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حركة االسهم مصر تبرم 3 اتفاقات 
للتنقيب عن الغاز والبترول

إجراءات تقشفية جديدة في اليونان

نفق يربط فرنسا بسويسرا بكلفة 
1.7 مليار يورو

البنك الدولي يطالب السودان بتنويع 
النشاط االقتصادي

اليمن يبدأ حملة لتشجيع 
االلتحاق بالتعليم

طارق  امل�رصي  البرتول  وزي��ر  اأب��رم   
ال��ب��رتول  لهيئة  ات��ف��اق��ات   )3( امل��ا 
التابعة  الإيطالية  اأي��وك  �رصكتي  مع 
 ،  " برتوليم  بريت�ش   " و  ل�"اإيني"، 
والبرتول  الطبيعي  الغاز  عن  للتنقيب 
دلتا  امتياز  مناطق  يف  واإنتاجهما 
الرب،  وراأ���ش  البحرية  والتم�ساح  النيل 
595 مليون  ا�ستثمارات بلغ  باإجمايل 
بئراً   12 حفر  بعد  اأدن��ى،  كحد  دولر 
بليون  من  اأك��ر  اإنتاج  بهدف  جديدًة 

قدم مكعبة يوميًا من الغاز.
اأن  ب��ي��ان  ال�����وزارة يف  واأو���س��ح��ت   
الرئي�ش التنفيذي لهيئة البرتول طارق 
ل�رصكة  الإقليمي  والرئي�ش  احلديدي، 

"بي بي" �سمال اأفريقيا ه�سام مكاوي، 
ورئ��ي�����ش ���رصك��ة " اإي���وك " اأدري��ان��و 
املا  م��ع  الت��ف��اق  وق��ع��وا  موجنيني، 
لاتفاقات  ال��وزارة  وكيل  ح�سور  يف 
اجليولوجي  اخل��ب��ر  وال���س��ت��ك�����س��اف 
اأ�رصف فرج.  وتبلغ قيمة التفاق الأول 
منطقة  يف  ويقع  دولر  مليون   450
مليون   85 والثاين  النيل،  دلتا  امتياز 
التم�ساح  ام��ت��ي��از  منطقة  يف  دولر 
البحرية، والثالث 60 مليون دولر يف 

منطقة امتياز راأ�ش الرب البحرية.
ي�ساعد  التفاقات  "عقد  اأن  واأكد املا   
اإىل  العاملية  ال�ستثمارات  تدفق  يف 
م�رص، وزيادة تكثيف ن�ساطات البحث 
وزيادة  وتنميته،  والغاز  البرتول  عن 

معدلت الحتياطات والإنتاج".

الأ�سبوع  اليوناين  الربملان  �سي�سوت   
تدابر  املقبل على جمموعة جديدة من 
اجلهات  بها  تطالب  ال��ت��ي  التق�سف، 
ل��اإف��راج  متهيدا  ال��دائ��ن��ة،  الأوروب���ي���ة 
قيمتها  تبلغ  ل��ل��ي��ون��ان  ق��رو���ش  ع��ن 
يف  م�سوؤولة  وقالت  يورو.   مليار   8.2
م�رصوع  اإن  للربملان  الإعامي  املكتب 
باإعادة  يتعلق خ�سو�سا  الذي  القانون، 
عمليات  وت�رصيع  الكهرباء  �سوق  تنظيم 
امل�رصفية  القرو�ش  واإدارة  اخل�سخ�سة 
امل��ت��ع��رة، ���س��ي��ن��اق�����ش الث���ن���ن 26 
�سبتمرب/اأيلول يف اإطار اللجان النيابية 
الربملان  يف  عليه  ت�سويت  اإج��راء  قبل 

الثاثاء.  ومن املوا�سيع املثرة  م�ساء 
القانون،  م�رصوع  يف  والواردة  للخاف 
ومنها  ح��ك��وم��ي��ة،  ����رصك���ات  حت��وي��ل 
�رصكات  اإىل  وامل��اء،  الكهرباء  �رصكتا 
م�ساهمة تعد جزء من "ال�سندوق اجلديد 
انفجار  لدى  اأن�سئ  الذي  للخ�سخ�سة"، 
املمتلكات  بيع  لت�سهيل  الديون،  اأزم��ة 

العامة وزيادة ال�سيولة لدى الدولة.
اجلديد  القانون  م�رصوع  طرح  وياأتي   
يف الربملان، بعد انتهاء زيارة مندوبي 
تقييم  اأجل  من  لأثينا  الدائنة  اجلهات 
الزيارات  ه��ذه  وتتكرر  ال��دول��ة.  مالية 
ميزانية  و�سعت  عندما   2010 منذ 
اليونان حتت و�ساية الحتاد الأوروبي 

و�سندوق النقد الدويل.

 باتت فرن�سا و�سوي�رصا ترتبطان بنفق للنقل 
يربط بن جنيف وانيما�ش، وذلك بعد امتام 
عملية الربط اجلمعة على اجلانبن الفرن�سي 
وال�سوي�رصي مل�رصوع القطار الذي يتوقع ان 
2019.  واطلق على هذا  العمل نهاية  يبداأ 
اخت�سارا   ،CEVA ا�سم  احلديدي  اخل��ط 
للمحطات التي ي�سملها خط القطار الفرن�سي 
ال�سوي�رصي.  و�سهدت عملية الربط على عمق 

13 مرتا احتفال فرن�سيا �سوي�رصيا.
احلدود  ير�سم  كان  خ�سبي  جدار  هدم  ومت   
رب��ط  ال��ق��ط��ار  و�سيتيح  ال��ور���س��ت��ن.  ب��ن 
جنيف- مبحطة  فرن�سا  يف  انيما�ش  حمطة 

اجلانب  واجن��ز  دقيقة،   20 يف  كورنافن 
ال�سوي�رصي اكر من ن�سف ال�سغال.  ويتمثل 
امل�رصوع باقامة 14 كلم من خطوط ال�سكك 
احلديد، معظمها حتت الر�ش بن جنيف-
خم�ش  اىل  اإ���س��اف��ة  وف����ورون  ك��ورن��اف��ن 

حمطات.
يورو  مليار   1،44 ال�سغال  قيمة  وبلغت   
بن�سبة  ال�سوي�رصي  الحتاد  من  ممولة  وهي 
اما  جنيف.   كانتون  من  والباقي   56%
حتت  �سكة  جهتهم  من  ف�سيدوا  الفرن�سيون 
الر�����ش ب��ط��ول ك��ي��ل��وم��رتي��ن م��ن حمطة 
وتبلغ  ال�سوي�رصية.  احل��دود  اىل  انيما�ش 
ميزانية ال�سغال من اجلانب الفرن�سي 234 

مليون يورو.

مذكرة  يف  ال��دويل  البنك  جمموعة  قالت   
ال�سوداين  القت�ساد  "اإن  حديثة  اقت�سادية 
جنوب  انف�سال  منذ  التعايف  بع�ش  حقق 
املئة  يف   75 وفقدان   2011 عام  يف  ال�سودان 
ت�سدير  ان  اإىل  وا���س��ارت  النفطية".  عائداته  من 

الذهب واملا�سية �ساعد يف ذلك التعايف.
ال�سودانية  لل�سلطات  القت�سادية  ��رة  امُل��ذِكّ وقدمت   
ل  التحُوّ وت��رة  ت�رصيع  ���رصورة  ب�ساأن  حتليلية  درا�سة 
الو�سول  ان  وقالت  القت�سادي.    الن�ساط  وتنويع  الهيكلي 
عا ل يعتمد على املوارد الطبيعية وحدها،  اإىل اقت�ساد اأكر تنُوّ
الإ�ساحات  ال�سودان جمموعة متنوعة من  اأن يتخذ  بل ي�ستلزم 
اأكر  م�سار  لإيجاد  والقطاعية  الكلية  القت�سادية  املوؤ�س�سية 
ا�ستقرارا للنمو.  وقال مايكل غيغر امُلوؤِلّف الرئي�سي للتقرير "اإن تنويع 
ومع  ال�سودانية.  احلكومة  اأجندة  �سدارة  يف  ياأتي  القت�سادي  الن�ساط 
اأن ال�سلطات جنحت يف خف�ش معدل الت�سخم والتعايف قليا من معدلت 
اجلهود  من  املزيد  بذل  يجب  ط2012،  و   2011 عامي  يف  ال�سلبي  النمو 
الذي  التقرير  ا�ستقرارا على املدى املتو�سط".  وُيحِدّد  اأكر  اأُُفق  ل�سمان وجود 
�سدر بعنوان "ا�ستغال الإمكانيات الكامنة لتحقيق التنمية متنوعة امل�سادر" 

القت�سادي  الن�ساط  تنويع  طريق  يف  حائا  تقف  التي  قات  امُلعِوّ من  عددا 
قات – على �سبيل املثال – ارتفاع ُمعَدّل  ال يف ال�سودان. ومن هذه امُلعِوّ الفَعّ
الت�سخم وتقُلّبه، و�سعر �رصف حُمَدّد باأعلى من قيمته احلقيقية منذ وقت طويل، 
يقرتح  التحديات،  لهذه  وللت�سِدّي  الزراعة.   قطاع  يف  الإنتاجية  وانخفا�ش 
التقرير �سل�سلة من التو�سيات املرتابطة ملعاجلة املخاوف املت�سلة بقطاعات 
ُمعَيّنة، وكذلك التحديات الأو�سع نطاقا التي يواجهها القت�ساد الكلي لل�سودان. 
ال�سوقن  ال�رصف يف  اأ�سعار  لتوحيد  ال�رصف  اإلغاء قيود  التو�سيات  ومن هذه 
تغيرات  تطبيق  خال  من  الزراعية  الإنتاجية  وزي��ادة  واملوازية،  الر�سمية 
ومعاجلة  الطبيعية،  امل��وارد  عائدات  اإدارة  وحت�سن  ال�سيا�سات،  يف  رئي�سية 
قات الأو�سع نطاقا لبيئة الأعمال، وبناء راأ�ش املال الب�رصي لدعم التغُرّ  امُلعِوّ

الهيكلي. 
وجنوب  وال�سودان  اإثيوبيا  ل�سوؤون  الإقليمية  املديرة  ُت��ْرك،  كارولن  وقالت   
اأعدها البنك الدويل  "ترى املذكرة القت�سادية التي  ال�سودان يف البنك الدويل 
الُنُهج املبا�رصة وغر املبا�رصة  اأن من �ساأن تطبيق جمموعة من  ال�سودان  عن 
لت�رصيع  ال��ازم  الهيكلي  ل  التحُوّ طريق  يف  امل�سي  على  ال�سودان  ي�ساعد  اأن 
اإحداث خف�ش  اإىل  الذي يوؤدي بدوره  ال�سامل للجميع  النمو القت�سادي  وترة 
الدويل  للبنك  الُقطري  ".    وقال خافير فورتادو، املمثل  الفقراء  دائم لأعداد 
يف ال�سودان من ال�رصوري اأن يتخذ ال�سودان جمموعة وا�سعة من الإ�ساحات 
حتى يت�سَنّى له النجاح يف تنويع اقت�ساده. ومل�ساندة ال�سلطات يف بع�ش هذه 

املجالت، يعتزم البنك الدويل اإطاق عدة مبادرات جديدة يف الأ�سهر املقبلة.

 اأطلقت وزارة الرتبية والتعليم اليمنية بالتعاون مع برنامج "ال�رصاكة 
العاملية من اأجل التعليم" احلملة التوعوية لت�سجيع اللتحاق بالتعليم 
يف منا�سبة العام الدرا�سي اجلديد 2017-2016 الذي �سيبداأ يف 1 

ت�رصين الأّول املقبل.
ت�رصين   14 حتى  ت�ستمّر  التي  احلملة،  اإن  حكومي  م�سدر  وق��ال   
من  واحل��ّد  بالتعليم  العام  اللتحاق  معّدل  »رفع  اإىل  تهدف  الأّول، 
1.8 مليون طفل من  اأكر من  ظاهرة الت�رّصب من املدار�ش«. وُحرم 
الدرا�سة منذ ت�ساعد ال�رصاع يف اليمن، ما رفع اإجمايل عدد الأطفال 
اأغلقت  حن  يف  ماين،   3 من  اأك��ر  اإىل  الدرا�سة  من  املحرومن 
اأو  املادية  الأ�رصار  اأو  الأمن  انعدام  ب�سبب  مدر�سة   1600 من  اأكر 
ا�ستخدامها كماجئ للنازحن.  وقال امل�سدر اإن "الوزارة ت�سعى من 
خال هذه احلملة اإىل ح�سد اجلهود لرفع الوعي لدى �رصائح املجتمع 
الدينية  للم�سوؤولية  ا�ست�سعار اجلميع  التعليم و�رصورة  باأهمية  كافة 
لالتحاق  وبناتهم  باأبنائهم  للدفع  عاتقهم  على  امللقاة  والوطنية 
باملدار�ش، باعتباره الطريق الأمثل لبناء الطفل واملجتمع وحت�سن 
اأن  اإىل  واأ�سار  والأ�رصة".  للفرد  والقت�سادي  املعي�سي  امل�ستوى 
ت  "التعليم يعّد ركيزة اأ�سا�سية لنه�سة ال�سعوب وازدهارها، لذلك ن�سّ

القوانن املعنية باأحقية كل طفل وطفلة يف التعليم".

ترقب لقرارات اجتماع الجزائر.. وموقف السعودية وإيران ثابت

ال��دول  اجتماع  يتمخ�ش  اأن  على  اجل��زائ��ر  تعول   
تثبيت  اإما  اأمرين،  اأحد  عن  املرتقب  للنفط  املنتجة 
يف  ال�ستقرار  �سيحقق  ما  تقلي�سه،  اأو  النفط  اإنتاج 

�سوق النفط التي تعاين من تخمة يف املعرو�ش.
غر  اجتماعا  ال�14  "اأوبك"  منظمة  اأع�ساء  وعقد   
ر�سمي يف اجلزائر، يف الفرتة من اليوم 26 اإىل 28 
لهذا ال�سهر، و�ستح�رص رو�سيا غر الع�سو باملنظمة 
املنتجة  ال���دول  �ستبحث  حيث  اأي�سا،  الجتماع 

الأو�ساع يف �سوق النفط.
بوطرفة،  الدين  نور  اجلزائري،  الطاقة  وزير  واأك��د   
هو  لاجتماع  الأ�سا�سي  الهدف  اأن  املنتدى،  ع�سية 
ا�ستمر  اأنه مع  النفط، خا�سة  اأ�سعار  ا�ستقرار  حتقيق 
يوميا،  برميل  مليون   63 عند  العاملي  النفط  اإنتاج 

لعام  متدنية  م�ستويات  عند  �ستبقى  الأ�سعار  فاإن 
قطاع  يف  ال�ستثمارات  على  �سينعك�ش  ما   2018
خا�سة،  املنتجة  ال��دول  اقت�سادات  وعلى  النفط 
والقت�ساد العاملي عامة.  وبراأي الوزير اجلزائري، 
�سعر  – 60 دولرا   50 النفط عند  برميل  �سعر  فاإن 
ال��دول  اقت�سادات  ا�ستقرار  يف  و�سي�ساهم  ع��ادل 
اأكرب  اإن ال�سعودية،   ، املنتجة للخام.  وقال بوطرفة 
خف�ش  اقرتحت  "اأوبك"،  منظمة  يف  للنفط  منتجي 
يوميا، وهو  برميل  األف   500 ب�  النفط  اإنتاج  حجم 
اإنتاج اململكة، الذي بلغ يف  %5 من  ما ميثل نحو 

اأغ�سط�ش/اَب 10.6 مليون برميل يوميا.
هذا  �ستبحث  "اأوبك"  دول  اأن  بوطرفة  واأ���س��اف   
املقرتح خال اجتماع اجلزائر، موؤكدا على ترحيب 

باده بهذا املقرتح.
العام  منذ  ملحوظا  ارتفاعا  "اأوبك"  اإنتاج  و�سهد   
مليون   31 نحو  من  الإنتاج  ارتفع  حيث   ،2014

اإىل   2014 يف  املنظمة  �سجلتها  يوميا،  برميل 
اأغ�سط�ش/اَب  33.2 مليون برميل يوميا بلغتها يف 
املا�سي، يف وقت تعاين فيه �سوق النفط من تخمة 

مفرطة ما انعك�ش على الأ�سعار.
األك�سندر  الرو�سي،  الطاقة  وزي��ر  قلل  جهته،  من   
نوفاك، من تبعات ف�سل اجتماع اجلزائر على رو�سيا، 
اأبريل/ني�سان  انهار يف  اأن اجتماعا مماثا  خا�سة 

ب�سبب توتر العاقات بن ال�سعودية واإيران.
اتفاق  اإىل  التو�سل  عدم  اإن  الرو�سي  الوزير  وقال   
لرو�سيا،  بالن�سبة  كارثيا  يكون  لن  الجتماع  خال 
ا�ستقرار  عملية  ت�رصيع  على  �سيعمل  اإبرامه  اأن  اإل 

�سوق النفط.  
املفاو�سات بن  املبذولة حاليا يف   ورغم اجلهود 
اأن ت�سفر التحديات عن  منتجي النفط، فمن املرجح 
تقرير  اأ�سار  حيث  اخل��ام،  اأ�سعار  دعم  جهود  ف�سل 
�سادر عن "بنك اأوف اأمريكا" اإىل اأن التوتر ال�سيا�سي 

الإم��دادات  عودة  واإمكانية  واإي��ران،  ال�سعودية  بن 
املا�سية،  الفرتة  يف  توقفا  �سهدت  التي  النفطية 
�سعوبة  ي�سيفان  ونيجريا،  ليبيا  يف  خا�سة 

لإمكانية التو�سل لتفاق بن املنتجن.
فائ�ش  التحديات  ه��ذه  ُتبقي  اأن  التقرير  ورج��ح   

املعرو�ش يف ال�سوق م�ستمرا خال العام 2017.
الثنن  اأم�ش  قفزت  اخل��ام  النفط  اأ�سعار  اأن  يذكر   
اأ�سعار  ارتفعت   ،  1% اإىل نحو   ، 26 �سبتمرب/اأيلول 
لت�سل   0.7% بنحو  "برنت"  ملزيج  الآجلة  العقود 

اإىل 46.21 دولر للربميل الواحد.
الأمريكي  للخام  الآجلة  العقود  اأ�سعار  ارتفعت   كما 
دولر   44.75 اإىل  لت�سل   0.6% بن�سبة  اخلفيف 

للربميل الواحد.
 فيما عرب رئي�ش الإكوادور، رفاييل كوريا، عن اأمله 
النفط  �سوق  ا�ستقرار  اأجل  من  لتفاق  التو�سل  يف 
يف الجتماع املقبل يف اجلزائر، حمذرا من خماطر 

اإىل  التو�سل  عدم  حالة  يف  املنظمة  تهدد  ج�سيمة 
 ) �سبتمرب/اأيلول   24  ( ال�سبت  كوريا  وقال  اتفاق.  
"يعقد  التلفزيون  بثه  ال��ذي  الأ�سبوعي  خطابه  يف 
جميع  ولكن  الطاقة(  اأخر)موؤمتر  لغر�ش  الجتماع 
عقد  يف  ناأمل  لذا  هناك،  موجودون  اأوب��ك  اأع�ساء 
لتفاقات  والتو�سل  ر�سمية  غر  اأخرى  اجتماعات 

من اأجل ا�ستقرار ال�سوق النفطية".
وخيمة  العواقب  �ستكون  ذلك  يحدث  مل  "اإذا  وتابع   
قد توؤدي اإىل تفكك اأوبك ذاتها بل ثمة خطر اأن تقود 
اأخرى".  اأوبك لتهاوي الأ�سعار مرة  اخلافات داخل 
موقف  اأوب��ك،  يف  منتج  اأ�سغر  الإك���وادور،  وتدعم 
فنزويا التي تطالب بتثبيت م�ستويات الإنتاج للحد 

من فائ�ش املعرو�ش يف ال�سوق ودعم الأ�سعار.
لتو�سل  فر�سة  هناك  اأن  اعتربت  فقد  رو�سيا  اأما   
بتثبيت  يق�سي  اتفاق  اإىل  للنفط  املنتجة  ال��دول 
معدلت الإنتاج خال اجتماعهم يف اجلزائر ح�سب 

رئي�ش  نائب  دفوركوفيت�ش  اأرك���ادي  ت�رصيحات 
القنوات  اإحدى  له مع  مقابلة  الرو�سي، ويف  الوزراء 
التلفزيونية الرو�سية بثت ال�سبت 24 �سبتمرب/اأيلول، 
اإىل  التو�سل  اإمكانية  احلديث عن  ال�سعب  "من  قال 
اتفاق كهذا، لأن كل دولة لديها م�ساحلها اخلا�سة، 
ا�ستداد  م��ع  ولكن  فر�سة".   هناك  ذل��ك  م��ع  لكن 
املعاناة من تدين اأ�سعار النفط وتزايد ال�سغوط على 
امليزانية ال�سعودية، ملحت الريا�ش، وكذلك طهران، 
اأجل  من  املرونة  من  املزيد  لإبداء  ا�ستعدادهما  اإىل 

دعم الأ�سعار.
ال�سعودية  اإن  النفط  اأ���س��واق  يف  م�سادر  وقالت   
وافقت  اإذا  النفط  من  اإنتاجها  تخفي�ش  عر�ست 
العام، ما  اإنتاجها هذا  اإيران على تثبيت  مناف�ستها 
رف�ست  التي  اململكة  موقف  يف  جذريا  حتول  يعد 
واآثرت  الأ�سعار  لدعم  الإنتاج منفردة  �سابقا خف�ش 

الدفاع عن احل�سة ال�سوقية.

الجزائر – متابعة

موعد تنفيذ الطالق بين بريطانيا وأوروبا 
ما زال محاطا بالغموض

الأوروب���ي  الحت���اد  م��ن  اخل���روج  ا�ستفتاء  م��ن  ا�سهر  ثاثة  بعد   
الغمو�ش يلف نوايا حكومة بريطانية منق�سمة  "بريك�ِست"، ل يزال 
من  الت�رصيحات  توايل  رغم  والحتاد،  اململكة  طاق  تنفيذ  وموعد 

امل�سوؤولن.
 وكان اآخر من جازف باعان موعد لبداية مفاو�سات اخلروج من 
الحتاد الأوروبي وزير اخلارجية بوري�ش جون�سون الذي اعلن "بداية 

اإجراءات اخلروج. 2017" موعدا لتفعيل 
اأ�سدقائنا  م��ع  نبحث  "اإننا  �سحفية  ت�رصيحات  خ��ال  وق��ال   
و�رصكائنا الأوروبين بهدف توجيه الر�سالة التي تت�سمن البند 50 

)من معاهدة ل�سبونة( بداية العام املقبل".
احلكومة  رئي�سة  با�سم  املتحدث  من  فعل  رد  جاء  ما  �رصيعا  لكن   

لن  يتغر،  مل  احلكومة  موقف  "ان  م��ك��ررا  م��اي  ت��ري��زا 
الوقت  و�سن�ستغل هذا   2016 نهاية  قبل   50 البند  نفعل 

للتح�سر للمفاو�سات".
خروج  ان�سار  بن  منق�سمة  الربيطانية  احلكومة   

"قا�ش"، يريدون ان يتم �رصيعا من الحتاد الأوروبي 
احلدود  على  ال�سيطرة  ل�ستعادة  املوحدة  وال�سوق 

مع  "ناعم"  خ��روج  وان�سار  الهجرة،  من  واحل��د 
امل�سرتكة  ال�سوق  اإىل  الو�سول  درجة معينة من 

واخرى من ال�سيطرة على الهجرة.
�سوتوا  الربيطانين  اأن  اإىل  ال�سارة  جتدر   

من  اخل��روج  على  حزيران/يونيو   23 يف 
يف  رغبة  على  بناء  الأوروب����ي  الحت���اد 

ينظر  ما  كثرا  التي  الهجرة،  من  احل��د 
وذلك  للهوية،  تهديدا  باعتبارها  اليها 

الهجرة  من  التحذير  اأزم��ة  اأوج  يف 
يف  ال�سعبوية  التيارات  وت�ساعد 

اأوروبا.
ر م�سوؤولو الحتاد الأوروبي   ُيَذكِّ

الو�سول  بان  منا�سبة  كل  يف 
امل�سرتكة ل ميكن  ال�سوق  اإىل 

تنقل  ح��ري��ة  ع���ن  ف�����س��ل��ه 
بذلك  راف�����س��ن  الف�����راد، 

على  قيود  و�سع  اإمكان 
دول  م��واط��ن��ي  ه��ج��رة 

اإىل  الأوروب��ي  الحتاد 
بريطانيا.

ان�سار  اب��رز  وبن   
القا�سي  اخل���روج 

ال�������رصي���ع م��ن 
الحت���������������اد 

الأوروب��������ي 
وزي��������������ر 

اخلارجية 
ي�ش  ر بو

الحت���اد يف  م��ن  اخل���روج  ق��ادة حملة  م��ن  ك��ان  ال��ذي  جون�سون، 
ال�ستفتاء.  ويدعم جون�سون جمموعة �سغط "تغير بريطانيا" التي 
و�سجل  الحتاد،  من  اخلروج  اجتاه  يف  ماي  تريزا  دفع  اإىل  تهدف 
جون�سون لهذه املجموعة ر�سالة يوؤكد فيها ان اخلروج من الحتاد 
يجب ان يعني لربيطانيا ا�ستعادة ال�سيطرة على "قوانينها وحدودها 

ومالها وجتارتها".
 وهو ميثل مع زميله ديفيد ديفي�ش، الوزير املكلف ملف اخلروج من 
الحتاد، ووزير التجارة الدولية ليام فوك�ش، الثاثي املدافع عن هذا 
على  ال�سيطرة  يف  �سعوبة  ماي  تريزا  وجتد  احلكومة  يف  املوقف 

جموحهم.
الذين  "الك�ساىل"  الربيطانين  العمال  رجال  فوك�ش  ليام  وانتقد   
يف�سلون ممار�سة ريا�سة الغولف على ال�سعي لنتزاع عقود ت�سبح 

اكر �سهولة بف�سل اخلروج من الحتاد الوروبي.

لندن – متابعة

القاهرة – متابعة

أثينا – متابعة

باريس – متابعة

صنعاء – متابعةنيويورك – متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية


