو

بلغت الثقة في اوساط قادة قطاع االعمال االملاني مستوى قياسيا 
“يثير احلماسة” في يوليو، حسب ما اعلن معهد “ايفو” االملاني، 

ضاربا بذلك توقعات احملللني بحصول تراجع بسيط.
وارتفع املؤشر الذي يستند الى استطالعات للرأي إلى 116 نقطة 
من 115،1 نقطة في يونيو. ويعتبر مراقبون اقتصاديون املؤشر 

دليال على االداء املستقبلي ألكبر اقتصاد في اوروبا.
وكان محللون اقتصاديون شملهم استطالع لشركة فاكتسيت 
للبيانات توقعوا حدوث تراجع في الثقة في شهر يوليو اجلاري. 
وجاءت الزيادة في شهر يوليو في مؤشر ايفو نتيجة للتحسينات 
في نظرة قطاع األعمال ازاء الوضع الراهن وتوقعاته لألشهر املقبلة.

وقال رئيس معهد افو كليمنس فيوست إن “االقتصاد األملاني 
يتقدم لألمام”، متابعا أن “رضا الشركات بوضع قطاع األعمال 
احلالي وصل ألقصى مستوياته منذ إعادة توحيد املانيا” في العام 
1990. وبالنظر إلى القطاعات املختلفة في االقتصاد األملاني، ابدت 
شركات البناء والتصنيع انطباعات ايجابية حول الوضع احلالي 
والتوقع املستقبلي. وفيما كان جتار اجلملة أكثر تفاؤال بخصوص 
الشهور املقبلة، فأن تقييمهم على مستوى النشاط االقتصادي اليوم 

كان أكثر سلبية.
اما جتار التجزئة فأبدوا سلبية اكبر بقليل ازاء الوضع الراهن 
واملستقبلي. وقال االقتصادي يورغ زونير من البنك األملاني العام 
لالستثمارات “كي اي دبليو”، رغ��م إن��ه من “املبهج” أن تصل 
مؤشرات معهد ايفو آلفاق جديدة، لكن “األهم أن إدراك الشركات 
للطفرة املتسارعة بدأ ينعكس على البيانات” مثل أرق��ام االنتاج 

الصناعي.

املكاسب القوية في وول ستريت 
تدعم مؤشر نيكي الياباني

ارتفعت األسهم اليابانية امس  األربعاء منهية موجة خسائر 
استمرت لثالث جلسات مع حتسن املعنويات من املكاسب القوية 
التي حتققت في وول ستريت وزيادة إقبال املستثمرين على أسهم 
شركات مثل كوماتسو وهيتاشي ملعدات اإلنشاء بعد األرباح القوية 

التي حققتها كاتربيلر.
وفي حني حتسنت املعنويات بشكل عام، فقد اجته املستثمرون في 
وقت الحق إلى البيع جلني األرباح من بعض األسهم التي ارتفعت 
في التعامالت املبكرة مع بقائهم حذرين قبيل قرار جلنة السياسة 
النقدية مبجلس االحتياطي االحتادي )البنك املركزي األمريكي( في 

وقت الحق من امس  األربعاء.

قال البنك املركزي الصيني ، إنه سينظم التداول املالي 
بصرامة وسيشدد القواعد املنظمة للتعامالت املالية عبر 
اإلنترنت في الوقت الذي يتطلع فيه صناع السياسات 
للسيطرة على املخاطر، فيما أسماها املنظمون باألسواق 
املالية “املضطربة”. وأكد بنك الشعب الصيني في بيان 
نشر على موقعه اإللكتروني إن الصني ستشدد الرقابة 
املنسقة بني مختلف األج��ه��زة التنظيمية على بنيتها 

التحتية املالية ومؤسساتها املالية املهمة.
ج��اء البيان عقب اجتماع داخلي في البنك املركزي 

بقيادة محافظه تشو شياو تشوان، وفقا ل�”رويترز”.
وكان الرئيس الصيني شي جني بينج قد قال األسبوع 
امل��اض��ي إن البنك امل��رك��زي سيضطلع ب���دور أك��ب��ر في 
اإلش���راف على القطاع امل��ال��ي لكن ل��م تتوافر تفاصيل 
كثيرة بخصوص عمل جلنة جديدة لالستقرار املالي. 
وفسر بعض احملللني البيانات ال��ص��ادرة عن ض��رورة 
ضبط القطاع املالي بأنها عالمة على أن تشديد السياسة 
النقدية سيستمر. غير أن البنك املركزي أكد أم��س، أنه 
سيحافظ على من��و مناسب لالئتمان وعلى استقرار 
السيولة في األس��اس مع خفض التكاليف التمويلية 
“لالقتصاد احلقيقي”. وأضاف البنك أنه سيمضي قدما 
في خطته الرامية إلضفاء مزيد من الطابع الدولي على 

العملة الصينية بينما سيحافظ على سعر صرف اليوان 
“مستقرا عند مستوى معقول”. يشار إلى أن الرئيس 
الصيني شي جني بينج أكد أن البنك املركزي سيضطلع 
ب��دور أكبر في اإلدارة احلصيفة لالقتصاد الكلي وفي 
تفادي املخاطر الشاملة التي تهدد النظام املالي. وقال شي 
خالل مؤمتر األسبوع املاضي، إن األمن املالي جزء مهم 
من األمن القومي، مضيفا أن الصني ستعزز قيادة احلزب 
الشيوعي للقطاع املالي. ونقلت وسائل إعالم حكومية 
عن الرئيس الصيني قوله إنه سيجري أيضا تشكيل جلنة 
لالستقرار املالي والتنمية حتت إشراف مجلس الوزراء. 
ولم تذكر مزيدا من التفاصيل عن اللجنة أو سبل تعزيز 
دور البنك املركزي. وتشرف جهات تنظيمية عديدة على 
أجزاء مختلفة من القطاع املالي املعقد في الصني وال متلك 
جهة واحدة منها صورة كاملة عن حركة رؤوس األموال 
في النظام. وُيصعب ذلك من مهمة السلطات في تعقب 
املتالعبني في السوق الذين يحولون األم��وال سرا إلى 

منتجات مالية عالية املخاطر بهدف حتقيق عائدات أعلى.
وتبدي السلطات قلقها أيضا من “التماسيح العمالقة” 
وهو مصطلح بدأ املنظمون في استخدامه لوصف كبار 
رجال األعمال الذين ينتهكون القانون ويتحايلون على 

القواعد التنظيمية للسيطرة على شركات أخرى.

للسيطرة على املخاطر

تنظيم صارم لتداوالت السوق املالي  في الصني 

مقر البورصة الصينية

قال املركز العاملي للبنية التحتية 
الذي تدعمه مجموعة الدول العشرين 
، إن العالم يحتاج إلى استثمارات في 
البنية التحتية بقيمة 94 تريليون 
دوالر بحلول عام 2040، لكن خمس 
تلك االس��ت��ث��م��ارات ي��واج��ه مخاطر 
ب��ع��دم وج���ود م��ص��ادر مت��وي��ل إذا 
اس��ت��م��رت االجت��اه��ات احل��ال��ي��ة في 
اإلنفاق. وأكد املركز في تقرير أن سد 
تلك الفجوة في اإلنفاق يحتاج إلى 
زي��ادة اإلنفاق السنوي على البنية 
التحتية إلى 3.5 في املائة من 3 في 
امل��ائ��ة م��ن ال��ن��اجت احمللي اإلجمالي 

العاملي، بحسب “رويترز”.
وتضمن التقرير تفاصيل عما 
حتتاج إليه كل دول��ة لإلنفاق على 
البنية التحتية حتى 2040 وعن 
القطاعات األكثر احتياجا وما يفصلها 
عن ال��وف��اء بتلك االحتياجات بناء 
على االجتاهات احلالية في اإلنفاق. 
وق���ال ك��ري��س هيلثكوت الرئيس 
التنفيذي للمركز العاملي للبنية 
التحتية “نعتقد أن تلك املعلومات 
مهمة للحكومات وللجهات التي 
مت��ول وتخطط وتبني مشروعات 
البنية التحتية في املستقبل، وتوفر 
مزايا اقتصادية واجتماعية للمدن 

صديقة البيئة”.
وي��ه��دف امل��رك��ز ال��ع��امل��ي للبنية 
التحتية، ال��ذي أنشأته مجموعة 
ال���دول العشرين ف��ي 2014، إلى 
املساهمة ف��ي زي���ادة ال��ف��رص أم��ام 
االس��ت��ث��م��ارات ال��ع��ام��ة واخل��اص��ة 
ف��ي البنية التحتية ح��ول العالم. 
ومت��ول امل��رك��ز حكومات م��ن بينها 
بريطانيا وأستراليا والصني وكوريا 

وسنغافورة.
ويحتاج العالم إلى استثمار 3.7 

تريليون دوالر سنويا في البنية 
التحتية لتلبية الطلب، وهو ما يعادل 
الناجت االقتصادي السنوي ألملانيا، 

رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهر مسح نشرت نتائجه أمس، 
ارتفاع ثقة الشركات األملانية على 
غير املتوقع في )يوليو( اجل��اري، 
مسجلة ثالث مستوى قياسي مرتفع 
خ��الل ث��الث��ة أش��ه��ر م��ع زي���ادة قوة 
أكبر اقتصاد ف��ي أوروب���ا وحتسن 

املعنويات في مختلف القطاعات.

94 تريليون دوالر االستثمارات العاملية 
2040 املطلوبة في البنية التحتية حتى 

مبالغ ضخمة يجب انفاقها على البنية التحتية

أظهر مسح نشرت نتائجه، ، أن 
إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 
البريطاني زاد ب��أس��رع وتيرة 
منذ منتصف التسعينيات على 
مدار األشهر الثالثة املاضية على 
الرغم من تباطؤ الطلبيات في 

)يوليو( اجلاري.
وارتفع مؤشر احتاد الصناعة 
البريطاني للصناعات التحويلية 
إلى )31+( في ثالثة أشهر حتى 
)يوليو(، وه��ي أعلى ق��راءة منذ 
كانون الثاني )يناير( 1995، 
م��ق��ارن��ة م��ع )22+( ف��ي الربع 
املنتهي في )أبريل( املاضي، وفقا 

ل�”رويترز”.
لكن الطلبيات اجلديدة تباطأت 
في شهر )يوليو( وحده مبا يفوق 
التوقعات بقليل ون��زل املؤشر 
الشهري لالحتاد إلى )10+( من 

)16+( في )يونيو( املاضي.
وعلى الرغم من تباطؤ طلبيات 
التصدير ف��ي ثالثة أشهر حتى 
)يوليو( تزايد تفاؤل املنتجني 
جتاه الصادرات على مدى األشهر 
الثالثة املقبلة إلى أعلى مستوى 

في 40 عاما.
وب��ي��ان��ات احت����اد الصناعة 
البريطاني، على النقيض من 

بيانات رسمية، ترسم ص��ورة 
أق��ل إش��راق��ا لإلنتاج الصناعي 
والصادرات. إلى ذلك، تتفاوض 
الواليات املتحدة وبريطانيا حول 
ات��ف��اق جت���اري وص��ف��ه الرئيس 
األمريكي دونالد ترمب بأنه “مهم 
للغاية وواعد”، في تغريدة على 
تويتر أمس، بحسب “الفرنسية”. 
وكتب ترمب، “نعمل على اتفاق 
جتاري كبير مع اململكة املتحدة. 
ميكن أن ي��ك��ون مهما ج��دا جدا 
وواعدا”.. وظ���ائ���ف! االحت���اد 
األوروب�����ي ي��ت��ص��رف بحمائية 
ك��ب��ي��رة م��ع ال���والي���ات امل��ت��ح��دة. 

كفى!”
ويزور وزير التجارة الدولية 
البريطاني ليام فوكس واشنطن 
حيث ألقى ، كلمة حول العالقات 
التجارية بني البلدين في إطار 
ب��ري��ك��س��ت، وال��ت��ق��ى خصوصا 
املمثل اخلاص للتجارة اخلارجية 

األمريكي روبرت اليتيزر.
وفي بداية )يوليو( اجل��اري، 
وع��ل��ى ه��ام��ش ق��م��ة مجموعة 
العشرين في هامبورج في أملانيا، 
ق���ال ت��رم��ب، إن ب���الده ستبرم 
“قريبا جدا جدا” اتفاقا جتاريا 

مع بريطانيا.

22 عاما إنتاج املصانع البريطانية ينمو بأسرع وتيرة منذ 

ارتفاع وتيرة منو املصانع البريطانية

20 عاما 637 ألف طيار خالل  شركات الطيران بحاجة إلى 
أكدت شركة بوينج األمريكية لصناعة الطيران، أن شركات 
الطيران ستحتاج إلى 637 ألف طيار في السنوات العشرين 

املقبلة ملواكبة النمو في قطاع الطيران الدولي.
وارتفع تقدير الشركة األخير عن احلاجة للطيارين ب�3.6 

في املائة من تقرير العام الفائت، وفقا ل�”الفرنسية”.
وستحتاج شركات الطيران في منطقة آسيا - احمليط الهادئ 
وحدها 253 ألف طيار جديد، وهو ما ميثل ثلث العدد املطلوب، 

بحسب التقرير الذي أعده قسم اخلدمات الدولية في الشركة.
وقدرت الشركة في تقرير سنوي، احتياج شمال أمريكا إلى 
117 ألف طيار، وأوروب��ا إلى 106 آالف طيار في الفترة من 

2017 وحتى 2036.

وتوقع التقرير احلاجة إلى 648 ألف فني جديد في قطاع 
صيانة الطائرات، بتراجع قدره 4.6 في املائة عن تقدير العام 
املاضي بسبب تخفيض ساعات الصيانة املطلوبة من “بيوجن 
737 ماكس”. وبالنسبة ألطقم الرحالت، ذكر التقرير احلاجة 
إلى توظيف 839 ألف مضيف جوي حتى عام 2036، منهم 173 
ألفا في منطقة آسيا- احمليط الهادئ، و173 ألفا في أوروبا، 

و154 ألفا في شمال أمريكا، و96 ألفا في الشرق األوسط.
والشهر الفائت، ذك��رت دراس��ة من شركة “سي آيه إي”، 
املتخصصة في تدريبات الطيرات املدني، أن شركات الطيران 
ستحتاج 255 ألف طيار إضافي خالل السنوات العشرة املقبلة.
ويحذر عدة خبراء من أن شركات الطيران ستواجه قريبا 

نقصا في عدد الطيارين. إلى ذلك، أعلنت شركة داسو سيستيم 
الفرنسية للبرمجيات الصناعية ، توصلها التفاق مع شركة 
بوينج األمريكية لصناعة الطيران بهدف حتديث نظامها 
اإلنتاجي، فيما وصفته بأنه أكبر عقد في تاريخها على اإلطالق.

وق��ال��ت الشركة الفرنسية ف��ي بيان إن شركة “بوينج 
ستوسع تطوير منتجات داس��و سيستيم”، مؤكدة تقارير 
نشرتها صحيفة لو فيجارو. وكانت صحيفة لو فيجارو، التي 
متلكها مجموعة داسو كتبت “وقعت بوينج عقدا مدته 30 عاما 
بقيمة مليار دوالر يتم جتديده كل 10 سنوات”. وفي اتصال مع 
“الفرنسية”، رفضت الشركة التأكيد على قيمة االتفاق، لكنها 

قالت إنه “األكبر في تاريخها”.


