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زيت تونس: مساٍع إلنهاء »الوصاية«
تونس ـ إيمان الحامدي

يسعى مهنيو قطاع زيت الزيتون 
في تونس إلى إنهاء ما يصفونه 
ــة األوروبـــــــيـــــــة« عــلــى  ــايــ »الــــوصــ ـــ بــ
مــنــتــجــاتــهــم، الـــتـــي يـــجـــري تــحــديــد حصص 
وصولها إلــى دول االتــحــاد األوروبـــي، وذلك 
عــبــر إجـــــراء مـــفـــاوضـــات جـــديـــدة مـــن شــأنــهــا 
 عن إيجاد 

ً
رفع سقف الكميات املوردة، فضال

أسواق بديلة في ظل وفرة اإلنتاج التونسي. 
وكـــشـــف عـــبـــد الــــســــالم الــــــــواد، عـــضـــو املــكــتــب 
الــتــنــفــيــذي التـــحـــاد الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة في 
االتحاد طالب حكومة هشام  أن  تونس، عن 
املــشــيــشــي بـــإطـــالق مـــفـــاوضـــات مـــع االتـــحـــاد 
ــي مــن أجـــل زيــــادة حــصــة تــونــس في  ــ األوروبـ
تــصــديــر زيــــت الـــزيـــتـــون إلــــى االتــــحــــاد. وقـــال 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن  الـــــواد فـــي تــصــريــح لـــ
»االتحاد األوروبي يفرض وصاية على زيت 

الجانب  أحــاديــة  بــقــرارات  التونسي  الزيتون 
تتعلق بتحديد حصص التصدير بنحو 57 
ألـــف طــن ســنــويــا فــقــط، بينما هـــذه الكميات 
للقطاع«.  التصديرية  الــقــدرات  مع  تتالءم  ال 
وأكــد أن اإلنتاج التونسي يتجاوز 450 ألف 
طن سنويا، مرجحا أن تحقق تونس املوسم 
الـــقـــادم رقــمــا قــيــاســيــا فــي إنــتــاج الــزيــت بعد 
توسع الزراعات ودخول غابات جديدة حّيز 
اإلنـــتـــاج. وشـــدد عــلــى أهــمــيــة الــدخــول املبكر 
في مفاوضات مع االتحاد األوروبي من أجل 
أن  إلى  القادم، الفتا  التصدير  إنجاح موسم 
قــطــاع زيـــت الــزيــتــون مــن الــقــطــاعــات القليلة 
التي أثبتت قدرة على الصمود رغم جائحة 
أكثر  الجديد، بعد تصدير  كــورونــا  فــيــروس 
مــن 375 ألــف طــن مــن الــزيــت املــوســم الحالي، 
رغــــم إجـــــــراءات الــغــلــق وتــعــطــل حــركــة الــنــقــل 

البحري والجوي بسبب الجائحة.
وبــســبــب مــوقــعــهــا الـــعـــاملـــي املـــتـــقـــدم إنــتــاجــا 

وتـــصـــديـــرًا، تـــواجـــه تــونــس مــنــافــســة شــرســة 
من قبل الدول املنافسة التي تفرض شروطا 
مـــشـــددة لــتــمــكــن املـــصـــدريـــن مـــن الــنــفــاذ إلــى 
السوق األوروبية التي تستأثر بحوالى %77 

من صادرات البالد من هذه املادة الحيوية.
وتـــونـــس مـــن أكــبــر ثـــالث دول مــنــتــجــة لــزيــت 
الــزيــتــون فــي الــعــالــم، وتــســتــحــوذ عــلــى نحو 
ــرأس  ــ 12% مــــن حـــجـــم اإلنــــتــــاج الـــعـــاملـــي، وتـ
نوفمبر/  شهر  منذ  للزيت  الــدولــي  املجلس 
وفق  الــدولــة  وتمكنت   .2015 الثاني  تشرين 
التصدير  من  الزيت  لــديــوان  رسمية  بيانات 
ــاد األوروبـــــــي رغــــم ظـــروف  ــحـ إلــــى خــــارج االتـ
ــا بـــعـــائـــدات وصـــلـــت إلــــى 2.2 مــلــيــار  كــــورونــ
)785 مليون دوالر(. وحافظت تونس  دينار 
على مكانتها كأول مصدر لزيت الزيتون إلى 
كــنــدا والـــواليـــات املــتــحــدة بتصدير نــحــو 55 
العام للديوان الوطني  ألف طن. وقــال املدير 
للزيت، شكري بيوض، إن أفق قطاع الزيتون 

في تونس توسع، ما يفرض تحديات جديدة 
ــة وســـائـــل  ــعـ ــدة وتـــوسـ ــديــ لــكــســب أســـــــواق جــ
ــاع الـــخـــاص.  ــطـ ــقـ الـــتـــخـــزيـــن املـــحـــلـــيـــة لـــــدى الـ
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح لــــ وأضـــــــاف بـــيـــوض فــ
الجديد« أن تونس تقترب من املرتبة الثانية 
ــة أشــجــار الــزيــتــون فــي أفق  العاملية فــي زارعـ
مليون   2.2 بــنــحــو  إســبــانــيــا  لــتــنــافــس   2030
ــــى أن مـــكـــانـــة تـــونـــس فــي  شــــجــــرة، مـــشـــيـــرًا إلـ
لــلــدخــول في  الــعــاملــيــة تهيئها  الـــزيـــت  ســـوق 
مــفــاوضــات متكافئة مــع االتــحــاد األوروبــــي 

وغيره من األسواق.
ورجح أن تحقق بالده في موسم 2021/2020 
معدالت إنتاج قياسي، مدفوعة بالزيادة في 
املـــســـاحـــات املــــزروعــــة بــنــحــو 22 ألــــف هــكــتــار 
)الهكتار يعادل 10 آالف متر مربع(،  سنويا 
ما يتطلب املزيد من التنظيم للقطاع وإعادة 
الحالية  التجارية  االتفاقيات  كــل  فــي  النظر 

التي تتضمن حصص تصدير للزيت.

بكين ـ العربي الجديد

نيويورك  بورصة  اعتزام  على  بالرد  الصن  توّعدت 
شطب ثــالث شــركــات اتــصــاالت صينية رئيسية، في 
أحــدث تصعيد للتوترات بن واشنطن وبكن. وقال 
متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في بيان أمس 
السبت: »ترفض الصن إساءة استخدام األميركين 
لــأمــن الــقــومــي مــن خــالل إدراج الــشــركــات الصينية، 
وستتخذ اإلجراءات املضادة الالزمة لحماية الحقوق 
وأضــاف  الصينية«.  للشركات  املــشــروعــة  واملــصــالــح 
 اإلجراءات 

ّ
البيان، وفقا لوكالة »أسوشييتد برس«، أن

»ستضعف بشكل كبير ثقة جميع األطراف في سوق 
رأس املال األميركي«. وأعلنت بورصة نيويورك، يوم 
تليكوم  »تشاينا  شــركــات  ستشطب  أنــهــا  الخميس، 
و»تشاينا  املــحــدودة«  موبايل  و»تشاينا  املــحــدودة« 
تــداول  مــع تعليق  املــحــدودة«،  يونيكوم هونغ كونغ 
الشركات في وقت ما بن 7 و11 يناير/ كانون الثاني. 
وتنبع هذه الخطوة من أمر تنفيذي أصدره الرئيس 
األمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب فــي 12 نــوفــمــبــر/ تشرين 
الــثــانــي يحظر االســتــثــمــار فــي الــشــركــات الــتــي تقول 
الحكومة األميركية إنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة 
الجيش الصيني. وفي عهد ترامب، صّعدت الواليات 

املــتــحــدة الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة وحــظــر الــســفــر ضد 
الحكومين وأعضاء  الشركات الصينية واملسؤولن 

الحزب الشيوعي.
الــبــلــدان مطلع عــام 2020 على هــدنــة تجارية  واتــفــق 
بعد أكثر من عشرين شهرًا من املفاوضات املاراثونية 
االنتقامية  الجمركية  الــرســوم  حــرب  لوقف  بينهما، 
جائحة  لكن  الكبرى،  الشركات  واستهداف  املتبادلة 
ــا الــــجــــديــــد، فـــاقـــمـــت حـــــدة الـــصـــراع  ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ فــ

التجاري بن أكبر اقتصادين في العالم.
تــوقــع مــركــز أبــحــاث االقــتــصــاد واألعـــمـــال فــي تقرير 
ســنــوي نــشــره األســبــوع املــاضــي أن تــتــجــاوز الصن 

أميركا، لتصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 
2028، وذلـــك قــبــل خــمــس ســنــوات مــمــا كـــان متوقعا، 
بسبب تــبــايــن تــعــافــي الــبــلــديــن مــن جــائــحــة كــورونــا. 
وقال عضو مجلس الدولة الصيني وزير الخارجية 
وانغ يي إن العالقات مع الواليات املتحدة وصلت إلى 
مفترق طــرق، مضيفا في مقابلة مع وكالة شينخوا 
الواليات  البعض في  أن  نشرت، أمس السبت: »نعلم 
املــتــحــدة ال يــشــعــر بـــارتـــيـــاح إزاء الــتــنــمــيــة الــســريــعــة 
ريــادة  على  للحفاظ  األمــثــل  السبيل  أن  بيد  للصن. 
املرء هو مواصلة تحسن الذات، وليس إعاقة التنمية 

لدى اآلخرين«.

الصين تتوعد بالرد على شطب شركات من بورصة نيويورك

تجارة األردن تطالب بفتح 
القطاعات المغلقة

طالب ممثل قطاع املواد الغذائية 
في غرفة تجارة األردن، رائد 

حماده، بالسماح للقطاعات املغلقة 
واملتوقفة عن العمل بالعودة 

ملمارسة نشاطاتها ضمن شروط 
ومعايير معتمدة من لجنة األوبئة، 

وتقديم ضمانات لتطبيقها 

وتشديد العقوبات على غير 
امللتزمني. وأكد حماده في تصريح 

صحافي، أمس السبت، أوردته 
وكالة األنباء األردنية »بترا«، أن 

سالسل العمل للقطاعات التجارية 
والخدمية مترابطة ومكملة لبعضها 

البعض، وأن توقف نشاط قطاع 
بعينه يؤثر على مجمل الحركة 

التجارية، مشيرًا إلى ضرورة أن 
تكون هناك عودة سريعة للقطاعات 

التي ما زالت مغلقة منذ انتشار 
وباء فيروس كورونا. 

قفزة النشاط التجاري 
في ُعمان

أظهرت بيانات رسمية في سلطنة 
ُعمان ارتفاع إجمالي عدد الوكاالت 

التجارية والتراخيص املهنية 
الصادرة خالل الربع الثالث من 
العام املاضي 2020، لتصل إلى 

661 وكالة، بزيادة بلغت نسبتها 
113.2% عن نفس الفترة من 
عام 2019، التي سجلت 310 

وكاالت. وذكرت دائرة اإلحصاء في 
وزارة التجارة والصناعة وترويج 

االستثمار، في البيانات التي 
أوردتها وكالة األنباء العمانية، أمس 

السبت، أن هذه الوكاالت تمثلت 
في 336 وكالة تجارية مجددة 

و218 وكالة تجارية جديدة و15 
وكالة تجارية محدثة أو معدلة و11 
وكالة تجارية ملغاة، فيما بلغ عدد 

التراخيص املهنية 81 ترخيصًا 
مهنيًا. وأشارت إلى أنه يمكن 

للمستثمرين والشركات وأصحاب 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
تقديم خدمة الوكاالت التجارية 

عبر البوابة اإللكترونية »استثمر 
بسهولة«.

13.1 مليار دوالر لسوق 
اإلعالنات في كوريا الجنوبية
قدرت وزارة العلوم وتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت في كوريا 
الجنوبية حجم سوق اإلعالنات 
اإلعالمية في الدولة بنحو 14.6 

تريليون وون )13.3 مليار دوالر( 
خالل العام املاضي 2020 مقارنة 

بنحو 14.4 تريليون وون خالل 
عام 2019، متوقعة مواصلته 

النمو إلى 15 تريليون وون خالل 
العام الجاري. وقالت الوزارة في 

بيانات أوردتها وكالة يونهاب 
لألنباء، أمس السبت،، إن اإلنفاق 

على اإلعالنات عبر اإلنترنت 
سجل 6.5 تريليونات وون في 

2019 بارتفاع قدره %14.1 
عن العام الذي سبقه، مع تركيز 

معظمه على منصات الهواتف 
املحمولة. وشكلت إعالنات 

الهواتف املحمولة 71.3% من 
إجمالي اإلعالنات عبر اإلنترنت، 
عند 4.7 تريليونات وون بزيادة 

قدرها 27% عن العام الذي سبقه. 

أخبار

أول تراجع 
لنفط روسيا 

منذ 2008

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الطاقة الروسية، أن إنتاج النفط في روسيا انخفض العام املاضي للمرة األولى منذ عام 2008، وبلغ أدنى مستوياته 
منذ عام 2011 في أعقاب اتفاق عاملي لخفض اإلنتاج وتراجع الطلب الذي سّببته جائحة فيروس كورونا وأدت إلى إغالقات واسعة بمختلف الدول. 
وانخفض إنتاج روسيا من مكثفات النفط والغاز إلى 10.27 مالين برميل يوميا العام املاضي، حسبما أظهرت البيانات التي نقلتها وكالة إنترفاكس 
الروسية لأنباء، أمس السبت. وتراجع إنتاج مكثفات النفط والغاز إلى 512.68 مليون طن في عام 2020، مقارنة بأعلى ناتج سجلته روسيا في فترة ما 

بعد االتحاد السوفييتي عند 560.2 مليونا، أو 11.25 مليون برميل يوميا عام 2019.
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رين زيادة حادة في اإليجارات تزيد معاناة المهجَّ

%16
نسبة  المتحدة  األمم  تقدر 
ــروا  ــط ــان الـــذيـــن اض ــك ــس ال
في  منازلهم  مــن  للنزوح 
حوالي  أي   %16 بنحو  اليمن 
العام  منذ  شخص  ماليين   5
يعيش  حــيــن  فـــي   ،2015
النازحة  األسر  من   %74 قرابة 
فــي بــيــوت مــؤجــرة خــارج 
المواقع المضيفة للنازحين.

تحقيق

نصف األسر تقلص 
استهالك الغذاء وتعليم 

األبناء في ظل تزايد الفقر

إيجار الوحدة السكنية 
في مأرب يتجاوز
220 دوالرًا شهريًا

صنعاء ـ محمد راجح

يعيش األربعيني هالل العزعزي، 
الخياطة،  مــجــال  فــي  الـــذي يعمل 
ــة ارتـــــبـــــاك مـــنـــذ بــضــعــة  ــالــ ــــي حــ فـ
خر بعدما 

ّ
أسابيع، بسبب البحث عن مسكن ا

العقار في منطقة مذبح جنوب  مالك  أبلغه 
غرب العاصمة صنعاء بقرار رفع اإليجار مع 
مطلع العام من 35 ألف ريال )الدوالر يعادل 
670 ريااًل( إلى 45 ألفًا، بزيادة تبلغ نسبتها 
28.5%. العزعزي الذي كان موظفًا في إحدى 
الدوائر الحكومية قبل توقف الرواتب نهاية 
عـــام 2016 وتــحــولــه لــلــعــمــل كــخــيــاط، يــقــول 
 ولــم 

ً
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه بــحــث طــويــال لـــ

خـــر، األمــر الــذي أعـــاده مرة 
ّ
يجد أي مسكن ا

أخــرى للطلب من املؤجر التراجع عن زيادة 
قيمة اإليجار. يؤكد العزعزي أن املبلغ الذي 
في  للغاية  فيه   

ٌ
مبالغ إضافته  املؤجر  يريد 

مــنــطــقــة تــعــد نــوعــا مـــا شــبــه عــشــوائــيــة، إلــى 
جانب أن العقار الذي يستأجره مكون فقط 
ــالــــة صـــغـــيـــرة، ورغــــــم ذلـــك  مــــن غـــرفـــتـــن وصــ
رفض املالك طلبه وأعطاه مهلة إضافية إلى 
الثاني الجاري. وتعاني املدن  يناير/كانون 
الرئيسية في اليمن مثل صنعاء وعدن وتعز 
وحــضــرمــوت ومــــأرب وإب مــن أزمـــة مساكن 
ــانـــي الــــذي  ــكـ ــتـــظـــاظ الـــسـ حــــــــادة، نــــظــــرًا لـــالكـ
تــعــيــشــه، خــصــوصــًا أن بــعــضــهــا اســتــقــبــلــت 
مئات اآلالف من النازحن من مناطق شهدت 
مــعــارك شــديــدة خــالل السنوات املاضية من 
الـــحـــرب الـــدائـــرة فـــي الــيــمــن مــنــذ مــطــلــع عــام 

.2015
ويمثل آخــر شهرين من كل عــام فترة مقلقة 
مساكن  يمتلكون  ال  الــذيــن  اليمنين  تـــؤرق 
العقارات  استئجار  خاصة ويعتمدون على 
إذ  الحرب،  قياسية بسبب  بمبالغ أصبحت 
يبدأ مالك املساكن واملحال التجارية بإبالغ 
املــســتــأجــريــن عــزمــهــم رفـــع قــيــمــة اإليـــجـــارات 
مـــع بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــديـــد، فـــي حـــن يتعمد 
بعضهم إضــافــة مــبــلــغ كــبــيــر يــزيــد عــلــى 10 
إلخــالء  لديهم  املستأجرين  لدفع  ريــال  آالف 
الــعــقــار واســـتـــغـــالل أزمــــة املــســاكــن وارتـــفـــاع 
خر قد يكون 

َ
الطلب عليها وجلب مستأجر ا

الستئجار  مبلغ  أي  على  للموافقة  مضطرا 
املسكن. وأظهرت بيانات محلية أن أكثر من 
80% من املواطنن مدينون ملؤجري املساكن 

وأصحاب املحالت.
سليم األغبر، الذي نزح من محافظة تعز في 
عام 2017، إلى محافظة مأرب وسط اليمن، 
يــشــكــو كــذلــك مـــن ارتـــفـــاع اإليــــجــــارات بشكل 
»العربي  كبير، وهو ما دفعه، وفق حديثه لـ
املخيم مع أسرته  إلى  العودة  إلى  الجديد«، 
لــإقــامــة، رغـــم قــســوة الــحــيــاة فــي املخيمات 
وافتقادها ألبسط الخدمات مثل املياه، بعد 
أن كــان قد تركه لإقامة في منزل استأجره 

في إحدى مناطق مدينة مأرب.
واســتــقــبــلــت مــــــأرب، خــــالل األعـــــــوام الــقــلــيــلــة 
املـــاضـــيـــة، أعــــــدادا كــبــيــرة مـــن الـــنـــازحـــن من 
مــخــتــلــف املـــنـــاطـــق الـــيـــمـــنـــيـــة، ســـاهـــمـــت فــي 
ــادة، بينما يغيب أي  خــلــق أزمـــة عــقــاريــة حــ
الستغالل  للتصدي  املحلية  للسلطات  دور 
ــارات، مـــع وصـــــول إيـــجـــار عــقــار  ــقــ ــعــ مــــالك الــ
ــن ثــــــالث غــــــرف إلــــــى مــا  ــ مـــتـــوســـط مــــكــــون مـ
ــال، وفــــق مــســتــأجــريــن.  ــ ــقـــارب 150 ألــــف ريــ يـ

ولـــتـــخـــفـــيـــف مــــعــــانــــاة األســــــــر الــــفــــقــــيــــرة فــي 
مـــأرب مــن مــعــانــاة انــعــدام املــســاكــن ومشكلة 
ــارات، قــامــت الــســلــطــات فـــي املــحــافــظــة  اإليــــجــ
 100 نحو  لتسكن  عــقــاري  مــشــروع  بتنفيذ 
أســرة من الفئات الفقيرة في مساكن بديلة، 
لهذه  األساسية  الخدمات  بعض  توفير  مع 
 املــســاكــن مــن كــهــربــاء ومـــاء وصـــرف صحي. 

وتــقــّدر األمـــم املــتــحــدة نسبة الــســكــان الــذيــن 
اضطروا إلى النزوح من منازلهم في اليمن 
بــنــحــو 16%، أي حـــوالـــي 5 مــاليــن شخص 
منذ عــام 2015، فــي حــن يعيش قــرابــة %74 
النازحة في بيوت مؤجرة خارج  من األســر 
املواقع املضيفة. وتنافس مدينة عدن جنوب 
الــيــمــن، مــــأرب فـــي أزمــــة الـــعـــقـــارات وارتـــفـــاع 
ــدرات  ــ ــفـــوق قـ ــى مـــســـتـــويـــات تـ ــ اإليـــــجـــــارات إلـ
ــن مـــســـاكـــن، فـــي ظل  املـــواطـــنـــن الــبــاحــثــن عـ
تراجع الدخل وتــردي األوضــاع االقتصادية 

واملعيشية.
ــد املـــســـاكـــن وإيـــجـــاراتـــهـــا الــبــاهــظــة في  ــعـ ـ

ُ
وت

اليمنية.  األســـر  تنهك  الــتــي  األزمــــات  طليعة 
ــفـــعـــت األصـــــــوات مـــؤخـــرًا الـــتـــي تــطــالــب  وارتـ
السلطات الرسمية املعنية بضبط الفوضى 
الــراهــنــة فــي الــســوق الــعــقــاريــة، ووضــــع حد 
لجشع املــؤجــريــن ومـــالك الــعــقــارات وحماية 
ــــالت الـــحـــاصـــل فــي  ــفـ ــ املـــســـتـــأجـــريـــن مــــن االنـ
إيــجــارات املساكن،  الــســوق، والــذيــن تؤرقهم 
ــن األســــــر إلـــى  األمــــــر الــــــذي يـــدفـــع الـــكـــثـــيـــر مــ
اســتــقــطــاع جـــزء مـــن املــيــزانــيــات املخصصة 

ــارات  ــ ــجـ ــ ــدل اإليـ ــ ــيـــر بــ ــل تـــوفـ ــ لـــلـــغـــذاء مــــن أجــ
وتجنب الطرد من السكن.

وبــحــســب دراســــــات حــديــثــة، فــــإن كــثــيــرًا من 
األســـر اضــطــرت إلــى زيـــادة نسب اعتمادها 
على »االستراتيجيات السلبية« للتأقلم مع 
تداعيات األزمة االقتصادية وملواجهة نقص 
استهالك  على  العمل  أهمها  املالية،  املـــوارد 
 بــنــســبــة تــزيــد على 

ً
األغـــذيـــة األقــــل تــفــضــيــال

50%، يليها تقليص حجم الوجبة الغذائية، 
فــي حــن تــركــزت تــوجــهــات كثير مــن األســـر، 
خــصــوصــًا فـــي مــنــاطــق شـــمـــال الـــيـــمـــن، إلــى 
الوجبات.  عــدد  تقليص  استراتيجية  اتباع 
التأقلم ذات  وفي ما يتعلق باستراتيجيات 
العالقة بسبل املعيشة، فإن تقديرات ترجح 
اإلنــفــاق على  األســـر خفضت  مــن  أن %26.5 
ــا  أوالدهـ وقــامــت بسحب  والــصــحــة  التعليم 
من املـــدارس، فيما وجــد أن كثيرًا من األســر، 
الــــغــــذاء بــاالئــتــمــان،  بــنــســبــة 50%، تــشــتــري 
فــي حــن اضطر 16.5% إلــى البيع مــن أثــاث 
متطلباتهم  وشـــراء  السيولة  لتوفير  املــنــزل 

املعيشية الضرورية.
أنطونيو  املتحدة  الــعــام لألمم  األمــن  وكــان 
فــي نوفمبر/ فــي بيان  قــد حــذر  غوتيريس، 

تشرين الثاني املاضي من أن اليمن »يواجه 
يشهدها  مجاعة  ألســـوأ  وشيكا  خــطــرا  اآلن 
العالم منذ عقود«. ويقول الخبير في السوق 
الجديد«  »العربي  لـ العقارية محمود هاشم 
بشكل  تخضع  أضحت  العقارية  الــســوق  إن 
الــعــرض والــطــلــب، فــي ظل  مفجع ملستويات 
كــثــافــة ســكــانــيــة مــرتــفــعــة تــزيــد مــن مستوى 
الــطــلــب فـــي بــعــض املـــنـــاطـــق يــقــابــلــه عــرض 
مــــحــــدود، األمــــــر الــــــذي يـــســـاهـــم فــــي ارتـــفـــاع 
حـــدة أزمــــة املــســاكــن نــهــايــة كــل عــــام. ويشير 
»العربي الجديد«، إلى أن األزمة ال تتوقف  لـ
عند حد ارتفاع اإليــجــارات، بل هناك أزمات 
تكتظ  واسعة  وقضايا  وقانونية  تشريعية 
عــقــارات وأراض  أطرافها مــالك  املحاكم،  بها 
ومستأجرين، بما يعكس عمق هذه القضية 
بــاتــت تشكل مــصــدر قلق للجميع في  الــتــي 

اليمن.
ــاع الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــســـكـــن فــي  ــفــ ــــي ظــــل ارتــ وفـ
بــعــض املــنــاطــق دون غــيــرهــا، يــشــيــر خــبــراء 
ــه الـــحـــرب والـــســـوق  اقـــتـــصـــاد إلــــى مـــا أفــــرزتــ
الـــســـوداء فـــي الــقــطــاع الـــعـــقـــاري، بــخــالف ما 
ظهر في قطاعات الوقود والكهرباء والسلع 
الــغــذائــيــة، مــن حــركــة أمــــوال ضــخــمــة تبحث 
عن تسييل في األسواق، األمر الذي أدى إلى 
الــســوق العقارية  الــقــوى فــي  تغيير مــوازيــن 
ودفــعــت اإليـــجـــارات إلـــى االرتـــفـــاع املضاعف 
إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، مــصــحــوبــة بنمو 

الطلب على املساكن وازدهار حركة العقارات 
واألراضــــــــــي. وتــســتــقــطــب تــــجــــارة األراضــــــي 
املــزدهــرة في معظم املــدن اليمنية الرئيسية 
أمواال ضخمة مجهولة املصدر تستثمر في 
ــراء األراضــــي وبــنــاء الــعــقــارات واملــســاكــن،  شـ
كما يحدث في صنعاء والتي ازدهــرت فيها 
تجارة األراضي بصورة واسعة، مع وصول 
الــواحــدة )تــســاوي 44.4 مترا  سعر »اللبنة« 
مـــن األرض( فـــي مــنــاطــق صــنــعــاء إلـــى نحو 
ــال، بــيــنــمــا يــصــل ســعــرهــا في  ــ 40 مــلــيــون ريـ
األطــــــراف إلــــى نــحــو 18 مــلــيــون ريــــال للبنة 
الواحدة، فيما تبرز في عدن ظاهرة البسط 
والبناء  الخاصة  والــعــقــارات  األراضـــي  على 

العشوائي في أغلب مناطقها.
البحث عن مسكن 

في اليمن

مع بداية كل عام، ترتبك حياة مئات آالف األسر اليمنية، السيما المهجرين منهم، إما بحثا عن 
مسكن جديد أو لناحية الدخول في مفاوضات مع مالك العقارات لتقليص سقف الزيادات 

التي يطلبونها. إال أن بداية 2021 بدت أكثر قسوة مع ارتفاع فاحش في اإليجارات 
هبوط مستمر للريال بعد انفجار مطار عدن

تعامالت  في  األميركي،  الـــدوالر  أمــام  تراجعها  اليمنية  العملة  واصلت 
الــذي هز مطار عدن  االنفجار  أن طاولتها تداعيات  السبت، بعد  أمــس 
إلى  أثــنــاء وصولها  الــجــديــدة  الحكومة  والـــذي استهدف  الــبــالد،  جنوب 
املطار، يوم األربعاء املاضي. وهبط سعر صرف الريال، إلى نحو 700 
 للدوالر 

ً
ريال، وفق مصادر مصرفية، بعدما سجل أقل من 640 رياال

في األيام السابقة على االنفجار، ال سيما في مناطق سيطرة الحكومة، 
الــجــديــدة فــي 18 ديسمبر/  فــي أعــقــاب اإلعـــالن عــن تشكيل الحكومة 
كــانــون األول املــاضــي. ورافــقــت االنــفــجــار حــالــة مــن االضـــطـــراب عمت 

األسواق اليمنية خصوصًا في عدن العاصمة املؤقتة للحكومة، وأصاب 
شلل جزئي الحركة التجارية مع إغالق بعض املحال وصعوبة التنقل 
بــن مناطق املدينة مــع فــرض طــوق أمــنــي واســـع فــي مختلف أرجائها 
خصوصًا في الطرق املؤدية إلى املطار. وتواجه الحكومة الجديدة العديد 
من الصعوبات واملعوقات لتحقيق أهدافها وخططها االقتصادية، إذ إن 
املناطق الخاضعة لنفوذها ال تمثل املحرك الرئيسي لالقتصاد اليمني، 
بل إن ما يقرب من 80% من النشاط االقتصادي قد يكون خارج إطار 

نفوذها، وفق محللن اقتصادين.

عند مدخل 
كهف غربي 
صنعاء لجأ إليه 
وعائلته بسبب 
الفقر ونقص 
السكن )محمد 
الباشا/ فرانس 
برس(

طهران ـ العربي الجديد

شــــــهــــــدت األســـــــــــــــــواق اإليــــــرانــــــيــــــة 
ــرارًا عـــلـــى صـــعـــيـــد تــــــداول  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
العملة  قــيــمــة  الــســلــع، وتــحــّســنــت 
املتوقع، في ظل تصاعد  الوطنية، على غير 
نــذر املــواجــهــة بــن إيـــران والــواليــات املتحدة 
الريال  األخيرة. وسجل  األيــام  األميركية في 
اإليراني، خالل معامالت أمس السبت تحسنًا 
 300 يعادل  بما   ،%0.1 بلغت نسبته  طفيفًا، 
ــع تـــــــداوالت يــــوم الــخــمــيــس  ريــــــال، مـــقـــارنـــة مـ
املــاضــي، إذ وصـــل ســعــر صـــرف الــــدوالر إلــى 
ــار مــحــالت  ــعـ ألــــف ريــــــال، بــحــســب أسـ  256.7
الــصــرافــة الــتــابــعــة للبنك الــوطــنــي اإليــرانــي، 
اليورو عند   عن استقرار سعر صرف 

ً
فضال

314000 ريال. ويأتي استقرار سوق الصرف، 
رغـــم مـــخـــاوف وقــــوع مــواجــهــة عــســكــريــة في 
الذكرى األولــى الغتيال قائد »فيلق القدس« 
اإليـــرانـــي قــاســم سليماني فــي ضــربــة جوية 
أمــيــركــيــة فــي بـــغـــداد. كــذلــك لــم يــالحــظ تغير 

في سلوك املواطنن وتوجههم نحو تخزين 
ــة أو حــــــــدوث نــــقــــص فــي  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــلــــع األسـ الــــســ
املعروض وارتفاع باألسعار، وفق مشاهدات 
ملــراســل »الــعــربــي الــجــديــد«. وبـــدا أن الــشــارع 
اإليـــرانـــي أصــبــح مــعــتــادًا عــلــى هـــذه األجــــواء 
مــنــذ أكــثــر مــن عــامــن بــعــد انــســحــاب اإلدارة 
األميركية مــن االتــفــاق الــنــووي فــي 8 مايو/ 
أيـــــار 2018 وفـــرضـــهـــا عـــقـــوبـــات عــلــى إيــــران 
وصفت بأنها »شاملة وتاريخية«، تعتبرها 
الــحــكــومــة اإليـــرانـــيـــة »حـــربـــًا اقــتــصــاديــة« أو 

»إرهابًا اقتصاديًا«. 
وطاولت العقوبات جميع مفاصل االقتصاد 
اإليراني، وخاصة مصادر إيراداتها بالعملة 
الــصــعــبــة، مــا أدى إلـــى شـــّح مـــواردهـــا وأزمـــة 
اقتصادية، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة 
فــيــروس كــورونــا الجديد فــي الــبــالد منذ 19 
فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، إذ بحسب األرقـــام 
الرسمية فإن 4 مالين إيراني فقدوا أعمالهم 
بعد تفشي كورونا. كما أنه بحسب الحكومة 
اإليــرانــيــة فـــإن الــفــيــروس أثـــر بــشــكــل مباشر 
على 3 مالين و300 ألف شخص من أصحاب 
املشاغل وتسبب بإغالق أكثر من 1.5 مليون 

معمل إنتاجي حكومي أو غير حكومي. 
ــع املـــســـتـــمـــر لــقــيــمــة  ــراجــ ــتــ الــ إلــــــى ذلـــــــك، أدى 
الــــريــــال اإليــــرانــــي إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، 
إلــى فقدانها نحو  العامن األخــيــريــن،  خــالل 
إلى نحو 320  800% من قيمتها، وتراجعت 
ألـــف ريــــال قــبــل أن تــتــحــّســن خـــالل الشهرين 

األخيرين وترتفع إلى نحو 250 ألف ريال لكل 
دوالر. كذلك شهدت أسعار السلع والخدمات 
 خالل العامن األخيرين، فعلى 

ً
ارتفاعًا هائال

ســبــيــل املـــثـــال، ســجــلــت الــعــقــارات خـــالل هــذه 
الــفــتــرة ارتــفــاعــًا فـــي األســـعـــار بــنــســبــة تــفــوق 
300%، إذ وصل متوسط أسعار املتر الواحد 
لــلــشــقــق الــســكــنــيــة فـــي الــعــاصــمــة اإليـــرانـــيـــة 
طــهــران إلـــى 230 مــلــيــون ريــــال، خـــالل الشهر 
املاضي، وفقًا لتقرير البنك املركزي اإليراني 
ــنـــن املــــاضــــي. ويــظــهــر  الـــــذي نـــشـــره يــــوم اإلثـ
بالشهر  مقارنة   %10.5 بنسبة  ارتفاعًا  ذلــك 
السابق و77.4 % مقارنة بالفترة نفسها من 

العام املاضي. 
وســجــل االقــتــصــاد اإليــرانــي خــالل ربــيــع هذا 
الــعــام )مــن 20 مـــارس/ آذار إلــى 20 يونيو/ 
نـــمـــوًا ســلــبــيــًا بــنــســبــة 3.5% مــع  حـــــزيـــــران( 
دون  مــــن  و%1.7  الـــنـــفـــط  ــد  ــوائــ عــ ــتـــســـاب  احـ
احــتــســاب هـــذه الــعــوائــد الــتــي تــراجــعــت إلــى 
مستويات قياسية، بعدما فرضت واشنطن 
 على الصادرات النفطية اعتبارًا 

ً
حظرًا شامال

مــن 2 مــايــو/ أيـــار 2019، فــي الــذكــرى األولــى 
النسحابها من االتفاق النووي. 

وعلى وقــع هــذه األزمــة االقتصادية، صاغت 
الــحــكــومــة اإليــرانــيــة مــوازنــتــهــا لــلــعــام املــالــي 
الــذي سيبدأ اعتبارًا من 21 مارس/ الجديد 
آذار املقبل، وقدمتها للبرملان الشهر املاضي، 
ــا، وقــد  ــنـــودهـ وســــط خـــالفـــات حـــــادة حــــول بـ
وعدت الحكومة بإجراء تعديالت عليها بعد 

ضغوط برملانية.  
ويبلغ حجم املوازنة املقترحة 24350 تريليون 
ريـــال )ســعــر الــصــرف املعتمد 115 ألــف ريــال 
لكل دوالر(، وللموازنة ثالثة موارد: اإليرادات 
الــعــامــة 38%، والــثــانــي 35%، مــن خـــالل بيع 
املمتلكات املالية والسندات وأسهم الشركات 
الــحــكــومــيــة واالســتــعــانــة بــصــنــدوق التنمية 
ــادرات  الــوطــنــي، والــثــالــث 27% مــن خـــالل صـ

بغداد ـ عادل النواب

ر نــواب من كتل وقــوى سياسية عدة في 
ّ
حــذ

العراق، من تفجر موجة احتجاجات جديدة، 
خــاصــة فــي الــعــاصــمــة بــغــداد، ومـــدن جنوب 

البالد ووسطها، بسبب أزمة الكهرباء.
ومنذ نحو أسبوعن، تشهد أغلب املحافظات 
العراقية، شبه انعدام في الكهرباء، ووصلت 
ببعض املــنــاطــق إلـــى أقـــل مــن ســاعــة باليوم 
الـــواحـــد، وأحــيــانــًا تهبط إلـــى الــصــفــر، األمــر 
ــام  الــــــذي دفـــــع املــــواطــــنــــن إلـــــى الـــتـــظـــاهـــر أمــ

محطات الكهرباء للمطالبة بتوفير الطاقة.
وخــفــضــت طــهــران األســـبـــوع املــاضــي كميات 
الــغــاز املــصــدر إلـــى الـــعـــراق لــتــغــذيــة محطات 
الــكــهــربــاء مـــن 50 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب إلـــى 5 
مالين فقط، بسبب ما قالت إنه تراكم الديون 
الضخ  استئناف  تعلن  أن  قبل  الــعــراق،  على 
ــــرى إثــــر زيـــــارة وفــــد إيـــرانـــي لــبــغــداد  مــــرة أخـ
م جــزء من 

ّ
يــوم الثالثاء املاضي وإعــالن تسل

تــلــك املــســتــحــقــات، لــكــن الــطــاقــة مـــا زالــــت في 
مستويات منخفضة في بغداد واملحافظات، 
وتــــكــــاد تـــكـــون مـــعـــدمـــة فــــي املــــــدن الـــبـــعـــيـــدة. 

وقـــالـــت عــضــو لــجــنــة الــخــدمــات فـــي الــبــرملــان 
اتصال هاتفي  في  املــوســوي،  العراقي سناء 
مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »تـــراجـــع الــطــاقــة 
املـــدن،  غالبية  فــي  كبير  بشكل  الــكــهــربــائــيــة، 
ــــد مــوجــة غــضــب شــعــبــيــة، وهــــذا مـــا يــنــذر 

ّ
ول

بتظاهرات واحتجاجات جديدة في البالد«.
وأضــافــت املــوســوي أن »عــــودة الــتــظــاهــرات، 
الطاقة  توفير  فــي  الحكومي  الفشل  سببها 
ــيــــة، وهـــــــــذا مـــــا اســـتـــغـــلـــه بــعــض  ــائــ ــهــــربــ ــكــ الــ
أصحاب املولدات األهلية، مع غياب الرقابية 
الفقير  املواطن  الــذي جعل  األمــر  الحكومية، 
الذين ضاعفوا  املولدات،  لعبة بيد أصحاب 
سعر االشتراك الشهري« وتابعت »ال يمكن 
القبول بتوفير الكهرباء بـ4 ساعات فقط في 

ــة انــقــطــاع الــكــهــربــاء،  الـــيـــوم«. وانــعــكــســت أزمـ
عــلــى أســعــار املـــولـــدات األهــلــيــة، الــتــي قفزت 
للضعف، حيث وصلت تعرفة وحدة الطاقة 
)األمبير( إلى أكثر من 20 ألف دينار، بعدما 
كــانــت تــقــارب 10 آالف ديـــنـــار، لـــتـــزداد حــدة 
االرتــفــاعــات مــع خفض سعر صــرف الدينار 
ــــدوالر األمــيــركــي الــشــهــر املـــاضـــي، ما  أمـــام الـ
ــار مــخــتــلــف الــســلــع  ــعــ ــفــــالت أســ أدى إلـــــى انــ

والخدمات.
ديسمبر/ فــي  العراقية  الحكومة  وخفضت 

كانون األول 2020 قيمة العملة الوطنية، إلى 
ليصبح   ،2004 عــام  منذ  لها  أدنـــى مستوى 
الواحد  الــدوالر  دينارًا مقابل  سعرها 1450 
عبر نوافذ البنك املركزي، مقابل 1184 دينارًا 

سابقا، بتراجع تصل نسبته إلى %23.
وقــــــــال عـــضـــو لـــجـــنـــة الـــنـــفـــط والــــطــــاقــــة فــي 
إن »استجواب  الــزجــراوي،  البرملان، محمود 
وزيـــر الــكــهــربــاء الــعــراقــي، ســيــكــون مــن أولــى 
ــام  ــ ــــالل األيـ ــواب، خـ ــ ــنـ ــ ــام عـــمـــل مــجــلــس الـ ــهـ مـ
القليلة املقبلة، لكونه لم يؤدِّ مهامه بالشكل 
املـــطـــلـــوب، مـــع الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر فـــي تــوفــيــر 

الطاقة للمواطنن«.

الكويت ـ أحمد الزعبي

الــفــنــادق وحــركــة املطاعم  انتعشت إشــغــاالت 
فــي الــكــويــت خــالل عطلة رأس الــســنــة، وسط 
الحجوزات  نسبة  لتتخطى  املواطنن،  إقبال 
كــورونــا  فــيــروس  قبل جائحة  مــا  مستويات 
االنــتــعــاش  أن محللن وصــفــوا  إال  الــجــديــد، 
بــاملــؤقــت فــي ظــل اســتــمــرار تــداعــيــات جائحة 
فيروس كورونا الجديد. قال ناصر العدواني، 
أمن سر مكاتب اتحاد السياحة والسفر في 
الــكــويــت، إن »نــســبــة اإلشـــغـــال بــالــفــنــادق في 
ليلة رأس السنة بلغت 85%، وهي نسبة غير 
مألوفة حتى في الفترات التي سبقت جائحة 
ــا، وذلــــك بــســبــب عـــدم ســفــر املــواطــنــن  كـــورونـ
سابقا،  الطيران  تعليق  قــرار  بعد  واملقيمن 
وهــــو مـــا أثــــر بــشــكــل إيـــجـــابـــي عــلــى قــطــاعــي 
الــفــنــادق واملــطــاعــم الــتــي تــأثــرت بشكل كبير 
غالبيتها  أعلن  حيث  املاضية  األشهر  خــالل 

عن اإلغالق الدائم وأخرى األفالس«. 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ــــاف الـــعـــدوانـــي لـــ وأضـ
الحجوزات،  أسعار  ارتــفــاع  من  البعض شكا 
حيث وصلت في بعض الفنادق إلى 700 دوالر 
لليلة في رأس السنة، فيما بلغ متوسط سعر 
الشهيرة  الفنادق  مطاعم  فــي  العشاء  وجبة 
إلى ما يقرب من 350 دوالرا، مشيرا إلى أنه 

لـــم يــكــن هــنــاك رفـــع لــألســعــار، لــكــن الــفــنــادق 
قــامــت بــإلــغــاء الــتــخــفــيــضــات الــتــي كــانــت قد 
أقرتها سابقا وأعادت األسعار القديمة التي 
كان معموال بها. وقــررت الحكومة الكويتية 
الــــشــــهــــر املـــــاضـــــي تـــعـــلـــيـــق حــــركــــة الــــطــــيــــران 
وإغـــالق كــافــة املــنــافــذ البحرية والــبــريــة بــدءًا 
األول، وحتى  كــانــون  22 ديسمبر/  يــوم  مــن 
الــثــانــي مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الــجــاري، 
وهــو دفــع املــواطــنــن واملقيمن الــراغــبــن في 
الــســفــر خـــالل عــطــلــة رأس الــســنــة إلـــى الــبــقــاء 
في البالد وإلغاء خطط السفر. وقال الخبير 

»العربي  االقتصادي الكويتي مروان سالمة لـ
الطيران  بتعليق  الحكومة  قــرار  إن  الجديد« 
الراغبن  واملقيمن  للمواطنن  صدمة  شكل 
أنه  السنة، غير  السفر خــالل عطلة رأس  في 
الداخلية وإعادة  أدى إلى انتعاش السياحة 
في  السياحية  واملنتجعات  للفنادق  الـــرواج 
ــــرواج  الـــكـــويـــت. وأضـــــاف ســـالمـــة أن حـــالـــة الـ
الحجوزات  غالبية  إن  الحالية مؤقتة، حيث 
كانت لحجز يوم أو يومن وهو ما يعني أن 
الفنادق ستعود لحالة الركود التي تشهدها 

منذ بداية الجائحة. 
ــــادق الـــكـــويـــتـــيـــة  ــنـ ــ ــفـ ــ وكــــــــان رئــــيــــس اتـــــحـــــاد الـ
ــال مـــؤخـــرًا، إن نسبة  ــازي الــنــفــيــســي، قـــد قــ ــ غـ
اإلشــــغــــال فـــي الـــفـــنـــادق الــكــويــتــيــة بــلــغــت %8 
املــاضــي، بسبب  األول  أكتوبر/ تشرين  خــالل 
ــا، فـــضـــال عــــن اإلجـــــــــراءات  ــ ــورونــ ــ ــات كــ ــيــ ــداعــ تــ
االحترازية التي فرضتها السلطات ملنع زيادة 
ــال الخبير  ــات بــالــفــيــروس. وقــ ــابـ ــــداد اإلصـ أعـ
االقتصادي الكويتي عادل الفهيد، إن الفنادق 
حاوت خالل عطلة رأس السنة تعويض جزء 
صغير من خسائرها التي تكبدتها خالل عام 
2020، داعيا السلطات إلى تخفيف اإلجراءات 
ــتــــي شــهــدت  ــادق الــ ــنــ ــفــ ــة ودعـــــــم الــ ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ االحـ
ــــالل الـــفـــتـــرة  مــــوجــــات تـــســـريـــح ملـــوظـــفـــيـــهـــا خــ

املاضية وتخفيض أجور العاملن فيها.

أسواق إيران تتجاهل 
نذر المواجهة

نسبة الحجوزات في الفنادق وصلت إلى %85 
)ياسر الزيات، فرانس برس(

العراق: أزمة الكهرباء تنذر بموجة احتجاجات

رأس السنة ينعش فنادق الكويت مؤقتًا

استقرار الريال رغم التوترات مع 
أميركا وال تخزين للسلع

على عكس العادة، 
تجاهلت األسواق اإليرانية 

تصاعد نذر المواجهة 
بين طهران وواشنطن، 

وسط استعدادات 
عسكرية للطرفين، ولم 
تالحظ تأثيرات للتوترات 

المتصاعدة على أسواق 
السلع والنقد

طاقة مال وسياسة

خدمات

سعر صرف 
الدوالر وصل إلى

256.7 ألف ريال

انقطاع التيار جاء بعد 
تقليص إيران إمدادات 

الغاز لمحطات الكهرباء

النفط وبيع أوراق النفط. وأشار مركز بحوث 
املشروع  إلى رفض  الداعي  اإليراني  البرملان 
إلــى وجــود »إشــكــاالت أساسية« فيه، مشيرًا 
ــى عـــجـــز مـــتـــوقـــع بــنــســبــة 50% مــــن حــجــم  ــ إلـ
املـــوازنـــة، وزيــــادة ربـــط املـــوازنـــة بــالــصــادرات 
الــنــفــطــيــة نــحــو 30%، وتـــراجـــع اســتــثــمــارات 
الــحــكــومــة عــلــى حــســاب الــتــمــويــل للمشاريع 
العمرانية من 15% في املوازنة السابقة إلى 
 عن ارتفاع 

ً
11% في املوازنة الجديدة، فضال

هائل في مصاريف الدولة بنحو 60%. ومن 

أهم املآخذ على املوازنة الجديدة أن الحكومة 
حـــددت أحـــد أهـــم املــــوارد بــنــاء عــلــى بــيــع 2.3 
املقبل،  الــعــام  النفط خــالل  مليون برميل مــن 
لــكــل بــرمــيــل، وبــطــريــقــتــن،  بــســعــر 40 دوالرًا 
ــن خــــالل الـــتـــصـــديـــر، والـــثـــانـــيـــة من  األولــــــى مـ
خالل بيع النفط سلفًا في بورصة الطاقة في 
الداخل، في عقود آجلة مع آجال استحقاقها. 
الكمية  بيع  أن  يــؤكــدون  اقتصاد  لكن خبراء 
غير ممكن على ضوء الحظر األميركي التام 
أنه  إلــى  مشيرين  النفطية،  الـــصـــادرات  على 

بعد فوز جو بايدن لم تتضح بعد السياسة 
التي ستتخذها إدارته في التعامل مع إيران، 
وسط ترجيحات مراقبن بأن تركة الرئيس 
الــخــاســر دونـــالـــد تــرامــب بــشــأن إيــــران تضع 
بايدن أمام واقع ال يمكنه تجاوزه بسهولة. 
الحكومة  أن  إيرانيون  مراقبون  يرى  وعليه، 
بنت املــوازنــة على أوهـــام وفــرضــيــات وليس 
على حقائق على األرض، بينما ليس صحيًا 
واملــوازنــات  االقتصاد  مــوضــوع  مــع  التعامل 

انطالقًا من الفرضيات.

سوق في العاصمة 
طهران )فرانس برس(
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