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حركة االسهم
3 تريليونات دوالر خسائر الحكومات 

سنوّيًا بسبب التهرب الضريبي

معاهدة االستثمار الصينية - األميركية 
على نار حامية

الشركات المالية تخطط لمغادرة لندن 
في غضون أسابيع

أزمة المصارف تعكس ضعف كفاءة 
النظام المالي التونسي

الكويت: أسعار النفط ستتراوح 
بين 50 و60 دوالرًا

املتحدة،  الأمم  يف  امل�ستقل  اخلبري  اأك��د   
لهذه  �سلمه  تقرير  يف  زايا�س،  دي  األفريد 
املنظمة الدولية، اأن التهرب من ال�رضائب 
3 تريليونات  العامل  يكلف احلكومات يف 
يف  املتحدة  الأمم  واأ�سارت  �سنويًا.  دولر 
اأن احلكومات، خا�سة يف  اإىل  اإذاعي،  بث 
الدول النامية، ت�ستند اىل ال�رضائب ب�سكل 
القت�سادية  التنمية  دع��م  يف  اأ�سا�سي 

والجتماعية بها.
بدعم  املعني  امل�ستقل  اخل��ب��ري  وح��ث   
على  ومت�ساٍو،  دميقراطي  دويل  نظام 
تابعة  الدولية  ال�رضائب  م�سلحة  اإن�ساء 
والف�ساد  التهرب  ملكافحة  املتحدة  للأمم 
ال�رضيبي والتخل�س تدريجيًا من امللذات 

العام  الأم��ن  زايا�س  ودع��ا  ال�رضيبية.  
الق�ساء  جعل  اإىل  املتحدة  للأمم  املقبل 
من  اأول��وي��ة  ال�رضيبية  امل����لذات  على 
املليارديرات  ال�رضكات،  اأن  �سمان  اأجل 
ن�سيبهم  يدفعون  الفا�سدين"  و"احلكام 

العادل من ال�رضائب.
ال��ذي  غوتريي�س،  اأنطونيو  نا�سد  كما   
�سيخلف بان كي مون على الأمانة العامة 
موؤمتر  عقد  اإىل  للدعوة  املتحدة  ل��لأمم 
عاملي هدفه التخل�س التدريجي من هذه 

امللذات.
اأن  "يجب  امل��ت��ح��دة  الأمم  اإن  وق���ال   
التي  ال�رضية  الت�رضيعات  ف�سائح  توقف 
وغ�سل  والف�ساد  ال�رضيبي  التهرب  ت�سهل 
مرتكبي  معظم  اأن  اإىل  لفتًا  الأموال". 

التهرب يتمتعون بح�سانة.

كه  يل  ال�سيني  ال��دول��ة  جمل�س  رئي�س  حث   
ت�سيانغ، ال�سن والوليات املتحدة الأمريكية 
من  النتهاء  اإىل  الرامية  اجلهود  ب��ذل  على 
الثنائية خلل  ال�ستثمار  مفاو�سات معاهدة 

وقت مبكر. 
ال�سينية،  "�سينخوا"  وكالة  وفق  يل،  وق��ال   
على  اتفقتا  املتحدة  وال��ولي��ات  ال�سن  اإن 
اإجراء املحادثات بال�ستناد اإىل مبداأ املعاملة 
فيها  تتبنى  التي  الأوىل  املرة  وهي  الوطنية، 
معاهدات  حم��ادث��ات  يف  النمط  ه��ذا  ال�سن 
ا�ستثمار ثنائية مع الدول الأجنبية، م�سرياً اإىل 
اأن هذا يظهر مدى الأهمية التي توليها ال�سن 

للمحادثات.  ويعني مبداأ املعاملة الوطنية اأن 
وا�ستثماراتهم  الأجانب  امل�ستثمرين  منح  يتم 
املعاملة الوطنية خلل مرحلة ما قبل تاأ�سي�س 

�رضكاتهم.
الأ�سبق،  الأمريكية  اخلزانة  وزير  يل  واأخ��ر   
من  اأنه  به  لقائه  لدى  بول�سون،  هرني  الزائر 
العامل  اإىل  الطرفان  اأر�سل  املحادثات،  خلل 
اإ�سارة اإيجابية باأن ال�سن والوليات املتحدة 

تدعمان تي�سري وحترير التجارة وال�ستثمار.
 واأكد يل اأن ال�سن تاأمل يف اأن يعمل اجلانبان 
ب�سكل مرن وبراغماتي على حتقيق املحادثات 
لنتائج اإيجابية والتو�سل اإىل معاهدة ا�ستثمار 
منفعة  حتقيق  اأج���ل  م��ن  امل�ستوى  رفيعة 

الطرفن.

 ق���ال ق��ي��ادي م�����رضيف ب��ري��ط��اين ك��ب��ري اإن 
يف  لندن  ملغادرة  تخطط  املالية  ال�رضكات 
اليقن  ع��دم  حالة  ب�سبب  اأ�سابيع  غ�سون 
الحت��اد  من  بريطانيا  خ��روج  اإزاء  ال�سائدة 
الرئي�س  ب��راون،  انتوين  واأ�ساف  الأوروب���ي.  
الريطانين  امل�رضفين  جلمعية  التنفيذي 
امل�سارف  اأن  "اأ�سو�سييتدبر�س"  لوكالة  وفقا 
الأوروبي  الحتاد  �سا�سة  يقيم  اأن  من  تخ�سى 
م�سعى  يف  بريطانيا  م��ع  جت��اري��ة  ح��واج��ز 

لتقوي�س و�سع لندن املايل. 
 وتخ�سى امل�سارف اأي�سا من اأن تفقد ال�رضكات 

املالية التي تتخذ من لندن مقرا لها احلق يف 
العمل داخل الحتاد الأوروبي.

 وك��ت��ب ب����راون يف ال��ع��دد ال�����س��ادر ال��ي��وم 
اأي��ادي  اأن  "اأوبزرفر"  �سحيفة  م��ن  الأح���د 
الن��ت��ق��ال..  زر  ف��وق  ترتع�س  امل�رضفين" 
لبدء  تخطط  ال�سغرية  امل�سارف  من  الكثري 
اأعياد امليلد، امل�سارف  النتقال قبل  عملية 
من  الول  الربع  خلل  تبداأ  اأن  يتوقع  الكرى 
العام املايل املقبل". وقال براون اإن التعريفة 
اجلمركية �ستوؤثر �سلبا على بريطانيا والحتاد 
وجهات  اأن  غري  نف�سه،  الوقت  يف  الأوروب��ي 
النظر القت�سادية قد ل يكون لها �سدى و�سط 

اخلطابات ال�سيا�سية احلادة من اجلانبن.

القطاع  اأن  اقت�سادية  اأو�ساط  اأك��دت   
يتميز  ال��ت��ون�����س��ي  وامل�������رضيف  امل���ايل 
احلوكمة  يف  وبنق�س  كاف  غري  بتناف�س 
حتى اأنها و�سفته بال�سندوق الأ�سود للف�ساد، 
اأمام عودة  الكبرية  العوائق  اأحد  وهو ما جعله 
بال�سكل  ال��ب��لد  يف  ال����دوران  اإىل  النمو  عجلة 

املطلوب.
حول  للتنمية  الأفريقي  البنك  تقارير  اآخ��ر  وج��اء   
�سمال  بدول  قيا�سا  �سادما  تون�س  يف  املايل  الو�سع 
القطاع  كفاءة  �سعف  من  حذر  حيث  الأخ��رى،  اأفريقيا 
الدولة ما حوله  ل�سيطرة  يزال جمزئا ويخ�سع  ل  باعتباره 

اإىل عائق كبري اأمام انتعا�س القت�ساد.
اجلماعية  “ال�ستجابة  بعنوان  تقرير  يف  البنك  خراء  ويقول   
لأولويات البنك الأفريقي للتنمية لتحويل �سمال اأفريقيا”، اإن ن�سبة 
املوارد الذاتية للنظام امل�رضيف التون�سي قدرت خلل مار�س 2015 
بنحو 9.5 باملئة، اأي دون احلد الأدنى امل�سموح به، وهي 10 باملئة.

الذاتية  امل��وارد  حجم  �ساآلة  اإىل  اخللل  ذلك  الأفريقي  البنك  واأرج��ع   
للم�سارف احلكومية والتي ل تتجاوز نحو 3.5 باملئة.

)اأ�س. للبنك  التون�سية  ال�رضكة  وهي  حكومية،  م�سارف  ثلثة  وتواجه   
)بي.اأت�س(،  الإ�سكان  وبنك  )بي.اأن.اأيه(  الفلحي  الوطني  والبنك  تي.بي( 
يف  امل�سكوك  اأو  امل�سجلة  الديون  ارتفاع  ب�سبب  كبرية  مالية  م�سكلت 

ا�سرتجاعها. ول توجد اإح�سائيات ر�سمية حول و�سعيتها احلالية.
اأن  �سابق،  وقت  يف  ال��دويل،  البنك  يف  املايل  اخلبري  غوين،  لوران  واأكد   
اإ�سلح  م�سار  بداية  متثل  احلكومية  البنوك  عمل  يف  التدقيق  عملية 
القطاع، م�سريا اإىل اأنها �ستوفر قرابة 8.9 مليار دولر �سيتم �سخها يف 

القت�ساد التون�سي على مدى ال�سنوات الع�رض القادمة.
لي�ست وحدها من تعاين من م�سكلت مالية، بل حتى   وهذه امل�سارف 
ثلثة  وهي  م�رضفا،  الع�رضين  عددها  يتجاوز  التي  اخلا�سة،  امل�سارف 
اأ�سعاف مثيلتها يف املغرب، متر باأزمة، لكنها ل تقارن باأزمة امل�سارف 

التي ت�ساهم فيها الدولة.
 ويوؤكد اخلراء اأن �سوء احلوكمة يف القطاع امل�رضيف نتجت عنه مراقبة 
عن  ف�سل  القرو�س  ملحافظ  ناجع  غري  وتوزيع  للمخاطر  ملئمة  غري 
الن�سب العالية للديون غري امل�ستخل�سة، والتي بلغ�ت الع�ام امل�ا�سي نحو 

اأفريقيا. 16 باملئة، مقارنة ببلدان منطقة �سمال 
اأمرت، يف يونيو املا�سي، بفتح حتقيق عن  ال�سابقة قد  وكانت احلكومة 
طريق هيئة الرقابة املالية والإدارية �سد بنك مهدد بالإفل�س، مل تك�سف 
عن ا�سمه، على اإثر تكبده خ�سائر تقارب األف مليون دينار )456 مليون 

دولر( بعد دخوله يف نزاع مع موؤ�س�سة مالية خارجية.

اأن  ال�سالح  اأن�س  بالإنابة  الكويتي  النفط  ووزير  املالية  وزير  توقع   
ترتاوح اأ�سعار النفط اخلام بن 50 دولراً و60 دولراً للرميل خلل 

اخلم�سة ع�رض �سهراً املقبلة.
بن  يعني  ما  دولراً  ال�ستن  م�ستوى  نرى  اأن  "نتوقع  ال�سالح  وقال   
50 و60 دولراً و�سنكون يف حميط هذا الرقم خلل اخلم�سة ع�رض �سهراً 
القادمة". واأ�ساف اإن جهوداً حثيثة ُتبذل لتحقيق توازن الأ�سعار عند 
م�ستوى يخدم كًل من املنتجن وامل�ستهلكن، م�سرياً اإىل اجتماع وزراء 
الريا�س  يف  عقده  املقرر  العربية  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  نفط 

اليوم الأحد يف وجود وزير الطاقة الرو�سي. 
اإن  ال�سالح  قال  دولراً،   65 اإىل  الرميل  �سعر  ي�سل  اأن  اإمكان  وعن   
"اجتماع وزراء النفط يف دول جمل�س التعاون �سيعقد بالريا�س اليوم 
لتوازن  حثيثة  جهود  وهناك  الرو�سي  الطاقة  وزي��ر  فيه  و�سيتواجد 
واأ�ساف  ال�سواء".  على  وامل�ستهلك  املنتج  يخدم  م�ستوى  عند  الأ�سعار 
قيمة  مع  العر�س  كفة  تزيد  اأن  احتماًل  هناك  اأن  "اأعتقد  ال�سالح 
ال�ستثمار يف الإنتاج )ال�ستك�سافات( لأن املبالغ التي مت تخ�سي�سها 
تراجع  اأثر  على  تراجعت  نفطية  �سخمة  و�رضكات  كدول  الغر�س  لهذا 
 2015 عام  خلل   26% اإىل  عام  ب�سكل  وانخف�ست  النفط  اأ�سعار 

وبالن�سبة ذاتها يف 2016 ونتوقع تراجعًا اأكر يف 2017".

طوفان القروض الدولية يرهن مستقبل االقتصاد المصري
يف  احلكومة  �سيا�سات  م�رضيون  خ��راء  انتقد   
التي  اخلارجية  واملنح  القرو�س  اأم���وال  تبديد 
على  باإنفاقها  وقيامها  م��وؤخ��را،  عليها  ح�سلت 
الواردات ال�ستهلكية بدل توجيهها لل�ستثمار يف 

م�رضوعات تعزز النمو القت�سادي.
امل�رضي  الرئي�س  تدخل  اإىل  الأم���ر  ذل��ك  ودف��ع   
عبدالفتاح ال�سي�سي لتوجيه الوزراء، وحتديدا وزيرة 
امل�سوؤولة  بو�سفها  ن�رض،  �سحر  ال��دويل  التعاون 
عن تلك التفاقيات، بعدم املوافقة على اأي قر�س 
وطرق  القت�سادية  اجل��دوى  معرفة  دون  جديد، 

�سداده.
اإج��م��ايل  اأن  املالية  وزارة  بيانات  واأظ��ه��رت   
العام  خلل  م�رض  عليها  ح�سلت  التي  القرو�س، 

املا�سي، بلغ نحو 20.29 مليار دولر.

كيفية  على  تتوقف  القرتا�س  اأهمية  اأن  ومعلوم 
اأن يتم يف ا�ستثمارات تدر دخل،  ا�ستخدامه، فاإما 
ويف تلك احلالة ل توجد م�سكلة يف �سداد اأق�ساطه، 
واإما اأن يجري اإنفاقه على ال�ستهلك، وهنا تكمن 

الكارثة.
منح  على  م�رض  ح�سلت   ،2011 يناير  ومنذ   
مليار   23 جت��اوزت  اخلليج،  دول  من  وق��رو���س 
والكويت،  والإمارات  ال�سعودية  من  خا�سة  دولر، 
بالإ�سافة اإىل قطر، والتي مت �سداد كافة قرو�سها 

البالغة نحو 8 مليارات دولر.
ال��دويل  ال��ت��ع��اون  ن�����رض، وزي���رة   وق��ال��ت �سحر 
 15 جتذب  اأن  ا�ستطاعت  “م�رض  اإن  ل�”العرب”، 
الفرتة من  التنمية، خلل  مليار دولر من �رضكاء 

�سبتمر 2015 حتى �سبتمر املا�سي”.
ي�سع  القرتا�س  يف  الت�و�سع  اأن  بخ�اف  ولي�س   
خا�سة  اأقر�س�وه،  ال�ذين  �سغوط  اأم�ام  املقرت�س 

اإذا كان املقرت�س ل ي�سع �سقفا حمددا للقت�را�س. 
اأرامك�و  �رضكة  م��ع  اخل��ا���س  الت��ف�����اق  اأن  وم�ع 
ال�سع�ودي�ة، جت�اري بحت، اإل اأن�ه جاء بعد توجيه 
م�ن العاه�ل ال�سعودي، امللك �سلمان بن عبدالع�زيز، 
لك�ن  امل�ا�سي،  اأبري�ل  يف  للق�اهرة  زيارته  خلل 
توق�ف �سحناتها يف اأكتوبر اجل�اري اأث�ار ع�لمات 

ا�ستفه�ام كثي�رة.
التي  وال�ستثمارات  امل�ساعدات  اأ�سواء  وخفتت   
�سندوق  ن�رض  حثت  فيما  الريا�س،  عنها  اأعلنت 
يف  الإ���رضاع  على  ال�سعودي  العامة  ال�ستثمارات 
مليارات   8 بنحو  تقدر  التي  ال�ستثمارات  �سخ 

دولر لل�سوق امل�رضية.
ال�ستثمارات  توجيه  يتم  اأن  املخطط  من  وكان   
ووعد  وال�سياحة،  والإ�سكان  الطاقة  جمالت  يف 
وتقييم  درا�سة  يف  فورا  بالبدء  حينها  ال�سندوق 
بدرا�سات  موافاته  ف��ور  ال�ستثمارية،  الفر�س 

عن  ال��لزم��ة  واملعلومات  والبيانات  اجل���دوى، 
الفر�س ال�ستثمارية يف هذه القطاعات.

 واأكدت وزارة التعاون الدويل اأن حجم امل�ساعدات 
من  دولر،  مليار   27.7 نحو  بلغ  مل�رض  التنموية 

خلل 26 �رضيكا تنمويا من خمتلف دول العامل.
 وتلقت م�رض متويلت من عدد من الدول الأجنبية 
بريطانيا  منها  ال��ع��رب��ي،  اخلليج  دول  بخلف 
والحت��اد  اجلنوبية  وك��وري��ا  وال�سن  واليابان 

الأوروبي.
املوؤ�س�سات  بع�س  م��ن  مت��وي��ل  على  وح�سلت   
لدعم  للتنمية،  الأف��ري��ق��ي  البنك  منها  ال��دول��ي��ة، 
بقيمة  والتنموي،  القت�سادي  احلكومة  برنامج 
اأخرى  متويلت  اإىل  اإ�سافة  دولر،  مليار   1.5
ال�سحي  ال�رضف  برنامج  لدعم  الدويل،  البنك  من 
املتكامل بقيمة 550 مليون دولر. وتبلغ حمفظة 
8 مليارات دولر على  م�رض يف البنك حاليا نحو 

مدار اأربع �سنوات.
اأم��ام  يكن  مل  القرو�س،  من  ال�سيل  ه��ذا  واأم���ام   
القاهرة من حل اإل تنويع م�سادر القرتا�س ب�سكل 
موؤ�س�سة  من  �سهادة  على  واحل�سول  مرونة،  اأكرث 
القرتا�س  من  املزيد  اإىل  للعبور  كبوابة  دولية، 
وجذب ا�ستثمارات، عّلها ت�ساهم يف حفز القت�ساد 

املتباطئ.
 ودخلت القاهرة يف مفاو�سات مع �سندوق النقد 
وبعد  دولر،  مليار   12 على  للح�سول  ال���دويل 
الإ�سلح  برنامج  لتمويل  امل�رضوطة  موافقته 
القت�سادي امل�رضي ظهرت عراقيل ب�سبب اإ�رضار 
احلكومة  فيها  ترى  �رضوط  تطبيق  على  ال�سندوق 

اأنها قد توؤدي اإىل مردودات �سلبية.
مديرة  لغ���ارد،  كري�ستن  ت�رضيحات  وج��اءت   
اخلريف  اجتماعات  خلل  ال��دويل،  النقد  �سندوق 
تعومي  منها  فالقاهرة مطلوب  لل�سندوق �سادمة، 

اأو  بتحريكه  الكتفاء  ولي�س  اجلنيه،  �رضف  �سعر 
تخفي�سه، وتقليل الدعم على الوقود.

امل��وازن��ة  عجز  تخفي�س  الرنامج  وي�ستهدف   
الدين  العامة، الذي يتزايد ب�سكل مقلق، وتخفي�س 
العام، بعد اأن بلغت اأعباء خدمته نحو 32 باملئة 
من حجم املوازنة، املقدرة ب�110 مليارات دولر.

برنامج  متويل  على  موافقته  ال�سندوق  ورب��ط 
على  للح�سول  القاهرة  �سعي  ب�رضورة  الإ�سلح، 
لإ�سلح  دولر،  مليارات   6 بقيمة  متويل  حزمة 

اخللل الهيكلي يف مواردها املالية.
ملركز  التنفيذي  املدير  املهدي،  عالية  وقالت   
النقد و�سع �رضوطا  “�سندوق  اإن  ا�ستطلع م�رض، 
القر�س”،  القاهرة للح�سول على  اأن تنفذها  بد  ل 
الدول مل حت�سل على  اأن عددا كبريا من  مو�سحة 
�سيا�سته  ب�سبب  بالكامل،  ال�سندوق  من  القرو�س 

ال�سارمة.

القاهرة ـ متابعة

نقص االيدي العاملة يهدد القطاع الزراعي 
في الجزائر

 يواجه قطاع الفلحة يف اجلزائر، نفور اليد العاملة منه، ما خلق 
اأزمة يف ميداٍن تراهن عليه احلكومة كثريا لإنعا�س اقت�ساد البلد، 
جراء  النفط،  اإي��رادات  تراجع  ب�سبب  مالية  اأزمات  من  تعاين  التي 

ا�ستمرار تدين اأ�سعار بيع اخلام عامليًا.
 وح�سب اآخر الأرقام ال�سادرة عن الديوان اجلزائري للإح�سائيات، 
ما  �سخ�س  مليون   1.2 حوايل  حاليًا  ُي�سغل  الفلحة  قطاع  فاإن 
 2.5 ُي�سغل  كان  بعدما  البلد،  يف  العاملة  اليد  من   8.7% ميثل 
والباقي  دائمون  مليون   1.9 منهم   ،2013 �سنة  عامل  مليون 

عمالة مو�سمية.
العام، ح�سب  بداية  منذ  الفلحة  �سجله قطاع  الذي  العجز  ويبلغ   
ما  عاملة،  يد  األف   800 حوايل  البحري  وال�سيد  الفلحة  وزارة 
يف  اخل�سو�س  وجه  على  وامل�ستثمرات  الأرا�سي  اأ�سحاب  جعل 

اأزمة حادة مع بداية ونهاية كل مو�سم فلحي  مواجهة 
حتديدا عند غر�س املح�سول وجنيه.

اجل��زائ��ري  الحت���اد  رئي�س  حممد،  عليوي  وي��وؤك��د   
األفا   150 ب��ح��وايل  يرتفع  "العجز  اأن  للفلحن 

عن  الثمار"  وجني  احل�ساد  مو�سم  يف  اإ�سافية 
وال�سيد  الفلحة  وزارة  اأعلنته  ال��ذي  املعدلت 

البحري.
اإىل  اأدى  العاملة  اليد  نق�س  اإن  حممد  ويقول   

مزارع  ح�سد  يف  الفلحن  من  الكثري  تاأخر 
عنه  نتج  ما  املا�سي،  املو�سم  يف  القمح 

�سياع حوايل %18 من املح�سول.
 وح�����س��ب ال��ت��وزي��ع اجل���غ���رايف، ف���اإن 

الأك��رث  هي  اجل��زائ��ر،  ���رضق  حمافظات 
يف  العاملة  اليد  نق�س  من  ت�����رضراً 

اجل��ن��وب  تليها  ال��ف��لح��ة،  ق��ط��اع 
اأ���س��ب��ح كبار  ال���ذي  اجل���زائ���ري، 

بداية  يف  يعانون  فيه  الفلحن 
عمال  اإي��ج��اد  يف  م��و���س��م  ك��ل 

التمر  ثمار  بجني  يتكفلون 
ال�����س��ن��ادي��ق  يف  وو���س��ع��ه 

اأدى  ما  لت�سويقه،  متهيدا 
اإىل ف�ساد الثمار الذي ظل 

بالنخيل دون جني.
 ويعاين عمار بلعطار، 

م�ستثمرة  ���س��اح��ب 
للطماطم،  )مزرعة( 

املئات  غرار  على 
النا�سطن  م��ن 

من  جماله  يف 
نق�س  م�سكلة 

اليد العاملة، 
باتت  التي 

القطاعات املت�سلة  الفلحي، وحتى على  القطاع  �سلبًا على  توؤثر 
به كال�سناعات الغذائية التحويلية.

املح�سول،  بلعطار، عند موعد جني  نف�سه ح�سب  امل�سهد  ويتكرر   
�سياع  اأن  اإىل  لفتا  الأر���س،  يف  املحا�سيل  تلف  اإىل  ي��وؤدي  ما 
املح�سول اأ�سبح يوؤرق الفلحن الذين بات ي�سعب عليهم العثور 

على من يتكفل بعملية الغر�س واجلني.
 ويقول بلعطار الذي توجد مزرعته يف حمافظة "اأم البواقي" على 
التي  "ال�سعوبات  اإن  اجلزائر  العا�سمة  �رضق  كيلومرتا   450 بعد 
اإىل م�ساكل متعلقة  تقنية  الفلحون حتولت من م�ساكل  يواجهها 

بالعامل الب�رضي".
 ويعزو خراء يف القطاع الفلحي، عزوف اجلزائرين، ل �سيما من 
مع  مقارنه  الأجور  تدين  اإىل  الزراعة،  يف  العمل  عن  ال�سباب  فئة 
التي  ال�سباب  اإىل خمططات ت�سغيل  القطاعات الأخرى، بالإ�سافة 

و�سعتها احلكومة.

الجزائر ـ متابعة

واشنطن ـ متابعة

بكين ـ متابعة

لندن ـ متابعة
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