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 مع ظهور تأثير خفض اإلنفاق العام مؤكدًا ضرورة االستمرار في خفض العجز

 .. وميركل تشدد 
  على الحاجة لدعم اليورو 

  
  برلنيـ  د.ب.أ: أكدت املستشارة األملانية أجنيال ميركل 
امس ملواطنيهـــا على احلاجة لتعزيز العملة األوروبية 
املوحدة (اليورو) في خطابها الســـنوي مبناسبة العام 

امليالدي اجلديد.
  وقالت ميركل إنه «خالل هذه األشـــهر، تقف أوروبا 
في وسط اختبار عصيب، يتعني علينا دعم اليورو، هذا 
العملة ليســـت مجرد أموالنا، مما ال شك فيه أن اليورو 

يتخطى كونه عملة فحسب».
  وأضافت: «أوروبـــا املوحدة هي الضامن لســـالمنا 

وحريتنا، اليورو أساس رخائنا».
  وامتدحت ميركل دور األملان في إخراج البالد من األزمة 

االقتصادية، وهي «أسوأ أزمة في أكثر من ٦٠ عاما».
  وقالت ميركل: «أدارت أملانيا األزمة كما لم يدرها بلد 

آخر.. بل نحن خرجنا من األزمة أقوياء».
  وتابعت: «لم حتظ أملانيا املوحدة بشـــعب بذل جهد 
كمـــا حتظى به حاليا، عدد العاطلني عن العمل في أدنى 
مســـتوياته في نحو ٢٠ عاما». وأشارت ميركل إلى أن 

األملان ال يدركون دائما مواطن قوتهم. 

 ديڤيد كاميرون

 الذهب يسجل أعلى مستوى منذ عام ٢٠٠٧ مع اغالقات ٢٠١٠ 

 لندن ـ رويترز: توقع رئيس 
الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون 
امس أن تواجـــه بريطانيا عاما 
صعبا فـــي ٢٠١١ مع ظهور تأثير 
خفض اإلنفاق العام لكنه قال إن 
البالد يجب ان تستمر في خطتها 

خلفض العجز.
  وقـــال زعيـــم احملافظني إن 
حكومته االئتالفية ستركز متاما 
في عـــام ٢٠١١ على دعـــم النمو 
وتوفير فرص عمل ودعا مجددا 
إلى توســـع البنوك في اإلقراض 

خاصة للمشروعات الصغيرة.
  وقـــال كاميرون في رســـالة 
مبناســـبة العام اجلديـــد «٢٠١١ 
ســـيكون عاما صعبـــا إذ نتخذ 
خطوات شاقة ولكنها ضرورية 
لتصحيح األوضـــاع». وأضاف 
«معا ميكننا جعل ٢٠١١ العام الذي 
تعود فيه بريطانيا للوقوف على 

قدميها».
  وتخفـــض حكومة احملافظني 
والليبراليني اإلنفاق بنسبة ١٩٪ 
على جميع القطاعات وعلى مدى ٤ 
سنوات بهدف احتواء عجز امليزانية 

 واشـــنطن ـ أ.ف.پ: أظهرت 
دراســـة حديثة ان حوالى ثلثي 
مستخدمي االنترنت االميركيني 
دفعوا مقابال للوصول الى بيانات 
ثقافية او حتميلها، من موسيقى 
وافالم ومقاالت صحافية والعاب. 
وجاء في الدراسة التي اعدها مركز 
«بيو» لالبحـــاث ان «االنترنت، 
السيما االنترنت عالية السرعة، 
اصبحت قنـــاة توزيع لعدد من 
املواد»، واضافت الدراســـة «ان 
استعداد الناس لدفع املال مقابل 
احلصول على مواد على االنترنت 
امر له انعكاســـات كبيرة على 
املجموعات االعالمية والفنانني 
واولئك الذين يريدون الكســـب 

من خالل االنترنت».
الدراسة تصورا    وتقدم هذه 
يختلف عن الصورة الشـــائعة 
عن مستخدمي االنترنت بانهم ال 

يبحثون اال عن مواد مجانية.
  وبحسب الدراسة، فإن ٣٣٪ من 
مستخدمي االنترنت دفعوا ماال 
مقابل احلصول على موسيقى او 
برمجيات، و٢١٪ مقابل تطبيقات 
سمارتفون او اجهزة معلوماتية، 

 لندنـ  رويترز: ارتفعت أسعار 
أداء  الذهب امس مسجلة أقوى 
سنوي منذ عام ٢٠٠٧ ومواصلة 
مكاســـبها للشهر اخلامس على 
التوالي في ديســـمبر مدفوعة 
بتراجـــع الدوالر وعـــدم اليقني 

بشأن االقتصاد العاملي.
الذهب قد    وكانـــت اســـعار 
تراجعت اول من امس لكنها تتجه 
لتسجيل أكبر زيادة سنوية في 
ثالثة أعوام وعاشـــر عام على 
املكاســـب مدعومة  التوالي من 
بالشكوك التي تكتنف االنتعاش 

االقتصادي والعمالت.
  وشـــهدت مجموعة املعادن 
النفيســـة موجة صعود كبيرة 
هذا العام وفي مقدمتها البالديوم 
الذي ارتفع ٩٥٪. وسجلت الفضة 
والبالديومـ  وهما االفضل أداء في 
اسواق السلع االولية هذا العامـ  
أعلى مستوياتهما في عدة اعوام 
مدعومني بتوقعات لطلب قوي 

في العام املقبل.
  واستفاد الذهب هذا العام من 
مشتريات من مستثمرين يرون 
في املعدن النفيس مالذا استثماريا 
أكثر امانا مع استمرار املخاوف 
بشـــان ازمة الديون في منطقة 
اليورو وبرنامج التيسير الكمي 
املركزي األميركي لشراء  للبنك 
ما قيمتـــه ٦٠٠ مليار دوالر من 
الدين احلكومي وجتدد الطلب من 
البنوك املركزية التي من املتوقع 

البالغ ما يزيد على ١٠٪ من الناجت 
احمللي االجمالي. وخرجت بريطانيا 
من أزمة مصرفية وكساد عميق 
ومازالت تداعيات ذلك تتوالى عليها 
ومن املتوقع ان تقود إلى خسارة 
نحو ٣٣٠ الف وظيفة في القطاع 
العام. وحتول احتجاج طالب على 
ارتفاع رسوم التعليم إلى العنف 

وأثار رئيس احتاد نقابات العمال 
في بريطانيا احتمال تنظيم إضراب 
منسق. ورغم خفض اإلنفاق بلغ 
صافـــي اقتراض القطـــاع العام 
مستوى قياســـيا في نوفمبر ما 
أثار تساؤالت بشأن قدرة احلكومة 
على اإلبقاء على برنامج التقشف 

في مساره الصحيح. 

و١٩٪ منهم مقابل العاب الڤيديو. 
كما دفـــع ١٨٪ من مســـتخدمي 
االنترنت للصحافة االلكترونية 
شاملة صحفا ومقاالت ومجالت، 
و١٦٪ منهـــم مقابل افالم، و١٥٪ 

مقابل نغمات للهاتف.
الدراســـة جيم    وقال واضع 
جانســـن: «اكثر ما يفاجئ هو 
ان نسبة مســـتخدمي االنترنت 
الذين يشترون مواد عبر االنترنت 

تساوي نســـبة الذين يشترون 
سلعا وخدمات اخرى مثل الكتب 

وتذاكر السفر».
  وتشـــير الدراسة الى وجود 
صلة بني الدخل والشـــراء على 
االنترنت، اذ يكثر الشـــراء عبر 
االنترنت بني ذوي الدخل املرتفع، 
وقد شـــملت هذه الدراسة ١٠٠٣ 
الواليـــات املتحدة  مراهقني في 
مـــن بينهـــم ٧٥٥ مســـتخدما 

ان تصبح مشتريا صافيا للذهب 
للمرة االولى عن عقود.

  وارتفع سعر الذهب في السوق 
الفورية ٠٫٥٪ إلى ١٤١١٫٥٧ دوالرا 
لألوقية (األونصة) في طريقه 
لتسجيل ارتفاع بنسبة ٢٩٪ في 
العام بأكمله وخامس شهر على 
التوالي من املكاســـب في أطول 
سلســـلة من املكاسب الشهرية 
منذ أواخر ٢٠٠١. وارتفعت عقود 
الذهب األميركي ٠٫٥٪ إلى ١٤١٢٫٣٠ 
دوالرا لألوقية. وارتفع البالديوم 
٠٫٦٪ إلى ٧٩٠٫٤٧ دوالرا لألوقية 
بعدما ســـجل أعلى مستوى في 
تسع سنوات عند ٧٩٥٫٤٧ دوالرا 

اول من أمس.
  وكانت الفضة صاحبة ثاني 

أفضل أداء بني املعادن النفيسة، 
حيـــث ارتفعت ٨٢٪ فـــي العام 
بأكمله، وســـجلت امس ٣٠٫٦٤ 
دوالرا لألوقيـــة متراجعـــة عن 
أعلى مســـتوى لها في ٣٠ عاما 
البالغ ٣٠٫٨٨ دوالرا والذي سجلته 

اول أمس.
  وتراجع الدوالر امام سلة من 
العمالت الرئيســـية في جلسة 
متقلبة بعد ان كان صعد في وقت 
سابق بفعل املخاوف بشان ازمة 

الديون في منطقة اليورو.
  ويتجه الذهـــب النهاء العام 
على مكاسب قدرها ٢٨٪ في أقوى 
اداء سنوي له منذ ان سجل قفزة 
بلغت ٣١٪ فـــي ٢٠٠٧ عندما بدأ 

ظهور االزمة املالية العاملية. 

 ثلثا مستخدمي اإلنترنت في الواليات المتحدة
  يدفعون مقابًال لتحميل األفالم أو الموسيقى

 الذهب يتراجع.. لكنه يتجه
  إلنهاء عاشر عام على التوالي من المكاسب 

 قيصر السيارات األميركي يتوصل إلى تسوية
  إلنهاء تحقيق معه مقابل ١٠ ماليين دوالر

 واشنطن ـ أ.ش.أ: وافق رجل االستثمار املصرفي 
ســــتيفن راتنر، الذي ساعد إدارة الرئيس األميركي 
باراك أوباما على إنقاذ صناعة السيارات، على دفع ١٠ 
ماليني دوالر لتسوية ادعاءات بإساءة استخدام نفوذه 
في نيويورك. وذكرت صحيفة «واشــــنطن بوست» 
على موقعها على االنترنت أن راتنر، الذي كان يطلق 
عليه سابقا «قيصر صناعة السيارات»، لم يعترف 
بارتكاب مخالفات في إطار الصفقة التي أعلن عنها 

النائب العام أندرو كوومو امس األول.
  وقدم مكتب كوومو دعاوى مدنية ضد راتنر في 

نوفمبر املاضي، متهما إياه بدفع رشــــاوى ملساعدة 
شركته على وضع مبلغ ١٥٠ مليون دوالر في شكل 
استثمارات في صندوق املعاشات التقاعدية للدولة، 
ونفى راتنر التهم املوجهة إليه. وقد ســــعى املدعي 
العام في البداية إلى فرض غرامة وعقوبات مببلغ ٢٦ 
مليون دوالر وفرض حظر مدى احلياة على ممارسة 
راتنر صناعة األوراق املالية، أما التسوية التي أعلن 
عنها االدعاء مؤخرا فتقتصر على منع راتنر من القيام 
بأعمال جتارية مع أي صندوق للمعاشات التقاعدية 

العامة في الدولة ملدة خمس سنوات. 

 دبـــي ـ رويترز: قالت مجموعـــة دبي القابضة 
للعمليـــات التجارية الوحدة الرئيســـية في دبي 
القابضة في بيان إنها توصلت إلى اتفاق مع بنوك 
لتحويل تسهيل ائتماني متجدد بقيمة ٥٥٥ مليون 

دوالر إلى قرض ألجل خمس سنوات.
  وكانت الشركة التي تتكبد خسائرـ  وهي الذراع 

الفندقية والعقارية لدبي القابضةـ  قد مددت للمرة 
الثالثـــة هذا القرض الذي حل اســـتحقاقه في ٣٠ 

نوفمبر إلى ٣٠ ديسمبر.
  وتعثرت الشركة في السداد في يوليو وسبتمبر 
وهو ما ضاعف الشـــكوك بشـــأن قدرة دبي على 

تسوية مشكالت ديونها. 

 لندنـ  رويترز: ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى 
في أســـبوعني أمام الدوالر امس بفضل مشتريات 
البنوك املركزية في نهاية السنة بينما حوم الفرنك 
السويسري قرب مستوى قياسي مرتفع أمام الدوالر 
في تعامالت هزيلة. ويواجه الدوالر ضغوطا أمام 
عدة عمالت حيث يحوم قرب أدنى مســـتوى في 
سبعة أسابيع أمام الني بينما استمر اإلقبال على 
عمالت السلع األولية مثل الدوالر االسترالي وسط 
توقعات بأن آسيا ستقود انتعاشا عامليا قويا في 
عام ٢٠١١. وارتفع اليورو ٠٫٥٪ إلى ١٫٣٣٥٠ دوالر 
محوما حتت متوسط حركة ١٠٠ يوم البالغ ١٫٣٣٧٠ 
دوالر وبعدما المس أعلى مســـتوى في أسبوعني 
عند ١٫٣٣٩١ دوالر على منصة إي.بي.إس للتداول 

االلكتروني.
  وسجل الدوالر أدنى مستوى له على اإلطالق أمام 
الفرنك السويسري عند ٠٫٩٣٣٩ فرنك على منصة 
تداول إي.بي.إس. وعوض بعض خسائره ليصل إلى 

٠٫٩٣٦٥ فرنك بارتفاع طفيف عن اجللسة السابقة. 
وارتفع اليورو ٠٫٦٪ أمام الفرنك السويسري إلى 
١٫٢٤٩٥ فرنك بعدما سجل مستوى قياسيا منخفضا 

عند ١٫٢٣٩٨ فرنك في اجللسة السابقة.
  وخسر اليورو في السنة بأكملها نحو ١٦٪ أمام 
الفرنك السويسري حيث دفعت مشكالت ديون دول 
أطراف منطقة اليورو العديد من املستثمرين إلى 

التماس األمان النسبي في العملة السويسرية.
  وخسرت العملة األوروبية نحو ٧٪ أمام الدوالر 

وأكثر من ١٨٪ أمام الني هذا العام.
  وتراجع الـــدوالر ٠٫٢٪ أمام الني إلى ٨١٫٣٧ ينا 
قرب أدنى مستوى له في سبعة أسابيع الذي سجله 

اول أمس عند ٨١٫٢٨ ينا.
  في غضون ذلك أقبل املستثمرون على العمالت 
املرتبطة بالنمو. وارتفع الدوالر االســـترالي ٠٫١٪ 
إلى ١٫٠١٧٦ دوالر قرب أعلى مستوى له في ٢٨ عاما 

الذي سجله اول من أمس عند ١٫٠٩٨ دوالر. 

 «دبي القابضة» تتوصل إلى اتفاق
  إعادة تمويل بـ ٥٥٥ مليون دوالر 

 اليورو قرب أعلى مستوى في أسبوعين 
  والدوالر تحت ضغوط في نهاية ٢٠١٠ 

 الحكم بالسجن ١٤ عاماً على قطب النفط خودوركوفسكي 
 موسكو ـ أ.ف.پ: أصدرت محكمة في موسكو اخلميس 
حكما بالســــجن ١٤ عاما على قطب النفط الروسي السابق 
ميخائيل خودوركوفسكي بعد إدانته بسرقة النفط وتبييض 
أموال، فيما اكد الدفاع ان احلكم جاء بناء على أمر من خصم 

خودوركوفسكي اللدود رئيس الوزراء فالدميير بوتني.
  وبهذه اإلدانة سيمكث خودوركوفسكي وشريكه بالتون 
ليبيديف في الســــجن حتى ٢٠١٧ بعدما أخذت احملكمة في 
االعتبار العقوبة التي أمضياها منذ توقيفهما في ٢٠٠٣ في 
إطار القضية االولى املتعلقة بالتهرب الضريبي، مما يبعد 
معارضا رئيســــيا لبوتني عن الساحة السياسية لسنوات 

مقبلة.
  وقال القاضي فيكتور دانيلكني انه ال ميكن تعليق احلكم 

الصادر بحق املدانني.
  وجــــاءت تالوة احلكم في قاعة احملكمة املكتظة لتتوج 
أكثر احملاكمات إثارة للجدل في تاريخ روسيا ما بعد احلقبة 
الســــوفييتية، والتي قال ناقــــدون ان الهدف منها معاقبة 

خودوركوفسكي لتجرؤه على معارضة بوتني.
  وذكر مراسل لوكالة فرانس برس من قاعة احملكمة ان 
امراة يبدو انها والدة خودوركوفسكي صاحت عند تالوة 
احلكــــم «لعنة اهللا عليكم وعلى نســــلكم». إال ان رد فعل 
املدانني كان هادئا. وجاء احلكم على كل من خودوركوفسكي 
وليبيديف بالسجن ١٤ عاما لكل منهما، مطابقا متاما للعقوبة 

التي طالب بها االدعاء.
  وقالت ليودميال الكسييفا إحدى أبرز ناشطات حقوق 
اإلنســــان، ان احلكم «قاس ومعيب يظهــــر غياب احملاكم 

املستقلة في روسيا».
  وصرحت لوكالة انترفاكس ان «محكمة مستقلة ما كانت 

لتصدر مثل هذا احلكم في هذه القضية الغريبة».
  وسيبقى الرجالن في السجن حتى ٢٠١٧ بعدما أخذت 
احملكمة في االعتبار العقوبة التي أمضياها منذ توقيفهما في 
٢٠٠٣ في إطار القضية االولى املتعلقة بالتهرب الضريبي، 
حسبما ذكر موقع هيئة الدفاع عن خودوركوفسكي، الذي 

كان أغنى رجل في روسيا.
  وصرح محامي الدفاع يوري شميدت للصحافيني عقب 
صدور احلكــــم «هذا ليس حكما، هــــذه قضية من انعدام 

القانون»، متعهدا بالطعن في احلكم.

خدمة لغايات ملتوية» من جانب احلكومة الروسية التي 
اعتبر انها «ال تســــتطيع تطوير اقتصاد عصري من دون 
تطوير قضاء مستقل في الوقت عينه». اما باريس فاتصلت 
مبوسكو لإلعراب لها عن «قلقها» إزاء احلكم الصادر، مذكرة 
على لسان وزارة اخلارجية بان «تعزيز دولة القانون شرط 

أساسي لنجاح عملية حتديث روسيا».
  وأعربت وزيرة خارجية االحتاد األوروبي كاثرين اشتون 
عن «خيبتهــــا» إزاء هذا احلكم وقالت انها «قلقة بشــــكل 
جدي حيــــال االتهامات التي تتحدث عــــن مخالفات خالل 
هذه احملاكمة». وطالب وزير خارجية بريطانيا من جهته 

روسيا «باحترام مبادئ العدالة».
  بدوره قــــال رئيس البرملان األوروبــــي جرزي بوزيك 
في بيان ان أمام روســــيا «طريق طويل» لتحديث نظامها 
القضائــــي. وكان القاضي صرح أمام احملكمة بأن «إصالح 
خودوركوفســــكي وليبيديف ليس ممكنا إال بعزلهما عن 
املجتمــــع». وقضت اجراءات إصدار احلكم الروســــية بان 
يتلو القاضي مئات الصفحات بعد إصداره حكما باإلدانة 

االثنني قبل ان يعلن العقوبة.
  وفي مشــــهد غريب تال دانيلكني االدانــــة الكاملة دون 
ان يرفع عينيه عن الوثيقــــة او ينظر الى هيئة احملكمة، 
وكانت كلماته في الكثير من األحيان غير مسموعة. ويقبع 
خودوركوفســــكي في الســــجن منذ ان اقتاده رجال االمن 

الروسي عنوة من طائرته اخلاصة في اكتوبر ٢٠٠٣.
  وقال أنصاره انه يعاقب، ألنه جترأ على متويل معارضة 

بوتني الذي كان رئيسا في ذلك الوقت.
  وكان خودوركوفسكي (٤٧ عاما) يرأس «يوكوس» اهم 

شركة في القطاع النفطي وافضلها ادارة.
  وفي احملاكمة اجلديدة أدين بسرقة ٢١٨ مليون طن من 
النفط من شركة يوكوس في الفترة من ١٩٩٨ وحتى ٢٠٠٣ 
وتبييض ٤٨٧ مليار روبل (١٦ مليار دوالر) و٧٫٥ مليارات 
دوالر من عائدات النفط. ووصف الدفاع التهم بانها مستهجنة 
للغاية، ألن كمية النفط التي قيل انها سرقت تعادل مجمل 

انتاج يوكوس في تلك الفترة.
  واضــــاف القاضي في وقت ســــابق تهمــــة اخرى الى 
خودوركوفسكي وهي انه قدم جميع التقارير املالية باللغة 

اإلجنليزية فقط. 

  واضاف ان «الســــلطة التنفيذية التي يترأسها بوتني 
مارست ضغوطا على احملكمة».

  وعلق خودوروفسكي على احلكم بقوله في بيان قرأه احد 
محاميه «مثالنا دليل على انه ال يوجد في روسيا أمل في 

احلماية من البيروقراطيني. لكننا لن نصاب باإلحباط».
  وكان القاضي دانيلكني دان املتهمني في وقت سابق من 
هذا األســــبوع في محاكمة ثانية تتعلق بتبييض األموال 
واالختالس، وهــــو احلكم الذي ادانتــــه الواليات املتحدة 

والدول األوروبية ووصفته باالنتقائي.
  وفــــي رد فعــــل على احلكــــم أعلنت أملانيــــا عن «قلق 

شديد».
  وقال متحدث باسم املستشارة انغيال ميركل ان «سير 
احملاكمة واحلكم الصادر تثير أسئلة جدية بشأن احترام 
دولة القانون ومتثل خطوة الى الوراء على طريق حتديث 

روسيا الذي دعا إليه الرئيس (دميتري) مدڤيديڤ».
  وفي واشــــنطن، ندد مارك تونر املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية االميركية «باالستخدام املفرط للنظام القضائي 

 مؤسسة البترول تعلن أسعارها لغاز 
البترول المسال لشهر يناير

  
  أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أمس أسعارها اجلديدة 

لغاز البترول املسال «البروبان والبيوتان» لشهر يناير.
  وقالت املؤسسة في بيان صحافي ان غاز «البروبان» سيباع 
بـ ٩٣٥ دوالرا للطن املتري الواحد خالل الشهر املقبل مقارنة 

بـ ٩٠٥ دوالرات للطن املتري في شهر ديسمبر املاضي.
ــيباع بـ ٩٢٠ دوالرا للطن    وأضافت ان غاز «البيوتان» س
املتري الواحد خالل شهر يناير مقارنة بـ ٩٤٥ دوالرا للطن 
املتري الواحد خالل شهر ديسمبر. وتتأثر أسعار غاز البترول 
املسال البروبان والبيوتان بأسعار النفط العاملية التي تعتبر 
ــعار هذه املواد حيث استطاعت أسعار  احملدد الرئيسي ألس
النفط العاملية خالل الفترة املاضية من مالمسة أرقام قياسية 

جديدة جتاوزت الـ ٩٠ دوالرا للبرميل. 

 خطوط جديدة لمصر للطيران
  خالل عام ٢٠١١

  
ــركة مصر للطيران خالل عام    القاهرة ـ أ.ش.أ: تقوم ش
٢٠١١ بتدشني عدة خطوط جديدة ومشروعات تطوير مبطار 
ــتيعاب حركة الركاب  ــياحي واس القاهرة لزيادة التدفق الس
ــة ملصر للطيران  ــركة القابض املتزايدة. وصرح رئيس الش
ــعود بأنه سيتم خالل يناير تدشني خط جديد  م.حسني مس
ــة طموحة تنفيذا  ــاكا بزامبيا ضمن خط ــني القاهرة ولوس ب
ــفيق وزير الطيران املدني  ــات الفريق طيار أحمد ش لتعليم
باإلضافة إلى تدشني خطوط جديدة خالل ٢٠١١ إلى ابيدجان 
وتورنتو وبغداد وواشنطن إلى جانب زيادة أسطول الشركة 
وتطوير وحتسني اخلدمات. من جانبه، قال الطيار حسن راشد 
ــركة ميناء القاهرة اجلوي انه سيتم خالل الفترة  رئيس ش
املقبلة افتتاح الصالة املوسمية اجلديدة بسعة ١٢٠٠ راكب في 
ــغيل القطار اآللي واجلراح بسعة ٣٥٠٠ سيارة  الساعة وتش
ومجمع الدفاع املدني واخلدمات وتطوير ساحة مبنى رقم ١ 
ــعة املبنى رقم ٢ لتصل سعته إلى ٧  مع البدء في تنفيذ توس

ماليني راكب سنويا بدال من ٣٫٥ حاليا. 


