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لبنان بال كهرباء وال مياه
بيروت ـ العربي الجديد

يــــتــــجــــه لـــــبـــــنـــــان نـــــحـــــو الـــعـــتـــمـــة 
بخطوات متسارعة، حيث أعلنت 
مؤسسة كهرباء لبنان عن توقف 
كل من معملي الزهراني وديــر عمار لتوليد 
من  مخزونهما  نفاد  نتيجة  تباًعا  الكهرباء 
ــل، عــلــمــا أن هــذيــن املعملني  ــ مــــادة الـــغـــاز أويـ
ــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــي  يــنــتــجــان غــالــبــيــة الـــطـ
البالد. وأدت هذه األزمــة إلى خفض ساعات 
ــنـــاطـــق، مـــع ارتـــفـــاع  الــتــغــذيــة فـــي غــالــبــيــة املـ
ســاعــات التقنني إلــى أكــثــر مــن 19 ســاعــة في 
عدد كبير من املناطق. ويترافق ذلك مع شح 
في توافر الوقود، ما يدفع أصحاب املولدات 
الخاصة إلى زيادة ساعات التقنني بدورهم، 
ليقبع آالف اللبنانيني تحت العتمة الشاملة. 
وشــرحــت مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان فــي بيان 
توليد  محطتي  توقف  أسباب  الجمعة،  لها، 

الكهرباء عن العمل شمالي وجنوبي البالد. 
وقــالــت املــؤســســة فــي الــبــيــان: »تــعــذر تفريغ 
ناقلتني بحريتني محملتني بمادة الغاز أويل، 
بانتظار استكمال اإلجــراءات املصرفية لدى 
»توقف خدمة  املصارف األجنبية«. وأفادت بـ
الــزهــرانــي  وهــمــا  الــكــهــربــاء،  لتوليد  معملني 
)جــنــوب(، وديــر عمار )شــمــال(، نتيجة نفاد 
ــل«. وأضــافــت  ــ خزينهما مــن مــــادة الــغــاز أويـ
أنــه »إزاء اســتــمــرار هــذا الــوضــع الــخــارج عن 
لـــبـــنـــان، ســتــســتــمــر  كـــهـــربـــاء  مـــؤســـســـة  إرادة 
ــراءات االحــتــرازيــة  ــ املــؤســســة فــي اتــخــاذ اإلجــ
أكبر  على  للحفاظ  متواصل،  بشكل  الــالزمــة 
ــــى فـــي االســتــقــرار  ــدر مــمــكــن مـــن الــحــد األدنـ قـ
بــالــتــغــذيــة بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي ألطــــول فترة 
املحروقات  خزين  مع  يتجانس  بما  ممكنة، 

املتبقي لديها«. 
بـــدورهـــا، أعــلــنــت »املــصــلــحــة الــوطــنــيــة لنهر 
ــة لــــــــــوزارة الــــطــــاقــــة فــي  ــعـ ــابـ ــتـ ــانـــي« الـ ــطـ ــيـ ــلـ الـ

الطاقة  توليد  معامل  توقف  الجمعة،  بــيــان، 
الــكــهــرومــائــيــة الــتــابــعــة لــهــا عــن الــعــمــل جــراء 
نــقــص الـــوقـــود. كــــذا، أعــلــنــت شــركــة »كــهــربــاء 
زحلة«، في بيان، أنه »من أجل الحفاظ على 
اســـتـــمـــراريـــة الـــكـــهـــربـــاء ألكـــثـــر مـــن 300 ألــف 
بقاعية،  بلدة  شخص في مدينة زحلة، و16 
وبـــعـــد صـــفـــر تـــغـــذيـــة مــــن مـــؤســـســـة كــهــربــاء 
لــبــنــان، لــجــأنــا مــكــرهــني إلـــى قــطــع الــتــيــار عن 
ــارة الــعــامــة مــنــذ أســـبـــوع وعـــن أصــحــاب  ــ اإلنــ
املصانع واملحطات الخاصة، الجمعة، وحتى 
إشــــعــــار آخــــــــر«، داعــــيــــة »جـــمـــيـــع املــشــتــركــني 
للتخفيف من استهالك الطاقة كي ال نضطر 
ــكـــســـت أزمــــة  ــعـ ــى الــــلــــجــــوء لـــلـــتـــقـــنـــني«. وانـ ــ إلــ
الــكــهــربــاء عــلــى تــوفــيــر املــيــاه مــبــاشــرة، حيث 
قالت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، 
الكهرباء عن  قطع  تم  »وبعدما  أنــه  الجمعة، 
منشآتنا كافة ومحطات إنتاج وتوزيع املياه 
الكبرى، وعدم تأمني التيار الكهربائي حتى 

عبر خــطــوط الــخــدمــات الــعــامــة، وبسبب قلة 
مخزون املازوت املتوافر لديها، فإنها ستبدأ 
بتقنني توزيع املياه إلى الحدود الدنيا، علما 
أن هــذه الكميات املتوافرة ال تكفي إال لفترة 
منشآتها  كل  بعدها  ستتوقف  جــدا  قصيرة 
ومحطاتها عن ضخ وتوزيع املياه«. ولفتت 
إلى أن االنقطاع طاول أيضا محطات الصرف 
الصحي التي تديرها في نطاق صالحياتها.
ــذا، أعــلــنــت مــؤســســة لــبــنــان الــشــمــالــي، في  كــ
بيان، أنها »ستضطر آسفة إلــى إعــالن حال 
الـــطـــوارئ الــقــصــوى وتــطــبــيــق بــرامــج تقنني 
تطاول عملية ضخ وتوزيع املياه في املناطق 
الــســكــنــيــة فـــي مــحــافــظــتــي الــشــمــال وعـــكـــار«. 
وهذه املشكلة ليست الوحيدة، إذ استكملت 
الجمعة،  انهيارها،  مسار  اللبنانية  الليرة 
ــام الـــــدوالر في  مسجلة أكــثــر مــن 19 ألــفــا أمــ
الصيدليات  السوداء، وسط إضــراب  السوق 

وامتداد الطوابير أمام محطات الوقود.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

أنهت شركة »ديلويت« اإلنكليزية مراجعة حسابات 
مصرف ليبيا املركزي بشقيه في طرابلس والبيضاء 
تحت إشراف بعثة األمم املتحدة. وأكد تقرير الشركة 
أن احتياطيات النقد األجنبي في ليبيا لم تنخفض 
منذ كانون األول/ ديسمبر 2014 سوى بنسبة 8 في 
الــتــقــريــر أن تسهيالت الــســحــب على  املــائــة. وأوضــــح 
املكشوف واقتران ذلك بعمليات طباعة الدينار بشكل 
العملة  الضغط على سعر صــرف  في  سريع، تسببا 
املحلية، مما أدى في النهاية إلى هبوط قيمة الدينار 

في   300 مــن  بأكثر  األمــيــركــي  الــــدوالر  مقابل  الليبي 
املائة مند مطلع العام الحالي. وتراهن األمم املتحدة 
عــلــى أن تــكــون هـــذه الــعــمــلــيــة الــرقــابــيــة خــطــوة أولــى 

لتوحيد املصرف املركزي املنقسم منذ عام 2014.
وأحال املبعوث الخاص لألمني العام ورئيس بعثة 
األمم املتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، رسميا 
التقارير النهائية الخاصة باملراجعة املالية الدولية 
إلى املجلس الرئاسي ورئيسي فرعي مصرف ليبيا 

املركزي.
ودعــا التقرير إلى توحيد مصرف ليبيا املركزي في 
طــرابــلــس والــبــيــضــاء، الفــتــا إلـــى أن انــقــســام املــصــرف 

يــتــســبــب فـــي تــعــقــيــد إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى الــنــقــد 
 عــن 

ً
ــقــــدي، فــــضــــال ــنــ ــبــــي، وعـــرقـــلـــة اإلصــــــــالح الــ ــنــ األجــ

تقويضه لنزاهة املصارف التجارية والرقابة عليها. 
وأشــــار إلـــى انــعــكــاس االنــقــســام عــلــى غــيــاب امليزانية 
ــدة، وتــــراكــــم الــــديــــون عـــلـــى كــــل مــــن املــصــرفــني  ــ ــــوحـ املـ

املركزيني لتمويل الحكومات السابقة املتعاقبة.
وأكـــــد املــســتــشــار االقـــتـــصـــادي فـــي حــكــومــة الـــوحـــدة 
الوطنية علي الصلح في حديث مع »العربي الجديد« 
العام  الـــرأي  أمــام  بكامله  التقرير  على ضـــرورة نشر 
كونه عبارة عن كشف حساب حول استخدامات النقد 
اعتمادات  بينها  من  خــالل سنوات سابقة،  األجنبي 

 .2014 سنة  خــالل  دوالر  مليار   35 بقيمة  مستندية 
واستشهد بتقارير ديوان املحاسبة بشأن الهدر في 
العام  الــديــن  فــاق  فيما  األجــنــبــي،  النقد  احتياطيات 

الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة 260 في املائة.
وقـــال املــحــلــل املــالــي سليمان الــشــحــومــي لـــ »الــعــربــي 
لتوحيد  يــؤســس  أن  التقرير يجب  هــذا  إن  الــجــديــد« 
الــعــمــل  املــــركــــزي وعــمــلــيــاتــه وعــــــودة  إدارة املـــصـــرف 
املحلية  املقاصة  وفتح  املتخصصة  الفنية  باللجان 
وإعــــــادة ضــبــط الــنــظــام املــصــرفــي الــقــائــم والــتــنــظــيــم 
الشامل للقطاع بما يخلق االستقرار النقدي ويحفز 

على تنمية االقتصاد الليبي.

انقسام »المركزي« الليبي يهبط بسعر الدينار %300

انتعاش اقتصاد بريطانيا 
يتباطأ 

تباطأ بشدة انتعاش القتصاد 
بريطانيا، بدأ بعد رفع إجراءات 
العزل العام، في مايو/ أيار على 
الرغم من تخفيف أكبر لقواعد 

التباعد االجتماعي وفقا لبيانات 
رسمية كشفت أيضا تضرر 

شركات صناعة السيارات في 

البالد جراء نقص عاملي للرقائق. 
وقال مكتب اإلحصاءات الوطنية إن 
الناتج املحلي اإلجمالي نما 0.8 في 
املائة على أساس شهري، ليسجل 
وتيرة أسرع بكثير مما كان عليه 
بشكل تقليدي قبل الجائحة، لكنه 
مثل انخفاضا مقارنة مع ارتفاع 
اثنني في املائة في أبريل/ نيسان.

الضريبة على الشركات 
متعددة الجنسيات

ناقش وزراء مال دول مجموعة 
العشرين الجمعة في مدينة 

البندقية إصالح النظام الضريبي 
للشركات متعددة الجنسيات 

بهدف وضع حد للمالذات 
واإلغراق الضريبي، عبر فرض 

رسوم ال تقل عن 15 في املائة على 
األرباح. وبرئاسة إيطاليا، التقى 

وزراء املال في أغنى 19 دولة في 
العالم واالتحاد األوروبي حضوريا 

للمرة األولى منذ اجتماع شباط/
فبراير 2020 في الرياض في 

بدايات جائحة كوفيد-19. 

تدفق نحو صناديق الدخل 
الثابت 

كشفت أحدث إحصاءات لتدفقات 
الصناديق من بنك أوف أميركا 
الجمعة أن املستثمرين واصلوا 

ضخ املزيد من النقد في صناديق 
أدوات الدخل الثابت. وقال بنك 

االستثمار األميركي استنادا إلى 
بيانات إي.بي.إف.آر إن صناديق 

السندات استقطبت تدفقات بقيمة 
18.4 مليار دوالر في األسبوع 

نتهي يوم األربعاء، وهي أعلى 
ُ
امل

تدفقات منذ فبراير/ شباط.

خطوات بعد خفض تصنيف 
تونس

قال محافظ البنك املركزي في 
تونس مروان العباسي الجمعة 

إن خفض وكالة فيتش تصنيف 
ديون البلد »خبر سيئ«، وهو ناجم 

عن عدم االستقرار السياسي، 
ودعا إلى قرارات حكومية واضحة 
بشان إصالحات الدعم واألجور. 
وخفضت وكالة فيتش تصنيف 

تونس إلى ) -B ( من ) B ( مع نظرة 
مستقبلية سلبية. 

الصين تنتقد عقوبات 
الواليات المتحدة

انتقدت الحكومة الصينية الجمعة 
التحركات األميركية الجديدة 

للحد من الوصول إلى األسواق 
املالية األميركية، وقالت إنها 

ستحمي الشركات الصينية، 
لكنها لم تعط أي مؤشر على 

انتقام محتمل. وأزال مؤشرا إس 
أند بي داو جونز وفوتسي راسل 
املزيد من الشركات الصينية من 

مؤشراتهما. واتهم املتحدث باسم 
وزارة الخارجية، وانغ وينبني.

أخبار

دعم الدول 
الفقيرة

أعلن أربعة وزراء مالية أفارقة أنه يجب على الدول الثرية أن تعيد تخصيص ما ال يقل عن 30 مليار دوالر من أموال جديدة من صندوق النقد الدولي 
إلــى زعماء مجموعة  املــنــاخ. وفــي خطاب مفتوح  كــورونــا وتغير  الــقــارة في مكافحة تأثيرات جائحة فيروس  بلدان  أفريقيا ملساعدة  الستثمارات في 
العشرين لالقتصادات الكبرى، حث وزراء املالية في غانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج ونيجيريا أيضا الدول الثرية على زيادة الدعم 
لحمالت التطعيم من كوفيد-19 في الدول األشد فقرا. وقال الوزراء في بيانهم الجمعة إن »الحاجة ملحة اآلن في تسريع صرف حقوق السحب الخاصة 

من الصندوق لتحاشي تحول أزمة السيولة الحالية في األسواق الناشئة إلى أزمة إعسار«.

اقتصاد
Saturday 10 July 2021
السبت 10 يوليو/ تموز 2021 م  30  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2504  السنة السابعة

)إيفيوك إيتانغ/ فرانس برس(
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السنوي  االنخفاض  نسبة 
الجزائرية  العملة  لقيمة 
ــال األعـــوام  ــار(، خ ــن ــدي )ال
مقارنة  المقبلة  الثاثة 
ــة،  ــي ــب ــن بـــالـــعـــمـــات األج
للتوقعات  وفقًا  وذلــك 
موازنة  فــي  الحكومية 

عام 2021

تحقيق

مطالب باالبتعاد عن 
استيراد سلع كمالية خالل 

الفترة المقبلة

مخاوف من نفاد 
االحتياطي النقدي 

األجنبي بسبب الفيروس

الجزائر ـ حمزة كحال

مساء  الجزائرية،  الرئاسة  أعلنت 
ــة الـــحـــكـــومـــة  ــلـ ــيـ ــكـ األربـــــــــعـــــــــاء، تـــشـ
الـــجـــديـــدة بــرئــاســة أيـــمـــن بـــن عبد 
الـــرحـــمـــان، وهــــي الــثــالــثــة فـــي عــهــد الــرئــيــس 
ــيـــد تــــبــــون. والـــــافـــــت فــي  ــبـــد املـــجـ الــــجــــديــــد عـ
قلصت  الــتــي  الــجــديــدة،  الحكومية  التشكيلة 
إلـــى 34 وزارة، تولي   39 مــن  الــــــوزارات  فــيــهــا 
ــن عـــبـــد الـــرحـــمـــان  رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة أيـــمـــن بــ
يــنــايــر/  مـــنـــذ  ــقـــودهـــا  يـ الـــتـــي  املـــالـــيـــة،  وزارة 
كــانــون الــثــانــي 2020، فــي ســابــقــة هــي األولـــى 
مــن نوعها فــي تــاريــخ الــجــزائــر.  واعتبر عدد 
الــخــطــوة تترجم حرص  أن هــذه  مــن املحللني 
تـــبـــون عـــلـــى إحـــــــداث إصــــاحــــات اقــتــصــاديــة 
عميقة، ومواجهة األزمات املالية التي تعصف 
ــتـــي الــســيــولــة وتـــهـــاوي  بـــالـــبـــاد، خـــاصـــة أزمـ
الدينار. فيما تعتبر أزمة البطالة خاصة لدى 
على  كورونا  فيروس  وتداعيات  الشباب  فئة 
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة وعــلــى تــمــدد الــفــقــر، 
الحكومة  ستواجه  الــتــي  امللّحة  القضايا  مــن 
الجديدة، وسط مطالبة شعبية بإيجاد حلول 

سريعة لها.

تركة ثقيلة
تركة  الــجــديــدة  الــجــزائــريــة  الحكومة  وتنتظر 
ــة مـــزدوجـــة  ــ اقــتــصــاديــة ثــقــيــلــة، فــاقــمــتــهــا أزمـ
لفيروس كورونا وانهيار أسعار النفط، دفعت 
بــالــســلــطــات الــجــزائــريــة إلـــى تقليص اإلنــفــاق 
الــحــكــومــي، بــواقــع الــنــصــف تــقــريــبــا وتجميد 
مـــشـــاريـــع فـــي عــــدة قـــطـــاعـــات. ويـــــرى الــخــبــيــر 
االقــتــصــادي جــمــال نـــور الــديــن أن »الحكومة 
الجديدة تبدو ذات توجه اقتصادي، وهو ما 
تترجمه التركيبة، حيث أكثر من ثلثي الوزراء 

لديهم توجه تقني اقتصادي«.
ــتــــصــــادي، فـــي حــديــث  ويــضــيــف الــخــبــيــر االقــ
الجديدة،  »الحكومة  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
أيــمــن بن  الحكومة  رئــيــس  ووفـــق تصريحات 
ــان، ســـتـــواصـــل تــطــبــيــق بــرنــامــج  ــمـ عــبــد الـــرحـ
الــرئــيــس تـــبـــون، مـــا يــعــنــي مــواصــلــة تطبيق 
املــصــادق عليه  االقتصادي  اإلنــعــاش  برنامج 
لــيــس  اإلشــــكــــال  أن  إال   ،2020 مــنــتــصــف  فــــي 

فــي الــبــرنــامــج فــهــو مــعــلــوم لـــدى الــجــمــيــع، بل 
اإلشـــكـــال فــي تــمــويــل مــخــطــط عــمــل الحكومة 
الجديدة، من أين ستأتي باألموال في ظل شح 
املقبلة  املالية؟«. كما ستجد الحكومة  املــوارد 
نفسها في مواجهة بطالة متفاقمة، إذ تشير 
فقدت  الباد  أن  إلى  بيانات رسمية جزائرية 

نحو نصف مليون وظيفة بسبب الجائحة.
ــتـــدت آثــــار األزمـــــة لــتــطــاول أســـعـــار املــــواد  وامـ
ــا، وســـتـــكـــون  ــهــ ــتــــافــ االســـتـــهـــاكـــيـــة عـــلـــى اخــ
الحكومة أمام رهان إطفاء لهيب األسعار التي 
اشــتــدت وطــأتــهــا منذ أشــهــر، وخــصــوصــا مع 
حلول شهر رمضان املاضي، وتدهورت معها 

القدرة الشرائية.

أزمة العملة
ولم تسلم العملة الجزائرية من تبعات األزمة، 
إذ بلغت مستويات قياسية من االنهيار أمام 
ــانـــون املـــوازنـــة  ــــدوالر والــــيــــورو. ويـــتـــوقـــع قـ ــ الـ
مــتــوســط سعر  يــبــلــغ  أن  لــعــام 2021،  الــعــامــة 
دينارا  لكل دوالر، و149  ديــنــارا   142 الصرف 
الجزائر  بنك  بيانات  2022. وحــســب  عــام  فــي 

املــركــزي، بلغ سعر صــرف الــديــنــار فــي مطلع 
ــتـــوى 134  ــسـ يــــونــــيــــو/ حـــــزيـــــران املـــــاضـــــي، مـ
مــقــابــل الـــــدوالر و160 مــقــابــل الـــيـــورو. ويـــرى 
رئيس  »لــجــوء  أن  نبيل جمعة  املــالــي  الخبير 
واملالية  الحكومة  قــيــادة  إلعــطــاء  الجمهورية 
لوزير واحد هو أيمن بن عبد الرحمان، يعني 
أن الــرئــيــس يــدعــم مــقــاربــة بــن عــبــد الــرحــمــان 

وزارة  بــإعــادة هيكلة  بــدأت  التي  اإلصاحية، 
املالية، وتعديل السياسة النقدية والتمويلية 
ملوازنة الدولة، التي اعتمدها رئيس الحكومة 

الجديد املبنية على االستدانة الداخلية«.
الجديد«،  »العربي  لـ وأضــاف جمعة، متحدثًا 
ــة لــعــبــد  ــيــ ــالــ أن »مــــنــــح قــــيــــادة الـــحـــكـــومـــة واملــ
الـــرحـــمـــان ســيــعــطــيــه إمــكــانــيــة الــتــنــســيــق بني 
مــخــتــلــف الـــــــوزارات وإحــــــداث الــتــنــاغــم فـــي ما 
السابق تغريد كل  بينها بعدما شاهدنا في 

وزير وحده، ما أربك عمل الحكومات«.

تغييرات واسعة
بــالــتــشــكــيــات، عصفت ريــاح  وفـــي مــا يتعلق 
الثانية في ظرف ستة أشهٍر،  للمرة  التغيير، 
ــال تـــبـــون محمد  ــ بــــــوزارة الــصــنــاعــة، حــيــث أقـ
باشا. وحسب معلومات تحوز عليها »العربي 
الجديد«، فإن اإلقالة تعود لسوء تسييره ملف 
اســتــيــراد الــســيــارات بــاإلضــافــة إلـــى تسجيل 
التنقل  يتعلق بمصاريف  ما  في  إنفاق  ســوء 

واإليواء والطعام.
وعوض محمد باشا تم تعيني محمد زغدار، 

األســتــاذ فــي الــعــلــوم االقــتــصــاديــة فــي جامعة 
الـــجـــزائـــر ورئـــيـــس لــجــنــة املــالــيــة فـــي الــبــرملــان 
الــجــزائــري ســابــقــا، عــن حـــزب جبهة التحرير 
التي  املــيــاه والعطش  أزمــة  الــوطــنــي. وعّجلت 
ضـــربـــت الـــجـــزائـــر مــنــذ أشـــهـــٍر، بـــذهـــاب وزيـــر 
عني في شهر 

ُ
امل املــوارد املائية كمال ميهوبي 

فــبــرايــر/ شــبــاط املــنــصــرم، الـــذي تــم استبداله 
لتوزيع  إدارة شركة »سيال«  برئيس مجلس 

املياه في العاصمة كمال حسني.
ولـــحـــقـــت الـــتـــغـــيـــيـــرات أيــــضــــًا بـــقـــطـــاع الــعــمــل 
والــضــمــان االجــتــمــاعــي، بــعــد إقــالــة الهاشمي 
ــلــــى حــــركــــة مــجــتــمــع  جــــعــــبــــوب املــــحــــســــوب عــ
السلم )التيار اإلخــوانــي(، بعد رفــض الحركة 
املــشــاركــة فــي الحكومة الــجــديــدة، وتــم تعيني 
ــو املــديــر  عــبــد الـــرحـــمـــان لــحــفــايــة مـــكـــانـــه، وهــ
العام لصندوق الضمان االجتماعي )التغطية 

الصحية(.
قطاع السياحة هو اآلخر ال يعرف االستقرار 
منذ وصــول تبون، فبعد أقــل من 6 أشهٍر من 
تعيني محمد بوغازي على رأس القطاع، قرر 
لــلــوزارة ذاتها  الــعــام  بــاألمــني  تبون استبداله 
ياسني حمادي، الذي تدرج في مناصب إدارية 
داخــل وزارة السياحة. كما تم تعيني عتو بن 
زيان، األستاذ في العلوم الطبية والباحث في 
االنتقال  وزارة  رأس  على  املتجددة،  الطاقات 
الطاقوي خلفا لشمس الدين شيتور، األستاذ 

الجامعي في الطاقات التقليدية.
وعني الرئيس عبد املجيد تبون وزير التجارة 
الــخــارجــيــة ســابــقــا عــيــســى بـــكـــاي عــلــى رأس 
قطاع النقل، الذي كان يترأسه وزير األشغال 
الــعــامــة كــمــال نــاصــري بــالــنــيــابــة، مــنــذ مطلع 
السنة، بعد إقالة الوزير األسبق لزهر هاني، 
ــاد تــتــعــلــق  ــقــــاب تــفــجــيــر فــضــيــحــة فـــسـ فــــي أعــ
بصفقات أبرمتها الخطوط الجوية الجزائرية 

دون استشارة الحكومة.
ــة مــحــمــد  ــاقـ ــطـ وفـــــي املــــقــــابــــل، حـــافـــظ وزيــــــر الـ
عرقاب، باإلضافة لوزير األشغال العامة كمال 
نـــاصـــري، والــســكــن مــحــمــد بــلــعــريــبــي، ووزيـــر 
الـــفـــاحـــة عــبــد الــحــمــيــد حـــمـــدانـــي، والــرقــمــنــة 

واإلحصاء حسان شرحبيل، على مناصبهم.
وعكس كل التوقعات، نجح وزير التجارة كمال 
رزيق في االحتفاظ بمقعده في حكومة أيمن 
بن عبد الرحمان، رغم فشله في تسيير قطاعه 
ــات، مــنــهــا أزمــــة الحليب  ــ الــــذي شــهــد عـــدة أزمـ
املتكررة ونــدرة مــواد واسعة االستهاك عند 
ــا، بـــاإلضـــافـــة النـــفـــات  ــ ــــورونـ بــــدايــــة تــفــشــي كـ

األسعار في األسواق الجزائرية.
وكـــان الــرئــيــس الــجــزائــري عــبــد املــجــيــد تبون 
قــد كلف فــي األســبــوع املنصرم أيمن بــن عبد 
ــر املـــالـــيـــة، بــتــشــكــيــل حــكــومــة  ــ الــــرحــــمــــان، وزيــ

ــاور مــــع األحــــــــــزاب الــتــي  ــشــ ــتــ ــد الــ ــعـ جــــديــــدة بـ
الجديد،  البرملان  في  املقاعد  غالبية  حصدت 
فــي 12  التي جــرت  البرملانية  االنتخابات  فــي 

يونيو املنصرم.
وســيــكــون وزيــــر املــالــيــة ومــديــر بــنــك الــجــزائــر 
الـــســـابـــق أمـــــام تـــحـــدي الــتــوفــيــق بـــني الــطــابــع 
الـــتـــكـــنـــوقـــراطـــي لـــحـــكـــومـــتـــه وبــــــني الـــشـــراكـــة 
تــبــون على  الــرئــيــس  الــتــي أضــفــاهــا  الشكلية 
في  الفائزين  السياسيني  حلفائه  مــع  املشهد 
االنتخابات التشريعية األخيرة. فهو مطالب 
بإيجاد التوافق واالنسجام بني األسماء التي 
األســمــاء  وبـــني  التقنية،  للقطاعات  اخــتــارهــا 
واملقدرة  السياسية  األحـــزاب  التي جــاءت من 

بثمانية وزراء. حكومة 
الجزائر الجديدة

تواجه الحكومة الجزائرية الجديدة تحديات اقتصادية شائكة، تبدأ بأزمة السيولة والعملة، 
وال تنتهي عند حدود ارتفاع مؤشرات بطالة الشباب. وجاءت التشكيلة الحكومية متوائمة 

مع التحديات، حيث تغلب على الوزراء النزعة االقتصادية والتخصصية
تكنوقراط في رئاسة الحكومة

الرحمان،  عبد  بن  أيمن  املالية،  ووزيـــر  الجديد  الحكومة  رئيس  يعتبر 
تكنوقراط لم ينتم إلى أّي حزب سياسي ولم يسّجل له أّي ميل سياسي 
أو أيديولوجي معني، وتفرغ طيلة مساره املهني في مناصب قطاع املالية، 
بحكم دراسته القانون واملالية، وتخرجه من املدرسة الوطنية لإلدارة، التي 
الرسمية  التي توّجه إلى املؤسسات  الكوادر  الخزان األول إلنتاج  تمثل 

للدولة، ومنها تخرج معظم املسؤولني، وعلى رأسهم الرئيس تبون.
على  إذ شغل  التسعينيات،  مطلع  املالية  وزارة  في  املهني  مساره  بــدأ 
للمالية،  الــعــامــة  املفتشية  مستوى  على  مــالــي  مفتش  منصب  الــتــوالــي 

وأصبح مفتشًا عامًا للمالية، ثم تولى منصب نائب مدير للرقابة على 
ذلك  بعد  الرحمان  تم تعيني بن عبد  للمالية.  العامة  املفتشية  مستوى 
رئيس قسم مراقبة في بنك الجزائر املركزي ثم محافظًا للبنك، وعّينه 
الرئيس تبون وزيرًا للمالية خلفًا لعبد الرحمن راويــة. ومن أكبر املهام 
والضرائب،  الجمارك  قطاعي  رقمنة  املالية  قطاع  في  إليه  أسندت  التي 
كــورونــا،  عــن جائحة  الناجمة  الــتــداعــيــات  مــع  للتعامل  وإعــــداد مخطط 
أطــلــق برنامجًا وطنيًا ضخمًا  الــقــطــاع،  ــيــه مسؤولية 

ّ
تــول فــتــرة  وخـــال 

لتعميم الصيرفة اإلسامية بمختلف البنوك العمومية.

توفير 
الوظائف من 
أبرز القضايا 
الملحة في 
الجزائر )رياض 
كرامدي/ 
فرانس برس(

عمان ـ زيد الدبيسية

غالبية  األردنــيــة  الحكومة  تــوجــه 
الفترة  خــال  التنموية  برامجها 
الـــحـــالـــيـــة لــلــحــد مــــن االرتـــفـــاعـــات 
الــكــبــيــرة لــنــســبــتــي الــفــقــر والـــبـــطـــالـــة، الــلــتــني 
في  مسبوقة،  غير  قياسية  مستويات  بلغتا 
ــداد الــداخــلــني إلى  ــزداد فيه أعـ الــوقــت الـــذي تـ
سوق العمل وتفاقم تداعيات جائحة كورونا 
وما نجم عنها من تسريح أكثر من 140 ألف 

عامل في مختلف القطاعات.
وتــتــوقــع مــؤســســات دولــيــة مــن بينها البنك 
الــــدولــــي أن تـــزيـــد نــســبــة الـــفـــقـــر عــــن 27 فــي 
املـــائـــة وأن تـــتـــجـــاوز الــبــطــالــة 25 فـــي املــائــة 
تواصل  وأن  املقبلة،  القليلة  السنوات  خــال 
ــــي ضـــوء  ــات املـــعـــيـــشـــة االنــــــحــــــدار فـ ــويـ ــتـ ــسـ مـ
ارتفاعات األسعار وخاصة املواد األساسية.

ــال رئــيــس الــــــوزراء بــشــر الــخــصــاونــة إن  وقــ
الحكومة أوشــكــت على االنــتــهــاء مــن وضع 
خـــطـــة اقـــتـــصـــاديـــة وســـتـــكـــون جــــاهــــزة قــبــل 
برنامجا  وتتضمن  الــجــاري  الشهر  نهاية 
تنفيذيا على مدى 24 شهرا ضمن أولويات 
محددة وأطــر زمنية واضحة. وقــال مصدر 

تركز  الخطة  إن  الجديد«  »العربي  لـ مطلع 
املطلوب  االقتصادي  التعافي  إحــداث  على 
مـــن كــــورونــــا، والـــحـــد مـــن مــشــكــلــتــي الــفــقــر 
والبطالة والتركيز على سياسات التشغيل 
ومساعدة الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل.

ــــدت  ــة، فـــقـــد رصـ ــيــ ــمــ ــانــــات رســ ــيــ وبـــحـــســـب بــ
أولــويــات عملها لألعوام  الحكومة في خطة 
دوالر  ــيـــار  ــلـ مـ  2.5 حــــوالــــي   )2024-2021(
ضمن  وذلــك  الفقر  ومكافحة  التشغيل  لدعم 
الــبــرنــامــج الــتــنــفــيــذي الــتــأشــيــري ألولـــويـــات 
عمل الحكومة التي تبلغ قيمته حوالي 10.7 

مليارات دوالر.
ويــــركــــز الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــتـــأشـــيـــري 
ــيـــاســـات وبـــرامـــج  لــلــحــكــومــة عـــلـــى تــبــنــي سـ
التشغيل  فــرص  زيــادة  ومشاريع من شأنها 
وتـــــمـــــكـــــني الـــــعـــــمـــــالـــــة املـــــحـــــلـــــيـــــة، وتــــطــــويــــر 
قــدراتــهــا مــن خـــال بــرامــج الــتــمــكــني وتعزيز 
وربطها  والتقني  املهني  الــتــدريــب  منظومة 

باحتياجات السوقني املحلي والخارجي.
ــا لــتــحــفــيــز ســـوق  ويــــوجــــه الـــبـــرنـــامـــج أيــــضــ
ــي فــي الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة  ــ الــعــمــل األردنـ
ــمــــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــات  الــــــواعــــــدة وإعــــــــــداد األنــــظــ
لارتقاء بمنظومة التدريب والتعليم املهني 
والتقني وحوكمة إصدار مزاولة املهنة لرفد 
ومؤهلني  مصنفني  بخريجني  العمل  ســوق 
بمهارات فنية عالية ودعم مشاريع التدريب 

لغايات التشغيل واستدامة العمل.
ــال املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لـــــــــوزارة الــعــمــل  ــ ــ وقـ

األردنــيــة محمد الــزيــود، إن ارتــفــاع البطالة 
املــتــعــاقــبــة ويتم  الــحــكــومــات  تــــؤرق  مشكلة 
ــتـــي تــســتــهــدف  حـــالـــيـــًا تــكــثــيــف الـــجـــهـــود الـ
الحد منها، ال سيما مع اآلثــار الناتجة عن 

جائحة كورونا.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــحــكــومــة  وأضـــــاف لـــ
العمالة  العمل وإحــال  لتنظيم ســوق  تعمل 
املحلية مكان الوافدة، من خال منح العمال 
األجانب فرصة لتصويب األوضاع وتسفير 
املــخــالــفــني مــنــهــم وتــقــديــم حـــوافـــز لــهــم لــهــذه 
وزارة  فــي  السابق  املستشار  الــغــايــة. وشـــرح 
الرطروط  التنمية االجتماعية األردنية فواز 
»العربي الجديد«، أن الحكومة  في تصريح لـ
أصــبــحــت الـــيـــوم مــطــالــبــة أكــثــر مـــن أي وقــت 
بالعمل على وضــع معالجات ناجعة  مضى 
ملــشــكــلــة الــفــقــر الـــتـــي تـــؤكـــد كـــافـــة املـــؤشـــرات 
أنها ستشهد املــزيــد مــن االرتــفــاع هــذا العام 
واألعــوام الاحقة. ولفت إلى أن هذا االتجاه 
الــتــصــاعــدي لـــه عــــدة أســـبـــاب أهــمــهــا تــراجــع 
ــاد  ــتـــصـ ــل املـــســـتـــحـــدثـــة فــــي االقـ ــمـ ــعـ فــــــرص الـ
األردنــــــي وتـــراجـــع أداء مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
بسبب جــائــحــة كــورونــا وتــداعــيــاتــهــا وغــاء 

األسعار.
ــاف أن عــلــى الــحــكــومــة الــتــنــبــه ملخاطر  ــ وأضـ
املجتمعي  األمن  والبطالة على  الفقر  ارتفاع 
شريحة  على  النفسية  الضغوطات  وزيـــادة 
كبيرة من املواطنني وخاصة الواقعني تحت 
خط الفقر والعاطلني عن العمل. وأشــار إلى 
وغير  املباشرة  البرامج  على  التركيز  أهمية 
األوضـــاع  الــتــي تستهدف تحسني  املــبــاشــرة 

املعيشية ومحاولة الحد من نسبة الفقر.
وقــال إن املطلوب في هــذا الوقت هو توجيه 
ــررة لــلــشــرائــح  ــكــ ــتــ ــدات مــــبــــاشــــرة ومــ ــاعــ ــســ مــ
الـــفـــقـــيـــرة، إلعــانــتــهــا عــلــى تـــجـــاوز الـــظـــروف 
الــصــعــبــة الــتــي تــعــانــي مــنــهــا ووقــــف حـــاالت 
الــفــصــل التعسفي مــن الــعــمــل الـــذي يــقــوم به 

الخرطوم ـ هالة حمزة

أعــلــن تقرير أعـــده االتــحــاد األفــريــقــي ولجنة 
األمـــــــم املـــتـــحـــدة االقــــتــــصــــاديــــة ألفـــريـــقـــيـــا أن 
ــيــــة غـــيـــر املــــشــــروعــــة تــكــلــف  ــالــ الــــتــــدفــــقــــات املــ
مــلــيــارات دوالر سنويًا بسبب   5,4 الــســودان 
غسل األموال والتهرب الجمركي والضريبي 
ــتــــاعــــب فــــي فــــواتــــيــــر الـــــصـــــادر والــــــــوارد  والــ
وتـــحـــويـــل عــــائــــدات جـــرائـــم الـــفـــســـاد الــكــبــرى 
بــواســطــة مــوظــفــي الــدولــة إلـــى حــســابــات في 

الخارج.
وتوقع األمني العام السابق ملديرية الضرائب 
حــدوث  أحمد  الــقــادر محمد  عبد  السودانية 
املزيد من تدفقات األموال غير املشروعة إلى 
الــبــاد. وقــال لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن املبالغ 
األفريقي  االتحاد  تقرير  عنها  يتحدث  التي 
مبالغ فيها وال تستند إلى مصادر معلومات 
معتمدة. وأشار عبد القادر إلى انتشار تدفق 
ــوال غــيــر املــشــروعــة مـــن إيــــــرادات النفط  ــ األمــ
بــواســطــة شـــركـــات الــنــفــط واملـــقـــاولـــني الــذيــن 
ــل هــــؤالء  ــ ــن، و»كــ ــاطـ ــبـ يــعــمــلــون مــعــهــم فــــي الـ
معفيون من الضرائب الحالية ومن الضرائب 

 كــمــا تــنــص عــقــود 
ً
الــتــي ســتــفــرض مــســتــقــبــا

إنتاج البترول. وهــذا الخلل ال يــزال مستمرًا 
ــا وتــوقــيــعــهــا  ــ ــدادهـ ــ ــذه الـــعـــقـــود تــــم إعـ ــ ألن هـ
املؤسسات  عن  بعيدًا  النفط  وزارة  بواسطة 

املعنية بتفويض من وزارة املالية«.
ــود الـــحـــكـــومـــة االنـــتـــقـــالـــيـــة بـــرد  ــ ــــف وعــ ووصــ
األموال املنهوبة كافة باالستهاك السياسي، 
»فــقــد مــر عليها أكــثــر مــن عــامــني ولــم يحدث 
أي إصــاح في القطاع املالي أو الجمارك أو 

الضرائب«.
ــفـــت تــــقــــاريــــر املـــــراجـــــع الــــعــــام الـــقـــومـــي  وكـــشـ
ــنـــصـــرمـــة عــن  الــــســــودانــــي طـــيـــلـــة األعـــــــــوام املـ
ارتكاب عدد من الشركات الحكومية العاملة 
ــــي الــــصــــنــــاعــــات االســـتـــخـــراجـــيـــة عــمــلــيــات  فـ

فــســاد مــالــي وإداري وإجــــراء تــدفــقــات نقدية 
غــيــر قــانــونــيــة قــبــل إيــقــافــهــا ضــمــن الــشــركــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة األخــــــــــرى بـــــقـــــرار مـــــن املـــجـــلـــس 
بالنظام  اإلطــاحــة  عقب  االنتقالي  العسكري 
ــيــــس مـــنـــظـــمـــة الــشــفــافــيــة  الــــبــــائــــد. وقـــــــال رئــ
معظم  إن  مختار  الطيب  الــســودانــيــة  املــالــيــة 
الــتــدفــقــات املــالــيــة غــيــر املــشــروعــة مــصــدرهــا 
)الــشــركــات متعددة  الكبير  الــخــاص  الــقــطــاع 
القطاع  ومن  بالسودان(  العاملة  الجنسيات 
ــال األعــــمــــال  ــ ــ الــــخــــاص الـــصـــغـــيـــر )قــــطــــاع رجـ
 عن االنتشار الكبير للتهرب 

ً
والتجار( فضا

الضريبي والجمركي.
ورهن مختار في حديثه لـ »العربي الجديد« 
األمـــوال بتشكيل مفوضية مكافحة  هــذه  رد 
الفساد لتمكني الباد من التعامل بساسة مع 
املجتمع الدولي وتفعيل الرقابة عبر األجهزة 
الرقابية بتطبيق املــادة 12 من اتفاقية األمم 
الــفــســاد والــتــي تنص على  املــتــحــدة ملكافحة 
منع القطاع الخاص من املمارسات الفاسدة 
والسماح للحكومة بمراجعة أنشطة القطاع 
الخاص بدءًا بأعضاء مجلس اإلدارة وانتهاء 

بالفواتير املالية الصادرة عنه.

الرباط ـ مصطفى قماس

زيــادة  املغرب على  املواشي في  يراهن مربو 
الطلب عليها بمناسبة عيد األضحى املقبل، 
ــم الــتــي تــراجــعــت  ــهـ مـــن أجــــل تــعــظــيــم إيـــراداتـ
بسبب الجفاف الذي عرفته اململكة في العام 
املــاضــي، وانخفاض اإلقــبــال على الــشــراء في 
عيد االضحى املاضي بسبب انتشار كورونا.
الطلب على األضــاحــي  ارتــفــاع  املرتقب  ومــن 
فــي الــعــام الــحــالــي فــي ظــل تخفيف إجـــراءات 
املغاربة في شهر  املغتربني  كــورونــا وعــودة 
املواشي  مربي  حسب  املقبل،  تموز  يوليو/ 
في  الــحــوز  فــي منطقة  آيــت سعيد،  الحسني 

جهة مراكش آسفي.
آيــت سعيد، في حديث مع »العربي  ويعتبر 
الـــجـــديـــد«، أن الـــعـــرض ســيــكــون مــتــاحــًا في 
في  األضــحــى  عيد  بمناسبة  املناطق  جميع 
الذي  املــاضــي،  بالعام  مقارنة  الحالي،  العام 
أغلقت فيه األســواق األسبوعية في األريــاف 

وضواحي املدن.
وبـــــــدأت أســــعــــار األضــــاحــــي تــســتــحــوذ عــلــى 
أن ترتفع في  الــنــاس، حيث يتوقع  أحــاديــث 
في  األغنام  مربو  فيما يشرع  الحالي،  العام 
عيد  قبل  أشــهــر  أربــعــة  منذ  التسمني  عملية 
األضـــحـــى، مـــا يــضــطــرهــم الســتــعــمــال أعـــاف 

مركبة، ارتفعت أسعارها في األشهر األخيرة 
بفعل املدخات املستوردة.

ويــشــيــر مـــربـــي األغـــنـــام مــحــمــد الــبــشــعــيــري 
إلــــى أن املــتــســاقــطــات املــطــريــة املــهــمــة الــتــي 
عــرفــهــا املــغــرب فــي الــعــام الــحــالــي، ساهمت 
في توفير األعاف الطبيعية في العديد من 
املــنــاطــق املــعــروفــة بتربية األغــنــام واملــاعــز. 
ــه يــشــيــر إلــــى أن تــســمــني األضـــاحـــي  غــيــر أنــ
يحتاج ألعاف مركبة، تتشكل من مكونات 
ــــي زيـــــــــادة كــلــفــة  ــم فـ ــاهـ ــا يـــسـ ــ ــــوردة، مـ ــتـ ــ ــــسـ مـ
ــتــــاج، وبــالــتــالــي مـــن املــتــوقــع أن تــرتــفــع  اإلنــ

أسعار األضاحي في العالم الحالي. ويصل 
مــتــوســط ســعــر األضــحــيــة بــاملــغــرب إلـــى ما 
أن ســعــر بعض  غــيــر  بــني 200 و300 دوالر، 
األصــنــاف مثل »الــصــردي« قد يصل إلــى ما 

بني 400 و550 دوالرًا.
ــربــــون كــثــيــرا عــلــى إيــــــــرادات بيع  ويـــعـــول املــ
التقديرات  العيد، حيث تشير  في  األضاحي 
التي توفرها وزارة الفاحة والصيد البحري 
إلى أن املغاربة ينفقون 1.2 مليار دوالر من 
العيد، ما ينعش مالية املربني  أجل أضحية 

في األرياف.
ودأبـــــــت الـــــــــــوزارة، الـــتـــي تــســعــى إلـــــى تــأمــني 
الـــســـامـــة الــصــحــيــة لــلــمــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة، 
فــي األعــــوام األربــعــة األخـــيـــرة، عــلــى تسجيل 
وتـــرقـــيـــم األضـــــاحـــــي، حـــيـــث تـــتـــخـــذ تـــدابـــيـــر 
األدويــة  األعــاف واستخدام  بمراقبة  تتعلق 
الــبــيــطــريــة، ومــراقــبــة مــيــاه شـــرب األضــاحــي، 
وكذلك تنقات فضات الدجاج التي تتم عبر 

ترخيص مسبق تقدمه املصالح البيطرية.
ــك بـــعـــد اخــــضــــرار ألـــــــوان الــلــحــوم  ــ ويــــأتــــي ذلـ
وتعفنها قبل أربعة أعــوام، ما أغضب األسر 
األعــاف،  أن مربني تاعبوا في  بعدما تبني 
حــيــث مـــزجـــوا فــضــات الـــدجـــاج مــعــهــا، كما 
اســتــعــمــل بــعــضــهــم مــقــويــات مــحــفــزة للبناء 

العضلي والتسمني.

الفقر 
في األردن

توقعات بارتفاع أسعار األضاحي )فضل سينة/ 
فرانس برس(

توقعات بتزايد األموال غير المشروعة

مربو المواشي يستعدون لعيد األضحى

خطة مواجهة حكومية بـ2.5 مليار دوالر

تركز الحكومة األردنية 
في برنامجها التنموي 
البالغة قيمته 2.5 مليار 

دوالر على خفض 
مؤشرات الفقر والبطالة، 

من خال مشاريع تنموية 
متعددة

السودان مال وناس

المغرب

توقعات بأن يزيد الفقر 
عن 27% وأن تتجاوز 

البطالة %25

التدفقات غير المشروعة 
تكلف السودان 5,4 
مليارات دوالر سنويًا 

الكثير من منشآت القطاع الخاص.
وقــد أدت جائحة كــورونــا إلــى زيـــادة حــاالت 
التعثر املالي وزيــادة أعداد الفقراء، وذلك ما 
ارتفاع  التي تؤكد  املالية  البيانات  له  تؤشر 
قيمة الشيكات املرتجعة لعدم كفاية الرصيد، 
ما اضطر الحكومة لتعطيل نصوص حبس 

املدين لنهاية العام الحالي.
قبل  مــن  املرتجعة  الشيكات  قيمة  وارتــفــعــت 
الــبــنــوك األردنـــيـــة الـــعـــام املـــاضـــي لــتــبــلــغ 2.3 
مليار دوالر وبزيادة نسبتها 4 في املائة عن 

العام 2019، وذلك من إجمالي قيمة الشيكات 
املتداولة في األردن والتي بلغت قيمتها 48.4 

مليار دوالر.
ــــادي األردنــــــــــي فــي  ــــصـ ــتـ ــ ــتــــدى االقـ ــنــ وبـــــــنّي املــ
كــورونــا ستفاقم من  أن جائحة  بيان سابق 
مستوى الظروف الصعبة التي كان يواجهها 
االقــتــصــاد األردنــــي خــال الــســنــوات األخــيــرة 
)قــبــل ظــهــور الــجــائــحــة(. وقــــال إن الــظــروف 
تمثلت  الجائحة  قبل  الصعبة  االقــتــصــاديــة 
في تباطؤ نسب النمو االقتصادي، وما نجم 

عن ذلك من معدالت بطالة آخذة في االزدياد 
وتفاقم مستويات الدين العام وارتفاع نسب 

البطالة والفقر.
وانعكست األزمة على األداء املالي للدولة، إذ 
الحالي  للعام  املوازنة  املتوقع أن تسجل  من 
مليار   2.89( دينار  مليار   2.05 بقيمة  عجزًا 
دوالر( بــعــد املـــنـــح، بــيــنــمــا تــمــثــل الــضــرائــب 
مليار   11.1 بقيمة  املــقــدرة  اإليــــرادات  غالبية 
دوالر، رغم تأثيراتها السلبية الواسعة على 

دخل الكثير من املواطنني.

في سوق لألحذية 
والمالبس المستعملة 
في عّمان )أحمد 
غرابلي/ فرانس برس(
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