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سجلت معدالت التضخم في مصر تراجعًا خالل أبريل )نيسان( على 
المستويين الشهري والسنوي، وذلك وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة 

واإلحصاء في مصر.
وبلغ معدل التضخم السنوي في مصر خالل أبريل 12.5 في المئة، 
مقابل 13.8 في المئة خالل شهر مارس )آذار(، بينما بلغ التضخم 

الشهري في أبريل %0.4 مقابل %0.9 في مارس.
وبحسب جهاز اإلحصاء جاء التضخم الشهري خالل أبريل متأثرًا بارتفاع 
أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة %12.9، واألسماك والمأكوالت البحرية 
بنسبة %5.6، والحبوب والخبز بنسبة %0.9، والمالبس الجاهزة بنسبة 

%2.3، والرحالت السياحية المنظمة بنسبة 4.5 في المئة.

إلى  أبريل  خالل  أيضًا  مصر  في  األساسي  التضخم  معدل  وتراجع 
%8.1 على أساس سنوي من %8.9 في مارس. وال يتضمن التضخم 
في  الحادة  التقلبات  بسبب  والخضراوات  الفاكهة  مثل  سلعًا  األساسي 

أسعارها. 
سلع  بطرح  الدولة  تدخل  إلى  مصر  في  التضخم  وتيرة  هدوء  ويعود 
غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، ووفقا لوكالة »بلومبرغ« إن السيطرة 
على التضخم يعد هدفًا أساسيًا للحكومة المصرية التي تطبق برنامجًا 
شاماًل لإلصالح االقتصادي يستهدف تعزيز النمو االقتصادي وجذب 

المستثمرين األجانب.
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

التضّخم في مصر يسّجل 12.5 في المئة

لسنة  العالم  مطارات  قطر  دولة  في  الدولي"  حمد  "مطار  تصّدر 
2019، وكذلك حّلت "الخطوط الجوية القطرية" في المرتبة األولى 
 Air Help شركة  لتصنيف  وفقًا  الطيران،  شركات  بجميع  قياسًا 

الذي أوردته شبكة "بلومبيرغ" األميركية.
 10 أفضل  يتناول  التوالي،  السابع على  للعام  الصادر  التصنيف 
مطارات وشركات الطيران المدني، وكذلك أسوأها، حيث حل "مطار 
طوكيو الدولي" الياباني ثانيًا بعد "مطار حمد" بين األفضل على 
اإلطالق، ليأتي "مطار أثينا" اليوناني ثالثًا، و"أفونسو بينا" البرازيلي 

رابعًا، و"غدانسك ليتش واليسا" البولندي خامسًا.
في  الروسي  شيرميتييفو"  "مطار  حل  المطارات  أفضل  وضمن 
"راجيف  ثم  سابعا،  السنغافوري  تشانغي  وتبعه  السادس،  الموقع 
غاندي" الهندي ثامنًا، و"تينيريفي" اإلسباني تاسعًا، ثم "فيراكوبوس 

كابيناس" البرازيلي في المركز العاشر.
حلت  فقد  العالمية،  المدني  الطيران  شركات  صعيد  على  أما 
في  بخاصة   ،2019 لعام  اإلطالق  في صدارتها على  "القطرية" 

ما يتعلق بانضباط مواعيد رحالتها، تليها "أميريكان إيرالينز"، ثم 
"آيروماكسيكو"، و"ساس سكاندينيفيا إيرالينز"، و"كانتاس"، و"التام 
الجوية  "الخطوط  ثم  إير"،  و"لوكس  ِجت"،  و"ويست  إيرالينز"، 

النمساوية"، وطيران "اإلمارات".
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

مطار حمد الدولي األّول عالمّيا


