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حركة األسهم

انكماش أسعار المستهلكين األساسية في اليابان 

الدوالر يواصل االرتفاع بعد تصريحات ترامب

جنرال موتورز تسّرح 625 موظفًا في كندا 
وتنقل أعماال إلى المكسيك

السعودية تسعى المتالك ربع االحتياطي 
النفطي في العالم

الصناعات الصينية ترتفع إلى 
أعلى نسبة في 3 أعوام

يف  الأ�سا�سية  امل�ستهلكني  اأ�سعار  انكم�ست 
باأبطاأ وترية �سنوية يف نحو عام يف  اليابان 
اأن  اإىل  ي�سري  ما  وهو  الأول  كانون  دي�سمرب 
بدعم  املقبلة  الأ�سهر  يت�سارع يف  قد  الت�سخم 
وال�سترياد يف ظل  النفط  تكاليف  ارتفاع  من 

�سعف الني.
التي  العوامل  بييني  ميين  البيانات  و�ستكون 
اجتماعه  يف  املركزي  اليابان  بنك  �سيبحثها 
الأ�سبوع املقبل واملتوقع على نطاق وا�سع اأن 
يبقي فيه على ال�سيا�سة النقدية من دون تغيري 

وعلى توقعاته املتفائلة للت�سخم.
اأ�ييسييعييار  اأن  حييكييومييييية  بيييييانييات  واأظيييهيييرت 

املنتجات  ت�سمل  التي  الأ�سا�سية  امل�ستهلكني 
الأغييذييية  اأ�ييسييعييار  ت�ستبعد  ولكنها  النفطية 
يف  باملئة   0.2 تراجعت  املتقلبة،  الطازجة 
قبل  مب�ستواها  مقارنة  الأول  كانون  دي�سمرب 

عام.
وجاءت البيانات متما�سية تقريبا مع متو�سط 
توقعات ال�سوق الذي اأ�سار اىل انخفا�ض اأ�سعار 

امل�ستهلكني الأ�سا�سية بن�سبة 0.3 باملئة.
وهذا هو ال�سهر العا�رش على التوايل الذي ت�سهد 
لها  وترية  باأبطاأ  ولكن  انكما�سا  الأ�سعار  فيه 
القراءة م�ستقرة  منذ فرباير �سباط حني كانت 
والوقود  البنزين  تكاليف  ارتفاع  مع  وذلييك 
العام  بلغتها  التي  املتدنية  م�ستوياتها  من 

املا�سي.

ارتفع الدولر 0.5 باملئة اأخرى مقابل �سلة 
اأ�سار الرئي�ض الأمريكي  من العمالت، بعدما 
يف  قدما  �سيم�سي  اأنييه  اإىل  ترامب  دونالد 
على  املئة  يف   20 ن�سبتها  �رشيبة  فر�ض 
ال�سلع القادمة من املك�سيك لدفع تكلفة بناء 
املتحدة  الييوليييات  بني  احلييدود  على  جييدار 

وجارتها اجلنوبية.
الوقت  يف  يومني  مييدى  على  الييدولر  وزاد 
على  الرتكيز  اىل  الأ�سواق  فيه  عادت  الذي 
ظل  ويف  للتجارة  الداعمة  ترامب  �سيا�سات 

�ست�ستفيد  الأمريكية  العملة  باأن  توقعات 
اجلمركية  اليير�ييسييوم  زييييادة  ميين 
على احليييدود مييا دفييع الييدولر 

اأدنيييى  ميين  الرتيييفييياع  اىل 
�سبعة  يف  م�ستوياته 

�سجله  الييذي  اأ�سابيع 
لكن  الأربييعيياء  يوم 

اأن  دون  ميييين 

يحقق تغريا يذكر على مدى الأ�سبوع.
و�سعد موؤ�رش الدولر الذي يقي�ض اأداء العملة 
املئة  يف   0.3 رئي�سية  عمالت  �ست  مقابل 
الأوروبييييية  التعامالت  يف   100.66 اإىل 
يف  م�ستوياته  اأدنييى  من  ارتفاعا  املبكرة 
�سجله  الذي   99.793 البالغ  اأ�سابيع  ثالثة 

يوم اخلمي�ض.
وا�ستقر الدولر عند م�ستوى 1.0678 يورو 
باملئة   0.5 ارتفع  حني  يف 
اإىل  اليابانية  العملة  اأمام 

115.14 ين.

قطاع  يف  للعاملني  احتيياد  اأكييرب  رئي�ض  قال 
جرنال  �رشكة  اإن  كندا،  يف  ال�سيارات  اإنتاج 
م�سنع  يف  الوظائف  عدد  �ستخف�ض  موتورز 
اأونتاريو  يف  اإجنر�سول  يف  ال�سيارات  جتميع 
مع  متوز  يوليو  بنهاية  وظيفة   625 مبقدار 
اإىل  الإنتاج  اأعمال  بع�ض  نقل  اىل  اجتاهها 

املك�سيك.
واألقى الحتاد بالالئمة على اتفاقية التجارة 
والعمالة  )نافتا(  ال�سمالية  لأمريكا  احلييرة 
املك�سيك وا�سفا عملية ت�رشيح  الأرخ�ض يف 
املبيعات  ظل  يف  مييربرة  غري  باأنها  العمال 

اإكوينوك�ض  �سيارات  حققتها  التي  القوية 
يتم  التي  الريا�سية  تريين  وجييي.اإمٍ.�ييسييي 

جتميعها يف م�سنع اأونتاريو.
يونيفور  احتيياد  رئي�ض  ديا�ض  جييريي  وقييال 
"الأمر ل يتعلق برتامب ولكنه مرتبط برمته 

باتفاق نافتا".
الذي  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  وكان 
كندا  مع  نافتا  على  التفاو�ض  باإعادة  تعهد 
لأكرب  التنفيذيني  الروؤ�ساء  التقى  واملك�سيك 
يف  ال�سيارات  لإنتاج  اأمريكية  �رشكات  ثالث 
وقت �سابق من الأ�سبوع املا�سي وحثهم على 
بناء املزيد من امل�سانع الأمريكية وتقلي�ض 

ا�ستثماراتهم يف املك�سيك.

اأكييرب  متلك  ال�سعودية  ت�ستهدف 
بنحو  العامل،  يف  نفطية  احتياطيات 
بنحو  مقارنة  برميل،  مليار   416.5
بزيادة   2015 برميل يف  مليار   266.5
بنحو  فنزويال  على  لتتفوق  املائة،  يف   56
116 مليار برميل، مبا يعادل 38 يف املائة.
�سحيفة  يف  التقارير  وحييدة  لتحليل  ووفييقييًا 
لل�سعودية  النفطي  الحتياطي  "القت�سادية" فاإن 
املائة"  يف   25.4" ربع  من  اأكيير  حينها  �سي�سكل 
احتياطي النفط يف العامل الذي �سيبلغ 1.64 تريليون 
البالغة  بح�ستها  مقارنة  التقليدي،  النفط  من  برميل 
حاليا 17.9 يف املائة من اإجمايل احتياطي النفط للعامل 
البالغ 1.49 تريليون برميل. وكان املهند�ض اأمني النا�رش؛ 
رئي�ض �رشكة اأرامكو وكبري اإدارييها التنفيذيني، اأعلن يف اأكتوبر 
املثبتة  النفطية  الحتياطات  لرفع  تخطط  ال�رشكة  اأن  املا�سي 
اأرامكو  بيانات �رشكة  وتظهر  برميل.  مليار   150 اإىل   100 بنحو 

2015، يف  بنهاية  برميل  مليار   261.1 بلغ  النفط  احتياطي  اأن 
حني مت اعتماد بيانات املنظمة امُل�سدرة للبرتول "اأوبك" لتوحيد 
احتياطيات  "اأوبك"  بيانات  وتعتمد  التقرير.  يف  البيانات  م�سدر 
النفط التقليدي يف العامل، لذا �ستخرج كندا من قائمة اأكرب ع�رش دول 
متّلكا لالحتياطي، لكون لديها فقط نحو اأربعة مليارات برميل من 
النفط التقليدي، بينما يبلغ الإجمايل التقليدي وغري التقليدي نحو 
باحتياطي  حاليا  الرتتيب  فنزويال  وتت�سدر  برميل.  مليار   173
يف  املائة،  يف   20.2 بح�سة  برميل،  مليار   300.9 يبلغ  نفطي 
احتياطي  من  املائة  يف   18.3 اإىل  احل�سة  هذه  �سترتاجع  حني 
ال�سعودية  "اأرامكو" خططها. وبخالف  العاملي، متى حققت  النفط 
وفنزويال، �ستحافظ قائمة اأكرب ع�رش دول لديها احتياطي نفطي يف 

العامل على ترتيبها، بينما �ستختلف فقط ح�س�سها من الإجمايل.
وتاأتي اإيران يف الرتتيب الثالث حاليا باحتياطي يقدر بي 158.4 
العاملي،  الحتياطي  من  املائة  يف   10.6 ُي�سكل  برميل،  مليار 
و�ست�سبح ح�ستها 9.6 يف املائة بعد حتقق خطط "اأرامكو"، بينما 
يحل العراق رابعا باحتياطي يقدر بي 142.5 مليار برميل، ُي�سكل 
العاملي، يف حني �ست�سبح ح�سته  9.5 يف املائة من الحتياطي 

8.7 يف املائة.

ثالثة  يف  ن�سبة  باأعلى  ال�سني  يف  ال�سناعية  ال�رشكات  اأربيياح  زادت 
اإىل موجة  الت�سييد  اأدت طفرة يف قطاع  املا�سي حيث  العام  اأعوام يف 
ارتفاع يف اأ�سعار مواد البناء مثل ال�سلب والأ�سمنت وهو ما منح بدوره 

ال�رشكات مزيدا من املرونة للبدء يف ت�سوية ديونها املرتاكمة.
ويوحي منو الأرباح القوي بن�سبة 8.5 باملئة يف العام املا�سي باحتمال 
حدوث انتعا�ض قوي يف ال�ستثمار ال�سناعي يف 2017 واإن كان العديد 
من املحللني ما زالوا يتوقعون تباطوؤ النمو القت�سادي الكلي لل�سني اإىل 

نحو 6.5 باملئة يف العام احلايل مقابل 6.7 باملئة يف 2016.
وانخف�ست الأرباح ال�سناعية 2.3 باملئة يف عام 2015.

وقال املكتب الوطني لالإح�ساءات يوم اخلمي�ض اإن الأرباح يف دي�سمرب 
مليار   844.4 اإىل  �سنوي  اأ�سا�ض  على  باملئة   2.3 زادت  الأول  كانون 
يوان )122.76 مليار دولر( يف تباطوؤ حاد عن منو 14.5 باملئة يف 
�رشكات  بني  متفاوتًا  ظل  الأرباح  انتعا�ض  لكن  الثاين.  ت�رشين  نوفمرب 
القطاع ال�سناعي حيث حققت �رشكات ا�ستخراج الفحم وم�سانع ال�سلب 

وم�سايف تكرير النفط اأرباحا اأعلى من بقية ال�رشكات.
 2016 عام  يف  باملئة   223.6 الفحم  ا�ستخراج  قطاع  اأربيياح  وزادت 
 232.3 وال�سلب  احلديد  وت�سنيع  اإنتاج  �رشكات  اأرباح  زادت  يف حني 

باملئة.

صادرات النفط اإليرانية ترتفع في شباط مع االستيراد اإلندونيسي
قييال م�سييدر مطلييع على جييدول حتميييل الناقالت 
يف اإيييران اإنييه ميين املتوقييع اأن ترتفييع �سييادرات 
البالد ال�سييهرية ميين النفط قليال يف فرباير �سييباط 
مييع ا�سييترياد اندوني�سيييا اأوىل �سييحناتها منييذ رفع 

العقوبات عن طهران العام املا�سي.
لكيين الأحجييام تظييل دون م�سييتواها املرتفع الذي 
�سييجلته يف �سييبتمرب اأيلول املا�سييي مبا ي�سييري اإىل 
اأن اإيييران واجهييت �سييعوبة يف اإيجيياد املزيييد من 
امل�سرتين لنفطها حتى بعد اإعفائها من تخفي�سات 
الإنتاج التي اتفقت عليها منظمة البلدان امل�سييدرة 
للبرتول )اأوبك( وغريها من الدول امل�سييدرة للنفط 

يف نوفمرب ت�رشين الثاين.
وتوقييع التجييار ميين اإيييران اأن ترفع الإنتيياج قليال 

وتزيد ال�سادرات لت�ستعيد ح�ستها ال�سوقية.
وقييال امل�سييدر املطلييع اإنه ميين املتوقع اأن ت�سييل 
�سييادرات اإيييران من اخلييام واملكثفييات يف فرباير 
�سييباط اإىل ما يتجيياوز قليييال 2.20 مليون برميل 
يوميييا ارتفاعييا ميين 2.16 مليييون برميييل يوميا 
خييالل ال�سييهر اجلاري وهي اأدنى وتييرية منذ يوليو 
متييوز. وكانييت ال�سييادرات ارتفعييت اإىل نحييو 2.6 

مليون برميل يوميا يف �سبتمرب اأيلول.
وقييال عبا�ييض كاظمييي نائب وزييير النفييط الإيراين 
ورئي�ييض �رشكيية تكرير وتوزيييع النفييط الوطنية اإنه 
بينما انخف�ست �سادرات اخلام واملكثفات، تخطط 
اإيييران لزيادة �سييادراتها ميين املنتجييات النفطية 

كثريا خالل العام اجلاري مع جتديد م�سافيها.
وقال كاظمييي لرويرتز يف موؤمتر نفطي يف طوكيو 
يييوم اخلمي�ض "يف عام 2017 اأتوقع ت�سييدير نحو 

600 األف برميل يوميا من املنتجات النفطية. تلك 
هي اخلطة."

واأ�سيياف اأن املنتجات �ست�سييمل زيت الوقود وزيت 
الغاز والكريو�سني.

وميين املتوقييع اأن تزيييد عمليييات حتميل �سييحنات 
النفييط اخلييام املتجهة اإىل اآ�سيييا -التي ت�سييم اأكرب 
عمالء اإيران- اإىل اأعلى م�سييتوياتها يف ثالثة اأ�سهر 
لتقارب 1.5 مليون برميل يوميا يف فرباير �سباط. 
وتزيييد حتميييالت يناييير كانييون الثيياين قليال على 

1.46 مليون برميل يوميا.
وذكر امل�سدر اأنه من املتوقع اأن ت�ستورد اندوني�سيا 

نحو 34 األف برميل يوميا يف فرباير �سباط.
ومن املتوقع اأن يبلغ اإجمايل ال�سادرات اإىل اأوروبا 
اأكيير من 610 اآلف برميل يوميا يف يناير كانون 
الثاين ونحو 590 األفا يف فرباير �سييباط مقارنة بي 

800 األف برميل يوميا يف دي�سييمرب كانون الأول 
والذي كان الأعلى منذ رفع العقوبات.

واأ�سييار امل�سدر اإىل ا�سييترياد هولندا اأوىل �سحناتها 
من اخلام ب�رشاء نحييو 70 األف برميل يوميا خالل 
ال�سهر اجلاري. وا�سييرتت هولندا مكثفات من اإيران 

يف وقت �سابق.
ويتوافييق هييذا مع معلومات ك�سييفت عنها م�سييادر 
جتارية ومالحييية اأبلغت رويرتز بيياأن ناقلتي نفط 
مملوكتني لإيران تبحران اإىل روتردام مركز جتارة 

وتكرير النفط يف �سمال اأوروبا.
جتيياوزت  اإيييران  اأن  اإىل  التطييورات  هييذه  وت�سييري 
حاجزا اآخر يف جهودها الرامية ل�ستعادة ح�ستها 
ال�سييوقية التييي فقدتهييا خييالل �سيينوات العقوبييات 
الدولييية التييي عرقلييت مبيعاتهييا من النفييط اخلام 

واملكثفات اإىل ال�سوق العاملية.

وتزيد اإيران �سحناتها النفطية التي حتملها ناقالت 
مملوكيية لأجانييب منذ تخفيييف القيود علييى تاأمني 
ال�سييفن يف اأبريل ني�سييان املا�سييي. ومن املقرر اأن 

يتم تخفيف هذه القيود اأكر ال�سهر املقبل.
ويف ال�سييهر املا�سييي حملت ناقالت نفييط عمالقة 
مملوكيية ليونانيييني وكييروات اخلييام الإيييراين من 
جزيرة خرج اإىل اإ�سييبانيا واإيطاليييا وتايالند وفقا 
لبيانات تتبع ال�سييفن املتوافرة لدى خدمة رويرتز 
ايكون. وحتمل اإيطاليييا نحو 32 األف برميل يوميا 
يف يناييير كانون الثيياين ونحييو 110 اآلف برميل 
يوميا يف فرباير �سييباط بينما حتمل اإ�سبانيا كمية 
مماثلة يف يناير كانون الثاين واأكر بقليل من 70 

األف برميل يوميا يف فرباير �سباط.
ومتتلك اإيران %10 من احتياطيات النفط املوؤكدة 
يف العييامل، وُتعرف باأنها ع�سييو يف منظمة البلدان 

امل�سييدر للنفط اأوبك، وتنتج اإيران 4 ماليني برميل 
يوميييا اأكر من ن�سييفها ي�سييدر اإىل اخلييارج بينما 

تذهب الكمية املتبقية لال�ستهالك املحلي.
يف حني تقدر احتياطيات اإيران من الغاز الطبيعي 
بنحييو 29.61 ترليييون مرت مكعب وهو ما ي�سييكل 
%15 ميين احتياطيييات الغيياز يف العامل، ت�سييدر 
اإيران الغاز اإىل تركيا عرب خط اأنابيب تربيز-اأنقرة 
واإىل اأرمينيييا عييرب خط اأنابيب ي�سييل بييني اأرمينيا 
واإيران. وت�سييتورد الغاز من تركمان�سييتان عرب خط 

اأنابيب دولة اأباد-�رشخ�ض-خانكريان.
يذكيير اأن اقت�سيياد اإيييران هييو ثالييث اأكرب اقت�سيياد 
يف منطقيية ال�ييرشق الأو�سييط والتا�سييع والع�ييرشون 
يف العييامل بحجييم 337.9 مليييار دولر )2010( 
ويعتمييد اقت�سيياد اإيييران ب�سييكل كبري على ت�سييدير 

النفط والغاز.

البيروقراطية تهدد صفقة توريد مليون 
طن قمح روسي إلى سوريا 

قالت م�سادر حكومية �سورية ورو�سية، اإن اتفاقا جرى التو�سل اإليه يف 
اأكتوبر ت�رشين الأول كان من املنتظر اأن ت�سرتي مبوجبه �سوريا مليون 
طن قمح من حليفتها رو�سيا للحوؤول دون حدوث نق�ض يف اخلبز يف 

املناطق التي ت�سيطر عليها احلكومة مل يكتمل وقد ل يكتمل.
العقد  اإن  بال�سفقة  دراييية  على  ال�سورية  احلكومة  يف  م�سوؤول  وقييال 
النهائي مل تتم املوافقة عليه بعد ملقيًا باللوم على التاأخريات الناجتة 

عن البريوقراطية لكنه اأ�ساف اأنه ل يوجد عجز.
الأ�سا�سية تكمن  اإن امل�سكلة  الرو�سية  الزراعة  وقال م�سوؤول لدى وزارة 
اخلربة  اإىل  تفتقر  باملناق�سة  فازت  التي  ال�سهرية  غري  ال�رشكة  اأن  يف 
لتجارة  العامة  املوؤ�س�سة  وطرحت  للغاية.  منخف�سا  �سعرا  وحييددت 
مناق�سات  ثالث  املا�سي  العام  )حبوب(  �سوريا  يف  احلبوب  وت�سنيع 
طن  مليون   1.35 بلغت  القمح  من  م�سبوقة  غري  كمية  ل�رشاء  منف�سلة 
طن  مليون   1.3 وبلغ  الن�سف  نحو  اإىل  البالد  ح�ساد  تقل�ض  بعدما 
-وهو اأدنى م�ستوى يف 27 عاما- بفعل احلرب الدائرة يف البالد منذ 
نحو �ستة اأعوام. وكانت اآخر مناق�سة من الثالث ل�رشاء القمح على وجه 
احلرب  يف  الأ�سد  ب�سار  الرئي�ض  حكومة  تدعم  التي  رو�سيا  من  التحديد 

والتي غالبا ما ت�سرتي منها �سوريا احتياجاتها من القمح.
العقوبات  فيياإن  لقيود  تخ�سع  ل  الغذائية  ال�سلع  اأن  من  الرغم  وعلى 
وبروك�سل  وا�سنطن  قبل  من  املفرو�ض  الأ�سول  وجتميد  امل�رشفية 
جعل من ال�سعب على بع�ض �رشكات التجارة تنفيذ اأعمال مع حكومة 

الأ�سد. يف املقابل تواجه التجارة مع رو�سيا م�ساكل اأقل. وقال 
ت�سل  اأن  املفرت�ض  من  كان  اإنه  ال�سوري  احلكومي  امل�سدر 

الكميات املطلوبة يف املناق�سة الأكرب من بني املناق�سات 
الثالث على دفعات حجم الواحدة منها 75 األف طن كل 

�سهر بعد مرور 60 يوما على فتح خطابات الئتمان.
لكنه اأ�سار اإىل اأن "خطابات الئتمان مل تفتح بعد... 

نظام معني وروتني وموافقات لزمة ومن  هناك 
ثم فاإنه مل يتم النتهاء من العقود بعد. مل نتلق 

�سيئا من ال�رشكة الرو�سية".
الرو�سية  الييزراعيية  وزارة  يف  م�سدر  وقييال 

�سيكتمل  العقد  اأن  يعتقد  ل  اإنييه  لرويرتز 
به  فازت  التي  زيرنومري  �رشكة  لأن  اأبداً 

ل ت�ستطيع توريد القمح بال�سعر املتفق 
عليه اإذ اإنه منخف�ض جدا.

 150 ب�سعر  العقد  تر�سية  وجييرت 
للطن  دولراً(   161.37( يييورو 

مقارنة  ال�سحن  تكلفة  �سامال 
للطن  دولرا   185 ب�سعر 

ت�سليم ظهر ال�سفينة )فوب( 
الأ�سود  البحر  منطقة  يف 

الييذي  الييرو�ييسييي  للقمح 
بروتني  على  يحتوي 

 12.5 بيينيي�ييسييبيية 
بيياملييئيية تييوريييد 

�ييسييهيير فييرباييير 
�يييسيييبييياط يف 

نييييهيييياييييية 

الأ�سبوع املا�سي بح�سب معهد درا�سات ال�سوق الزراعية )اإيكار( الرو�سي. 
خمولني  غري  لأنهما  ا�سميهما  ن�رش  عدم  احلكوميان  امل�سدران  وطلب 

باحلديث اإىل و�سائل الإعالم.
ومل تنجح حماولت رويرتز لالت�سال ب�رشكة مدرجة يف رو�سيا ت�سمى 
اأخرى لتوريد  اإنه �ستكون هناك �سبل  ال�سوري  زيرنومري. وقال امل�سدر 
القمح اإذا ف�سل التفاق يف النهاية واإنه ل يوجد نق�ض يف اخلبز بف�سل 

"الحتياطي ال�سرتاتيجي" لدى �سوريا.
ب�ساأن  اأي�سا  مت�سكك  واأنا  للغاية  منخف�ض  ال�سعر  اأن  "ندرك  واأ�ساف 
التفاق، لكن هذا ل يهم... حتى اإذا مل ياأت القمح فلدينا اأكر من �سبيل 

لتغطية احتياجاتنا ول يوجد نق�ض".
ظل  يف  يعانون  الذين  لل�سوريني  املدعمة  اخلبز  اأرغفة  احلكومة  وتوفر 
ال�رشاع الذي يقدر عدد من قتلوا خالله بعدة اآلف والذي ا�سطر املاليني 
اإىل النزوح من منازلهم. وقال امل�سدر الذي يعمل يف الوزارة الرو�سية 

اإنه ياأمل باإمكانية ترتيب مناق�سة �سورية اأخرى يف امل�ستقبل.
املتحدة  الأمم  من�سق  ماكجولدريك  جيمي  قييال  مت�سل،  �سياق  ويف 
لل�سوؤون الإن�سانية يف اليمن لرويرتز اإن البالد لديها اإمدادات قمح تكفي 
املركزي يف  البنك  اأزمة  فيه  ت�سببت  الذي  الوقت  اأ�سهر يف  ثالثة  لنحو 

تقل�ض واردات الغذاء وتزايد خطر حدوث جماعة.
وت�سبب قرار احلكومة اليمنية املعرتف بها دوليا يف اأغ�سط�ض اآب بنقل 
التي ت�سيطر عليها حركة احلوثي  العا�سمة �سنعاء  البنك املركزي من 
جنوبي  عدن  مدينة  اإىل  �سدها  حربا  احلكومة  تخو�ض  التي  امل�سلحة 

البالد يف املزيد من امل�ساعب لليمن و�سل عمل البنك.
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