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حركة االسهم عودة عمل شركة بتروفاك البريطانية 
في تونس

أوروبا تقرض إثيوبيا 200 مليون 
دوالر لدعم الالجئين

 تركيا: األولوية في منح الجنسية 
للمستثمرين

تحذيرات من حصر االحتباس الحراري 
بـ 1,5 درجة مئوية

ألمانيا تتراجع ستة مراكز 
في جاذبية االستثمار

 �أعلنت �حلكومة �لتون�صية، �أنها تو�صلت 
من  عاطلني  حمتجني  مع  �تفاق  �إىل 
من  �لغاز  �إنتاج  يعرقلون  كانو�  �لعمل 
�رشكة برتوفاك �لربيطانية، يف خطوة 
تغلق  �أن  دون  للحوؤول  جهود  �صمن 

�ل�رشكة ن�صاطاتها يف �لبالد. 
�لربيطانية  برتوفاك  �رشكة  وكانت   
نحو  توفر  �لتي  و�لغاز  �لنفط  خلدمات 
من  �لبالد  حاجات  من  �ملئة  يف   13
�أنها  �لأ�صبوع  هذ�  تون�س  �أبلغت  �لغاز، 
بعد  �ملحلية  عملياتها  �إغللالق  بللد�أت 
عطلت  �لتي  �لحتجاجات  من  �صهور 
�لوزر�ء  رئي�س  لكن  �لغاز  من  �إنتاجها 

يو�صف �ل�صاهد، �أن�صاأ خلية �أزمة لإيجاد 
حل للمو�صوع.

 وكان قلللر�ر مغادرة �ل�رشكة �صيمللللثل 
وقت  يف  للبالد،  �أخللرى  مالية  �رشبة 
تتعهد حكومة �ل�صاهد باتخاذ �لقر�ر�ت 
و�مل�صي  �لوظائف،  لتوفري  �لللالزمللة 
قدمًا يف �إ�صالحات �قت�صادية وتعزيز 
�صّنها  هجمات  من  ت�رّشر  �لذي  �لنمو 

م�صلحون �إ�صالميون �لعام �ملا�صي.
�ل�صيخ  هالة  �لطاقة  وزيلللرة  وقللالللت   
مع  مقابلة  عللقللب  بلليللان  يف  روحلللله، 
�صعيًا  تون�س  يف  �لللربيللطللاين  �ل�صفري 
"�لتو�صل  لحتو�ء �لأزمة مع برتوفاك 
�إىل �تفاق من �صاأنه �أن يغري �لقر�ر �لذي 

�تخذته �ل�رشكة باملغادرة".

�صعيه  �لأوروبللي  �ل�صتثمار  بنك  �أعلن   
دولر  مليون   200 �إثيوبيا  لإقللر��للس 
لبناء جممعني �صناعيني �صيوظفان 30 
�ألف لجئ يف خطوة ت�صتهدف �حلد من 

�لهجرة �إىل �أوروبا.
 743 مللن  �أكللر  �إثيوبيا  وت�صت�صيف   
�ألللللف لجلللئ وطللالللب جللللوء مللن دول 
ي�صتخدمون خميماتها  �جلو�ر غالبيتهم 
كمحطة يف رحلتهم �لطويلة �إىل �أوروبا.

 وقال �لبنك �إن �لالجئني �لبالغ عددهم 
�ألف   100 �صمن  �صيكونون  �ألفا   30

يف  جميعا  توظيفهم  �صيجري  �صخ�س 
مليون   500 يتكلف  �لللذي  �لربنامج 
وبريطانيا  �لدويل  �لبنك  و�صيقدم  دولر 
ودول بالحتاد �لأوروبي بقية �لتمويل.

�لأوروبي  �ل�صتثمار  بنك  رئي�س  وقال   
�أن  "نعرف  بلليللان  يف  هللويللر  فللرينللر 
�لكثريين يعتربون �إثيوبيا مبثابة نقطة 
�ملحفوفة  بالرحلة  �لقيام  قبل  توقف 
يف  �لنهائية  وجهتهم  �إىل  باملخاطر 
�ملللبللادر�ت  �أن  �إىل  و��للصللار  �أوروبا".  
توفر  �لقبيل  هللذ�  مللن  و�مللل�للرشوعللات 
�لوطن  من  بالقرب  �لبقاء  خيار  للنا�س 

وتتيح فر�صة للنمو �لقت�صادي.

لطفي  �لللرتكللي،  �لتنمية  وزيلللر  �أعلللللن   
قللر�ر  �إ�للصللد�ر  �حلكومة  �عللتللز�م  �أللللو�ن 
�لرتكية  �جلن�صية  مبنح  يق�صي  جديد 
يقومون  ممن  �أخلللرى،  بلد�ن  ملو�طني 
با�صتثمار�ت يف بالده.  وقال �لوزير يف 
�أنقرة،  بالعا�صمة  لل�صحفيني  ت�رشيح 
لإعلللد�د  تخطط  �لرتكية  �حلكومة  �إن 
مو�صحا  مرحلتني،  على  يقوم  م�رشوع 
�أن �ملرحلة �لأوىل تبد�أ مبنح م�صتثمرين 
�لبالد لفرتة  �إقامة يف  �أجانب ت�صاريح 
�لثانية،  �ملرحلة  �أن  و�أ�صاف  حمللددة.  
�لرتكية  �جلن�صية  مللنللح  يف  تتج�صد 

ت�صدر  ل  �لذين  �لأجانب  للم�صتثمرين 
فرتة  خالل  �صلبية  ت�رشفات  �أي  عنهم 
�إقامتهم برتكيا، و�صمن �رشوط حتددها 
�لرتكي  �لوزير  و�أكللد  �لد�خلية.   وز�رة 
�ملعني  �لقر�ر  �إ�للصللد�ر  يعتزمون  �أنهم 
وقت،  �أقللرب  �لللوزر�ء خالل  عرب جمل�س 
�لفا�صلة،  �لنقالب  حماولة  �أن  مبينا 
يوليو/ منت�صف  �لبالد  �صهدتها  �لتي 
متوز �ملا�صي، �أخرت �صدوره.  و�أو�صح 
على  مقت�رشة  تللكللون  لللن  �خلللطللة  �أن 
يف  �لعقار�ت  يتملكون  �لذين  �لأجانب 
موؤ�ص�صي  �أي�صا  �صت�صمل  و�إمنللا  تركيا، 
�مل�صانع �أو �لذين يعقدون �رش�كات يف 

�ل�صتثمار�ت باملدن �لرتكية.

 حذر علماء مناخ �جتمعو� يف �أك�صفورد، 
و�صعته  �لذي  �لهدف  حتقيق  �صعوبة  من 
يف  �ملناخي  موؤمترها  خالل  �ملتحدة  �لأمم 
باري�س  يف  �ملا�صي  )دي�صمرب(  �لأول  كانون 
 1.5 بل  �حلللر�ري  �لحتبا�س  بح�رش  و�لقا�صي 

درجة مئوية.
 �إذ مبوجب �تفاق باري�س �ملربم برعاية �لأمم �ملتحدة، 
باأقل من درجتني  �حلر�رة  �رتفاع  �لدول ح�رش  تعهدت 
�لثورة  قبل  �صائد�ً  كان  �لذي  بامل�صتوى  مقارنة  مئويتني 
�ملناخ  عاملة  لكن  مئوية.  درجة   1.5 بل  بل  ل  �ل�صناعية، 
لدينا يف هذه  لي�س  �لفرن�صية فالريي ما�صون - دملوت قالت 
�ملرحلة �صوى فر�صيات قليلة ت�صعنا يف �جتاه �نخفا�س مبعدل 

1.5 درجة، وهي حالت خا�صة.
 وتقدم �لنماذج �ملناخية مئات �لفر�صيات خلف�س �لغاز�ت �مل�صببة 
ملفعول �لدفيئة ب�رشعة كافية. وهي م�صوؤولة عن �لوترية غري �مل�صبوقة 
لالحتبا�س �ملناخي يف �لعامل. لكن �لفر�صيات �لتي ت�صمح بح�رش �لرتفاع 

بل 1.5 درجة قليلة جد�ً.
 و�أ�صار مدير �ملعهد �ملعني بالتغري �ملناخي يف �أك�صفورد جيم هال، �إىل �ن 

قر�ر �عتماد هدف 1.5 درجة مئوية "فاجاأ �لأو�صاط �لعلمية".
2009 ح�رش �لحتبا�س بدرجتني   وو�صع موؤمتر كوبنهاغن �ملناخي عام 
�ملناخية  �لكو�رث  ظل  ويف   2015 عام  نهاية  يف  لكن  له  هدفًا  مئويتني 
درجة   1.5 هو  بعد  طموحًا  �كر  هدف  حتديد  �لعامل  قادة  قرر  �ملتز�يدة، 

مئوية، حتى ولو كان هذ� �ملعدل كافيًا للت�صبب بكو�رث يف مناطق كثرية.
 و�أيدت �جلزر �ل�صغرية �ملهددة كثري�ً بتد�عيات �لتغري �ملناخي هذ� �لجتاه، 
�لقر�ر  بهذ�  �لهند،  مثل  �لنا�صئة  �لدول  فيها  مبا  �أخرى  بلد�ن  قبلت  حني  يف 
مرغمة مع خ�صيتها من تاأثريه يف �زدهارها �لقت�صادي. ويف نهاية �ملطاف، 
�عترب هذ� �لقر�ر ن�رش�ً �صيا�صيًا ل �صيما للبلد�ن �لأكر عر�صة للتغري �ملناخي.
 لكن �إذ� ��صتمرت �حلال على هذ� �ملنو�ل، �صيتجه �لعامل نحو �حتبا�س مبعدل 
بكو�رث وحالت  ينذر  قد  ما  �لقرن،  نهاية  �لأقل بحلول  ثالث درجات على 

�نقر��س لأنو�ع كثرية.
 و�جتمع علماء من �أبرز �ملتخ�ص�صني يف �صوؤون �ملناخ يف �أك�صفورد، للتطرق 
�إىل هذه �لفر�صية �جلديدة قبل �صدور تقرير حولها منت�صف عام 2018، من 
�لدرجتني  وُيعد هدف  �ملناخ.  بتغري  �ملعنية  �لدولية  �حلكومية  �لهيئة  �إعد�د 
�مل�صتحيل، يف  �صبه  و�ل�صيا�صي. ومن  �لتقني  �ل�صعيدين  خطوة طموحة على 
نظر علماء كر، �حلفاظ على عتبة 1.5 درجة مئوية، �أقله من دون تخطيها 
يف  �ملناخية  �لتد�عيات  حول  �لبحوث  مدير  ونّبه  �لزمن.  من  حمددة  لفرتة 
هذه  تخطي  �إمكان  �إىل  بيت�س،  ريت�صارد  �لربيطانية  �جلوية  �لأر�صاد  هيئة 

�لعتبة خالل �لعقد �ملقبل. كما مل يعد �لعلماء يوؤيديون �ختيار هذ� �لهدف.

 فقدت �أملانيا �ملركز �ل�صاد�س �لذي كانت حتتله يف �لرتتيب �لعاملي 
�لعامل،  يف  �لأمو�ل  وروؤو�س  و�لأعمال  لل�رشكات  �جلاذبة  �لدول  عن 
مدر�صة  دوريللًا  تعّده  دويل  ل�صتطالع  وفقًا  ع�رش،  �لثاين  �إىل  لت�صل 
فرن�صا  �أن  و�أظهر   .1990 �لعام  منذ  �لعليا  �ل�صوي�رشية  �لأعمال 
 .35 و�إيطاليا   ،34 �ملركز  �إىل  و�إ�صبانيا  �لل32،  �ملركز  �إىل  تر�جعت 
وت�صتند نتائج �لدر��صة �إىل ��صتطالع �صمل حتليل �آر�ء �أكر من 5400 
مدير �أعمال على قاعدة ت�صمل 342 معيار�ً.  ونّبهت �لدر��صة �أملانيا 
من حماذير �ل�صتناد �إىل �لثقة �لز�ئدة يف �لنف�س، م�صرية �إىل �أن نتائج 
�صيا�صة �ل�رشف و�ل�رش�ئب �ملعتمدة فيها �صيئة جد�ً، وكذلك تر�جع 
فاعلية �لعمل �حلكومي و�ملوؤ�ص�صات �لعامة، �إ�صافة �إىل تردي �أو�صاع 
�لبنى �لتحتية و�أد�ء �ل�رشكات �مل�صدرة.   كما حلظت تعّكر �آفاق حّل 
�أملانيا درجات يف  �أو�صاع �لعاطلني من �لعمل �لقد�مى.  وتر�جعت 
مو�صوع �لعالقة بني �لناجت �لقت�صادي فيها ور�أ�س �ملال، ما يقود 
�إىل �رتفاع �لبطالة فيها. كما ��صطلع �رتفاع �أ�صعار �لطاقة �مل�صتهلكة 
�ل�صتطالع.   يف  ورد  ما  حد  على  �صلبي،  بدور  �ل�صناعي  �لقطاع  يف 
�أما �ليجابيات �ملهمة، فتتحدد يف �ملوؤهالت �لعالية �لتي تتمتع بها 
�ليد �لعاملة، و�ل�صتقر�ر �ل�صيا�صي �ل�صائد يف �لبلد، كما ُيعترب قطاع 

�ل�رشكات �ملتو�صطة و�ل�صغرية قوة كبرية.

أداء متباين للبورصات العربية.. وسط موجة تداوالت عشوائية
ومعها  �خلليجية  �لبور�صات  موؤ�رش�ت  �أد�ء  تباين   
 4 تر�جعت  �إذ  �لأ�صبوع،  خالل  �لأردنية  �لبور�صة 
�لبور�صة  و�رتفعت  بور�صات   4 و�رتفعت  بور�صات 
 ،0.9 و�لللدبلليللانلليللة  �ملللئللة،  يف   1.13 �لأردنللليلللة 
�ملئة،  يف   0.35 و�لظبيانية   ،0.84 و�لبحرينية 
بينما تر�جعت �لبور�صة �ل�صعودية 3.69 يف �ملئة، 
 0.2 0.43، و�لعمانية  1.15، و�لكويتية  و�لقطرية 

يف �ملئة.
 ور�أى رئي�س جمموعة �صحارى �أحمد �ل�صامر�ئي، يف 
�أن �لأد�ء �لعام للبور�صات �لعربية  �أ�صبوعي،  حتليل 
تاأثريها يف  م�صتوى  متو�صطة �صمن  تد�ولت  �صّجل 
قيمة  م�صتوى  على  و�صعيفة  �ل�صعرية،  �لإغالقات 
�مل�صاربات  م�صتوى  على  ون�صطة  وحجمه،  �لتد�ول 
حتركات  ت�صف  مل  فيما  �لأربلللاح،  جني  وعمليات 

�إىل  جديد  �أي  �لعاملية  و�لأ�للصللو�ق  �لنفط  �أ�صعار 
�لتحركات  �لأ�صو�ق �صمن  لتبقى حتركات  �جلل�صات 
�لأ�صهم  على  �لغالب  يف  تركزت  و�لتي  �لع�صو�ئية، 

�لقيادية دون غريها.
 و�أ�صار �إىل �أن جل�صات �لتد�ول مل تنجح يف ت�صجيل 
لالأ�صهم  �لإغللللالق  لأ�للصللعللار  ملمو�صة  �رتللفللاعللات 
�أي  �لتما�صك  مللوؤ�للرش�ت  تظهر  مل  فيما  �ملللتللد�ولللة، 
مقاومة ملوجات �ل�صغوط و�لنتقائية �لتي �أ�صافها 
�لبور�صات  لتنهي  �جلل�صات،  خللالل  �ملتعاملون 
مرتفع،  �أخطار  م�صتوى  عند  �لأ�صبوعية  تد�ولتها 
�ل�صيولة  "كان للرت�جع �مللمو�س ملوؤ�رش�ت  و�أ�صاف 
بني  �لعجز  وم�صتوى  �ليومية  �لللتللد�ولت  وقيمة 
�ملتعاملني  قللر�ر�ت  يف  كبري  تاأثري  و�أخللرى،  جل�صة 
�أ�صعف  ما  �للل�للرش�ء،  يف  �ل�صتمر�ر  على  وقدرتهم 
�ل�صائدة يف  �ل�صعرية  للم�صتويات  �لتما�صك  موؤ�رش�ت 
بد�ية �جلل�صات، يف وقت �صاهم �صح �ل�صيولة مبا�رشة 

تامة  و�صيطرة  �ل�رشيعة  �مل�صاربات  وترية  رفع  يف 
كفة  رجحت  و�لتي  �لأربللاح،  جلني  �لبيع  لعمليات 

�لبيع على �ل�رش�ء".
للبور�صات  �ليومي  �لأد�ء  �أن  �ل�صامر�ئي  و�أو�صح 
�ملتو�صطة  �لأ�للصللهللم  على  �صاغطًا  ملل�للصللار�ً  �تللخللذ 
و�ل�صغرية، و�لتي تتد�ول عند �أ�صعار متدنية وح�صة 
و�جلاذبية  �لتد�ول  و�أحجام  �ل�صيولة  من  مرت�جعة 
على  �لقيادية  �لأ�صهم  ت�صيطر  فيما  �ل�صتثمارية، 
�صاهم  ما  �ليومية،  �لللتللد�ولت  من  �لأكللرب  �حل�صة 
وي�صاعف  �لتذبذب  نطاقات  رفللع  يف  و�صي�صاهم 
على  �مل�صاربون  يفر�صها  �لتي  �ل�صلبية  �لتاأثري�ت 
�لأ�صهم  �لتد�ولت على  تركز  �أن  تاأكيد  �لأ�صو�ق، مع 
�لقيادية �صيعمل على رفع قيمة �ل�صيولة �لتي ت�صّجع 
�ل�صيولة  على  �ل�صغط  من  مزيد  وفر�س  �مل�صاربات 

�ل�صتثمارية �مل�صتقرة.
 وتابع "بات و��صحًا �أن �لأد�ء �ليومي للبور�صات ل 

�إيجابية للم�صاربني وموؤ�رش�ت  �إ�صار�ت  يز�ل يعطي 
�لغالب  يف  توؤدي  و�لتي  للم�صتثمرين،  لت�صجيع  �أقل 
�إىل رفع موجات جني �لأرباح، من دون �أن ينعك�س 
ذلك �إيجابًا على �ملح�صلة �لنهائية لالأد�ء �ليومي �أو 
�صاهم  كما  للبور�صات.  �ل�صهري  حتى  �أو  �لأ�صبوعي 
�لأد�ء �ل�صعيف و�لع�صو�ئي يف رفع م�صتوى �لتوقف 
حو�فز  تو�فر  حني  �إىل  �مل�صتثمرين  لدى  و�لنتظار 
لللالأد�ء  �لنهائية  �ملح�صلة  يف  لي�صاهم  حقيقية، 
م�صتويات  �إىل  �لأ�صهم  �أ�صعار  و�صول  يف  �لأ�صبوعي 
�رش�ئها،  يف  �ملتعاملني  رغبة  حت�صني  �صاأنها  من 
م�صارها  �لبور�صات  تعك�س  �أن  �حتمالت  وتعزيز 
�لأ�صبوع  تللد�ولت  خالل  �صاعد  م�صار  �إىل  �لهابط 

�ملقبل".
�ل�صعودية ودبي و�أبو ظبي

 �صجلت �ل�صوق �ل�صعودية تر�جعًا ملمو�صًا يف �أد�ئها 
�أو  227.61 نقطة  خالل تد�ولت �لأ�صبوع، لتخ�رش 

 5948.92 عند  �ل�صوق  و�أقفلت  �ملئة.  يف   3.69
�ل�صيولة،  وقيمة  �لأحجام  �نخفا�س  و�صط  نقطة، 
بل9  �صهم  523.8 مليون  �مل�صتثمرون  تد�ول  بعدما 

مليار�ت ريال )2.4 بليون دولر(.
خالل  جيدة  مكا�صب  �لدبيانية  �ل�صوق  وحققت 
�لأ�صبوع بدعم من �لأ�صهم �لقيادية. و�رتفع �ملوؤ�رش 
عند  ليقفل  �ملئة  يف   0.90 �أو  نقطة   31.32 �لعام 
3513.57 نقطة، و�رتفع حجم �لتعامالت وقيمتها 
بل1.4 بليون  بعدما تد�ول �مل�صتثمرون بليون �صهم 

درهم )381 مليون دولر(.
توجه  مللن  بللدعللم  �لظبيانية  �للل�للصللوق  و�رتللفللعللت   
�ملوؤ�رش  و�رتفع  منتقاة.  �أ�صهم  �رش�ء  �ىل  �ملتعاملني 
عند  ليقفل  �ملئة  يف   0.35 �أو  نقطة   15.91 �لعام 
4515.17 نقطة، و�رتفع حجم �لتعامالت وقيمتها 
�صهم  مليون   319 �مل�صتثمرون  تلللد�ول  بعدما 

بل590.4 مليون درهم. 

 �لكويت وقطر و�لبحرين
نقطة   23.61 �لكويتية  �ل�صوق  موؤ�رش  وتللر�جللع   
نقطة،   5405.8 عند  ليقفل  �ملئة  يف   0.43 �أو 
قيمتها  وتر�جعت  �لتد�ول  �أحجام  �رتفعت  بينما 
تد�ول  �لتو�يل، بعدما  �ملئة على  13.5 و12.8 يف 
�مل�صتثمرون 272.12 مليون �صهم بل26.05 مليون 

دينار )86.3 مليون دولر(.
�صلبي  �أد�ء  نتيجة  �لقطرية  �ل�صوق  �أد�ء  وتر�جع   
�ل�صيولة  قيمة  يف  و�نخفا�س  كللافللة،  للقطاعات 
 10412.5 �إىل  �لعام  �ملللوؤ�للرش  وتللر�جللع  و�حلللجللم. 

نقطة، مبقد�ر 121.6 نقطة �أو 1.12 يف �ملئة.
 و�رتفع حجم �لتد�ولت وقيمتها 83.97 و96.73 
�مل�صتثمرون  تللد�ول  بعدما  �لتو�يل،  على  �ملئة  يف 
59.3 مليون �صهم بل2.8 بليون ريال )769 مليون 
11 �رشكة يف مقابل  �أ�صهم  �أ�صعار  دولر(. و�رتفعت 

تر�جعها يف 31 �رشكة.

دبي – متابعة

اتفاق وشيك بين مصر وروسيا الستئناف 
رحالت الطيران

 �أفاد م�صدر يف وز�رة �لطري�ن �ملدين �مل�رشية باأن مو�صكو و�لقاهرة 
قد تتفقان على ��صتئناف رحالت �لطري�ن بينهما يف �أكتوبر/ت�رشين 

�لأول �لقادم، وذلك بح�صب ما نقلت و�صائل �إعالم م�رشية.
 وتق�صي خطة مو�صوعة بني �جلانبني على ��صتئناف رحالت �لطري�ن 
بني مطاري مو�صكو و�لقاهرة كمرحلة �أوىل، حيث �صتنفذ �لرحالت من 
�جلناح �لثاين ملطار �لقاهرة �لدويل، ومن �ملقرر �ختبار عمل �جلناح 

يف 28 �صبتمرب/�أيلول.
 بعد ذلك �صت�صتاأنف رحالت �لطري�ن �لنظامية بني �لعا�صمة �لرو�صية 
�لرو�س  �مل�صوؤولون  بعدها  ليعود  و�لغردقة،  �ل�صيخ  �رشم  ومدينتي 
�لعار�صة  �لطري�ن  ��صتئناف رحالت  �إىل مناق�صة م�صاألة  و�مل�رشيون 

"ت�صارتر" بني �لبلدين.
 ومن �ملفرت�س �أن ي�صل وفد رو�صي كبري برئا�صة وزير �لنقل 

�لفرتة  خالل  �لقاهرة  �إىل  �صوكولوف،  مك�صيم  �لرو�صي، 
نهائية  مر�جعة  لإجر�ء  �صبتمرب/�أيلول  و29   27 بني  ما 

�لركاب  لتاأمني  �ملتبعة  �لأمللن  �إجللر�ء�ت  على  و�أخللرية 
و�حلقائب و�لب�صائع مبطار �لقاهرة متهيد� ل�صتئناف 

�لرحالت �جلوية بني �جلانبني.
خاللها  �صيعد  �أيام  عدة  �لوفد  زيارة  و�صت�صتغرق   

مبختلف  �ل�صفر،  مر�حل  جميع  عن  �صامال  تقرير� 
و�للرشم  �لللقللاهللرة  مقدمتها  وفلللى  �مللللطلللار�ت، 

�لتي  �ملللطللار�ت،  �أهللم  باعتبارها  و�لغردقة، 
ت�صتخدمها �ملجموعات �ل�صياحية �لرو�صية.

 وكلللان وفللد �أمللنللى رو�للصللي قللد �أنللهللى قبل 
�أ�صبوع جولة �أمنية مو�صعة لتفقد �إجر�ء�ت 

�لأمن �ملتبعة يف مطار �لقاهرة لتاأمني 
�لب�صائع  وطللرود  وحقائبهم  �لركاب 

و�أ�صاد  �لللطللائللر�ت،  على  �مل�صحونة 
�أد�ء  يف  حدث  �لذى  بالتطور  �لوفد 

وحتديث  �مل�رشيني  �لأمللن  رجال 
�لأجهزة �مل�صتخدمة يف عمليات 

�لتفتي�س.
�لرو�صي  �لنقل  وزير  �ن  يذكر 

�أعلن  �صوكولوف  مك�صيم   ،
�أن وز�رته �صاغت �تفاقية 

حللكللوملليللة حللللول �أملللن 
�لطري�ن مع م�رش.

وقلللللال �للصللوكللولللوف 
 2 �لللللثللللالثللللاء  يف 

�أغللل�لللصلللطللل�لللس/�آب 
"لقد  �ملللا�للصللي 

�صياغة  متلللت 
�لتللفللاقلليللة، 

ويلللللجلللللري 
�لللللعللللمللللل 

بلللللوز�رة 

�لنقل  وزيللر  و�للرشح  �لدولتني.  بني  عليها،  �لتو�فق  على  �خلارجية 
�لرحالت  ��صتئناف  حول  �حلديث  باأن  �صوكولوف،  مك�صيم  �لرو�صي، 
�جلوية بني رو�صيا وم�رش ل يز�ل مبكر�، و�صينظر يف هذه �مل�صاألة بعد 

تدقيق جميع مطار�ت �لبالد وتطبيق �أمن �لطري�ن.
 وكانت مو�صكو قد علقت رحالت �لطري�ن من و�إىل م�رش، بعد حتطم 
�رشكات  لإحللدى  تابعة  با�س321-"  "�إير  طللر�ز  من  ركللاب  طائرة 
�لأول  �أكتوبر/ت�رشين  �صهر  نهاية  يف  �صيناء  فوق  �لرو�صية  �لطري�ن 
متنها،  على  كانو�  �صخ�صا   224 بحياة  �أودت  و�لتي  �ملا�صي،  �لعام 

ليتبني فيما بعد �أنها حتطمت جر�ء عمل �إرهابي.
�لرو�صي  �لنقل  وزير  بني  لقاء  �ملا�صي،  يوليو/متوز   18 يف  وعقد،   
مك�صيم �صوكولوف، ونظريه �مل�رشي جالل �ل�صعيد. و�تفقا على و�صع 
�إمكانية م�صاركة خرب�ء  �لأمن وبحث  �لتعاون يف جمال  �تفاق حول 

من رو�صيا يف �صمان �أمن �ملطار�ت �مل�رشية.

القاهرة – متابعة

تونس –  متابعة

بروكسل – متابعة

أنقرة – متابعة

برلين – متابعةأكسفورد – متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية


