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حركة االسهم روسيا توافق على استيراد منتجات 
زراعية مصرية

تزايد الركود في السوق العقاري القطري

منظمة التجارة تخفض توقعاتها 
لنمو المبادالت العالمية 

اقتصادي ألماني: البريكست قد يجعل 
بريطانيا جذابة للغاية

تراجع حاد للبورصة السعودية 
بعد إجراءات التقشف

امل�رصي  وال�صناعة  التجارة  وزي��ر  اأعلن   
رفع  على  رو�صيا  موافقة  قابيل،  ط��ارق 
القيود املوقتة عن �صادرات م�رص الزراعية 
فورا والتي فر�صتها على بع�صها، مع التزام 
ال�صلع  جودة  ل�صمان  التدابري  اتخاذ  م�رص 
الرو�صية  ال�صوق  اإىل  امل�صدرة  ال��زراع��ي��ة 
نتيجة  جاء  القرار  اأن  واأو�صح  و�صالمتها.  
املبا�رص  والتوا�صل  الكثيفة  ال��وزارة  جهود 
مع امل�صوؤولني يف احلكومة الرو�صية لإلغاء 
والتن�صيق  التعاون  اىل  ولفت  القيود،  هذه 
الكاملني مع وزارة الزراعة واحلجر الزراعي 
الإج���راءات  لتخاذ  التجارية،  واملكاتب 
ال�صادرات  �صمعة  على  للحفاظ  ال��الزم��ة 
الزراعية امل�رصية وجودتها اإىل دول العامل. 

ب�رصعة  الرو�صي  اجلانب  اإ�صادة  اإىل  واأ�صار 
ا�صتجابة احلكومة امل�رصية ل�صكواهم.

 وحظرت رو�صيا يف 22 من ال�صهر اجلاري، 
امل�رصية  ال��زراع��ي��ة  املحا�صيل  ا�صترياد 
لحتوائها على اآفات. وُتعترب م�رص من اأكرب 
الحت��اد  اإىل  واخل�صار  للفواكه  امل��وردي��ن 
�صّدرت  اإذ  احلم�صيات.  خ�صو�صا  الرو�صي 
اإىل رو�صيا نحو 533 األف طن من املنتجات 
ذلك  يف  مبا   ،2015 عام  خالل  الزراعية 

307 اآلف طن من احلم�صيات.
 وا�صتنادا اإىل اإح�صاءات اجلمارك الرو�صية، 
بلغ التبادل التجاري بني مو�صكو والقاهرة 
بينها  م��ن  دولر،  م��ل��ي��ار   1.504 ن��ح��و 
م�رص،  اىل  رو�صية  �صادرات  مليار   1.357
م�رصية  �صادرات  دولر  مليون  و183.6 

اإىل رو�صيا.

نوبل  ل�رصكة  العام  املدير  غ��زو  اإي��اد  ق��ال   
انخفا�ض  تداعيات  "ان  العقاري  للت�صويق  
�صعر برميل النفط تاأتي على القطاع العقاري 
املوؤ�رصات  يف قطر، بعدما جاءت على معظم 
فيها  مب��ا  اخلليجية  للدولة  القت�صادية  
والت�صخم  النمو،  ومعدلت  العامة،  املوازنة 
والبور�صة ،وامليزان التجاري، م�صيفا اأن هذه 
العر�ض  معادلة  يف  الفجوة  عمقت  تداعيات 
يف  ال�صعار  واأدخلت  الول،  ل�صالح  والطلب 

موجة ت�صحيح متوا�صلة مل تبلغ قاعها بعد.
اأن العرو�ض الرتويجية بيعا  اإىل   وا�صار غزو 
حد  على  واملقيم  امل��واط��ن  تطارد  واإي��ج��ارا 

كانت  عّما   20% بن�صبة  تقل  باأ�صعار  �صواء 
انخفا�ض  مع  بالتوازي  املا�صي،  العام  عليه 
حجم وقيم ال�صفقات العقارية، وتدين من�صوب 
من  حالة  يف  القطاع  اأدخ���ل  م��ا  ال�صيولة، 
الركود الن�صبي، وق�ّصم الالعبني العقاريني اىل 
عدم  حالة  بفعل  وم��رتدد  ومتوقف،  مرتقب، 

اليقني التي تتلب�ض القطاع.
�صامدا  زال  ما  التجاري  ال�صق  اأن  اإىل  لفتا   
لل�صكني  خالفا  اأ�صعاره،  عر�ض  على  مرتبعا 
زال،  وما  ال�صوق  لأوامر  ان�صاع  الذي  الفاخر 
ال�صقق  �صوق  يدخل  اأن  خ��رباء  ي��رى  بينما 
تودي  قد  ج��دي��دة   �صعرية  معركة  ال�صكنية 
با�صعاره و قيمه اليجارية بن�صب ترتاوح بني 

%20 قبل نهاية العام اجلاري. 10 اىل 

 خف�صت منظمة التجارة العاملية ب�صكل كبري 
تقديراتها لنمو التجارة العاملية يف العامل يف 
منذ  الأبطاأ  �صيكون  انه  من  حمذرة   ،2016

الزمة املالية عام 2008.
 وتفيد التقديرات الأخرية للمنظمة ان التجارة 
املئة  يف   1.7 ن�صبته  منوا  �صت�صجل  العاملية 
فقط هذه ال�صنة، اي اقل ب�صكل وا�صح من النمو 
الذي كان مقدرا ب�2.8 يف املئة يف ني�صان/
ان  بيان  يف  التجارة  منظمة  وقالت  اأبريل.  
هذا التباطوؤ ياأتي بعد انخفا�ض اأكرب مما كان 
الف�صل  يف  الب�صائع  جتارة  حجم  يف  متوقعا 
اآخ��ر،  اإىل  ف�صل  من  املئة  يف   -1.1( الول 
امل�صححة  وال��واردات  ال�صادرات  معدل  وفق 

كان  مما  اقل  وانتعا�ض  املو�صمية(،  للتبدلت 
متوقعا يف الف�صل الثاين )0.3+ يف املئة(.

 وترى املنظمة ان ال�صبب هو خ�صو�صا تباطوؤ 
يف  والتجارة  الداخلي  الناجت  اإج��م��ايل  منو 
والربازيل  ال�صني  مثل  النامية،  القت�صادات 

وكذلك اأمريكا ال�صمالية.
 2017 للعام  تقديراتها  املنظمة  وخف�صت   
اي�صا م�صرية اإىل ان منو التجارة �صيرتاوح بني 
1.8 يف املئة و3.1 يف املئة، مقابل 3.6 يف 

املئة يف التقديرات ال�صابقة.
 ونقل البيان عن املدير العام للمنظمة روبرتو 
التجارة  لنمو  املده�ض  التباطوؤ  ان  ازيفيدو 
خطر.  ناقو�ض  ي�صكل  ان  ويفرت�ض  خطري، 
واأ�صاف ان ما يثري القلق خ�صو�صا هو العداء 

املتزايد للعوملة.

التنفيذي  الرئي�ض  قال ماتيا�ض دوبفرن،   
الت�صويت  اإن  �صربينغر  اأك�صيل  ل�رصكة 
ل�صالح خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي 
عن  اأوروبا  لباقي  اإيالما  اأكرث  �صيكون  بريك�ِصت 
من  حال  واأف�صل  اأقوى  تخرج  قد  التي  بريطانيا، 

جريانها الأوروبيني.
ال�رصكات  اأكرب  من  واحدة  يراأ�ض  الذي  دوبفرن،  وقال   
الإعالمية يف اأوروبا، ان من املحتم اأن تخترب بريطانيا 
متاعب على املدى الق�صري نتيجة لت�صويتها يف 23 يونيو/
حزيران على اخلروج من الحتاد الأوروبي، لكنه اأ�صاف قائال 
"يف غ�صون ثالث اإىل خم�ض �صنوات من الآن، فاإن رهاين هو اأن 

اإنكلرتا �صتكون اأف�صل من القارة الأوروبية".
 وقال دوبفرن انه يرى اأن بريطانيا تتحرك باجتاه منوذج يركز على 
ال�صوق احلر بينما اأوروبا تتحول رويدا اإىل احتاد لتحويل الأموال حيث 

يجرى توجيه الأموال من الدول الناجحة اإىل تلك املتعرثة.
"اإذا  وتابع  امل�صتثمرين".  من  الكثري  يبعد  اأن  ميكن  "هذا  دوبفرن  واأ�صاف 

خلقت بريطانيا بديال هنا اعتقد اأنه �صيكون جذابا للغاية".
امل�صوؤولني  وك��ب��ار  امل�صتثمرين  م��ن  العديد  يونيو   23 ت�صويت  وف��اج��اأ   

اأعمق ا�صطرابات �صيا�صية واقت�صادية يف بريطانيا منذ  اأثار  التنفيذيني، مما 
الإ�صرتليني يف يوم  اأكرب انخفا�ض للجنيه  اإىل  الثانية، واأدى  العاملية  احلرب 

واحد مقابل الدولر.
 ورغم حتذيرات قبل الت�صويت باأن خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي قد 
يدمر الثقة القت�صادية، فاإن بع�ض البيانات القت�صادية الإيجابية، وا�صتحواذ 
الربيطانية  اي��ه.اآر.اإم  32 مليار دولر على �رصكة  �رصكة »�صوفت بنك« بقيمة 
الحتاد  خ��ارج  تزدهر  اأن  ميكن  بريطانيا  ب��اأن  الت�صور  غذى  للتكنولوجيا 

الأوروبي.
اأنهم بحاجة  الوزراء ترييزا ماي ووزراوؤها يعرتفون   مع ذلك ل تزال رئي�صة 
باأن  والهند  وال�صني  واليابان  املتحدة  الوليات  من  امل�صتثمرين  لطماأنة 
لنيويورك-  املناف�صة  الوحيدة  املالية  -العا�صمة  ولندن  املتحدة  اململكة 

مازالتا تتيحان فر�صا جيدة لك�صب املال.
 ويخ�صى حلفاء بريطانيا من اأن خروجها من الحتاد الأوروبي قد يوؤ�رص لنقطة 
تغري يف العالقات الدولية ملا بعد احلرب البادرة، مما �صي�صعف الغرب مقارنة 
مع ال�صني ورو�صيا، ويقو�ض اجلهود الرامية لتحقيق التكامل الأوروبي وي�رص 

بالتجارة احلرة عامليا.
وهى  اأوروب��ا  يف  يومية  �صحيفة  اأك��رب  نا�رص   – �صربينغر  اأك�صيل  وخف�صت   
انخفا�ض  ب�صبب  اأغ�صط�ض/اآب  يف   2016 عام  ملبيعات  توقعاتها   – )بيلد( 
اجلنيه الإ�صرتليني بفعل الت�صويت ل�صالح خروج اململكة املتحدة من الحتاد 

الأوروبي، مما اأ�رص بعائدات الإعالنات من بريطانيا.

 هبط املوؤ�رص الرئي�ض لل�صوق ال�صعودية 3.8 يف املئة بعدما اأعلنت 
وتقلي�ض  املئة  يف   20 بن�صبة  ال��وزراء  روات��ب  تخفي�ض  احلكومة 
املكافاآت املالية وامتيازات العاملني بالقطاع العام يف اإطار خطة 

للتق�صف.
 وجاءت الجراءات �صمن التعاي�ض مع تراجع القت�صادات الدولية 

وانعكا�صاتها على اأ�صعار النفط.
ام�ض يف  تداولها  التي جرى  الأ�صهم  30 يف املئة من   وهبط نحو 
البور�صة ال�صعودية باحلد الأق�صى اليومي البالغ 10 يف املئة، لكن 

حجم التعامالت ارتفع متجاوزا متو�صطه خالل ثالثة اأ�صهر.
املئوية  بالن�صبة  له  يومي  انخفا�ض  اأكرب  الرئي�ض  املوؤ�رص  و�صجل   

منذ كانون الثاين )يناير(. وت�رصر قطاعا التجزئة والتاأمني ب�صدة.
�صهم  وتراجع  املئة،  يف   10 الفاخرة  لل�صلع  فتيحي  �صهم  وهوى 
 5.9 التاأمني  موؤ�رص قطاع  وانخف�ض  املئة،  4.7 يف  العثيم  اأ�صواق 

يف املئة.
 وبددت اأ�صهم البنوك بع�ض املكا�صب التي حققتها، مع هبوط �صهم 
البنك الأهلي التجاري الذي يرتبط ب�صكل وثيق بالقطاع العام 3.5 
يف املئة، وتراجع �صهم بنك اجلزيرة 5.4 يف املئة. ولالأخري اأن�صطة 

كبرية مع امل�صتثمرين يف �صوق الأ�صهم.

السعودية متفائلة باحتمال توافق دول أوبك على دعم األسعار
املعدنية  وال��رثوة  وال�صناعة  الطاقة  وزي��ر  اأعلن   
ال�صعودي خالد الفالح اأنه ل يزال متفائال بخ�صو�ض 
احتمال توافق اأع�صاء منظمة الدول امل�صدرة للنفط 

)اأوبك( على دعم اأ�صعار النفط.
 وقال الفالح ل�صحافيني على هام�ض منتدى دويل 
اأوبك  دول  فيه  وت�صارك  اجلزائر  ت�صت�صيفه  للطاقة 
متفائال  "اأظل  ر�صمي  اجتماعا غري  تعقد  اأن  املقرر 
وكذلك  �صحيحا،  اجت��اه��ا  �صتاأخذ  ال�صوق  ب���اأن 
روؤي��ة  اإىل  �صيتو�صلون  املنتجني  ان  بخ�صو�ض 
من  اإيجابية  موؤ�رصات  "تلقينا  واأ�صاف  م�صرتكة"، 
املا�صية  الثالثة  الأ�صابيع  خالل  الأمريكية  ال�صوق 
على  رده  املخزونات". ويف  تقلي�ض  يخ�ض  ما  يف 
اإنتاجها  لتجميد  الراف�صة  اإيران  �صوؤال حول موقف 
من النفط عند م�صتواه احلايل قال: "دولة واحدة ل 

ميكن ان توؤثر يف ال�صوق".
اأن  اأعلن  زنغنه  بيجن  الإي��راين  النفط  وزير  وكان   
بالده لي�صت م�صتعدة لإبرام اتفاق يف اجلزائر ين�ض 
على جتميد اإنتاج النفط من اأجل رفع الأ�صعار، وقال 
ل�صحافيني على هام�ض املنتدى الدويل للطاقة يف 
اجلزائر "لي�ض على جدول اأعمالنا التو�صل اإىل اتفاق 
اإىل  "نحن يف حاجة  واأ�صاف  يف غ�صون يومني"، 

وقت لإجراء م�صاورات اأو�صع".
كما  اليوم  ر�صمية  غري  حمادثات  "اأوبك"  وتعقد   
املنظمة  خارج  من  منتجني  مع  اأع�صاوؤها  يلتقي 
مثل رو�صيا على هام�ض منتدى الطاقة الدويل الذي 
اإىل  النفط  اأ�صعار  وانخف�صت  ي�صم منتجني وزبائن 
اأقل من الن�صف منذ 2014 ب�صبب تخمة املعرو�ض 
ومناف�صتهم  "اأوبك"  منتجي  دف��ع  ما  اخل��ام  من 
رو�صيا اإىل العمل لإعادة التوازن اإىل ال�صوق يف �صكل 

يعزز اإيرادات �صادرات النفط ويدعم موازناتهم.

 ويف كلمته اأمام املنتدى �صدد الفالح على اأن �صوق 
النفط ت�صهد حت�صنا ملحوظا، م�صريا اإىل ان اجتاهها 
نحو العودة اإىل التوازن حتمي لكنه دعا اإىل تعاون 
اجلميع لر�صم م�صتقبل بعيد املدى للطاقة امل�صتدامة 
والهتمام  ال�صتهالك  كفاءة  ورف��ع  البتكار  عرب 

مب�صادر الطاقة املتجددة وخف�ض الآثار البيئية.
الطاقة  موؤ�ص�صات  من  العديد  "يتوقع  واأ���ص��اف   
النفط  على  الطلب  ان  املنتجة  وال�رصكات  العاملية 
بنطاق  يتفاوت  ان  خمتلفة،  لت�صورات  وفقا  ميكن، 
يوميا  برميل  74 مليون  اأي بني  تقريبا،  ال�صعفني 
وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية و120 مليونا 
طبقا لتقديرات ال�صعر املنخف�ض يف اإدارة معلومات 
التوقعات  ه��ذه  �صوء  وعلى  الأم��ريك��ي��ة.  الطاقة 
و�صع  �صيكون  ت�صور كيف  بالطلب، ميكن  املتعلقة 
من  الإنتاجية  طاقتنا  بناء  يف  اأفرطنا  اإذا  الأ�صواق 
اإىل  الو�صول  يف  اأخفقنا  اإذا  اأو  امل�صتقبل  يف  النفط 

امل�صتوى املطلوب من ال�صوق.
 ،"2030 "روؤية  اإىل  موجزة  بنبذة  الفالح  وتطرق   
الطاقة  ولقطاع  للمملكة  جديدة  انطالقة  واعتربها 
من �صاأنها جعل اقت�صاد اململكة اأكرث قوة وتناف�صية 
الروؤية  هذه  اأن  خ�صو�صا  العاملي،  ال�صعيد  على 
تركز على ال�صالحات القت�صادية ال�صاملة وتنويع 
وزيادة  والتخ�صي�ض،  الوطني،  القت�صاد  م�صادر 
وترية التوطني، وحتويل اململكة اإىل قوة ا�صتثمارية 
اللوج�صتية،  للخدمات  رئي�ض  وم��رك��ز  عاملية 
الوظيفية  الفر�ض  من  العديد  اإيجاد  اإىل  بالإ�صافة 
النوعية، واأ�صاف "�صتبنى الروؤية وب�صورة متزامنة 
والغاز،  النفط  الثالثة:  الأ�صا�صية  القطاعات  على 
�صيجري  قطاعات  وهي  والتعدين،  والكيماويات، 

تعزيزها وتقويتها".
 وتراجع �صعر النفط يف التعامالت الآجلة مع تبدد 
التفاوؤل اإزاء التو�صل اإىل اتفاق يكبح جماح الإنتاج 

ونزل مزيج  اجلزائر.  النفط يف  اجتماع منتجي  يف 
»برنت« اخلام 80 �صنتا اإىل 46.55 دولرا للربميل 
بعدما حقق مكا�صب بلغت 1.46 دولرا اأو 3.2 يف 
املئة يف اجلل�صة ال�صابقة. وهبط خام غرب تك�صا�ض 
دولرا   45.25 اإىل  �صنتا   68 الأمريكي  الو�صيط 
 3.3 يعادل  ما  دولرا   1.45 بعدما �صعد  للربميل 

يف املئة يف اجلل�صة ال�صابقة.
اإن  نوفاك  األك�صندر  الرو�صي  الطاقة  وزي��ر  وق��ال   
بني  املحادثات  كانت  اإذا  مبا  التكهن  ال�صعب  من 
وخارجها  "اأوبك"  منظمة  داخل  من  النفط  منتجي 
عن  �صت�صفر  الأ�صبوع  هذا  اجلزائر  يف  �صتعقد  والتي 
�صوؤال  على  وردا  لل�صوق.  ال�صتقرار  لإع��ادة  اتفاق 
لوكالة "رويرتز" حول ما اإذا كان اأي اتفاق لتحقيق 
قال  الأ�صبوع  ه��ذا  متوقعا  ال�صوق  يف  ال�صتقرار 
زالت  ما  فامل�صاورات  التكهن  ال�صعب  "من  نوفاك 
جارية".  واأعلنت وكالة "موديز" اأن توقعات قطاع 

واأوروب��ا  ال�صمالية  اأمريكا  يف  والت�صويق  التكرير 
مع  �صلبية  زال��ت  م��ا  واأفريقيا  الأو���ص��ط  وال�����رصق 
اإىل  العر�ض. واأ�صارت  الطلب عن  ا�صتمرار انخفا�ض 
اأن حجم البنزين املنتج يف 2015 وحتى منت�صف 
يف  ي�صاعد  املنخف�صة  اخلام  اأ�صعار  بف�صل   2016
بكل  التقطري  ون��واجت  البنزين  على  الطلب  جت��اوز 
التكرير  �رصكات  اأرب��اح  اأما  الرئي�صة،  القت�صادات 
يف اأمريكا ال�صمالية واأوروبا ف�صترتاجع حتى نهاية 
على  الطلب  يف  البطيء  للنمو  نتيجة  املقبل  العام 
امل�صايف  و�صتبقى  وامل�صتقات  والديزل  البنزين 
امل�صايف  تو�صعات  من  �صغط  حتت  تعقيدا  الأق��ل 

العمالقة يف ال�رصق الأو�صط واآ�صيا.
 واأعلنت �رصكة "برتوفاك" للغاز والنفط الربيطانية 
تو�صل  عقب  تون�ض  يف  ن�صاطها  ا�صتاأنفت  اأنها 
احلكومة اىل اتفاق مع حمتجني يطالبون بوظائف 

عطلوا انتاج الغاز حواىل ت�صعة اأ�صهر.

الجزائر – متابعة

البطالة ومكافحة الفقر أبرز التحديات 
الستقرار الدول وأمنها

 اأكد وزير العمل الأردين علي الغزاوي، اأن ق�صايا العمل والبطالة 
الدول  ا�صتقرار  يهدد  الذي  الأب��رز  التحدي  متّثل  الفقر  ومكافحة 

واأمنها و�صعوبها وجمتمعاتها. 
 واأ�صار يف كلمة خالل افتتاح اأعمال الجتماع الثالث لوزراء العمل 
يف الدول الأع�صاء يف "الحتاد من اأجل املتو�صط"، الذي انطلق يف 
البحر امليت مب�صاركة 43 دولة وي�صتمر يومني، اإىل اأهمية تعزيز 
ال�صرتاتيجيات  وتنفيذ  العمل  بيئة  وحت�صني  الجتماعي  احلوار 
التي تركز على التمكني القت�صادي والجتماعي للمراأة، وقابلية 

ال�صباب للعمل والت�صغيل والتنمية امل�صتدامة ال�صاملة للجميع.
 واأ�صاف اأن الجتماع ي�صكل فر�صة ا�صتثنائية لدول املتو�صط للعمل 
توفري  خالل  من  املتو�صط  ملنطقة  وال�صتقرار  الأمن  لتحقيق  معا 
التي  التحديات  ملناق�صة  فر�صة  ي�صكل  كما  لل�صباب،  عمل  فر�ض 
املمار�صات  اإىل  والتعرف  اخلربات  ولتبادل  العمل  اأ�صواق  تواجه 
املراأة  م�صاركة  م�صتوى  وزيادة  والفقر  البطالة  من  للحد  الف�صلى 

يف قطاعات العمل كافة. 
املقبلة،  الفرتة  خالل  القت�صادية  ال�صيا�صة  اأن  واأعلن   

�صرتكز على جذب ال�صتثمارات لتوفري فر�ض اإنتاجية 
تولد فر�ض عمل.

اأج��ل  م��ن  ل�"الحتاد  ال��ع��ام  الأم���ني  نائب  واأك���د   
على  الرتكيز  اأهمية  العمو�ض،  �صدقي  املتو�صط" 

لل�صباب  الأهداف امل�صرتكة لتاأمني فر�ض عمل 
الفاعل.  الجتماعي  احلوار  خالل  من  واملراأة 

يف  �صاركت  العامة  الأم��ان��ة  اأن  واأو���ص��ح 
املا�صية،  ال�صنوات  مدى  على  فاعل  �صكل 

يف امل�����ص��اورات م��ع ال����دول الأع�����ص��اء 
اإىل  تهدف  لو�صع خطة عمل  وال�رصكاء 

يف  والتوظيف  العّمال  و�صع  حت�صني 
املنطقة وتطوير امل�صاريع الإقليمية 

وتنميتها وتعزيز احلوار.
 وق����ال����ت م��ف��و���ص��ة الحت�����اد 

والعمل  للتوظيف  الأوروب����ي 
بقدرة  "نوؤمن  تي�صني  ماريان 

احلوار الجتماعي على بناء 
على  ونح�ض  ال�صتقرار، 

التي  التحديات  مواجهة 
لي�ض  املنطقة،  بها  متر 

املتعلقة  ت��ل��ك  ف��ق��ط 
ب��ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة، ب��ل 

كافة،  التحديات 
اللجوء  خ�صو�صا 

من  ال�������ص���وري 
ت�صجيع  خالل 

احل�������������وار 

"الدول  اأن  واأ�صافت  والعّمال"،  العمل  اأ�صحاب  بني  الجتماعي 
يف  القائمة  البطالة  حتديات  ملعاجلة  الرئي�صة  الإج��راءات  حددت 
ال�صباب  بجيل  املتعلقة  خ�صو�صا  املتو�صط،  البحر  حو�ض  منطقة 
اأكد  للتوظيف  الثالث  ال��وزاري  الجتماع  اأن  اإىل  لفتة  واملراأة"، 
التحديات املتعلقة بالتوظيف والقابلية  اللتزام بالعمل ملعاجلة 

للتوظيف واحل�صول على عمل.
"نوؤمن  التليلي  م�صطفى  للنقابات  العربي  الحتاد  رئي�ض  وقال   
باأن و�صع �صيا�صات جديدة يف جمال التوظيف ل ميكن اأن يوؤدي 
الأط��راف  ا�صت�صارة  دون  من  جميعا  نرجوها  التي  النتائج  اإىل 
الراهن  الو�صع  تقومي  عند  خ�صو�صا  واإ���رصاك��ه��ا،  الجتماعية 

وحماولة ا�صتك�صاف حلول جديدة ملعاجلة م�صكلة البطالة".
اإقليمي م�صتقل ل�صوق العمل   ولفت اإىل افتقار املنطقة اإىل مر�صد 
معرفة  من  القرار  واأ�صحاب  ال�صيا�صات  ووا�صعي  الباحثني  ميّكن 
العمل، حتى يفهم بدقة م�صببات  ت�صهدها �صوق  التي  الديناميكية 
حلول  وا�صتنباط  امل�صتقبل  ا�صت�رصاف  وي�صتطيع  احلايل  الو�صع 

مالئمة وفق الأو�صاع املتباينة يف خمتلف دول اجلنوب.

البحر الميت – متابعة
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