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حركة االسهم ارتفاع معدل التضخم بمنطقة اليورو إلى 
2.0 % في يوليو

ليبيا: اتفاق بين الحكومة وحراس النفط 
لفتح الموانئ

 تراجع السياحة في تركيا بعد االنقالب 

مباحثات بشأن حصول مصر على قرض 
من صندوق النقد

تباين اآلراء بشأن سوق 
العقارات األميركية

مكتب  ن�رشها  �أول��ي��ة  ت��ق��دي��ر�ت  �أظ��ه��رت   
�لأوروب���ي  ل��احت��اد  �لتابع  �لإح�����ص��اء�ت 
)يورو�صتات( يوم �جلمعة �أن معدل �لت�صخم 
�ملتوقع  غري  على  �رتفع  �ليورو  منطقة  يف 
�لأ���ص��ا���س  يف ي��ول��ي��و مت���وز م��دع��وم��ا يف 
ب��ارت��ف��اع �أ���ص��ع��ار �لأغ��ذي��ة و�مل�����رشوب��ات 

�لكحولية و�لتبغ.
يف  �لت�صخم  معدل  �إن  يورو�صتات  وق��ال   
�إىل  19 دولة ز�د  منطقة �ليورو �لتي ت�صم 
يوليو  يف  �صنوي  �أ�صا�س  على  باملئة   2.0

متوز من 1.0 باملئة يف يونيو حزير�ن. 
وكان خرب�ء �قت�صاديون ��صتطلعت رويرتز 
�لت�صخم عند  ��صتقر�ر معدل  �آر�ءهم توقعو� 
عن  تغري  دون  متوز  يوليو  يف  باملئة   1.0

يونيو حزير�ن. 
�لذي   ¬ �لأ�صا�صي  �لت�صخم  معدل  و��صتقر 
�مل�صنعة  غ��ري  �لأغ��ذي��ة  �أ���ص��ع��ار  ي�صتبعد 
و�لطاقة �لأكرث تقلبا ¬ دون تغيري عند 8.0 

�ل�صوق.  توقعات  مع  يتما�صى  مبا  باملئة 
و�لأغ��ذي��ة  �لطاقة  �أ�صعار  ��صتبعاد  وم��ع 
و�مل�رشوبات �لكحولية و�لتبغ ��صتقر معدل 
و�نخف�صت  باملئة.    9.0 عند  �لت�صخم 
�أكرب  بوترية  متوز  يوليو  يف  �لطاقة  �أ�صعار 
�رتفاع  قابله  ذلك  لكن  حزير�ن  يونيو  من 
موؤ�رش  على  �أخ��رى  مكونات  لأ�صعار  �أك��رب 

�لت�صخم. 
على  باملئة   6.6 �لطاقة  �أ�صعار  ونزلت 
تلك  على  تزيد  وت��رية  وهي  �صنوي  �أ�صا�س 
حني  ح��زي��رن  ي��ون��ي��و  يف  �صجلتها  �ل��ت��ي 
�لأغذية  ��صعار  لكن  باملئة.    4.6 هبطت 
و�مل�رشوبات �لكحولية و�لتبغ �رتفعت 4.1 
�لزيادة  وت��رية  عن  كثري�  يزيد  مبا  باملئة 
و�لبالغة  حزير�ن  يونيو  يف  �صجلتها  �لتي 
على  باملئة   2.1 ن�صبتها  باملئة.    9.0
يف  باملئة   1.1 مع  مقارنة  �صنوي  �أ�صا�س 
�أكرب  �خلدمات  قطاع  ويف  �ل�صابق  �ل�صهر 
�صجلت  �ليورو  منطقة  �قت�صاد  قطاعات 

�لأ�صعار زيادة طفيفة.

 قال م�صوؤولون �إن �حلكومة �لليبية تو�صلت �إىل 
ميناءي  على  ي�صيطر  م�صلح  ف�صيل  مع  �تفاق 
�أغلقا  �للذين  �لنفطيني-  و�ل�صدر  لنوف  ر��س 
��صتئناف  �أج��ل  م��ن   2014- دي�صمرب  منذ 

�ل�صادر�ت منهما يف �إطار �تفاق �صيا�صي.
�لرئا�صي  �ملجل�س  من  م�صوؤولون  يذكر  ومل   
ب�صاأن  تفا�صيل  �لنفطية  �ملن�صاآت  وحر�س 
�ل�رشوط.  لكن ��صتئناف �ل�صادر�ت قد يو�جه 
ورف�س  �لفنية  �لأ�����رش�ر  ب�صبب  تعقيد�ت 
�لدولة  تديرها  �لتي  للنفط  �لوطنية  �ملوؤ�ص�صة 
�ملن�صاآت  حلر�س  �أمو�ل  دفع  ي�صمل  �تفاق  لأي 
دفعة  �ملو�نئ  فتح  �إع��ادة  و�صتمثل  �لنفطية.  
كبرية للبلد �لع�صو يف منظمة �لبلد�ن �مل�صدرة 

��صطر�بات  يف  دخل  و�ل��ذي  )�أوب��ك(  للبرتول 
منذ  �خل��ام  م��ن  �إنتاجه  �نخفا�س  �إىل  �أدت 
لاإطاحة   2011 يف  �ندلعت  �لتي  �حل��رب 
من  معقدة  �صبكة  وتتناف�س  �لقذ�يف.  مبعمر 
وث��رو�ت  �ل�صلطة  على  �مل�صلحة  �جلماعات 
ع�صو  �لكوين  مو�صى  و�أعلن  �لنفطية.   �لباد 
�ل�صحفيني  �أم��ام  �لليبي  �لرئا�صي  �ملجل�س 
�لنفط  �صادر�ت  ��صتئناف  �ملجل�س  عن  نيابة 
وتفاوؤله  �أمله  عن  معرب�  �ملر�فئ  من  �لليبية 
�ملتحدث  �حلا�صي  علي  وقال  �لتفاق.  بتنفيذ 
�إنه  �لليبية  �لنفط  من�صاآت  حر�س  جهاز  با�صم 
لأن  �ملر�فئ  فتح  لإعادة  بعد موعد  يتحدد  مل 
للنفط.  �لوطنية  �ملوؤ�ص�صة  على  �صيعتمد  ذلك 
لكنه قال �إن �تفاقا جرى توقيعه بني �ملجل�س 

و�لقو�ت �لتابعة للج�رش�ن.

�إىل  �لو�فدين  �لأجانب  �ل�صياح  عدد  تر�جع   
�أك��رب  وه��و  �مل��ئ��ة،  40 يف  م��ن  ب��اأك��رث  تركيا 
ب�صبب  �لأق���ل،  على  عاما   22 يف  �نخفا�س 

�لتوتر�ت مع رو�صيا و�صل�صلة تفجري�ت د�مية.
�ل�صائحني  عدد  �أن  ر�صمية  بيانات  و�أظهرت 
يونيو  يف  �ملئة  يف   40.86 بن�صبة  �نخف�س 
مليون   2.44 بلغ  حيث  �صنوي،  �أ�صا�س  على 
�نخفا�س  �أكرب  �ل�صهر. وهذ� هو  �صخ�س خال 
م�صجل وفقا للبيانات �لتي ترجع لعام 1994.

�ملنخف�س  �مل�صتوى  �أن  �لبيانات  �أظهرت  كما 
يف  كان  �ل�صائحني  لأع��د�د  �ل�صابق  �لقيا�صي 
 34.7 مايو، عندما هبط عدد �لزو�ر �لأجانب 
ب�صبب  ب�صدة  �ل�صياحة  وت�رشرت  �ملئة.  يف 
طائرة  تركيا  �إ�صقاط  بعد  مو�صكو  مع  �لتوتر 
�ملا�صي،  �لعام  �صوريا  فوق  رو�صية  حربية 
من  �لرغم  على  �أنه  �لبيانات  �أو�صحت  حيث 
�أن �أنقرة ومو�صكو بد�أتا يف ��صتعادة �لعاقات 
يف �لآونة �لأخرية، �إل �أن عدد �ل�صياح �لرو�س 
�لقادمني �إىل تركيا �نخف�س 87 يف �ملئة يف 

�لأ�صهر �ل�صتة �لأوىل من �لعام.

�لدويل  �لنقد  �صندوق  من  بعثة  ب��د�ت 
يوم  من   �عتبار�  مل�رش  ر�صمية  بزيارة 
�أم�س �ل�صبت  30 متوز، لبدء مباحثات دعم 
�ل�صندوق لربنامج �ل�صاح �لقت�صادي �لذي 
تتبناه �حلكومة، فيما �أكد م�صوؤول بوز�رة �ملالية 
�أن م�رش ت�صتهدف قرو�صًا �صنوية تقدر بنحو �صبعة 

مليار�ت دولر.
�ل�صود�ء فور �لإعان  �ل�صوق  �لدولر يف  و�نخف�س �صعر 
عن حمادثات �صندوق �لنقد من 13.60 قر�صا �إىل ما بني 
�لر�صمية  �ل�صوق  12.50 بينما ي�صل �صعره يف  �إىل   12.30

8.88 جنيهات.
�أن  بعد  �ل�رش�فة  مر�كز  لدى  و�لتوتر  �لرتباك  من  حالة  وت�صود 
د�همت مباحث �لأمو�ل �لعامة عدد� من �ل�رشكات على مد�ر �لأيام 
�ل�صابقة، بعد ورود حتريات باجتارهم غري �مل�رشوع بالعملة �لأجنبية 

وباأ�صعار �ل�صوق �ل�صود�ء.
دولر  مليار   21 بنحو  �لقت�صادي  برناجمها  متويل  �حلكومة  وت�صتهدف 
على مد�ر ثاث �صنو�ت يت�صمن قر�س �صندوق �لنقد. وعلى �لرغم من �إعان 
�لنهائية  �ملر�حل  تخو�س  م�رش  �أن  �جلارحي  عمرو  �مل�رشي  �ملالية  وزير 

مليار   12 قيمته  قر�س  على  للح�صول  �لنقد  �صندوق  مع  �ملفاو�صات  من 
دولر على مدى ثاث �صنو�ت بو�قع �أربعة مليار�ت دولر �صنويا، فاإن وليام 
مور�ي �ملتحدث با�صم �صندوق �لنقد �أكد �أن »حجم متويل �ل�صندوق �صيتوقف 
على تقييم فريق �لبعثة خال �لزيارة لاحتياجات �لتمويلية وقوة برنامج 

�لإ�صاح.«
وكانت وز�رة �ملالية قد �أكدت يف حزير�ن �ملا�صي، �نها تدر�س �إ�صد�ر �صند�ت 
ل�صد جزء من  �لول  وت�رشين  �يلول   دولر بني  مليار�ت  ثاثة  بقيمة  دولية 

�لفجوة �لتمويلية باملو�زنة.
وقال حممد معيط نائب وزير �ملالية ل�صوؤون �خلز�نة �لعامة : �إن م�رش جلاأت 
�لتي  �لتمويلية  �لفجوة  ل�صد  �لدويل  �لنقد  �صندوق  من  قر�س  على  للح�صول 

يعاين منها �لقت�صاد، مو�صحا �أن �لقر�س يف حدود ح�صة م�رش.
و�أكد نائب وزير �ملالية �أن �للجوء ل�صندوق �لنقد �لدويل �أمر مهم ي�صري �إىل �أن 
م�رش ت�صري بربنامج �إ�صاحي، من ناحية خف�س عجز �ملو�زنة و �لدين �لعام، 
�إ�صافة �إىل تر�صيد �لنفقات و �لإنفاق على �لتعليم و �ل�صحة. وقال معيط :�إن 
�لنقد  �صندوق  قرو�س  فو�ئد  �أن  ل�صيما  �لدين  �أعباء  من  يزيد  لن  �لقر�س 
منخف�صة للغاية، كما �أن م�رش كانت قد �صددت نحو 720 مليون دولر من 
ديونها لنادي باري�س للدول �لد�ئنة مطلع �ل�صهر �جلاري، كما �صددت �صند�ت 
�خلا�صة  �لج��ر�ء�ت  �إىل  �إ�صافة  قطر،  لدولة  �إ�صارة  يف  دولر  مليار  بقيمة 
بال�صند�ت. وذكر �أن م�رش ت�صتهدف �حل�صول على قرو�س �صنوية بقيمة �صبعة 

مليار�ت دولر وفقا ملا �أعلنه رئي�س �لوزر�ء �رشيف �إ�صماعيل.

 تعد �صوق �لعقار�ت �أحد �لأجز�ء �لأكرث �أهمية يف �لقت�صاد �لأمريكي، 
�لإ�صكان  ويعد  �لأ�صو�ق.  هذه  وجهة  بخ�صو�س  كبري  �ختاف  ويوجد 
�لقت�صاد  قطاعات  ويحرك  لاأمريكيني،  �ل��رثوة  م�صادر  �أك��رب  �أح��د 
�لأخرى مثل �لإنفاق �ل�صتهاكي، و�لئتمان �ملمنوح للرهون �لعقارية 

يبقي �لكثري من �ملوؤ�ص�صات �ملالية بحالة ربح. 
مي�صون  و�ملحليني  �لقت�صاديني  فاإن  �لإ�صكان  �صوق  لأهمية  ونظر� 
لحقا.  �صيحدث  وماذ�  �ل�صوق  و�صع  حتديد  حماولة  يف  �لوقت  بع�س 

وي�صري �لو�صع �حلايل �ىل عدم وجود �إجماع على هذه �لق�صية.
�أق�صى  للتو  �ل�صوق دخلت  �أن  �لقت�صاديني  من جانبهم، يعتقد بع�س 
درجات �لتعايف من �أزمة �لإ�صكان. وذكر فريق �د�رة �لأ�صول مب�رشف 
�أن �صوق �لإ�صكان ل تز�ل يف  �آخر »روؤ�ه �لكلية«  غولدمان �صاك�س يف 

بد�يات دورتها.
وبني تقرير �مل�رشف: نعتقد �أن �صوق �لعقار�ت �لأمريكية تبقى بثبات 
يف �ملرحلة �لتو�صعية من �لدورة، حيث تتفوق �صوق �لعقار�ت �لتجارية 
معدل  �ىل  �مل�رشف  ماحظات  وت�صري  �ل�صكنية.  �ل�صوق  على  ما  نوعا 
�حلرة  �لإقر��س  ومعايري  �لتجارية،  �لعقار�ت  يف  �ملنخف�س  �ل�صو�غر 
ن�صبيا للم�صارف، و�لعدد �لكبري من �لأ�رش �ملفردة �لتي ت�صغل منازل 

مبدوءة �لن�صاء كموؤ�رش�ت على وجود مت�صع لنمو �لعقار�ت.

24 %  نمو أرباح أرامكس إلى 222.5 مليون درهم

�لنقل  �لعاملي خلدمات  »�أر�مك�س« �ملزود  �أعلنت   
نتائجها  عن  �أم�س  �ل�صاملة،  �للوج�صتية  و�حللول 
حيث   ،2016 �لعام  من  �لثاين  للربع  �ملالية 
 36٪ بن�صبة  لل�رشكة  �ل�صافية  �لأرب��اح  �رتفعت 
مع  مقارنة  دره��م،  مليون   125.7 �إىل  لت�صل 
كما   2015 �لثاين  �لربع  دره��م  مليون   92.5
مليار   1،105 م�صجلة   17٪ �لإي��ر�د�ت  �رتفعت 
درهم مقارنة مع 946 مليون درهم خال �لفرتة 

نف�صها من �لعام �ملا�صي.
�لأول  �لن�صف  خال  �أر�مك�س  �إي��ر�د�ت  و�رتفعت 
مليار   2،134 �إىل  �صنوي  �أ�صا�س  على   2016

 1،856 مع  مقارنة   15٪ زيادة  م�صجلة  درهم، 
مليون درهم للفرتة نف�صها من �لعام 2015 كما 
�إىل  �لفرتة  هذه  خال  �ل�صافية  �لأرب��اح  �رتفعت 
222.5 مليون درهم مقارنة مع 179.2 مليون 
�صنوية  بزيادة   2015 نف�صها  �لفرتة  عن  درهم 

.24٪
قويًا  منو�ً  �ل�صافية  �لإجمالية  �لأرب��اح  و�صجلت 
�لعادلة  �لقيمة  بت�صوية  تاأثرها  من  �لرغم  على 
يف  �أر�مك�س  با�صتثمار  و�ملتعلقة  و�ح��دة  مل��رة 
�للوج�صتية«  للخدمات  �مل�رشق  »�أر�مك�س  �رشكة 

يف م�رش و�لتي و�صلت �إىل 41.6 مليون درهم.
تقلبات حمتملة

ل�رشكة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ها�صم،  ح�صني  وق��ال   
�أر�مك�س: نحن �صعد�ء بالأد�ء �لقوي �لذي حققناه 

على  وذل��ك  �جل��اري  �لعام  من  �لثاين  �لربع  يف 
�لعاملي  �لقت�صادي  �لتيقن  �لرغم من حالة عدم 

و��صتمر�ر �لتقلبات يف �أ�صعار �لنفط و�لعمات .
�أننا  �إل  �لقوية،  �لنتائج  ه��ذه  من  �لرغم  وعلى 
نهاية  عند  �لنمو  م�صتويات  يف  تباطوؤ�ً  �صهدنا 
من  لنتمكن  �لجتاه  هذ�  كثب  عن  ونر�قب  �لربع، 
�لتكيف ب�رشعة مع �أي تقلبات حمتملة، فيما نبقى 
��صتمر�ر زخم منونا خال  ب�صاأن  متفائلني بحذر 

�لفرتة �ملتبقية من �لعام 2016.
�لثاين  �لربع  خال  لأر�مك�س  �جليد  �لأد�ء  وجاء 
�ملناطق  معظم  يف  �إي��ر�د�ت��ه��ا  بنمو  م��دف��وع��ًا 
دول  يف  ول�صيما  فيها،  تتو�جد  �لتي  �جلغر�فية 
�مل�صاهمات  حققت  �لتي  و�أ�صرت�ليا  و�آ�صيا  �أوروبا 
�لأكرب يف هذ� �لنمو، حيث �صاهم ��صتحو�ذ �أر�مك�س 

يف  ك��وري��ريز«  و�ي  »فا�صت  �رشكة  على  م��وؤخ��ر�ً 
تعزيز �لإير�د�ت ب�صكل لفت. و�صهدت منطقة باد 
�صحية،  منو  م�صتويات  �أي�صًا  عام  ب�صكل  �ل�صام 
ثابتًا  منو�ً  �لتعاون  جمل�س  دول  �صهدت  حني  يف 

ن�صبيًا.
قويًا  �أد�ًء  �لدويل  �ل�رشيع  �لنقل  خدمات  و�صّجلت 
يف  ل�صيما  �جل��اري،  �لعام  من  �لثاين  �لربع  يف 
ذلك  ويعزى  و�آ�صيا،  و�أوروب��ا  �ملتحدة  �لوليات 
ب�صكل رئي�صي �إىل �لنمو �ملتو��صل يف �لطلب على 
هذه  يف  �خلارج  من  �لإلكرتوين  �لت�صوق  خدمات 
�ل�صحن يف حالة  �أعمال  �لنمو يف  �لأ�صو�ق. وبقي 
لأ�صعار  �لعاملي  بالهبوط  متاأثر�ً  ن�صبية  رك��ود 

�لنفط وبتقلبات �أ�صعار �لعمات.
تقنيات مبتكرة

تبقى  �أر�مك�س  فاإن  �لتحديات،  من  �لرغم  وعلى   
�لقوي  و�لأد�ء  �لنمو  زخ��م  مو��صلة  من  و�ثقة 
ويف   .2016 �لعام  من  �ملتبقية  �لفرتة  خ��ال 
ظل حالة عدم �لتيقن �لتي ت�صيطر على �لتوقعات 
�لقت�صادية �لعاملية، �صتو��صل �ل�رشكة �ل�صتثمار 
�لتقنيات  كافة  من  �ل�صتفادة  عرب  �أعمالها  يف 
�إط��ار  ويف  عملياتها.  يف  وتوظيفها  �ملبتكرة 
خدماتها  نطاق  بتو�صيع  �خلا�س  �ل�رشكة  منوذج 

ب�صكل �رشيع..
و�لذي يقوم على �لتعاون مع مزيد من �ل�رشكات 
للوجهة  �لتو�صيل  خ��دم��ات  يف  �ملتخ�ص�صة 
�صبكة  تو�صيع  ب��ه��دف  �ل��ع��امل،  ح��ول  �لنهائية 
�لت�صليم  مو�عيد  وحت�صني  �لعاملية  تغطيتها 
لعمائها، ��صتثمرت �أر�مك�س يف عدد من �ل�رشكات 

�لذكية  �لهو�تف  تطبيقات  على  �لقائمة  �لنا�صئة 
يف عدد من �لأ�صو�ق �لعاملية. كما �أعلنت �أر�مك�س 
�لر�ئدة  �لعناوين  من�صة  مع  تعاونها  عن  موؤخر�ً 
ومقرها   ،WHAT3WORDS ع��امل��ي��ًا، 
�لنظام  باإدخال  تقوم  و�صوف  �ملتحدة،  �ململكة 
�لإلكرتونية  بالتجارة  �خلا�صة  عملياتها  �صمن 

يف وقت لحق من هذ� �لعام.
�لتعاون  �تفاقية  ت�صمح  ذل���ك،  على  وع���اوة 
هيئة  مع  موؤخر�ً  عنها  �لإعان  مت  �لتي  �مل�صرتك 
�إىل  بالدخول  �أر�مك�س  ل�رشكة  �لأ�صرت�لية  �لربيد 
عرو�س  طرح  عرب  �لعاملية  �لأ�صو�ق  من  �ملزيد 
منتجات وخدمات مبتكرة، تهدف �إىل تلبية �لطلب 
عرب  �لإلكرتونية  �لتجارة  حلول  على  �ملتنامي 

�حلدود.

وكاالت- متابعة

استقرار االقتصاد الروسي رغم العقوبات

�أن  �لأمريكية  �ل�صيا�صية  �ملحللة  كونلي،  هيذر  ت��رى   
هي  �صعيف  �لرو�صي  �لقت�صاد  �إن  تقول  �لتي  �لدع��اء�ت 
خاطئة، بدللة �أنه ��صتقر بعد فر�س �لدول �لغربية عقوبات 

طالت قطاعات �قت�صادية خمتلفة منه. 
�لتي ت�صغل حاليا من�صب نائبة رئي�س  ويف كلمة لكونلي، 
يف  و�لدولية  �ل�صرت�تيجية  للدر��صات  �ل�صيا�صي  �ملركز 
و��صنطن، �أمام منتدى عقد يف مدينة �أ�صنب بولية كولور�دو 
حول �لأمن، قالت: "�أعتقد �أن هناك �صوء فهم كامل ل�صعف 

�لقت�صاد �لرو�صي". 
و�أ�صافت كونلي، �لتي �صغلت ما بني عامي 2001 و2005 
رو�صيا  باأن  منوهة  �لمريكي.  وزير  م�صاعد  نائبة  من�صب 
��صتطاعت حتقيق خارجية �لوليات �ملتحدة: "من �لو��صح 

لاقت�صاد  �رشر�  �صبب  �لنفط  �أ�صعار  �نخفا�س  �أن 
�ملا�صيني،  �لعامني  خال  �لقت�صادي  �ل�صتقر�ر 

بينما �لعقوبات �لغربية عززته".
عقلية  "ت�صكلت  رو�صيا  يف  �إنه  كونلي  وقالت   

و�أ�صافت:   �ملوت"،  من  جنا  �ل��ذي  �لإن�صان 
للقيام  �صعفاء  �لرو�س  باأن  �أ�صطورة،  هناك 
�أعتقد  �أوك��ر�ن��ي��ا.  �أو  �صوريا  يف  بعمليات 

طويلة  ل��ف��رتة  �أن��ه��م  �إدر�ك،  علينا  �أن 
وبذلك  �ل�صتقر�ر".   حتقيق  ��صتطاعو� 
�صيا�صة  �إن  �لأمريكية  �ل�صيا�صية  تقول 

�لعقوبات �لتي �تبعتها �لدول �لغربية 
�أن  �إذ  �أهد�فها،  رو�صيا مل حتقق  �صد 

��صتقر�ر�  حقق  �لرو�صي  �لقت�صاد 
�ملفرو�صة.   �ل��ع��ق��وب��ات  ظ��ل  يف 

رو�صيا  ب��ني  �لعاقات  وك��ان��ت 
�ل��غ��رب��ي��ة، مب��ا فيها  و�ل����دول 
�لأوروب������ي،  �لحت�����اد  دول 

�لأزم��ة  خلفية  على  تاأزمت 
�صبه  وع���ودة  �لأوك��ر�ن��ي��ة 

رو�صيا  �إىل  �لقرم  جزيرة 
 ،2014 ع��ام  يف  �لأم 

�صعبي.  ��صتفتاء  بعد 
فر�صت  �إث��ره��ا  على 
 3 �لغربية  �لبلد�ن 

جم���م���وع���ات م��ن 
على  �ل��ع��ق��وب��ات 

رو�صيا. 
وك��������ان��������ت 

�مل��ج��م��وع��ة 
ىل  و لأ �
عن  عبارة 

ت  با عقو
�����ص����د 

�لأوروب��ي  �لحت��اد  يعتربهم  و�أوكر�نيني  رو���س  �أ�صخا�س 
�أوكر�نيا، ومت متديد  �أر��صي  �لإخال بوحدة  م�صوؤولني عن 
 15 حتى  مار�س/�آذ�ر   10 يف  �أخرى  مرة  �لعقوبات  هذه 

�صبتمرب/�أيلول �ملقبل. 
قطاعات  بع�س  على  عقوبات  بروك�صل  فر�صت  ثم  ومن 
�لعام  نهاية  �إىل  متديدها  مت  �لتي  �لرو�صي،  �لقت�صاد 
�جلاري، كما توجد جمموعة ثالثة من �لعقوبات مت فر�صها 
يونيو/حزير�ن   23 حتى  �لرو�صية،  �لقرم  جمهورية  على 

�جلاري على �لأقل، لكن مت متديدها �أي�صا ملدة �صتة �أ�صهر. 
توريد  بحظر  رو�صيا  قامت  �لغربية،  �لعقوبات  على  ورد� 
�ملو�د �لغذ�ئية من �لدول �لتي فر�صت عقوبات عليها. ويف 
يونيو/حزير�ن �ملا�صي، مت متديد �حلظر حتى 5 �أغ�صط�س/
�آب من �لعام �جلاري، ليتم متديدها مرة �َخرى حتى نهاية 

�لعام �ملقبل.
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