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الريال اإليراني ينزلق نحو قاع جديد
طهران ـ صابر غل عنبري

هـــــــوى الــــــريــــــال اإليـــــــرانـــــــي نــحــو 
قـــاع جــديــد، بــعــد انــتــهــاء الجولة 
الــجــديــدة مـــن مــفــاوضــات فيينا 
بني إيران واملجموعة الدولية إلحياء االتفاق 
الــنــووي، من دون نتيجة، األمــر الــذي كانت 
ارتـــدادات اقتصادية على ســوق الصرف  له 
في طهران. ووصل سعر صرف الدوالر إلى 
نحو 300.1 ألف ريال في السوق الحر، فيما 
بلغ في محال الصرافة الحكومية 279 ألف 
الرسمي  السعرين  الفارق بني  ليصل  ريــال، 
ــع هـــذه  ــ ــم رفـ ــ ــــف ريــــــال رغـ ــى 20 ألـ ــ ــر إلـ والــــحــ
الــدوالر بنحو  املحال أسعارها. وقفز سعر 
6 آالف ريال مقارنة بتعامالت يوم الخميس 
املاضي. كما وصل سعر صرف اليورو إلى 
339.4 ألف ريال، بعد أن شهد ارتفاعا بنحو 
7 آالف ريال عن تعامالت األسبوع املاضي. 

يقول متعامل في سوق الصرف عرف نفسه 

»الــعــربــي الــجــديــد« إن سعر  بــاســم عــلــي، لـــ
الــــــدوالر بــــدأ يــرتــفــع مــنــذ لــيــلــة الــجــمــعــة مع 
الــــواردة حــول املباحثات فــي فيينا،  األنــبــاء 
وزادت وتيرة الصعود، مساء الجمعة، بعد 
الــتــصــريــحــات األمــيــركــيــة واألوروبـــيـــة حــول 

انتهاء هذه الجولة من دون نتيجة.
يـــضـــيـــف عــــلــــي: »املـــــضـــــاربـــــون بـــــــــدأوا مــنــذ 
ــن عـــمـــالت جـــديـــدة  ــي الـــبـــحـــث عــ الـــجـــمـــعـــة فــ
لشرائها، على الــرغــم مــن أن األســـواق كانت 
ــار ستشهد  ــعــ األســ أن  لــتــوقــعــاتــهــم  مــغــلــقــة 
السبت«، مشيرا  األســـواق،  فتح  مع  ارتفاعا 
إلى تزايد اإلقبال على شراء الدوالر واليورو 
أن  خاصة  الــحــذر،  يشوبها  التعامالت  لكن 
»هذا األسبوع مهم ملعرفة عما إذا كان سعر 
الــصــرف سيستقر عــنــد الــعــتــبــات الــجــديــدة 

التي بلغها أم ال؟«.  
ويـــــؤكـــــد عــــلــــي أن صــــعــــود أســـــعـــــار صــــرف 
الدوالر واليورو يتوقف على طبيعة األنباء 
ــراف  ــ ــتــــي تــــخــــرج مــــن أطــ والـــتـــصـــريـــحـــات الــ

املـــفـــاوضـــات هـــذا األســـبـــوع، وكـــذلـــك مسألة 
استئناف املفاوضات.

ــن املــــتــــوقــــع أن يـــنـــعـــكـــس ســــعــــر صــــرف  ـــ ومــ
ــار الــســلــع  ــعــ ــيـــة، عـــلـــى أســ ــبـ ــنـ ــمـــالت األجـ ــعـ الـ
والــخــدمــات، وإذا مــا واصـــل الــريــال مــســاره 
الــتــراجــعــي خــــالل الــفــتــرة املــقــبــلــة، فــــإن ذلــك 

سيزيد وتيرة ارتفاع أسعار السلع.  
ــار بـــعـــض املــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــعــ ــدت أســ ــهــ وشــ
ــيـــرة، ارتــفــاعــا  األســاســيــة خـــالل الــفــتــرة األخـ
وزارة  نشرتها  بيانات  ووفــق   .%60 بنسبة 
ــارة اإليـــرانـــيـــة، األســـبـــوع  ــجـ ــتـ الــصــنــاعــة والـ
واللحوم  واألرز  السكر  أسعار  فإن  املاضي، 
ــــالل الـــشـــهـــر املـــاضـــي  والـــبـــيـــض، ســجــلــت خـ

ارتفاعا يتراوح بني 17% إلى %75. 
وانتهت أمس الجمعة، الجولة الجديدة من 
مفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء االتفاق 
النووي عبر رفع العقوبات عن إيران وعودة 
األخــيــرة إلــى الــتــزامــاتــهــا الــنــوويــة، مــن دون 
ــران  ــ ــــط اتـــهـــامـــات بــــني إيـ ــر وسـ ــذكـ نــتــيــجــة تـ

واألطراف األميركية واألوروبية بعدم إبداء 
الجدية في هذه املفاوضات التي استؤنفت 
اإلثــنــني املــاضــي بــعــد أكــثــر مــن 5 أشــهــر من 
تــوقــفــهــا. واتــفــق املــشــاركــون فــي مــفــاوضــات 
فــيــيــنــا عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف املــــفــــاوضــــات، هـــذا 
األســـبـــوع، بــعــد عــــودة الـــوفـــود إلـــى عــواصــم 

دولها للتشاور.
واستهدفت العقوبات األميركية خنق موارد 
مــوارد  خفضت  فقد  إليـــران.  األجنبي  النقد 
إلــى 5 مليارات  الدولة من 100 مليار دوالر 
دوالر، حسب محافظ البنك املركزي اإليراني 
 عن قول 

ً
السابق، عبد الناصر همتي، فضال

الــرئــيــس اإليـــرانـــي الــســابــق حــســن روحــانــي 
ــهــا أفــقــدت إيــــران نــحــو 200 مــلــيــار دوالر 

ّ
إن

مـــن عــوائــدهــا ومــــواردهــــا. وأدى انــخــفــاض 
مــــوارد الـــدولـــة إلـــى عــجــز كــبــيــر فــي املــوازنــة 
خالل األعــوام الثالثة املاضية، تحّمل البنك 
املـــركـــزي أعـــبـــاءه مـــن خــــالل طــبــاعــة الــنــقــود 

وآليات أخرى.

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ــقـــطـــاع الــــخــــاص الـــقـــطـــري، خـــالل  قـــفـــزت صــــــــادرات الـ
ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي، بــنــســبــة تــزيــد عـــن %350، 
محققة مستوى قياسيًا بلغ نحو 4.98 مليارات ريال 
)1.36 مليار دوالر( على أساس سنوي، كما ارتفعت 
بــنــســبــة 164% عــلــى أســـــاس شـــهـــري، وفــــق الــنــشــرة 
االقــتــصــاديــة الــشــهــريــة الـــصـــادرة، أمـــس الــســبــت، عن 

غرفة تجارة وصناعة قطر.
 إجــمــالــي صـــــادرات الــقــطــاع 

ّ
وأشـــــارت الــغــرفــة إلـــى أن

من  الثالث  الربع  نهاية  كذلك حتى  ارتفعت  الخاص 

العام الجاري إلى نحو 20.9 مليار ريال، مقابل 11.1 
املــاضــي، بزيادة  الــعــام  الفترة مــن  مليار ريــال لنفس 
تصل إلى 88%. ولفتت الى أن ارتفاع الصادرات خالل 
سبتمبر/ أيلول جاء نتيجة مباشرة لالرتفاع الكبير 
فــي قــيــمــة الـــصـــادرات عــبــر نــمــوذج مــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي. إذ تــم تــصــديــر نــحــو 3.3 مــلــيــارات ريـــال، 
بزيادة بلغت نسبتها 774% عن أغسطس/ آب، الذي 
زادت  كما  ريـــال،  مليون   383 بقيمة  صــــادرات  سجل 
إذ  أســــاس ســنــوي بنسبة %1500،  عــلــى  الـــصـــادرات 
العام املاضي نحو 208  سجلت في نفس الشهر من 
 مجموعة دول 

ّ
ماليني ريــال. وأشــارت النشرة إلــى أن

 %67.4 على  اســتــحــوذت  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 
من إجمالي صادرات القطاع الخاص خالل سبتمبر/
أيلول، لتتصدر قائمة أهم الشركاء التجاريني حسب 
األقـــالـــيـــم والــكــتــل االقــتــصــاديــة الــتــي مــثــلــت وجــهــات 

لصادرات القطاع الخاص القطري.
وأتت مجموعة دول آسيا )عدا دول مجلس التعاون 
الخليجي والدول العربية( في املرتبة الثانية، تليها 
الثالثة،  املرتبة  األوروبـــي في  االتحاد  مجموعة دول 
ــدول الــعــربــيــة فـــي املــرتــبــة  ــ ــاءت مــجــمــوعــة الــ ــ فــيــمــا جـ
واإلحصاء  التخطيط  جهاز  بيانات  وتشير  الرابعة. 
القطري إلى ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية 

الــســلــعــيــة لــشــهــرســبــتــمــبــر/ أيــــلــــول املــــاضــــي بــنــســبــة 
على   %4.1 وبــنــســبــة  ــنـــوي،  سـ أســـــاس  عــلــى   %80.4

أساس شهري، لتصل إلى مستوى 36.8 مليار ريال.
ــــع الـــنـــاتـــج املـــحـــلـــي اإلجــــمــــالــــي ربـــــع الــســنــوي  ــفـ ــ وارتـ
باألسعار الجارية في قطر بنسبة 36.1%، إلى نحو 
الــربــع  فــي  دوالر(  مــلــيــار   42.9( ريــــال  مــلــيــار   156.31
 بنفس الفترة من 

ً
الــعــام الــجــاري، مــقــارنــة الثاني مــن 

الــعــام املــاضــي. كما ارتــفــع بــاملــقــارنــة مــع الــربــع األول 
ريــال، وفقا  العام 5.4% وبلغ 148.28 مليار  من هــذا 
لبيانات صــادرة عن جهاز التخطيط واإلحصاء في 

أكتوبر/ تشرين األول املاضي.

صادرات القطاع الخاص القطري تقفز %350

بيتكوين تفقد 
ُخمس قيمتها

مس قيمتها، 
ُ
خسرت بيتكوين خ

أمس السبت، إذ أدى مزيج من جني 
األرباح واملخاوف بشأن االقتصاد 

الكلي إلى عمليات بيع للعمالت 
املشفرة قيمتها نحو مليار دوالر.

وهوت بيتكوين، أكبر وأشهر عملة 
مشفرة في العالم بنحو %22 

لتصل إلى حوالي 41.95 ألف 
دوالر. كما تراجعت عملة إيثر أكثر 
من 10% مع عمليات البيع الواسعة 

للعمالت املشفرة.
ويأتي التراجع في أعقاب أسبوع 

متقلب ألسواق املال. وهبطت 
األسهم العاملية وعوائد السندات 
األميركية القياسية، يوم الجمعة 

املاضي، بعدما أظهرت بيانات 
تباطؤ نمو الوظائف بالواليات 

املتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني، 
بينما استمر قلق املستثمرين 
حيال الساللة »أوميكرون« من 

فيروس كورونا.
كما تأتي عمليات البيع قبيل إدالء 

مسؤولني تنفيذيني في ثماني 
شركات كبيرة للعمالت املشفرة 
بشهاداتهم أمام لجنة الخدمات 
املالية بمجلس النواب األميركي 
في الثامن من ديسمبر/ كانون 

األول الجاري. وستكون شهاداتهم 
األولى التي يدلي بها العبون 

رئيسيون في أسواق العمالت 
املشفرة أمام النواب األميركيني، 

فيما يواجه صناع السياسات 
صعوبات في التعامل مع تداعيات 
تلك العمالت ويبحثون عن أفضل 

طريقة لتنظيمها.

تأجيل ديون شركات أردنية
طالب هيثم الرواجبة، ممثل قطاع 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
في غرفة تجارة األردن، بتأجيل 

القروض املالية املترتبة على 
شركات تكنولوجيا املعلومات 
حتى نهاية العام املقبل 2022.

وقال الرواجبة، في تصريح 
صحافي، أمس السبت، وفق وكالة 
األنباء األردنية، إن تأجيل القروض 
سيسهم في دعم أعمال الشركات 

والعاملني واملوظفني لديها، 
وتمكينها من مواصلة نشاطها 

التجاري سواء أكان داخل اململكة 
أم خارجها، وبالتالي توليد املزيد 

من فرص العمل.

باكستان تقترض 
من السعودية

قال شوكت تارين، املستشار املالي 
لرئيس الوزراء الباكستاني   عمران 
خان، إن باكستان تسلمت، أمس 

السبت، قرضًا قيمته ثالثة مليارات 
دوالر من السعودية كجزء من 

حزمة للدعم االقتصادي، وفق ما 
جاء في تغريدة له على »تويتر«.

وتواجه باكستان تحديات 
اقتصادية متنامية بفعل زيادة 

التضخم وانخفاض االحتياطيات 
األجنبية واتساع عجز ميزان 
املعامالت الجارية وانخفاض 

قيمة العملة.  وسيكون القرض 
السعودي ملدة عام واحد بفائدة 
4%، بموجب بنود حزمة الدعم 

املبرمة في الشهر املاضي. 

أخبار

سياحة 
تركيا 

تنمو %93

سجل قطاع السياحة في تركيا نموًا كبيرًا خالل األشهر الثمانية األولى من العام الجاري بلغت نسبته 93.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام املاضي، إذ استقبلت 
البالد 14.1 مليون سائح أجنبي، وفق تقرير صادر عن مكتب الرئاسة التركية. وأشار التقرير إلى أن السياحة شهدت تحسنا الفتا بعد االرتدادات التي فرضتها 
 اإليرادات املحققة خالل الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى نهاية أغسطس/ آب بلغت 12.5 مليار دوالر. وتوقع وصول عدد 

ّ
جائحة فيروس كورونا، الفتًا إلى أن

السياح بنهاية العام الحالي إلى 23.2 مليون سائح، بزيادة نسبتها 82.2% عن العام املاضي، مع تحقيق عائدات بقيمة 22 مليار دوالر، على أن يصل إجمالي عدد 
السياح األجانب 32.3 مليون سائح العام املقبل، بعائدات تصل إلى 30.4 مليار دوالر.

اقتصاد
Sunday 5 December 2021
األحد 5 ديسمبر/ كانون األول 2021 م  1  جمادى األول 1443 هـ  ¶  العدد 2652  السنة الثامنة

)Getty(
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اقتصاد

عدن ـ زكريا الكمالي

للعملة  القياسي  االنــهــيــار  أصـــاب 
املــــدن اليمنية  املــحــلــيــة، عــــددًا مـــن 
بــحــالــة مـــن الــشــلــل، أمــــس الــســبــت، 
إثـــــر إضــــــــراب جــــزئــــي فــــي الـــقـــطـــاع الـــتـــجـــاري 
ومـــؤســـســـات الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي الــعــاصــمــة 
املؤقتة عدن والعديد من املحافظات الخاضعة 
دولــيــا، حيث  بها  املعترف  الحكومة  لسيطرة 
أغلقت عشرات املستودعات التجارية أبوابها، 
وســط ترقب إلضــراب شامل، األحــد، في كافة 
املــــدن، دعـــت لــه نــقــابــات ومــؤســســات مجتمع 
ــاء، وســــط تــفــاعــل واســـــع على  مـــدنـــي ونـــشـــطـ

مواقع التواصل االجتماعي.
»العربي  لـ قــال شهود عيان  وفــي مدينة تعز، 
التجارية  املستودعات  من  عــددًا  إن  الجديد«، 
وسط املدينة وكذلك في األرياف الجنوبية في 
أمــام  أبوابها  أغلقت  التربة،  ومدينة  النشمة 
الجمهور، أمــس، وســط اســتــعــدادات إلضــراب 

شامل، األحد.  
وانــخــفــضــت الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة، فـــي تــعــامــات 
ــبــــوع املـــاضـــي نــحــو قــــاع جــديــد،  نــهــايــة األســ
مسجلة 1740 ريـــااًل لــلــدوالر الــواحــد، بعد أن 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

يتوافد الليبيون على األسواق والصيدليات 
لـــشـــراء كــمــيــات مـــن الــســلــع واألدويــــــــة، خــوفــا 
مــن تــداعــيــات ســالــة »أومــيــكــرون« املتحورة 
األنشطة،  كــورونــا على مختلف  فيروس  من 
ودخــول الباد في حالة إغــاق على غــرار ما 
حــدث الــعــام املــاضــي، بينما تــؤكــد الحكومة 
 األوضــاع الصحية ال تدعو إلى إغــاق أو 

ّ
أن

تخزين السلع.
السياحية  هـــوم بمنطقة  فــي ســـوق ســلــطــان 

عّمان ـ زيد الدبيسية

بعد سنوات من املطالبات املتكررة من قبل 
الصناعية  اقــتــصــاديــة وخــاصــة  قــطــاعــات 
مــنــهــا، أعــلــنــت الــحــكــومــة األردنـــيـــة عزمها 
إنـــشـــاء مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة لــلــرقــابــة على 
املـــســـتـــوردة مـــن مــنــاشــئ مختلفة،  الــســلــع 
والبدء في تطبيقها اعتبارا من بداية العام 
املــقــبــل 2022. وقـــد وافــــق مــجــلــس الـــــوزراء 
اإللكترونية  املنصة  تطبيق  على  رسميا 
الخاصة بتسجيل الواردات من الدول التي 
تطبق برامج مماثلة، بهدف تمكني القطاع 
الخاص من التعرف على الشروط الناظمة 
لــلــبــرنــامــج وإتـــاحـــة الــوقــت الــكــافــي إلجـــراء 
يهدف  كما  املنّصة.  على  سجيل 

َّ
الت عملّية 

ــقــــرار إلــــى تــعــزيــز آلـــيـــات مـــراقـــبـــة جـــودة  الــ
املنتجات املستوردة، ورفع مستوى األمان 

وق األردنية. في املنتجات الواردة إلى السُّ
وقال مسؤول حكومي في تصريح خاص 
الـــقـــرار سيطبق  إن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ
على السلع املوردة من البلدان التي لديها 
مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة أو إجــــــــراءات مــمــاثــلــة 
ــة، وذلــــك  ــ ــيــ ــ وتــطــبــقــهــا عـــلـــى الـــســـلـــع األردنــ
مـــن خـــال مــبــدأ املــعــامــلــة بــاملــثــل. وأضـــاف 
املسؤول، الــذي رفض ذكر اسمه، أن القرار 

غير موجه لتطبيقه على السلع املستوردة 
مــن بلد مــعــني، وإنــمــا يشمل كــافــة البلدان 
املنصة  هــذه  مثل  إن  حيث  استثناء،  دون 
اإللــكــتــرونــيــة مطبقة فــي دول أخـــرى منها 

عربية وأجنبية. 
ــرك الــــوقــــت الـــكـــافـــي لــلــقــطــاع  ــ ــه تــ ــ وقـــــــال إنــ
الــخــاص، وخــاصــة التجاري لــاطــاع على 
التعامل  وكيفية  عليها  والتعرف  املنصة 
أن  إلــى  الفــتــا  بتطبيقها،  الــبــدء  قبل  معها 
من حق األردن اتخاذ خطوات مماثلة للتي 
األردنية  السلع  أخــرى على  بلدان  تطبقها 

املصدرة إلى أسواقها.
ورأى الــقــطــاع الــصــنــاعــي األردنــــي أن هــذه 
الصناعة  حماية  لجهة  إيجابية  الخطوة 
األردنــــــيــــــة ومـــعـــالـــجـــة الــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي 
تــواجــهــهــا فــي بــعــض الــبــلــدان، رغـــم وجــود 
اتــفــاقــيــات يــفــتــرض أن تــســهــم فـــي تيسير 
ــة الــــصــــادرات  ــاقـ ــدم إعـ ــ حـــركـــة الـــتـــجـــارة وعـ

األردنية إلى تلك األسواق.
وطالبت قطاعات اقتصادية، وفي مقدمتها 
مبدأ  بتطبيق  والــتــجــارة،  الصناعة  غــرف 
املعاملة باملثل على السلع املوردة من عدة 
بـــلـــدان، مـــن بــيــنــهــا مــصــر وســـوريـــة ودول 
ــــون حـــكـــومـــات تــلــك  خــلــيــجــيــة وغـــيـــرهـــا، كـ
الــبــلــدان تعيق دخـــول السلع األردنــيــة إلى 

أســواقــهــا فــي الــوقــت الــــذي تــدخــل سلعها 
األردن بدون أي قيود.

وكــانــت الــحــكــومــة ألــغــت اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
الـــحـــرة مـــع تــركــيــا قــبــل حـــوالـــي 3 ســنــوات 
بسبب عدم التزام الجانب التركي بأحكام 
ــــي  ــيـــة، حـــيـــث شـــهـــد الــــســــوق األردنــ ــاقـ ــفـ االتـ
إغــراقــا مــن قبل العديد مــن السلع، وأثــرت 
الوقت  فــي  األردنــيــة  املنتجات  على  كثيرا 
نفاذا  األردن  فيه منتجات  لم تحقق  الــذي 
مــتــكــافــئــا لــلــســوق الـــتـــركـــي بــســبــب تعقيد 

اإلجراءات.
وقال مدير عام غرفة صناعة األردن، نائل 
والعديد  األردنية  الصناعة  إن  الحسامي، 
من القطاعات تأثرت كثيرا خال السنوات 
املعاملة  املاضية بسبب عدم تطبيق مبدأ 
بــاملــثــل، حــيــث تـــواجـــه املــنــتــجــات األردنـــيـــة 
ــالـــغـــة فــــي دخـــــــول الـــعـــديـــد مــن  صـــعـــوبـــة بـ
األســـــواق، وخــاصــة الــعــربــيــة مــنــهــا، بينما 
األردنـــي وتستحوذ  الــســوق  تغزو  سلعها 

على نسبة كبيرة منه.
»الــعــربــي الــجــديــد«  وأضـــــاف الــحــســامــي لـــ
تقتضي  االقــتــصــاديــة  األردن  مصلحة  أن 
تــطــبــيــق مــبــدأ املــعــامــلــة بــاملــثــل، ونـــأمـــل أن 
التي  لــلــواردات  اإللكترونية  املنصة  تشكل 
ستطبق بــدايــة الــعــام املــقــبــل خــطــوة نحو 

تطبيق املعاملة باملثل لتذليل الصعوبات 
ــة، مــشــيــرا إلـــى إن  ــيـ ــادرات األردنـ أمـــام الـــصـ

العجز التجاري لألردن يشهد ارتفاعا.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية لألردن خال 
الــعــام الحالي  األشــهــر الثمانية األولـــى مــن 
نسبته  ــفـــاع  ــارتـ بـ ــار،  ــنــ ديــ مــلــيــون   4127.5
الفترة من عام 2020  13.7% مقارنة بنفس 
بــحــســب تــقــريــر دائــــرة اإلحـــصـــاءات الــعــامــة 
الحكومية الشهري حول التجارة الخارجية 

في األردن )الدينار = 1.41 دوالر(.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية أي املنتجة 
دينار،  مليون   3745.7 الفترة  لتلك  محليا 
بــارتــفــاع نــســبــتــه 15.9% مــقــارنــة بــالــفــتــرة 
املعاد  قيمة  وبلغت   ،2020 عــام  من  نفسها 
بانخفاض  ديــنــار،  مليون   381.8 تصديره 
من  نفسها  بالفترة  مــقــارنــة   %4.3 نسبته 

عام 2020.
مــلــيــون   9497.6 الــــــــــوردات  قــيــمــة  وبـــلـــغـــت 
ــى من  ديــنــار خـــال األشــهــر الــثــمــانــيــة األولــ
مقارنة   %21.3 نسبته  بارتفاع   ،2021 عــام 
بالفترة ذاتها من عام 2020. ووصل العجز 
فــي املـــيـــزان الــتــجــاري، والــــذي يــمــثــل الــفــرق 
بني قيمة الــوردات والصادرات الكلية، إلى 
نسبته  بما  مرتفعا  دينار،  مليون   5370.1
27.9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.

ــاال قبل  ــ ــان مــتــوســط ســعــر الــــــدوالر 215 ريـ كــ
اندالع الحرب قبل نحو سبع سنوات.

ودعت جمعية الصرافني، مساء الجمعة، إلى 
حتى،  املصرفي  القطاع  عمليات  كافة  تعليق 
اإلثنني املقبل، جراء االنهيار القياسي للعملة، 
وناشدت رئيس الجمهورية، عبدربه منصور 
هادي، بالتدخل واتخاذ قرارات عاجلة لوقف 
التدهور الحاد للريال، لكن ذلك القرار لم ينفذ.
»الـــعـــربـــي  وأكــــــد صـــيـــارفـــه فــــي مـــديـــنـــة تـــعـــز لــــ
الـــجـــديـــد«، أن الــــدعــــوات لــــإضــــراب الــشــامــل، 
تــســبــبــت فـــي حـــالـــة هــلــع فـــي صـــفـــوف الــنــاس 
الذين أقبلوا على بيع وشراء العملة فضا عن 
تخزين سلع ومواد أساسية. ويتخوف سكان 
ــدن الــيــمــنــيــة مـــن عــصــيــان شـــامـــل تــرافــقــهــا  ــ املـ
التي وجهتها  الدعوات  أن  أعمال شغب، رغم 
منظمات مجتمع مدني شــددت على ضرورة 

االلتزام باالحتجاج السلمي.
»الــــعــــربــــي  ـــ ــات تــــعــــز لــ ــابــ ــقــ وحــــســــب اتـــــحـــــاد نــ
الــجــديــد«، فــإن الــتــظــاهــرات الــتــي مــن املــقــرر أن 
ــد، ستركز على ضـــرورة االلــتــزام  تــخــرج، األحـ
بــالــعــصــيــان املـــدنـــي مـــن أجــــل إيـــصـــال رســالــة 
للقيادة السياسية بضرورة التدخل العاجل، 
التحالف السعودي  لــدول  وكذلك رفع الفتات 

في طرابلس تتزايد حركة املتبضعني وسط 
ــقــــول املـــواطـــنـــة زيــنــب  ــلـــحـــوظ. وتــ ازدحــــــــام مـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــهــا جــاءت  الــلــمــوشــي لـــ
ــراء الـــســـلـــع األســـاســـيـــة تـــحـــديـــدًا،  ــ لـــغـــرض شــ
واشترت مؤنا بقيمة ثاثة أشهر على الرغم 

من ارتفاع األسعار خال الفترة األخيرة.
ويعبر املواطن سعد التاورغي، عن مخاوفه 
من احتمال حدوث شح في السلع حال دخول 
: »ال 

ً
الباد في إغاق بسبب أوميكرون، قائا

األساسية  للسلع  إستراتيجي  مخزن  يوجد 
لدى الحكومة، ال يوجد سوى الوعود، بينما 
كــورونــا قد يستبب في  الجديد من  املتحور 
إقــفــال جــديــد، بينما هناك ضغوط معيشية 

باألساس«.
كــمــا يــشــيــر أبــــو الــقــاســم بــــوغــــرارة إلــــى أنــه 
اشترى كميات إضافية من السلع الغذائية 
الفتا  تخزينها،  لــغــرض  والــــدواء  والبنزين 
غــيــر مطمئنة  الــصــحــيــة   األوضــــــاع 

ّ
أن إلــــى 

»الــعــربــي الجديد«  عــاملــيــا. وقـــال بــوغــرارة لـــ
ه مع نقص السيولة باملصارف التجارية، 

ّ
إن

ــيـــك(  ــك املــــصــــرفــــي )شـ ــالـــصـ ــلــــشــــراء بـ ــأ لــ لـــجـ
الــكــاش بــنــحــو 25% لتغطية  بــســعــر يــفــوق 
ــن أربـــعـــة  ــ ــة مـ ــونــ ــكــ ــه املــ ــ ــرتـ ــ ــيــــاجــــات أسـ ــتــ احــ
ــخــــاص، مــضــيــفــا: »مــــن خــــال الــتــجــربــة  أشــ
 الحكومات ال توجد لديها أي 

ّ
السابقة فإن

اإلماراتي، بالتدخل وإنقاذ الشعب اليمني من 
كارثة وشيكة.

وقــال أحمد الدبعي، وهــو موظف في القطاع 
الجديد«  »العربي  لـ تعز،  مدينة  فــي  الــخــاص 
إن »االنــهــيــار االقــتــصــادي وصـــل إلـــى مرحلة 
عنها، حيث  السكوت  الناس  بمقدور  يعد  لم 
:»القوة  مضيفا  بطيء«،  بشكل  الناس  يموت 
ولم  كــامــل  بشكل  انــهــارت  للمواطن  الشرائية 
يعد بمقدوره حتى تأمني رغيف الخبر الذي 
وصل سعر القرص الواحد منه إلى 75 رياال 
)..( قــبــل بـــدء الــحــرب كـــان راتــبــي يــعــادل 500 
تــأكــل  بــعــد  دوالرًا   50 أصـــبـــح  والــــيــــوم  دوالر 

الريال اليمني«. 
قــررت،  وكانت جمعية مخابز عــدن وتعز، قد 

الجمعة، رفع سعر قرص رغيف الخبر إلى 75 
ــااًل عــن األســعــار املعمول  ريـــاال، بــزيــادة 50 ريـ
بــهــا فــي سبتمبر/ أيــلــول املـــاضـــي. وأرجــعــت 
الجمعية، في بيان لها، قرار رفع سعر رغيف 
الخبز، إلى االرتفاع القياسي في سعر الدقيق 
والــخــمــيــرة والــزيــت، الفــتــة إلــى أنــهــا اضطرت 
لهذا اإلجراء حتى ال يواجه ماك املخابز شبح 
اإلفاس.  وعجزت الحكومة اليمنية عن كبح 
االنــهــيــار االقــتــصــادي املـــريـــع، والــقــضــاء على 
املــضــاربــة فــي أســعــار العملة، رغــم التدخات 
الصرافة  ومنشآت  شركات  بإغاق  الخجولة 

بني فترة وأخرى.
وأعــلــن البنك املــركــزي، الخميس املــاضــي، أنه 
قام بالتعاون مع نيابة األموال العامة بعدن، 
ــركــــات الـــصـــرافـــة غـــيـــر املـــرخـــصـــة،  ــإغــــاق شــ بــ
وضبط الشركات واملنشأت املخالفة للضوابط 
والتعليمات املنظمة لنشاط العمل املصرفي، 

وإحالتها للنيابة العامة.  
ــركـــات ومــنــشــآت  ــان، شـ ــيـ وحـــــذر الـــبـــنـــك، فـــي بـ
الصرافة املرخصة من التعامل مع أية محات 
أو  أو تسهيل عملهم  مــرخــصــة،  غــيــر  صــرافــة 
أنــظــمــة تمكنهم  أو  بـــأيـــة خـــدمـــات  تـــزويـــدهـــم 
من العمل في ســوق الصرافة، كما شــدد على 

اتخاذ اإلجراءات الصارمة ضد كل من يخالف 
العمل بقانون الصرافة أو تعليمات وضوابط 
البنك املركزي، وسحب تراخيص مزاولة عمل 

الصرافة عنهم فورًا.
ــــي صـــــــــادق مــحــمــد  ــرفـ ــ ــــصـ ــيــــر املـ ــبــ وقـــــــــال الــــخــ
العملة أصبح  »العربي الجديد« إن »انهيار  لـ
قــاتــا ومـــدمـــرًا بــعــد أن تــجــاوز ســعــر الــــدوالر 
ــســــوق الـــــســـــوداء وفـــــي بـــعـــض شـــركـــات  ــي الــ فــ
الـــدوالر ألول مرة  الصرافة 1800 ريــال مقابل 
الحكومة  تتمكن  لــم  بينما  اليمن،  تــاريــخ  فــي 
والبنك املركزي من وقف االنهيار الذي تسبب 
ــواد الــغــذائــيــة  ــ فــي ارتـــفـــاع أســعــار الـــوقـــود واملـ

األساسية«.
وأضــــــــاف مـــحـــمـــد أن املــــؤســــســــات الـــتـــجـــاريـــة 
وتجار السلع واملواد الغذائية رفعت األسعار 
بالعملة  السلع  تبيع  وبــاتــت  جنوني،  بشكل 
األجــنــبــيــة، مــا تــســبــب فــي زيــــادة الــطــلــب على 
النقد األجنبي من قبل املواطنني، ما فاقم من 

انهيار العملة الوطنية.
وامـــتـــدت الــكــثــيــر مـــن الــــدعــــوات الــشــعــبــيــة في 
الــخــروج في  إلــى  املناطق واملحافظات  جميع 
تـــظـــاهـــرات عـــارمـــة ضـــد الــحــكــومــة واألطـــــراف 
انهيار  بسبب  العربي،  والتحالف  السياسية 

الجنوني  األســعــار  وارتــفــاع  الوطنية  العملة 
ووضــع اليمنيني جميعا ضمن دائــرة الخطر 

ملجاعة شامل.
وانــتــشــرت دعــــوة شــعــبــيــة بــشــكــل واســــع على 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، تــقــول: »ليست 
دعــوة حضور.. بل أنت ملزم للخروج وإنقاذ 
حياتك«، مشيرة إلى أن الدعوة للتظاهر تأتي 
»ضد سياسة تجويع وإهانة الشعب اليمني 
الوطنية،  العملة  قيمة  في  املتعمد  واالنهيار 
وضــــد فــشــل الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والــتــحــالــف 

العربي«.
ويــشــهــد الــيــمــن مــنــذ نــحــو 7 ســـنـــوات حــربــا 
ــة لــلــحــكــومــة  ــيــ ـــوالــ مـــســـتـــمـــرة بـــــني الـــــقـــــوات املـ
ــة بــتــحــالــف عـــســـكـــري عـــربـــي تـــقـــوده  ــومـ ــدعـ املـ
من  املدعومني  والحوثيني  السعودية،  الجارة 
إيران، املسيطرين على عدة محافظات، بينها 

العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
يــأتــي هــــذا بــالــتــزامــن مـــع دعـــــوات الــكــثــيــر من 
اليمنيني إلى استقالة الحكومة وتقديم قيادة 
بفشلها  محاكمة  إلــى  اليمني  املــركــزي  البنك 
وتعريض  الوطنية  العملة  انــهــيــار  وقــف  فــي 

حياة اليمنيني للخطر.
ولم تقتصر دعــوات اإلضــراب على القطاعات 
التجارية وإنما شملت قطاعات خدمية، فقد 
ــراب  ــدن الــحــكــومــيــة عـــن إضـ أعــلــنــت جــامــعــة عـ
شــامــل فــي كــل كلياتها ومــراكــزهــا وفــروعــهــا 
فــي جميع املحافظات، ابــتــداء مــن األحـــد، أول 
الـــدوام الرسمي األســبــوعــي، مشيرة إلى  أيــام 
أن اإلضـــراب سيستمر حتى يتم حــل مشكلة 
انهيار العملة ورفع رواتب املوظفني اإلداريني 
واألساتذة ومساعديهم، ويتم اعتماد الرواتب 
وصرفها بالدوالر، ليتمكنوا من إعالة أسرهم 

وتغطية نفقات املواصات لتأدية عملهم.
ويــرفــض كــثــيــر مــن الــتــجــار ومــــاك الــعــقــارات 
ــاعـــات واســـعـــة مـــن األعـــمـــال  ــطـ واألراضــــــــي وقـ
ــال الـــيـــمـــنـــي ويــســتــبــدلــونــه  ــريــ ــالــ ــل بــ ــامـ ــعـ ــتـ الـ
اليومية بحجة عدم  بــالــدوالر في تعاماتهم 
اســتــقــرار ســعــر الــصــرف وتــجــنــب أي خسائر 

مكلفة قد تتسبب في إفاسهم.
العملة،  انهيار  الشعبي من  ووسط االحتقان 
االتهامات  والحكومة  الصرافة  قطاع  يتبادل 
ــــذا االنــــهــــيــــار. إذ يــقــول  ــــول الــتــســبــب فــــي هـ حـ
مــســؤولــون فــي شــركــات صــرافــة إن الحكومة 
والبنك املركزي يحاوالن الهروب من فشلهما 
بتحميل قطاع الصرافة املسؤولية عن الوضع 

الحالي.
وخافا لانهيار الحاصل في مناطق الحكومة 
الشرعية، ال تزال أسعار صرف العملة مستقرة 
ــة لـــســـيـــطـــرة جــمــاعــة  فــــي املـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـ
الـــحـــوثـــيـــني فــــي صـــنـــعـــاء واملـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة 
ملتعاملني وصــيــارفــة،  ووفــقــا  الــبــاد.  شمالي 
فـــإن أســعــار الــصــرف مــازالــت ثــابــتــة عــنــد 600 
ريــال مقابل الـــدوالر الــواحــد في صنعاء التي 
تــشــهــد شــحــا فـــي الــســيــولــة الــنــقــديــة. وتــتــهــم 
الحكومة اليمنية املعترف بها دوليا، جماعة 
االقتصادي  االنهيار  في  بالتسبب  الحوثيني 
ــــرب عـــلـــى الــعــمــلــة الــنــقــديــة  ــــال شــــن حـ مــــن خـ
مناطق  من  األجنبي  النقد  الجديدة، وسحب 
الــشــرعــيــة. وفـــي خــضــم املــعــتــرك تسقط املــزيــد 
ــام الــفــقــر والـــجـــوع . إذ  ــر ضــحــايــا أمــ مـــن األســ
تخشى منظمات دولية من انزالق اليمن نحو 
الثاني  مجاعة وشيكة. وفي نوفمبر/تشرين 
التابع  العاملي  األغذية  برنامج  املاضي، حذر 
ازداد  اليمن  الجوع في  أن  املتحدة، من  لألمم 
لـــدى شــرائــح واســعــة مــن املــجــتــمــع، بالتزامن 
مع ارتفاع األسعار عامليا، والغاء الناجم عن 

تدهور أسعار الصرف.
ــال الــبــرنــامــج، فــي تــغــريــدة عــبــر تــويــتــر، إن  وقـ
»أزمـــة اليمن التي طــال أمــدهــا مــدمــرة ملايني 
في  تستمر  الغذائية  املــواد  أسعار  العائات.. 

االرتفاع، ما يؤدي إلى ازدياد الجوع«.

مبادرات«. ويأتي التهافت على شراء املزيد 
الذي  الوقت  في  بغية تخزينها،  السلع  من 
 هــنــاك نقصا في 

ّ
يــؤكــد تــجــار ومــــوردون أن

الــســلــع األســـاســـيـــة، مـــن بــيــنــهــا األرز وزيـــت 
الطعام والحليب.

ــي، صــــاحــــب شـــركـــة  ــ ــزانـ ــ ــفـ ــ ــان الـ ــ ــــضـ وقــــــــال رمـ
 األسعار شهدت زيادة 

ّ
استيراد وتصدير، إن

السلع  على  املتزايد  الطلب  بسبب  ملحوظة 
 بعض 

ّ
أن األساسّية وقلة العرض، الفتا إلى 

املــــورديــــن ال يــمــلــكــون مــخــزونــا جــيــدًا يكفي 
حتى أقل من 40 يوما.

ــــارق  ــــادي طـ ــتـــــصـ ــ بــــــــــدوره، قــــــال الـــخـــبـــيـــر االقـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن هــنــاك  ـــ الـــغـــرابـــلـــي لــ
حــدوث  حالة  فــي  أعمق  اقتصادية  مشكات 
ــــاق جــــديــــد، فـــالـــحـــكـــومـــة تــعــتــمــد بــشــكــل  ــ إغـ
أســـاســـي عــلــى اإليــــــــرادات الــنــفــطــيــة لتغطية 
الــعــام، وهناك احتماالت بانخفاض  اإلنــفــاق 
النفط عــاملــيــا، فضا عــن أن املصرف  أســعــار 
مطلع  العملة  قيمة  بتخفيض  قـــام  املــركــزي 
الــعــام الــحــالــي، وذلـــك بعد تــراجــع احتياطي 
بني  الفجوة  على  وللقضاء  األجــنــبــي،  النقد 
السوقني  العمات األجنبية في  سعر صرف 

الرسمي واملوازي )السوداء(.
فــي الــســيــاق، أكــد الخبير االقــتــصــادي زكريا 
 السوق تشهد مضاربات في ظل 

ّ
األعــرج، أن

إلى  السلع، الفتا  املتزايد على شــراء  اإلقــبــال 
رفع  عبر  مكاسب  تحقيق  فــي  البعض  رغبة 
الــتــي تسيطر  للمخاوف  اســتــغــااًل  األســعــار 
على املواطنني، واحتمال إقدام الحكومة على 

فرض اإلغاق من جديد.
وأعلن املركز الوطني ملكافحة األمــراض، في 
بــيــان عبر صفحته على »فــيــســبــوك« أخــيــرًا، 

عن إطاق حملة تطعيمات ملزمة في أنحاء 
املتنقل  التطعيمات  فــريــق  الــبــاد، مــن خــال 
ــراض.  الــتــابــع لــلــمــركــز الــوطــنــي ملــكــافــحــة األمــ
الفيتوري،  عطية  االقــتــصــادي  الخبير  ودعــا 
إلى ضرورة اتخاذ بعض اإلجراءات الوقائية 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــســفــر ودخــــــول األجـــانـــب، 

لتقليل مخاطر انتشار املتحور الجديد.

اليمن: غليان شعبي ضد الجوع وشلل في عدن

األردن: المعاملة بالمثل تجاريًا لحماية الصناعةليبيا: تهافت على تخزين السلع واألدوية بسبب »أوميكرون«

سوق الشيخ عثمان في عدن )صالح العبيدي/فرانس برس(

يشهد الشارع اليمني 
حالة من الغليان بسبب 

االنهيار المتواصل للعملة 
الوطنية وانفالت أسعار 
مختلف السلع، ليسيطر 
الشلل على العديد من 
المحافظات الخاضعة 

لسيطرة الحكومة بفعل 
إضرابات جزئية، أمس، 

بينما يترقب الجميع إضرابًا 
شامًال، األحد

يتهافت الليبيون على 
تخزين السلع األساسية 

واألدوية والوقود 
خشية دخول البالد في 

إغالق جديد، خوفًا من 
انتشار ساللة »أوميكرون« 

المتحورة من فيروس 
كورونا

انخفاض النمو 
العالمي

قالت كريستالينا جورجيفا، 
املديرة العامة لصندوق النقد 

الدولي، إن توقعات الصندوق للنمو 
االقتصادي العاملي ستنخفض 

على األرجح بسبب ظهور ساللة 
»أوميكرون« من فيروس كورونا.

وقالت جورجيفا خالل مؤتمر 
اقتصادي نظمته رويترز: »إن ظهور 

ساللة جديدة قد تكون قادرة على 
االنتشار بسرعة كبيرة يمكن أن 
يقوض الثقة، ولذلك، سوف نرى 

على األرجح بعض التخفيضات في 
توقعاتنا خالل شهر أكتوبر للنمو 

العاملي«. 
كان صندوق النقد الدولي قد قال، 
في أكتوبر/ تشرين األول املاضي، 

إنه يتوقع نمو االقتصاد العاملي 
5.9% هذا العام و4.9% في العام 

القادم، مشيرا في ذلك الوقت 
إلى خطر السالالت الجديدة من 

فيروس كورونا باعتباره يزيد حالة 
الغموض بشأن موعد التغلب على 

الجائحة.

تحديد مصير 
أموال أفغانستان 

قال متحدث باسم البنك الدولي إن 
املانحني للصندوق االئتماني إلعادة 

إعمار أفغانستان، الذي يديره 
البنك، اتفقوا على اتخاذ قرار بشأن 

تحويل أموال مجمدة إلى وكاالت 
إغاثة إنسانية بحلول العاشر من 

ديسمبر/ كانون األول.
ولم يذكر املتحدث باسم البنك 

الدولي، وفق رويترز، أمس، تفاصيل 
بشأن االقتراح، لكن املانحني 

للصندوق اجتمعوا قبل يومني، 
واتفقوا على اتخاذ قرار بشأن 

تحويل األموال في غضون أسبوع.
وكانت مصادر مطلعة قالت 

لرويترز، يوم األربعاء املاضي، إن 
مجلس البنك الدولي وافق األسبوع 

املاضي على تحويل 280 مليون 
دوالر من الصندوق إلى برنامج 

األغذية العاملي ومنظمة األمم املتحدة 
للطفولة )يونيسف(. ويبلغ حجم 
الصندوق 1.5 مليار دوالر، وتم 

تجميدها بعد سيطرة حركة طالبان 
على السلطة في أغسطس/ آب.

ويواجه سكان أفغانستان، البالغ 
عددهم 39 مليون نسمة، اقتصادا 
متداعيا وشتاء يشهد نقصًا في 
الغذاء، فضال عن فقر متزايد بعد 

ثالثة أشهر من سيطرة طالبان 
على الحكم مع انسحاب آخر القوات 
األميركية في نهاية حرب استمرت 

20 عامًا.

الجزائر ترفع 
إنتاج النفط

قالت وزارة الطاقة واملناجم 
الجزائرية إنها تعتزم زيادة إنتاج 

النفط بواقع 10 آالف برميل يوميا 
اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 

2022، وذلك تنفيذا الجتماع 
»أوبك+« الذي عقد الخميس املاضي 

وأوضى بزيادة التحالف اإلنتاج 
بمقدار 400 ألف برميل يوميًا 

للشهر املقبل. وأوضحت الوزارة، 
في بيان لها، أن إنتاجها سيبلغ 

بمقتضى الزيادة املقررة 972 ألف 
برميل يوميًا.

التجارة تستحوذ 
على نصف ناتج 

األردن
بلغت نسبة مساهمة قطاع التجارة 

والخدمات في الناتج املحلي اإلجمالي 
لألردن، حسب األسعار الجارية 

في النصف األول من العام الحالي، 
56.1%، وفق بيانات صادرة عن 

غرفة تجارة عّمان. وذكرت الغرفة، 
في بيان أمس، أن النسبة املحققة 

توزعت على قطاعات التجارة 
واملطاعم والفنادق بواقع 9%، والنقل 
واالتصاالت 8.9%، والخدمات املالية 
والعقارية واألعمال 20.2%. وبلغت 

نسبة قطاعات الزراعة وصيد 
األسماك 4.5% واإلنشاءات %2.9 
والكهرباء واملاء 1.6% والخدمات 

الشخصية واالجتماعية %8.9.

أخبار مال وناس

تجارةأسواق

بروفايل

كريستيان ليندنر
مصطفى قماس

» صانع امللوك« رغم كون حزبه جاء في املركز  وصف بـ
الــثــالــث فـــي االنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الــتــي جـــرت في 
أملانيا في سبتمبر/ أيلول املاضي. فقد أدرك الجميع 
 دور كريستيان ليندنر سيكون حاسما في تشكيل 

ّ
أن

التحالف الحكومي الجديد.
حصل له ولحزبه الليبرالي الديمقراطي على ما كان 
الحكومة  فــي  للمالية  إلــيــه، فقد أضحى وزيـــرًا  يطمح 
التي ستشرع في حكم أملانيا بقيادة املستشار املقبل 
أولــف شولتز. إنها الــوزارة األكثر قوة في الحكومات 

 نفوذها يصل إلى خارج الباد.
ّ
األملانية، بل إن

بــعــد إبــــرام اتــفــاق الــتــحــالــف مــع الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
االشتراكي وحــزب الخضر، والــذي جاء في وثيقة من 
 »املــفــاوضــات لــم تكن سهلة«، 

ّ
177 صفحة، صــرح بــأن

 األحزاب الثاثة لم تخِف في األعوام األخيرة 
ّ
مضيفا أن

ــاع عــــن كــبــح  ــدفـ ــالـ ــزم بـ ــتــ تـــبـــايـــن وجــــهــــات نـــظـــرهـــا. والــ
االستدانة، إذ رأى مراقبون أنه تمكن من إقناع الخضر 

واالشتراكيني الديمقراطيني بوجهة نظره.
ولـــد لــيــنــدر فــي عـــام 1979 بمنطقة ريــنــانــيــا فــي غــرب 
ــرع فـــي كــنــف والــــدتــــه املــطــلــقــة، والــتــحــق  ــرعـ أملـــانـــيـــا، تـ
بــالــحــزب الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي فـــي ســـن الــســادســة 
عشرة، وإلى جانب نشاطه السياسي، تمكن من إكمال 
أصبح  كما  السياسية،  العلوم  في  الجامعية  دراسته 
ضابطا احتياطيا في ساح الجو. في عام 2009 أصبح 
البرملان األملــانــي )االتــحــادي(، وفي  ليندنر عضوًا في 
نفس العام أصبح األمني العام للحزب الليبرالي. وفي 
لليبراليني  زعيما  فقط، أصبح  والثاثني  الرابعة  سن 
بــعــد فــشــل الــحــزب ألول مـــرة فــي تخطي حــاجــز الــــ%5 

الذي يمكنه من دخول البرملان في عام 2013.
ــتــــشــــارات  كــــذلــــك أســـــس شــــركــــة مــتــخــصــصــة فــــي االســ
األعمال   تجربته في مجال 

ّ
أن العامة. غير  بالعاقات 

لــم تكن نــاجــحــة، فعاشق الــســيــارات، مــا لبث أن جعل 
يحيي  أن  اســتــطــاع  إذ  األول،  نــشــاطــه  الــســيــاســة  مـــن 
الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تراجع في الساحة 
السياسية األملانية، وهو ما تجلى في انتخابات 2013.

الــذي يريد  الــوزيــر األربعيني   هــذا 
ّ
أن ويــرى مراقبون 

يــفــرض رأيــه  أن  اإلنــفــاق، يمكن  فــي  التصدي لإمعان 

على بقية دول أوروبا، كما حدث في السابق مع وزير 
املــالــيــة وولــفــغــانــغ شــوبــل مــع الــيــونــان فــي فــتــرة أزمــة 

الدين اليونانية.
ونقلت إذاعة فرنسا الدولية مؤخرًا، عن خبير بكواليس 
ليندنر يشكل  أن  بروكسيل،  في  األوروبــيــة  املفوضية 
موضوع انشغال لباريس، حيث يسود االعتقاد بأنه 
اقتصادي  إنعاش  بتبني مخطط  إقناعه  الصعب  من 
باالتحاد األوروبي. إذ يقارنونه بوزير املالية األملاني 
أولف شولتز، الذي تحمل مسؤولية املالية في حكومة 
الــتــوازنــات  أنجيا ميركيل، والـــذي رغــم حــرصــه على 
 في الصيف املاضي بمخطط إنعاش 

َ
ه قبل

ّ
املالية، لكن

بقيمة 750 مليار يورو، الذي جرى تمويله عبر الدين 
واملــســاعــدات. وقــد قــال عنه صــاحــب جــائــزة نــوبــل في 
فــي مقابل  استغليتز  األمــيــركــي جــوزيــف  االقــتــصــاد، 
ــه 

ّ
نــشــرتــه الــيــومــيــة الــواســعــة االنــتــشــار die Zeit، إن

»يمثل خطرًا مميتا ألوروبا، أفدح من روسيا«.
لــم يــتــردد ليندنر فــي إثـــارة مــخــاوف بــلــدان أوروبــيــة، 
ــارة، فــقــد صــرح  ــقــ خـــاصـــة تــلــك الـــواقـــعـــة فـــي جـــنـــوب الــ
 »أملــانــيــا يجب أن تضمن االســتــقــرار في 

ّ
قبل أيــام بــأن

مــواجــهــة الــتــضــخــم«، مـــشـــددًا عــلــى ضـــــرورة التشبث 
بقواعد »ماستريخت«، التي تقضي بحصر العجز في 

املوازنة في %3.
فــفــي الــســابــع مــن فــبــرايــر/ شــبــاط مــن عـــام 1992، في 
بـــلـــدة مــاســتــريــخــت الــهــولــنــديــة الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود 
مـــع بــلــجــيــكــا، وقـــعـــت اثــنــتــا عـــشـــرة دولـــــة عـــضـــوة في 
»االتحاد  معاهدة  األوروبية«  االقتصادية  »املجموعة 
األوروبــــــي«، الـــذي بـــدأ فــي الــتــوســع والــتــطــور بعدها، 
ــي الحكومات بإبقاء  قــانــون االتــحــاد األوروبــ ُيــلــزم  إذ 
الــعــجــز فــي مــيــزانــيــاتــهــا دون 3% مــن الــنــاتــج املحلي 
الناتج املحلي  الــعــام دون 60% مــن  اإلجمالي والــديــن 
اإلجمالي لحماية استقرار عملة اليورو املوحدة التي 

تستخدمها 19 من دول التكتل وعددها 27 دولة.
فرنسا التي ستتولى رئاسة االتحاد في الستة أشهر 
األولى من العام املقبل قلقة رغم التصريحات املطمئنة 
 أملانيا يجب أن تلعب 

ّ
التي يطلقها ليندنر، إذ اعتبر أن

التي  بلدان مثل هولندا  الــنــزاع بني  في  الوسيط  دور 
تــدعــو إلــى نــوع مــن الــصــرامــة املــالــيــة وبــني بــلــدان مثل 

إيطاليا التي تتطلع إلى قواعد مرنة.

الدوالر يقترب 
من 1800 ريال في

السوق السوداء

من  أفــدح  ــا  ألوروب مميتًا  خطرًا  »يمثل 
االقتصاد  خبير  وصف  هكذا  روسيا«... 
األميركي جوزيف استغليتز، الحاصل على 
الجديد  األلماني  المالية  جائزة نوبل، وزير 
القارة  تتخوف  الــذي  ليندنر،  كريستيان 

العجوز من سياساته المالية المتشددة

اليمنيين  الصرافين  جمعية  أعلنت 
تعليق  الجمعة،  مساء  عدن،  في 
األعمال في كافة منشآت وشركات 
المالي  التحويل  وشبكات  الصرافة 
المحلية، حتى يوم غد االثنين لمدة 
انهيار  استمرار  على  احتجاجًا  يومين، 
العمالت  ــام  أمـ ــال  ــري ال صــرف  سعر 
اليمن  فــي  الــحــرب  وقبل  األجنبية. 
عام 2015، كان متوسط سعر الدوالر 
من  حاليًا  يقترب  لكنه  ريـــاًال،   215
أضحت  حتى  ريــال،   1800 مستوى 
وأصحاب  التجار  من  واسعة  شرائح 
في  الريال  قبول  يرفضون  العقارات 

تعامالتهم.
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