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حركة األسهم

خسائر بريطانية بمليار جنيه بسبب 
اإلجراءات الجمركية 

العالم بحاجة إلى إنفاق 94 تريليون دوالر 
على البنية التحتية بحلول 2040

أوكرانيا تستورد الفحم األميركي للمرة األولى

مسؤول في االحتياطي الفدرالي: 

غموض السياسات يعوق االستثمارات
روسيا وإيران توقعان عقدا إلنتاج 

عربات القطار

O X"  قدرت درا�سة ملركز الأبحاث الأوروب ي
ERA" حجم اخل�سائر من الإجراءات اجلمركية 
على ح��دود بريطاني��ا بعد خروجها م��ن الكتلة 

الأوروبية بنحو مليار جنيه اإ�سرتلين ي �سنويا.
ويق��ول املركز اإن اإج��راءات التفتي���ش اجلمرك ي 
على احلدود �ست�سبب تاأخ��راً يف ت�سليم الب�سائع 
وه��و ما �سيح��دث اأ���رارا تق��در مبلي��ار جنيه 
اإ�سرتلين�� ي �سنويا. ويط��رح "اأندرو مين ي" رئي�ش 
ق�س��م النقل عدة �سيناريوهات للرقابة اجلمركية 

بع��د "بريك�ست"، منه��ا �سيناريو با�س��م "تباطوؤ 
التجارة"، ومبوحب هذا ال�سيناريو �ستتم مراقبة 
املوان��ئ ونقاط العب��ور املختلفة، م��ا �سيتطلب 
زي��ادة ع��دد امل��اكات يف النق��اط احلدودي��ة 
م��ع توف��ر جتهي��زات خا�س��ة، و�سيرتت��ب على 
ذل��ك تكالي��ف. ي�سار اإىل اأن لن��دن بداأت، يف 29 
مار���ش/اآذار املا�س�� ي، اإج��راءات خروجه��ا من 
الحت��اد الأوروب ي، الذي ي�س��م حاليا 28 دولة، 
ويتوج��ب عل��ى اململك��ة املتح��دة اخل��روج من 
الكتل��ة الأوروبية يف 29 مار���ش/اآذار 2019، 

اأي بعد عامني من اإطاق "بريك�ست".

اأعل��ن املرك��ز العامل ي للبني��ة التحتي��ة X الذي 
تدعم��ه جمموع��ة ال��دول الع�ري��ن X اأن العامل 
يحتاج اإىل ا�ستثمارات يف البنية التحتية بقيمة 
94 تريلي��ون دولر بحل��ول ع��ام 2040، لكن 
ُخم���ش تل��ك ال�ستثم��ارات يواج��ه خماطر بعدم 
وج��ود م�سادر متوي��ل اإذا ا�ستم��رت الجتاهات 

احلالية يف الإنفاق.
واأو�س��ح املركز يف تقرير اأن �سد تلك الفجوة يف 
الإنفاق يحت��اج اىل زيادة الإنفاق ال�سنوي على 
البني��ة التحتية اإىل %3.5 م��ن %3 من الناجت 

املحل ي الإجمايل العامل ي.
وت�سمن التقرير تفا�سيل عما حتتاجه كل دولة 
لاإنفاق على البني��ة التحتية حتى 2040 وعن 
القطاع��ات الأك��ر احتياج��ا وم��ا يف�سله��ا عن 
الوفاء بتلك الحتياج��ات بناء على الجتاهات 

احلالية يف الإنفاق.
العامل�� ي  للمرك��ز  التنفي��ذي  الرئي���ش  وق��ال 
للبني��ة التحتي��ة كري���ش هيلثك��وت "نعتق��د اأن 
تل��ك املعلوم��ات مهم��ة للحكوم��ات وللجه��ات 
الت�� ي مت��ول وتخطط وتبن�� ي م�روع��ات البنية 
التحتي��ة يف امل�ستقبل، وتوفر مزاي��ا اقت�سادية 

واجتماعية للمدن �سديقة البيئة".
ويه��دف املركز العامل�� ي للبني��ة التحتية، الذي 
اأن�ساأته جمموعة الدول الع�رين يف 2014، اإىل 
امل�ساهمة يف زي��ادة الفر�ش اأمام ال�ستثمارات 

العامة واخلا�سة بالبنية التحتية حول العامل. 
بريطاني��ا  بينه��ا  حكوم��ات  املرك��ز  ومت��ول 

وا�سرتاليا وال�سني وكوريا و�سنغافورة.
ويحتاج العامل اإىل ا�ستثمار 3.7 تريليون دولر 
�سنوي��ا يف البني��ة التحتي��ة لتلبي��ة الطلب، وهو 
م��ا يعادل الناجت القت�س��ادي ال�سنوي لأملانيا، 

رابع اأكرب اقت�ساد يف العامل. 

م��ن املقرر اأن تب��داأ الولي��ات املتح��دة ت�سدير 
الفح��م اإىل اأوكرانيا للم��رة الأوىل مبوجب اتفاق 
"تاريخ ي" مت اإعانه ال�سبوع احلايل من �ساأنه 
اأن ي�ساع��د اأوكرانيا الت ي تعاين اأزمة، على اإنهاء 

اعتمادها على رو�سيا يف جمال الطاقة.
ومبوج��ب التف��اق ال��ذي مت توقيع��ه بالأحرف 
الأوىل يف وقت �سابق من ال�سهر اجلاري، �ستقوم 
احلكومي��ة  الوكراني��ة  �سنرتاينرج�� ي  �رك��ة 
با�ستراد نحو 700 األف طن من الفحم احلراري 
المرك�� ي بنهاي��ة الع��ام. وتع��د ه��ذه اخلط��وة 
انت�سارا للرئي���ش المرك ي دونالد ترمب، الذي 

ي�سعى اىل تعزيز قطاع الفحم الأمرك ي.

واأ�س��اد وزي��ر التج��ارة المرك�� ي ويل��رب رو�ش 
بالتفاق، وقال اإنه "�سيعود بفائدة عظيمة على 
جمتمع��ات الفحم يف بادن��ا". ا�ساف يف بيان 
ان التف��اق "�سيتيح لوكرانيا تنويع م�سادرها 
م��ن الطاقة قب��ل ف�سل ال�ستاء، مب��ا ي�ساعد على 
تقوي��ة و�س��ع ه��ذا ال�ري��ك ال�سرتاتيج�� ي يف 
مواجه��ة ال�سغ��وط القليمي��ة الت�� ي ت�سع��ى اىل 
تقوي���ش امل�سالح المركية". وي�ستخدم الفحم 
احلراري وقوًدا للم�سان��ع وللتدفئة، و�سعره اأقل 
بكثر من اأنواع الفحم الأخرى. وكان م�سوؤولون 
اوكراني��ون دع��وا يف ال�ساب��ق اىل احلظ��ر التام 
ل�ستراد الفحم م��ن رو�سيا، الت ي تتهمها كييف 
والغرب بار�سال قوات اىل مناطق �رق اوكرانيا 

الت ي ي�سيطر عليها املتمردون. 

 ق��ال �ستانل ي في�ر نائب مديرة الحتياط ي 
اإن  املرك��زي(    )البن��ك  الأمرك�� ي  الف��درايل 
حالة الغمو�ش ال�سيا�س�� ي ب�ساأن برنامج الرعاية 
ال�سحي��ة والإ�ساحات ال�ريبي��ة تدفع ال�ركات 

اإىل عدم ال�ستثمار.
واأو�سح في���ر اأن انخفا�ش ال�ستثم��ارات يوؤدي بدوره 

اىل انخفا�ش معدلت الفائدة. 
واأ�س��اف خال كلم��ة يف موؤمتر يف الربازي��ل "اأول الغمو�ش 
ب�س��اأن �سيا�سة احلكومة املتعلقة بالرعاي��ة ال�سحية وال�سوابط 
املالي��ة وال�رائب والتجارة ميك��ن اأن يدفع ال�ركات اإىل تاأجيل 

م�ساريعها اىل حني ات�ساح ال�سيا�سات".
ويف ال�سب��وع املا�س ي، ف�سل اجلمهوريون يف جمل�ش ال�سيوخ يف الغاء 
اأج��زاء من قانون "اوباماك��ر"، ما اأحبط حلم الرئي���ش دونالد ترمب يف 
ا�س��اح نظام الرعاي��ة ال�سحية الذي يحمل ا�سم �سلفه ب��اراك اوباما. ويعد 
ذل��ك نك�س��ة للجمهوريني ولرتمب ال��ذي وعد بالغاء برنام��ج اوباما كر الذي 

اأقره اوباما يف العام 2010.
كم��ا اإن وع��ود ترمب بطرح خطة لا�ساح ال�ريب ي مل تتعد �سفحة واحدة حتدد 

اأهداف��ا عام��ة، ول يب��دو اأنها �سرتف��ع اىل الكونغر�ش خال الع��ام احلايل. غر ان 
في�ر قال اأن تباطوؤ النمو القت�سادي ل يزال عاما رئي�سيا يف انخفا�ش معدلت 
الفائدة، حتى بعد اأن رفع الحتياط ي الفدرايل معدل فائدة القرا�ش على الأموال 

الفدرالية بنقطة كاملة خال الأ�سهر ال�18 املا�سية.
ت�س��كل معدلت الفائ��دة املنخف�سة با�ستم��رار م�سدر قلق يف ح��ال كانت موؤ�را 
اإىل ا�ستبع��اد حتقيق القت�ساد منوا ا���رع، واإذا دفعت امل�ستثمرين اىل ال�سع ي اىل 
احل�س��ول على عائ��دات، وبالتايل النتقال اىل ا�ستثم��ارات اكر خطورة "وهو ما 

ميكن اأن ي�ر بال�ستقرار املايل".
و�سج��ل القت�س��اد المرك ي من��وا بن�سب��ة %2،6 يف الرب��ع الث��اين، اأي اأكر من 
�سع��ف وترت��ه يف الأ�سهر الثاث��ة الأوىل من العام احل��ايل. وتباطاأت احتمالت 
من��و القت�س��اد على املدى الأط��ول اإىل 1،5 يف املئ��ة، اي ن�سف م��ا كانت عليه 
يف ال�سن��وات الت�� ي �سبقت الزمة املالية عام 2008، بح�س��ب مكتب امليزانية يف 

الكونغر�ش.
وقال في�ر اإن القلق مرده ان "تباطوؤ النمو يقلل عدد فر�ش العمال الت ي ميكن اأن 

حتقيق الربح منها، وهو ما يوؤثر يف الطلب على ال�ستثمار".
واأك��د ان "ال�سب��ب الرئي�س ي" يف تباطوؤ النمو هو �سعف معدل منو انتاجية العمالة 
الت ي ارتفعت ن�سف نقطة مئوية خال ال�سنوات اخلم�ش املا�سية مقارنة مع معدل 
من��و ن�سبته %2 خال الفرتة م��ن 1976 حتى 2005. كما اإن �سيخوخة ال�سكان 

تقل�ش القوة العاملة ما يوؤثر يف توجهات النمو القت�سادي، بح�سب في�ر. 

وقع��ت منظمة تطوير وحتدي��ث ال�سناعات الإيرانية )اإي��درو( مع �ركة 
"ترن�ش ما�ش هولدينغ" الرو�سية، عقد �راكة لإنتاج عربات القطارات.
وق��ال م�ساع��د وزي��ر اخلارجية الإيراني��ة لل�س��وؤون القانوني��ة والدولية 
عبا���ش عراقج�� ي، لل�سحافي��ني عق��ب التوقي��ع، اإن "التع��اون الإي��راين 
الرو�س�� ي تعاون قدمي ونحن م�ستمرون بالتو�س��ل اىل تفاهمات وتوقيع 

عقود �راكة معهم، فهم اأ�سدقاوؤنا القدامى والأولوية لهم".
واأ�س��اف عراقج�� ي: "وقعن��ا، اأخ��راً، عقدا م��ع �ركة )توت��ال( النفطية، 
واليوم وقعنا مع �ركة )ترن�ش ما�ش هولدينغ( الرو�سية، وهذا دليل على 
تن��وع التعاون ب��ني اإيران وال��دول الأوروبية والآ�سيوي��ة، ويف مقدمتها 

رو�سيا".
ووفق��ا لاتفاقية املوقع��ة، يتم التعاون بني البلدي��ن يف جمال ت�سميم 
واأبحاث وتطوير و�سناعة واإ�ساح اأنواع عربات قطارات مرتو الأنفاق.
وكانت ال�رك��ة الرو�سية واملنظمة الإيرانية و�سعت��ا اللم�سات النهائية 

على مذكرة تفاهم بينهما، يف 27 مار�ش/اآذار املا�س ي يف مو�سكو.
ووفق مذكرة التفاه��م النهائية الت ي وقع عليها الطرفان، يتعهد اجلانب 
الرو�س�� ي بتمويل م�ساريع اإنتاج عربات نقل الركاب و�سحن الب�سائع يف 

اإيران.  

الحكومة المصرية تدرس تخفيض دعم الخبز

ب�"الإ�س��اح  يع��رف  م��ا  �سم��ن  جدي��دة  خط��وة  يف 
تطبي��ق  احلكوم��ة  ب��داأت  م���ر،  يف  القت�س��ادي" 
نظ��ام دعم جدي��د للخب��ز يت�سمن حترير �سع��ر الدقيق 
وال�سولر للمخاب��ز، كما تبحث ت�سنيف دعم اخلبز اإىل 
�رائح متدرجة، وت��ربر اإجراءاتها الت ي قد تثر غ�سب 
املواطن��ني باأنه��ا "ت�سته��دف ت�سيي��ق اخلن��اق عل��ى 

التهريب وحت�سني اجلودة"
 وب��داأت احلكوم��ة امل�ري��ة تطبيق نظ��ام جديد لدعم 
اخلب��ز يت�سمن حترير �سعر الدقي��ق وال�سولر للمخابز، 
ابت��داًء من يوم اأم�ش الأول من �سهر اأغ�سط�ش. ويت�سمن 
النظ��ام اجلديد بيع هيئة ال�سل��ع التموينية "حكومية" 
ط��ن القمح ب�سع��ر اأربع��ة اآلف جنيه للمطاح��ن، الت ي 

�ستبيع��ه بدوره��ا بعد حتويله اإىل دقي��ق ب�سعر 4700 
جنيه للطن، مع مراجعة هذه الأ�سعار كل ثاثة اأ�سهر

نقلة نوعية
ح�س��ب النظ��ام اجلديد، تدف��ع املخابز قيم��ة ا�ستهاك 
3 اأي��ام من الدقيق تاأمين��ًا للمطاحن، لتح�سل يومًيا 
عل��ى كمي��ات الدقي��ق نف�سها الت�� ي تخبزه��ا وتبيعها 
للمواطن��ني بالبطاق��ات اللكرتونية، الت�� ي بحوزتهم، 
عل��ى اأن تتقا�س��ى املخابز من احلكوم��ة 14.4 قر�ش 
قيمة الرغيف املباع بدًل عن 11.1 قر�ش يف ال�سابق.
وق��ال وزي��ر التموي��ن امل�ري عل�� ي امل�سيلح�� ي، اإن 
املنظوم��ة اجلدي��دة "�ستمث��ل نقلة نوعي��ة حقيقية يف 
حت�س��ني املنتج". وتاب��ع: "15 يوًما فق��ط، و�ستجدون 

فرًقا جوهرًيا يف رغيف اخلبز".
واأ�س��اف امل�سيلح�� ي اإن املنظوم��ة اجلدي��دة "قابل��ة 

ل��اإدارة والرقاب��ة، ل��ن يك��ون هناك تهري��ب ول خلط 
ول زي��ادة يف الأر�س��دة"، موؤك��ًدا اأنه��ا �ستحق��ق وفًرا 
يف ميزاني��ة الدع��م". ويبل��غ معدل ا�سته��اك املواطن 
امل�ري م��ن القمح يبل��غ 180 كيلوغراًما يف ال�سنة، 

بينم��ا يبل��غ املتو�س��ط العامل�� ي 85 كيلوغراًم��ا.
�إبعاد �شبهات

م��ن جهته��م، ي��رى اأ�سح��اب املخاب��ز اأن املنظوم��ة 
اجلدي��دة �س��وف تبع��د عنه��م �سبه��ة الف�س��اد و�رق��ة 
الدقيق املدعم. وقال رئي���ش �سعبة املخابز يف الغرفة 
التجاري��ة يف القاهرة، عطية حم��اد، اإن دفع  اأ�سحاب 
املخابز قيمة الدقيق مقدًما يف منظومة اخلبز اجلديدة 

اإجراء جيد.
اأ�س��اف اإن منظوم��ة اخلب��ز اجلدي��دة �س��وف تبعد عن 
اأ�سح��اب املخاب��ز ال�سبه��ات القدمي��ة، ومنه��ا �رقة 

الدقي��ق املدع��م اأو تقلي��ل وزن الرغيف، م�س��ًرا اإىل اأن 
�ساح��ب املخب��ز �سوف ي�س��رتي الدقي��ق بال�سعر احلر، 
ويخب��زه ويبيع الأرغف��ة املدعمة لأ�سح��اب بطاقات 
الدع��م، ثم يح�سل عل��ى قيمتها، وهام���ش ربح خم�سة 

قرو�ش من احلكومة.
يف ال�سي��اق عينه، تبحث احلكوم��ة تطبيق نظام جديد 
لتوزي��ع اخلب��ز املدعم، يه��دف اإىل تقلي���ش اأعداد من 

يح�سلون عليه، وتق�سيمهم اإىل عدة فئات.
ت�شاٍو �شار

وق��ال امل�سيلح�� ي اإن "���راء جمي��ع املواطنني اخلبز 
ب�سع��ر واحد يج��ب األ ي�ستمر"، مو�سًح��ا: "ل ميكن اأن 

ن�ساوي بني غر املت�ساوين".
واأ�س��اف امل�سيلح�� ي يف ت�ريح��ات له، اأن��ه "�سيتم 
تق�سي��م بطاقات التموي��ن اإىل �رائح ح�س��ب امل�ستوى 

الجتماع�� ي للمواطن��ني، مو�سًح��ا اأن "رغي��ف اخلب��ز 
املدع��م �سي��رتاوح �سع��ره م��ا ب��ني 5 و10 قرو���ش، اأو 
بال�سع��ر احل��ر"، م�س��ًرا اإىل اأن "هن��اك م��ن �سيح�س��ل 
على اخلب��ز ب�سعر 5 قرو�ش وفًقا حلالت��ه الجتماعية، 
واآخ��ر �سيح�سل عل��ى الرغيف ب�10 قرو���ش، واآخرون 
�سيح�سل��ون علي��ه بال�سعر احلر، وذل��ك وفًقا للم�ستوى 

املادي ل�ساحب البطاقة".
ولف��ت النتباه اإىل اأن "الدولة قامت بزيادة دعم اخلبز 
للحف��اظ على �سعر الرغيف عن��د 5 قرو�ش"، م�سًرا اإىل 
اأن��ه لن يت��م امل�سا�ش ب�سع��ر رغيف اخلب��ز، ول بح�سة 
املواطن اليومية من عدد الأرغفة لأ�سحاب البطاقات 

التموينية.
قاعدة بيانات

وتاب��ع قائ��ًا: "الدع��م املق��دم لرغيف اخلب��ز وبطاقة 

التموي��ن يبل��غ 85 مليار جنيه، ومنظوم��ة اخلبز الت ي 
مت تعديلها كانت تهدر يف الأقل نحو 4.5 مليار جنيه 
م��ن الدعم".واأف��اد باأنه �ستكون هن��اك قاعدة بيانات 
�سليم��ة حلامل ي البطاقات التمويني��ة يف 15 اأغ�سط�ش 
املقب��ل، حيث تنته ي وزارة الإنتاج احلرب ي من اإدخال 

البيانات املحدثة كافة.
واأو�س��ح وزير التموين اأن الوزارة قررت تعيني موظف 
ل��كل 3 خماب��ز ملراجع��ة وزن رغي��ف اخلب��ز، والتاأكد 
م��ن مطابقت��ه للموا�سف��ات، حم��ذًرا يف الوق��ت نف�سه 
املواطن��ني من ترك بطاقاته��م التموينية مع اأ�سحاب 
امل�ري��ني  امل�سيلح�� ي  ووع��د  والبقال��ني.  املخاب��ز 
ب�"حت�س��ن حقيق�� ي يف ج��ودة اخلب��ز ابت��داًء م��ن 15 
الدقي��ق  يف  الت���رب  وانخفا���ش  املقب��ل،  اأغ�سط���ش 

والأموال".

5.5 مليون مسافر عبر مطار الشارقة في النصف األول من 2017

  �سج��ل مط��ار ال�سارقة الدويل مع��دلت منو جيدة خ��ال العام 2017 
حي��ث ارتفع عدد م�ستخدم ي املطار لي�سل اإىل 5.5 مليون م�سافر خال 
الن�س��ف الأول من العام اجلاري، بزي��ادة ن�سبتها 2.9 باملائة، مقارنة 

بالن�سف الأول من العام 2016 الذي �سجل 5.3 مليون م�سافر.
وتعامل مط��ار ال�سارقة الدويل مع نحو 835.8 األف م�سافر خال �سهر 
يونيو املا�س ي، مقارنة مع 821.23 األف م�سافر خال ال�سهر نف�سه من 

العام املا�س ي، م�سجًا منًوا بن�سبة 1.7 باملائة.
و�سجل��ت حرك��ة الطائ��رات املنتظم��ة وغ��ر املنتظمة خ��ال املدة من 
يناي��ر وحتى يونيو املا�س�� ي اأكر من 37.3 األف حرك��ة جوية بزيادة 
مقداره��ا 3.8 باملائة، مقارنة م��ع اأكر 36 األف رحلة مت ت�سجيلها يف 
امل��دة عينها م��ن العام املا�س�� ي، وعلى �سعيد الرح��ات اجلوية خال 
�سه��ر يونيو املا�س ي، �سجل املطار 6.115 رحل��ة، منها 94 رحلة غر 

جمدولة.
وبل��غ حج��م ال�سحن اجل��وي يف مط��ار ال�سارقة ال��دويل خال 

الن�سف الأول من العام اجلاري اأكر من 72.998 طًنا، منها 
11،157 طنا يف �سهر يونيو املا�س ي، يف حني و�سل حجم 

ال�سح��ن البحري اجلوي خال امل��دة من يناير حتى نهاية 
يوني��و املا�س�� ي اإىل 5،346 طن��ا.

وق��ال عل�� ي �سامل املدف��ع رئي���ش هيئة مط��ار ال�سارقة 
ال��دويل: يوا�سل ع��دد امل�سافرين عرب مط��ار ال�سارقة 

الدويل حتقيق منو متوا�سل نتيجة عمليات التطوير 
والتحدي��ث امل�ستم��رة يف املط��ار ويف اخلدم��ات 

املقدم��ة للمتعاملني بناًء عل��ى توجيهات ال�سيخ 
الدكت��ور �سلط��ان ب��ن حمم��د القا�سم�� ي ع�س��و 

املجل���ش الأعل��ى حاك��م ال�سارق��ة، وم��ن بني 
هذه اخلدمات البواب��ات الذكية الت ي اأ�سهمت 

للمط��ار،  ال�ستيعابي��ة  الق��درة  زي��ادة  يف 
وكذلك زي��ادة عدد الوجهات الت ي ت�سلها 

ال�ركات العامل��ة يف املطار اإىل جانب 
الفعاليات واملهرجانات الت ي تنظمها 

الن�س��اط  تعزي��ز  به��دف  ال�سارق��ة 
ال�سياح ي وجذب املزيد من الزوار.
من جانب��ه اأكد ال�سي��خ في�سل بن 

�سعود القا�سم ي مدير هيئة مطار 
املط��ار  اأن  ال��دويل  ال�سارق��ة 

�سي�ستم��ر يف تق��دمي الأف�س��ل 
م��ن اخلدم��ات والت�سهيات 

والت ي ا�ستطاع من خالها 
اأن يك�س��ب ثق��ة �ريح��ة 

وا�سعة م��ن امل�سافرين، 
املط��ار  وي�سب��ح 

للكثري��ن  املف�س��ل 
وكف��اءة  ل�رع��ة 

 ، ت ا ء ا ج��ر لإ ا
بع��د  ل�سيم��ا 

تد�س��ني البواب��ات الذكية، ما اأ�سهم يف زي��ادة ان�سيابية احلركة باملطار 
وخفف من الزدحام.

ووفق��ا لاإح�س��اءات فقد ا�ستخ��دم اأكر من 850 األ��ف م�سافر البوابات 
الذكي��ة ال�16 املتواف��رة يف مطار ال�سارقة الدويل منذ تد�سينها يف �سهر 

اأكتوبر 2016.
واأ�سهمت هذه البوابات يف تقليل الوقت املطلوب لإجناز اإجراءات مراقبة 
اجل��وازات باأكر من 70 باملائة، اإذ ي�ستغرق املرور من خالها اأقل من 
20 ثاني��ة فقط، وتعد من الو�سائ��ل املبتكرة الت ي يعتمد عليها املطار 
يف الرتق��اء بخدماته والو�س��ول اإىل اأعلى م�ستوي��ات ر�سا امل�سافرين 

واملتعاملني.
وحر���ش مطار ال�سارقة ال��دويل خال الن�سف الأول م��ن العام اجلاري 
عل��ى دع�م الأن�سط��ة املجتمعية ع��رب العديد م�ن املب��ادرات والرعايات 
للفعالي��ات والأن�سط��ة املتنوع��ة ابت��داًء م��ن دع��م الفعالي��ات اخلا�سة 
باأ�سح��اب الهم��م اإىل املب��ادرات الرم�ساني��ة وغره��ا م��ن املبادرات 

املجتمعية الأخرى. 

الشارقة – متابعة 

لندن – متابعة 

باريس – متابعة 

كييف – متابعة 

طهران – متابعة واشنطن – متابعة 

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

القاهرة – متابعة 


