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تونس تلجأ للطاقات المتجددة
تونس ـ إيمان الحامدي

بــــدأت تــونــس تــوســعــة إمــكــانــات 
ــر الـــطـــاقـــة  ــبـ ــــاج الــــكــــهــــربــــاء عـ ــتـ ــ إنـ
ــة  ــراكــ ــــي إطـــــــــار شــ الــــشــــمــــســــيــــة، فــ
بــــن الـــقـــطـــاع الــــخــــاص وشــــركــــة الـــكـــهـــربـــاء 
والغاز الحكومية التي ال تــزال املــزود األول 
الحكومة  وأعــلــنــت  للتونسين.  بــالــكــهــربــاء 
ــرًا عــــن مـــنـــح مــســتــثــمــريــن مــــن الــقــطــاع  ــيــ أخــ
الخاص دفعة جديدة من التراخيص إلنتاج 
500 مـــيـــغـــاواط مـــن الــكــهــربــاء عــبــر الــطــاقــة 
الشمسية، في إطار خطة حكومية لالنتقال 
الطاقي تهدف إلى إنتاج 3800 ميغاواط من 
الكهرباء عبر الطاقات املتجددة في غضون 
السنوات العشر املقبلة. وتخطط تونس عبر 
الكهرباء  بإنتاج  الــخــاص  للقطاع  السماح 
من  الكهرباء  دعــم  كلفة  مــن  التخفيض  إلــى 
مليمًا   80 إلــى  حاليًا  للكيلووات  مليم   200

 عن توفير 6 في 
ً
الــواحــد، فضال للكيلووات 

املائة من كلفة توريد الغاز املنتج للكهرباء، 
أي ما يوازي 130 مليون دينار من املوازنة. 
وقال مدير عام الكهرباء والطاقات املتجددة 
في وزارة الطاقة بلحسن شيبوب إن تونس 
ــوات الخــتــيــار شــركــات إلنــتــاج  أطــلــقــت 4 دعــ
الكهرباء من الطاقات املتجددة. وأشــار إلى 
أن اللجنة الفنية لإلنتاج الخاص بالكهرباء 
سّجلت 57 طلبًا خالل عملية الفرز للدعوة 

الرابعة التي جرت في مارس/ آذار املاضي.
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــي تـــصـــريـــح ل وأكــــــد شـــيـــبـــوب فــ
الــجــديــد« أن تــونــس دخــلــت مــرحــلــة إنــتــاج 
الخاص،  القطاع  قبل  من  املتجددة  الطاقة 
إلى  إنتاجها  بيع  تونسية  بــدأت شركة  إذ 
شركة الكهرباء الحكومية، فيما تستعد 3 
شــركــات أخـــرى إلـــى ربـــط مــحــطــات اإلنــتــاج 
ــد الــكــهــربــائــي الــتــابــعــة  ــتـــزويـ بــمــحــطــات الـ
لشركة الكهرباء والغاز الحكومية. وأضاف 

أن 16 شــركــة أخــــرى اســتــوفــت كـــل شـــروط 
اإلنـــتـــاج تــتــنــظــر الــتــراخــيــص لـــبـــدء الــعــمــل 
وهي من جنسيات متعددة تــراوح قدرتها 
ــا بـــن و1 و15 مـــيـــغـــاوات.  عــلــى اإلنــــتــــاج مـ
وأّكــد شيبوب أن معدل تعريفات الكهرباء 
املقترحة ضمن املشاريع التي تم اختيارها 
أخيرًا ضمن الجولة الرابعة من التراخيص 
شــهــد انــخــفــاضــًا مــقــارنــة بــالــجــولــة الثالثة 

بحوالي 8 و10 في املائة.  
بالتشارك  الطاقي  لالنتقال  تونس  ومهدت 
بـــن الــقــطــاعــن الـــخـــاص والـــعـــام فـــي إنــتــاج 
البرملان  قــانــون صـــادق عليه  الــكــهــربــاء عبر 
قبل خمس سنوات، يحدد اإلطار التشريعي 
إلنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر 
ــا بــهــدف االســتــهــالك  الــطــاقــات املــتــجــددة، إمـ
الــــذاتــــي أو لــتــلــبــيــة االســـتـــهـــالك املـــحـــلـــي أو 
ق 

ّ
املتعل الحكومي  األمـــر  ويمنح  الــتــصــديــر. 

ــاقـــات املــتــجــددة  بـــإنـــتـــاج الـــكـــهـــربـــاء مـــن الـــطـ

اتــــي 
ّ
ــذ  اإلنــــتــــاج الــ

ّ
ــة حـــــق الــــشــــركــــات الـــخـــاصـ

لـــلـــكـــهـــربـــاء وبـــيـــعـــه لـــكـــبـــار املــســتــهــلــكــن مــع 
تحديد حّد أدنى لذلك عبر القدرة الكهربائية 
 نقل الكهرباء املنتجة 

ّ
متع بحق

ّ
املكتتبة، والت

ــة، وبـــيـــع الـــفـــوائـــض  ــيـ ــنـ عـــبـــر الـــشـــبـــكـــة الـــوطـ
للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

منذ  للكهرباء  الحكومية  الــشــركــة  ودخــلــت 
مالي  بعجز  املــالــي  ر 

ّ
التعث مرحلة  ســنــوات 

فـــاق مــلــيــاري ديـــنـــار. ويــدعــم الــبــنــك الــدولــي 
مــشــروع شبكة نــقــل الــكــهــربــاء مــن الــطــاقــات 
املتجددة من الجنوب التونسي إلى الشمال 
قدرت  بقرض  الشمسية  الطاقة  تنتج  حيث 

قيمته بـ 150 مليون دوالر.
تنتج ســوى نصف  التي ال  وتبحث تونس 
الــطــاقــة، عــن تنويع  احتياجاتها فــي مــجــال 
ــن خــــــالل الـــطـــاقـــة  ــ ــا مـ ــهــ ــتــــاجــ مــــــواردهــــــا وإنــ
الشمسية التي من املنتظر أن تغطي 30 في 

املائة من اإلنتاج بحلول 2030.

القاهرة ـ عبداهلل عبده

ــه خـــصـــص 100  ــ ــن الـــبـــنـــك املــــركــــزي املــــصــــري أنـ ــلـ أعـ
تمنح  التي  العقاري،  التمويل  ملــبــادرة  مليار جنيه 
تسهيالت في السداد ملدة 30 عاًما بفائدة 3 في املائة. 
وحـــدد الــبــنــك فئتن فــقــط لــالســتــفــادة مــن املــبــادرة، 
تــزيــد قيمة  أال  الــدخــل، على  مــحــدودي ومتوسطي 
 350 عــن  املـــبـــادرة  مــن  املستفيدة  السكنية  الــوحــدة 
ألف جنيه، فيما ال تتعدى قيمة الوحدة ملتوسطي 
الـــدخـــل عـــن مــلــيــون جــنــيــه. إال أن هـــذه املـــبـــادرة لن 
تساعد محدودي الدخل على التملك، وفق تأكيدات 

خبير التقييم العقاري الدكتور حسن الحمصاني 
»الــعــربــي  ــــذي يـــوضـــح فـــي تــصــريــحــات خـــاصـــة لـــ الـ
لدى  ا 

ً
ملحوظ املــبــادرة سيكون  تأثير  أن  الجديد«، 

فئة متوسطي الدخل، إذ إنها ستحرك املبيعات في 
سوق الشقق متوسطة األسعار بمعدالت قد تصل 
إلى 60 في املائة. ويشير إلى أنه حال تطبيق املبادرة 
مـــن دون تــعــقــيــدات بــنــكــيــة، يــمــكــن تــصــريــف كــامــل 
املخزون العقاري، ألن الوحدات التي تنطبق عليها 
الشروط )مرخصة ومسجلة في الشهر العقاري( لن 
تتعدى 30 في املائة من جملة الوحدات املعروضة 
في السوق حاليًا، وبالتالي فهناك 70 في املائة لن 

تنطبق عليها الشروط. ويلفت الحمصاني إلى أن 
تأثير املـــبـــادرة  فــي الــوحــدات الــخــاصــة بمحدودي 
الدخل لن يكون ملموًسا بالقدر الكافي، إذ إنه في 

الغالب ليس هناك مخزون راكد لدى هذه الفئة.
ــقــــاري، أن  ويــلــفــت مــحــمــد مـــوســـى، وهــــو مـــســـوق عــ
الهدف من املبادرة تحريك السوق العقاري بتنشيط 
ــدات الــــراكــــدة  ســــواء الــحــكــومــيــة، أو  مــبــيــعــات الـــوحـ
املــمــلــوكــة لــأهــالــي، خــاصــة أن هــنــاك أبــراجــًا كاملة 
ــــود مــشــتــريــن، بـــاإلضـــافـــة إلــــى أن  مــغــلــقــة لـــعـــدم وجـ
للتخفيف  املــائــة، هي فرصة  في   3 بفائدة  التمويل 
الــدخــل. ويتوقع موسى  عــن مــحــدودي ومتوسطي 

في تصريحات خاصة لـ »العربي الجديد«، أن هذه 
املــبــادرة حــال تطبيقها على أرض الــواقــع مــن دون 
فئة  فــي  الــعــقــارات  بنكية، ستحرك ســوق  تعقيدات 
الــدخــل بمعدل يفوق 60 في  مــحــدودي ومتوسطي 
املائة، إذ إن املعروض من الوحدات السكنية ما زال 

أعلى من الطلب.
ــادرات أن تــحــقــق  ــ ــبــ ــ ــيـــف: »يـــمـــكـــن ملـــثـــل هـــــذه املــ ويـــضـ
نجاحات حال مشاركة القطاع الخاص من البداية عن 
طريق منحه تسهيالت في الحصول على قطع أرض 
 لفئة 

ً
مميزة وبأسعار مناسبة، مع السماح مستقبال

اإلسكان الفاخر من االستفادة من مبادرات كهذه«.

مصر: استفادة محدودة من مبادرة التمويل العقاري

تصاعد أزمة الوقود 
في دمشق

تسبب تفاقم أزمة تأمني الوقود 
في مناطق سيطرة النظام السوري 

في تشكل طوابير طويلة من 
السيارات واملركبات أمام محطات 

الوقود. ووصل قطاع النقل مع 
أزمة تأمني الوقود املتفاقمة إلى 
شلل كامل الجمعة، سيما في 

العاصمة دمشق. وتستمر أزمة 
تأمني الوقود للمركبات، منذ 

منتصف مارس/آذار، وتركت 
آثارا كبيرة في املدن الكبيرة في 

مقدمتها دمشق وحلب والالذقية 
وحماة وطرطوس. 

ارتفاع مبيعات السيارات 
في الصين 

أعلن اتحاد مصنعي السيارات 
الصيني في بيانات الجمعة، 

عن ارتفاع مبيعات السيارات 
بنحو 74.9 في املائة في مارس 
/ آذار على أساس سنوي عند 

ا لوكالة 
ً
2.53 مليون سيارة، وفق

»رويترز«. وعلى صعيد سيارات 
الطاقة الجديدة التي تشمل 

املركبات الكهربائية والهجينة، 
زادت املبيعات بنحو 239 في املائة 
في مارس إلى 226 ألفًا. وأشارت 

البيانات إلى أن »تسال« وحدها 
باعت 35.47 ألف سيارة مصنعة 

في الصني خالل مارس. وتواصل 
مبيعات السيارات في الصني 

ارتفاعها للشهر الثاني عشر على 
التوالي خالل مارس، وذلك في 

إطار تعافي العمالق االقتصادي 
العاملي من أزمة فيروس »كورونا«.

مشكلة محتملة 
في طائرات لبوينغ

طلبت شركة بوينغ من عمالئها 
معالجة مشكلة كهربائية محتملة 

في مجموعة من طائرات 737 
ماكس قبل استخدامها مرة 

أخرى. وقالت بوينغ الجمعة إن 
دمت »للسماح بالتحقق 

ُ
التوصية ق

من وجود مسار أرضي كاف 
لعنصر من مكونات نظام الطاقة 
الكهربائية«. وتم إيقاف تشغيل 

الطائرات من طراز ماكس في 
جميع أنحاء العالم في مارس / 

آذار 2019 بعد أن أسفر حادثان 
عن مقتل 346 شخًصا. أجاز 
املنظمون في الواليات املتحدة 

وأوروبا وكندا والبرازيل ودول 
أخرى الطائرة الستئناف الطيران 
بعد أن غّيرت شركة بوينغ نظام 

التحكم اآللي في الطيران الذي لعب 
دوًرا في وقوع الحوادث. 

»المركزي السويدي« 
يختبر عملة رقمية

وصل البنك املركزي السويدي إلى 
املراحل النهائية من تجاربه األولى 
في اختبار عملته الرقمية املقترحة 
باسم »الكرونة اإللكترونية«. وأكد 
املركزي أن املراحل التجريبية لهذا 
املشروع الذي يقوم على استخدام 

األموال الجديدة لن تكتمل حتى 
مطلع العام 2022. وشرح أن 
دراسة هذه الخطوة لتحديث 

اعتماد العملة الرقمية من عدمه 
قد تستغرق حتى العام 2026. 

أخبار

أسعار المنازل 
البريطانية

أظهر مسح أعدته شركة هاليفاكس لإلقراض العقاري، ونشرته الجمعة، أن نمو أسعار املنازل البريطانية تسارع، الشهر املاضي، بعدما مدد وزير املالية 
ريشي سوناك إعفاء ضريبيا ملشتريات العقارات في ميزانيته لشهر مارس/ آذار. وقالت الشركة العقارية إن أسعار املنازل زادت 1.1 في املائة على أساس 
شهري خالل مارس، وهي أكبر زيادة في ستة أشهر وتأتي مقارنة مع قراءة مستقرة في فبراير/ شباط. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار املنازل 6.5 
في املائة في مارس، وهي أقوى قراءة في أربعة أشهر. وكانت أرقام مكتب اإلحصاءات الوطنية قد أظهرت صعود أسعار املنازل البريطانية بأسرع وتيرة 

في أكثر من ستة أعوام في نهاية العام املاضي، 2020، نتيجة اإلعفاء الضريبي.

اقتصاد
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السبت 10 إبريل/ نيسان 2021 م  28  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2413  السنة السابعة
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اقتصاد

إيرادات شحيحة وسط احتجاجات متصاعدة

300
راتــب  قيمة  كــانــت  دوالر 
ريــال  ــف  أل  70 عند  محدد 
اليمن  في  الحرب  بدء  قبل 
في العام 2015، أما اليوم، 
 80 إلــى  قيمته  فانحدرت 
انهيار  وسط  فقط،  دوالرًا 
ــرف  ــســعــر ص مــتــواصــل ل

العملة المحلية.

تحقيق

الحكومة تتهم 
االحتجاجات بالتسييس 

وباستغالل تردي الخدمات

يشترط البنك المركزي 
اليمني توافر السيولة 

لصرف الرواتب

عدن ـ محمد راجح

يواجه اليمن أزمة موارد خانقة. 
ــام  ــزة أمــ ــاجــ وتـــقـــف الـــحـــكـــومـــة عــ
تقلص كبير في اإليرادات النقدية 
إدارة  قدرتها على  مــا يحول دون  املــتــاحــة، 
مؤسسات الدولة في عاصمتها املؤقتة عدن 
وتأمن رواتب املوظفن، وسط احتجاجات 
مــتــواصــلــة فــي عـــدد مــن املـــدن واملــحــافــظــات 
جــنــوب الـــبـــالد. وتــرفــع هـــذه االحــتــجــاجــات 
املــتــصــاعــدة، خــاصــة فــي عـــدن وحــضــرمــوت 
وبـــصـــورة أقــــل فـــي لـــحـــج، شـــعـــارات مــنــددة 
الكهرباء،  خاصة  العامة  الخدمات  بــتــردي 
وتــــطــــالــــب بــتــحــســن األوضــــــــــاع املــعــيــشــيــة 
ــــب  ــ املـــــتـــــدهـــــورة واالنـــــتـــــظـــــام بــــصــــرف رواتـ
املــوظــفــن املــدنــيــن، وزيـــــادة ســقــف األجـــور 
بــمــا يــتــنــاســب مــع الــتــضــخــم املــتــفــاقــم وبما 
كبيرة  الوطنية نسبة  العملة  فقدان  يغطي 
من قيمتها. ووصلت االحتجاجات في وقت 
ســابــق مــن الشهر املــاضــي إلــى حــد اقتحام 
جــزء مــن »قــصــر معاشيق« الــرئــاســي الــذي 
تتخذه الحكومة مقرًا لها منذ عودتها إلى 
عدن عقب تشكيلها نهاية ديسمبر/كانون 
ــادر رئيسها  غــ ذلـــك  املـــاضـــي، وعــقــب  األول 
معن عبدامللك وعــدد مــن الـــوزراء عــدن إلى 
ومــقــربــون من  ويتهم سياسيون  الــريــاض. 
الـــحـــكـــومـــة، املــجــلــس االنـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي 
املــمــثــل بــالــحــكــومــة وفــقــًا التـــفـــاق الـــريـــاض، 

بالوقوف خلف التحركات.

تراجع المداخيل
املركزي  البنك  أعلن  الــحــالــي،  الشهر  مطلع 
ــة مـــهـــامـــه فــي  ــأديـ ــتـ الــيــمــنــي أنـــــه مــســتــمــر بـ
صــرف رواتــب موظفي الــدولــة. لكن الجديد 
فــي اإلجــــراءات أنــه جعل الــصــرف مشروطًا 
هذه املــرة بما يصل إليه من مــوارد وتوافر 
السيولة. وهناك سبب آخــر تم إدراجـــه في 
آلــيــة عــمــل الــبــنــك املـــركـــزي الــيــمــنــي، مرتبط 
املتمثلة  االستثنائية  الصحية  بــاألوضــاع 
فــي جائحة كــورونــا، وهــو مــا جعله يعمد 
إلى صرف مرتبات وأجور موظفي قطاعات 
ومـــرافـــق الـــدولـــة وفـــق جــــدول زمــنــي محدد 

لــكــل جــهــة حــكــومــيــة. ويـــقـــول مـــســـؤول في 
املركزي اليمني لـ »العربي الجديد« إن »هذه 
اإلجــــــــراءات قــابــلــة لــلــتــعــديــل مــتــى اقــتــضــت 
الــضــرورة لــذلــك، وبحسب تــدفــق اإليــــرادات 
اليمنين  مداخيل  وانخفضت  البنك«.  إلــى 
بشكل كبير منذ بداية الحرب. ويعاني جزء 
كبير مــن املــوظــفــن خــصــوصــًا فــي صنعاء 
رواتبهم  تــوقــف  مــن  اليمن  ومناطق شــمــال 
منذ نقل البنك املركزي من العاصمة اليمنية 
صنعاء إلى عدن في سبتمبر/أيلول 2016. 
في املقابل، هبطت القيمة الشرائية لرواتب 
من أعادت الحكومة صرف مستحقاتهم مع 

انهيار قيمة العملة الوطنية.
ويــشــكــو املـــواطـــن عــــارف شــفــيــق مـــن ســكــان 
املعيشية  أوضــاعــه  انــهــيــار  عـــدن،  محافظة 
إلــى حــد »ال يــطــاق«، وفــق تعبيره. ويشرح 
أنـــــه »لـــــم نـــعـــد قــــادريــــن عـــلـــى شــــــراء أبــســط 
أو  أوالدنـــا  تعليم  أو  الغذائية  احتياجاتنا 
الجديد«  »العربي  لـ ويضيف  عمل«.  إيجاد 
ــم تـــعـــد تـــتـــوقـــف عـــنـــد حــــدود  أن املــشــكــلــة لــ
ــــب أو االنـــتـــظـــام فــــي عــمــلــيــة  ــرواتـ ــ ــــرف الـ صـ

صــرفــهــا بــل فــي تحسينها »فــكــل األســعــار 
تــرتــفــع فـــي الـــبـــالد إال الــــرواتــــب ثــابــتــة في 
ــنـــاشـــط االجـــتـــمـــاعـــي،  ــقــــول الـ مـــكـــانـــهـــا«. ويــ
وهــو مــن محافظة حــضــرمــوت الــتــي تشهد 
مـــظـــاهـــرات واحـــتـــجـــاجـــات مــتــواصــلــة منذ 
الـــشـــهـــر املــــاضــــي، إن االحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
يــشــهــدهــا الـــشـــارع الــيــمــنــي ســلــمــيــة. ويلفت 

ــى أن املــحــتــجــن  ــ ــد« إلــ ــديــ ــجــ »الــــعــــربــــي الــ ـــ لــ
يـــطـــالـــبـــون بــتــحــســن األوضــــــــاع املــعــيــشــيــة 
تؤثر  الــتــي  الكهرباء  خصوصًا  والخدمية 
بشكل كبير على املزارعن والفئات العمالية 
في مختلف املهن. وكان محافظ حضرموت 
فرج البحسني قد أعلن في 31 مــارس/آذار 
املــاضــي حــالــة الــطــوارئ وإيــقــاف مسؤولن 
الــتــي تسجل  فــي املحافظة  األمـــن  إدارة  فــي 
مستويات مرتفعة في عدد حاالت اإلصابة 
بفيروس كورونا، وذلك غداة مقتل متظاهر 
وإصابة عدد آخر في إحدى البلدات القريبة 

من مدينة املكال عاصمة املحافظة.

صراع نفوذ؟
ــادي فــيــصــل عــبــد الــغــنــي  ــتـــصـ الـــبـــاحـــث االقـ
يفيد في حديث مع »العربي الجديد«، بأن 
»الحكومة بعد عودتها إلى عدن اكتشفت أن 
كل شيء في عاصمتها املؤقتة تحت نفوذ 
وسيطرة شريكها في الحكومة، أي املجلس 
االنتقالي، والذي عمل على عرقلتها بهدف 
املهيمن  الــطــرف  بمثابة  لــيــكــون  احــتــوائــهــا 

على إدارة األوضاع من خلف الطاولة« وفق 
تــوصــيــف عــبــد الــغــنــي. ويـــؤكـــد أن سيطرة 
على  إمــاراتــيــًا  املــدعــوم  الجنوبي  االنتقالي 
عــدن ومــحــافــظــات أخـــرى فــي جــنــوب اليمن 
العامة  اإليـــــرادات  عــلــى  الهيمنة  لــه  أتــاحــت 
التسلل  وتكوين اقتصاد خاص به بدأ في 
إلــــى الـــعـــديـــد مـــن الـــقـــطـــاعـــات االقــتــصــاديــة 
االتــصــاالت  مثل  واالستثمارية  والتجارية 
والـــعـــقـــارات وتـــجـــارة الـــوقـــود. ويــربــط عبد 
ــأرب املــشــتــعــلــة أخــيــرًا  الــغــنــي بـــن مـــعـــارك مــ
وبن الضغوط التي تعرضت لها الحكومة 
وأدت إلى مغادرتها عــدن، »إذ كانت تعمل 
والغاز  النفط  تصدير  إعـــادة  محاولة  على 
ــًا مــــن حــقــول  الـــطـــبـــيـــعـــي املــــســــال خـــصـــوصـ
صــافــر فــي مـــأرب والــتــي تــعــد أهـــم املــصــادر 
املــتــاحــة أمــامــهــا مــن حــقــول الــنــفــط والــغــاز، 
ــات املـــشـــتـــعـــلـــة عـــلـــى تـــخـــوم  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ لـــكـــن املـ
املحافظة النفطية بددت كل الخطط الرامية 
الستغالل أهم مورد حكومي متاح«. بدوره، 
يعتبر مسؤول حكومي، رفض الكشف عن 
هــويــتــه، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن االحتجاجات مسيسة، »وهي تتخذ من 
املعيشية  األزمـــات  وتفاقم  الخدمات  تــردي 
الحكومي  املــســؤول  ينكر  ال  مطية«.  مجرد 
أنه  إال  واالقــتــصــادي،  االجتماعي  التدهور 
ــــذي يقف  ــر الـ ــ يـــقـــول إن »عـــلـــى الـــطـــرف اآلخـ
خلف تأجيج األوضاع وتلغيم أجواء العمل 
في العاصمة املؤقتة عدن، التعاون في إطار 
التي أصبح شريكًا رئيسيًا فيها  الحكومة 
لتذليل كل الصعوبات واملعوقات، وتحسن 
ـــاع املعيشية في  الــخــدمــات الــعــامــة واألوضـ
كل املحافظات واملناطق الواقعة تحت نفوذ 
دولــيــًا«. ويلفت هذا  بها  املعترف  الحكومة 
املسؤول الحكومي إلى سلسلة من الخطط 
لتنفيذها قبل  تــعــّد  الــحــكــومــة  كــانــت  الــتــي 
م األوضـــــــاع، مــنــهــا الــتــعــاقــد مـــع شــركــة 

ّ
تـــــأز

ــادة إصـــالح وصــيــانــة مصافي  صينية إلعــ
ــدن لــتــكــريــر املـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة »وهــــي  ــ عـ
خـــطـــوة كـــانـــت كــفــيــلــة بــحــل جــــزء كــبــيــر من 
مــشــكــلــة الــكــهــربــاء والــــوقــــود«، إضـــافـــة إلــى 
خــطــة كـــان يــتــم اإلعـــــداد لــتــنــفــيــذهــا لهيكلة 
ميناء عدن وتطوير خدماته بصورة تؤدي 
إلــى استغالله بشكل أفــضــل، مــا يــؤدي إلى 
ــه الــتــي تــعــانــي مـــن الــتــبــديــد  ــراداتــ زيـــــادة إيــ

والتشتت.

تفاقم األزمات
ر أكــثــر مــن مــســؤول أمــمــي، أخــيــرًا، من 

ّ
وحـــذ

لليمنين في  املــعــيــشــيــة  األوضـــــاع  تـــدهـــور 
ظــل عـــودة شــرســة لــفــيــروس كــورونــا، حيث 

الــنــاس بإمكانهم تحمل  لــم يعد املــزيــد مــن 
تكاليف الطعام أو املواد األساسية األخرى، 
مؤكدين أن نقص املــوارد يسرع من تفشي 
ــة وتــــدهــــور األوضــــــــاع اإلنـــســـانـــيـــة.  ــاعـ املـــجـ
وتطالب املنظمات الدولية بضرورة إيجاد 
ــوقـــود  ــلـــول جــــذريــــة ملــشــكــلــة اســـتـــيـــراد الـ حـ
العالقة في املبادرات  التي تتصدر املشاكل 
والــتــحــركــات الــدبــلــومــاســيــة الــتــي يــقــودهــا 
أخـــيـــرًا املــبــعــوث األمــيــركــي إلـــى الــيــمــن، في 
الــوقــت الـــذي تضاعفت فيه أســعــار الــوقــود 
مــرتــن إلـــى ثـــالث مـــرات فــي بــعــض املناطق 
نتيجة النقص الحاد في اإلمــدادات، والذي 
أدى بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعار املواد 

الغذائية والرعاية الصحية. أزمة رواتب 
في اليمن

تتصاعد التحركات في اليمن، خاصة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا. يطالب 
المحتجون بصرف الرواتب للعاملين في القطاع العام، وزيادة األجور، فيما تنظر الحكومة إلى 

التحركات على أنها مسيّسة، وتقر بضعف الموارد لتوفير صرف منتظم للمستحقات
الفقر يفاقم انتشار كورونا

ينتشر فيروس كورونا بسرعة في اليمن، في وقت يصعب على 
ثلثي الــســكــان الـــوصـــول إلـــى الــخــدمــات الــصــحــيــة، كــمــا أن نصف 
املرافق الطبية فقط استمرت بالعمل من جراء الحرب، وفق تقارير 
سابقة ملنظمة الصحة العاملية. ومع توسع دائرة الفقر، ال يستطيع 
ــراءات احــتــرازيــة مــن الفيروس،  عــدد كبير مــن املواطنني اتــخــاذ إجـ
ــازات، فيما  ــفـ بسبب عـــدم قــدرتــهــم حــتــى عــلــى شـــراء كــمــامــات وقـ
التباعد  يستمر االختالط من دون أي قدرة على توفير متطلبات 
االجتماعي في أماكن العمل واألسواق. ومنذ أسابيع يواجه اليمن 

موجة ثانية من فيروس كورونا، ضربت جميع املحافظات، ما أدى 
إلى خلق تداعيات إنسانية وصحية كبيرة. وتفيد آخر إحصائيات 
اللجنة الوطنية العليا ملواجهة كورونا في اليمن إلى أنه تم تسجيل 
5133 حالة مؤكدة، منها 1004 وفيات. وهذه الوفيات مسجلة منذ 
منتصف مارس/ آذار املاضي فقط، وفقًا لألمم املتحدة التي أكدت 
أن أعداد اإلصابات أكبر بكثير من تلك املعلنة، وحذرت في تقرير 
اليمن وسط  »ارتفاع خطير« في اإلصابات في  الخميس من  يوم 

ضعف التمويل اإلنساني.

جزء من 
المشاركين 
في احتجاجات 
عدن 
)صالح العبيدي/ 
فرانس برس(

بيروت ـ ريتا الجّمال

لتتصدر  الرغيف  طوابير  عــادت 
املــشــهــد فــي شــــوارع لــبــنــان. هــذه 
املــــــرة األزمـــــــة ال تـــرتـــبـــط بــنــقــص 
الــقــمــح وال املـــحـــروقـــات وال حــتــى بــإضــراب 
من  بقرار مسبق  إنما  اعتراضي،  أو تحرك 
اتــحــاد نــقــابــات األفــــران فــي لــبــنــان. األخــيــر، 
أعلن أنه لن يسلم الخبز، بدءًا من الجمعة، 
ــــي األحـــــيـــــاء وال  ــال الــــتــــجــــاريــــة فـ ــ ــــحـ إلــــــى املـ
املبيعات  سيحصر  وإنــمــا  الــســوبــرمــاركــت، 
فـــي مـــراكـــز األفــــــران ذاتـــهـــا. الــســبــب، »لــعــبــة 
ابـــــتـــــزاز مــــا بــــن االتـــــحـــــاد والـــحـــكـــومـــة فــي 
صــــراع عــلــى تــحــديــد قــيــمــة أربـــــاح األفـــــران، 
إلــى  الــــذي سيضطر  املـــواطـــن  ثمنها  يــدفــع 
املراكز  إلــى  للوصول  طويلة  مسافات  قطع 
الرئيسية لأفران، ومن ثم تعريض صحته 
لــلــخــطــر عــبــر وقـــوفـــه فـــي طـــوابـــيـــر فـــي ظل 
انـــتـــشـــار كــــورونــــا، لـــشـــراء الـــرغـــيـــف«، وفــق 

متابعن للملف.
فــقــد اتــخــذ اتــحــاد الــنــقــابــات بــعــد الجمعية 
ــرارًا  ــ ــتـــي عـــقـــدهـــا الــخــمــيــس قـ الــعــمــومــيــة الـ
بزيادة هامش ربحه عبر االمتناع عن دفع 
كلفة توصيل الخبز إلى املحال، وذلك بعد 
قرار وزارة االقتصاد زيادة زنة ربطة الخبز 
للربطة  غــرامــات  وعشرة  غرامًا   15 الكبيرة 
الصغيرة »ما زاد كلفة اإلنتاج على صاحب 

كل  لبنانية على  ليرة  آالف   6 بقيمة  الــفــرن 
طــن مــن الطحن بما يـــوازي أقــل مــن نصف 
ــــدوالر فــي الــســوق الــســوداء  دوالر )ســعــر الـ
أكثر من 12 ألف ليرة(«، وفق بيان لالتحاد. 
يقول نقيب األفران واملخابز في لبنان علي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن »ال أحــد  إبـــراهـــيـــم لـــ
يقبل أن يــكــون هــامــش الــربــح عــنــده عشرة 
في املائة كحد أقصى، وال صناعة في البلد 
تأخذ هذا الهامش، وبالتالي، فإننا نعاني 
من خسائر كبيرة ونقوم بتوزيع الخبز من 
دون أي ربٍح«، مؤكدًا ضرورة بحث هامش 
الربح مع وزارة االقتصاد. ويرى إبراهيم أن 
الخبز متوافر في صاالت األفران واملخابز، 
الخبز،  بتوزيع  يلزمنا  قــانــون  يــوجــد  »وال 
بــل فقط بما تــحــدده وزارة االقــتــصــاد على 
صــعــيــد الـــــوزن والـــســـعـــر«. ويـــشـــدد النقيب 
 وزارة 

ّ
عــلــى »أن أصـــل املــشــكــلــة يــرتــبــط بـــأن

االقتصاد والتجارة تعمد الى إعداد دراسة 
 
ً
ــار والــــــوزن مــنــفــردة ــعـ الــكــلــفــة وتـــحـــدد األسـ
ــــرأي الــنــقــابــيــن املــعــنــيــن  ــــذ بـ مـــن دون األخـ
وتـــغـــّيـــبـــهـــم تـــمـــامـــًا وتـــتـــجـــاوزهـــم وهـــــو مــا 
نـــرفـــضـــه ونـــســـتـــنـــكـــره، ونـــحـــن مــســتــمــرون 

بقرارنا حتى إشعار آخر«.
ــر عـــــــام الـــحـــبـــوب  ــ ــديـ ــ ــــول مـ ــقـ ــ ــه، يـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
فـــي وزارة االقــتــصــاد  الــســكــري  والــشــمــنــدر 
»العربي الجديد«: »سبق  جرجس برباري لـ
 سعر 

ّ
وقــلــنــا بـــوضـــوح لــنــقــابــات األفـــــران أن

الــخــبــز يتضّمن هــامــش ربـــح أكــبــر فــي حــال 
بيعه بصاالت العرض في األفــران، وهامش 
 
ّ
أن الــخــارج، باعتبار  إلــى  أصــغــر عند بيعه 

هـــنـــاك تــكــالــيــف إضـــافـــيـــة نــاتــجــة عـــن كلفة 
النقل وربح صاحب املحل أو السوبرماركت 
 »هــّم الـــوزارة 

ّ
وتعرفة لــلــمــوزع«. وأضـــاف أن

تحميل  وعـــدم  الخبز  ربــطــة  تخفيض سعر 
املواطنن أعباء إضافية وال سيما في سلعة 
الخبز،  الفقير وهــي  لقمة  أساسية جــدًا في 
ــال حــصــول  ــع وزنـــهـــا فـــي حـ وفـــي املــقــابــل رفـ
زيادة بالسعر تبعًا للمؤشرات التي نعتمد 
صعيد  على  ســـواء  الــســعــر،  لتحديد  عليها 
الــخــمــيــرة  أو  املـــــــــازوت،  أو  الـــقـــمـــح،  أســــعــــار 
والنايلون وما إلى ذلك«. ويلفت برباري إلى 
 اتحاد األفران عاتٌب على وزارة االقتصاد 

ّ
أن

الــتــي بــنــظــره تــضــّيــق عــلــيــه هــامــش الــربــح، 
وبـــكـــل األحــــــوال هـــم اتـــخـــذوا قـــــرارًا مجحفًا 

بحقهم أواًل وسيؤثر سلبًا عليهم.
ــام الـــحـــبـــوب والــشــمــنــدر  ــ ــر عـ ــديـ ويـــكـــشـــف مـ
»الــعــربــي  لـــ االقـــتـــصـــاد  فـــي وزارة  الـــســـكـــري 
سينخفض  الخبز  ربطة  سعر   

ّ
أن الجديد« 

في الفترة املقبلة، لعوامل ومؤشرات كثيرة، 
أبرزها انخفاض أسعار القمح واملحروقات 
ــا اســــتــــخــــدام نــايــلــون  ــدأنــ ــك بــ ــذلــ ــًا، وكــ ــيـ ــاملـ عـ
بنوعية أخرى أرخص. إال أن رئيس جمعية 
حماية املستهلك في لبنان زهير برو يشدد 
في حديثه مع »العربي الجديد« على وجود 
ل في السلطة السياسية – 

ّ
س يتمث حلٍف مقدَّ

التجار – املصارف، أما املواطن فهو ضحية 
غياب دولة القانون وضعف املحاسبة، فيما 
تعمد وزارة االقتصاد على دعم االحتكارات. 
 قــطــاع األفــــران هــو أحــد 

ّ
ويــلــفــت بـــرو الـــى أن

»مزاريب« تغذية األحزاب والطوائف ويدخل 
في لعبة املحاصصة ويوزع بالتساوي على 
الــتــجــار املــرتــبــطــن بــاملــنــظــومــة الــســيــاســيــة 
وهـــذا الــواقــع مــوجــود منذ ســنــوات طويلة، 
 ما يحصل اليوم »مهزلة ومنهبة« 

ّ
مؤكدًا أن

وشّد حبال بن النقابات ووزارة االقتصاد«. 
 هناك تقريبًا 4 أفران كبيرة 

ّ
ويكشف برو أن

مـــن أصــــل 220 فـــرنـــًا، عـــبـــارة عـــن »كــارتــيــل« 
يــســيــطــر عــلــى ثــمــانــن فـــي املـــائـــة مـــن ســوق 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

طــالــبــت الــســلــطــات الــلــيــبــيــة كـــافـــة الــشــركــات 
ــلــــة فـــــي الـــــبـــــالد بــــااللــــتــــزام  الـــنـــفـــطـــيـــة الــــعــــامــ
بــمــســؤولــيــتــهــا االجــتــمــاعــيــة، بــعــد الــعــشــريــة 
ــــرب وعـــــــــدم االســــتــــقــــرار  ــحــ ــ ــن الــ ــ الـــــــســـــــوداء مــ
ــع  ــاريــ ــشــ ــــف املــ ــوقــ ــ ــي وتــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــاســــي واألمـ ــيــ ــســ الــ
التنموية. وأكدت مصادر من حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« 
أن لــيــبــيــا تــفــتــح مـــن جــديــد مــلــف املــســؤولــيــة 
التركيز  مع  النفطية،  للشركات  االجتماعية 
عــلــى إطـــالق مــشــاريــع تنموية ذات األولــويــة 
ــي الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة تــتــعــلــق بـــدعـــم الــشــركــة  فـ
ــاء بــــاإلضــــافــــة إلــــــى قـــطـــاع  ــكـــهـــربـ ــلـ ــة لـ ــامــ ــعــ الــ
ــاء كـــورونـــا. إضــافــة إلــى  الــصــحــة ملــواجــهــة وبـ
التي وعــدت شركة »إيني«  القديمة  املشاريع 
تخصصي  مستشفى  إقامة  منها  بتمويلها 
فـــي مــنــطــقــة تـــاجـــوراء بــطــرابــلــس، بــاإلضــافــة 
إلى إنشاء مركز لعالج السرطان ومستشفى 
تخصصي في املنطقة الشرقية. وكان رئيس 
دعا  الدبيبة،  الحميد  عبد  الليبية  الحكومة 
ــــى االســتــثــمــار  ــنــــي« اإليـــطـــالـــيـــة إلـ شـــركـــة »إيــ

فــي بــالده،  التعليم والصحة والــكــهــربــاء  فــي 
للشركة  التنفيذي  بالرئيس  اجتماعه  خالل 
كالوديو ديسكالزي في طرابلس، في نهاية 

شهر مارس/ آذار املاضي. 
ــام 2007، بــــدأت لــيــبــيــا الــضــغــط على  وفـــي عـ
لــلــمــشــاركــة فـــي التنمية  الــنــفــطــيــة  الــشــركــات 
الشركات  عدد  ويبلغ  واالجتماعية،  املكانية 
العاملة بالقطاع النفطي أكثر من 22 شركة، 

بحسب تقارير حكومية.
ليبيا  إن  النفطي محمد أحمد،  املحلل  وقــال 
ــيـــة  تـــــأخـــــرت فـــــي تـــطـــبـــيـــق مـــفـــهـــوم املـــســـؤولـ
ــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«  االجــتــمــاعــيــة. وأوضــ
يـــكـــون  أن  يـــجـــب  ــفــــهــــوم  املــ هــــــذا  تـــطـــبـــيـــق  أن 
ــاطـــق  ــنـ ــنــــاطــــق اإلنــــــتــــــاج ومـ ــًا فـــــي مــ حــــصــــريــ

الــعــبــور وعــبــر تــحــديــد االحــتــيــاجــات مسبقا 
بــالــتــفــاهــم مـــع أهـــالـــي هــــذه املـــنـــاطـــق، ولــيــس 
آالف  تبعد  قبل حكومة  من  مركزية  بطريقة 
األميال عن هذه املناطق. وأضاف أن تطبيق 
املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة ال يــعــفــي الــشــركــات 
ــار الــبــيــئــيــة واالجــتــمــاعــيــة  ــ مـــن تــعــويــض اآلثـ
والــصــحــيــة الــنــاتــجــة عـــن أعــمــالــهــا، وهــــذه ال 
تــدخــل مــحــاســبــيــا تــحــت مــفــهــوم املــســؤولــيــة 
االجتماعية. ودعا إلى ضرورة أن تخضع أي 
مصاريف في هذا البند لرقابة مالية شديدة 
الــرقــابــة املحلية. مــن جانبه،  مــن قبل أجــهــزة 
اعـــتـــبـــر املـــحـــلـــل االقــــتــــصــــادي بــشــيــر املــصــلــح 
أن تــحــمــل الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة مــســؤولــيــتــهــا 
االجتماعية يسهم في التخفيف من الصرف 
 عــن توفير فرص 

ً
مــن املــوازنــة الــعــامــة، فــضــال

واملساهمة  اإلنتاج  مناطق  في  للسكان  عمل 
في تنمية املناطق املجاورة للحقول النفطية. 
وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة مــع تــزايــد الــديــن الــعــام 
ــلــــي، وانــــخــــفــــاض احـــتـــيـــاطـــيـــات الــنــقــد  ــحــ املــ
األجــنــبــي فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار تــعــرض الــقــطــاع 
ــفـــاق  ــــط إهــــمــــال اإلنـ الــنــفــطــي لـــلـــصـــدمـــات وسـ

االستثماري في بنود امليزانية العامة.

الخرطوم ـ هالة حمزة

أثــار إعــالن صندوق النقد والبنك الدولين 
إمـــكـــانـــيـــة إعـــــفـــــاء الــــخــــرطــــوم مـــــن الــــديــــون 
البالغة أكثر من 50 مليار دوالر  الخارجية 
الكثير من النقاشات والتساؤالت في البالد، 
ففي حن تعول السلطات على هذه الخطوة، 
اعــتــبــر خــبــراء أنــهــا لــيــســت ســـوى اســتــبــدال 
دائــنــن سابقن بــجــدد العــتــبــارات قانونية 
تــحــكــم عــمــل مــؤســســات الــتــمــويــل الــدولــيــة. 
والتخطيط  املــالــيــة  وزارة  أول  وكــيــل  وقـــال 
»العربي  لـ ياسن  أمــن صالح  االقــتــصــادي 
الـــجـــديـــد« إن غــالــبــيــة الــــديــــون الــخــارجــيــة 
للسودان نتجت عن قروض تم استخدامها 
فـــي بـــرامـــج ومـــشـــاريـــع لــيــســت ذات جـــدوى 
آليات  وفــق  وأعـــدت  للمواطنن،  اقتصادية 
بعيدة عن التخطيط التنموي. ونفى ياسن 
للدائنن،  اســتــبــدااًل  الخطوة  هــذه  تكون  أن 
الدوليتن  املؤسستن  مــن  تــم  مــا  أن  مبينًا 
هــو اســتــبــدال دائــنــن بــشــركــاء فــي التنمية 
جـــاهـــزيـــة  إلــــــى  ــًا  ــتــ الفــ بــــمــــؤســــســــات،  ودول 
الــحــكــومــة لــالســتــفــادة مــن هـــذه املستجدات 
بتحديد أولويات التنمية. في املقابل، اعتبر 
اللجنة االقتصادية في قوى الحرية  عضو 
للحكومة  السياسية  الحاضنة  والتغيير، 

»الـــعـــربـــي  ــه لــــ ــلـ االنـــتـــقـــالـــيـــة، عــــــادل خـــلـــف الـ
الجديد« أن خطوة إعفاء السودان من الديون 
الــخــارجــيــة هـــي عــمــلــيــًا اســـتـــبـــدال الــدائــنــن 
التي  الــقــانــونــيــة  الــصــعــوبــات  عــلــى  للتغلب 
الدولين بعدم  النقد والبنك  تلزم صندوق 
ديونها  بــســداد  تلتزم  ال  دول  مــع  التعامل 
الــســيــاديــة، وبــالــتــالــي ســيــحــصــل الـــســـودان 
عـــلـــى قـــــرض تـــجـــســـيـــري مـــؤقـــت وبـــشـــروط 
ســداد جديدة. وأكــد ان ذلــك يمكن السودان 

مــن الــحــصــول عــلــى تــمــويــل دولـــي وقـــروض 
مالية.  التزامات  أي  ومنح عقب تحرره من 
البنك  أعلن  التي  املبالغ  الله  خلف  وانتقد 
الدولي عن تقديمها على شكل دعم ميسر 
آثــار  لــلــحــكــومــة لتخفيف  وتــمــويــل مــبــاشــر 
املواطنن.  االقتصادية على  »اإلصــالحــات« 
 املبلغ زهيد في حدود 635 مليون 

ّ
وقال إن

دوالر، منها 215 مليون دوالر دعم مباشر 
لــلــمــوازنــة و420 مــلــيــونــًا لــتــمــويــل بــرنــامــج 
ثمرات لدعم األسر. ولفت إلى أن هذه املبالغ 
يدفعها  الــتــي  الباهظة  الــفــاتــورة  ي 

ّ
تغط ال 

اإلصــالحــات  لهذه  ثمنًا  الــســودانــي  الشعب 
العملة  القاسية والتي شملت خفض قيمة 
الوطنية وتحرير الوقود والسلع والتضخم 

الجامح الذي تسبب في تآكل املدخرات. 
مـــن جــهــتــه، أكـــد املــحــلــل االقـــتـــصـــادي هيثم 
ــتـــحـــي أن هـــــــذه الــــخــــطــــوة تــــعــــزز جـــهـــود  فـ
أزمــة  لحل  الجنوب  انفصال  منذ  الــســودان 
الـــديـــون وتـــزيـــد مـــن فــــرص الــحــصــول على 
ــــروض ومـــســـاعـــدات تــنــمــويــة حــرم  مــنــح وقــ
 عــن تمكن 

ً
منها ألكثر مــن 40 عــامــًا، فضال

الـــســـودان مــن الــتــفــاوض مــع نــــادي بــاريــس 
والــــــذي تــتــطــلــب قــــواعــــده تــطــبــيــق بــرنــامــج 
مؤسسات  تتبناه  الــذي  الهيكلي  التكييف 

التمويل الدولية.

ابتزاز اللبنانيين 
بالرغيف

داخل بنك السودان المركزي 
)أشرف شاذلي/ فرانس برس(

إلزام شركات النفط بالمسؤولية االجتماعية

إلغاء الديون الخارجية يثير التساؤالت

صراع األفران والحكومة 
يجدد الطوابير

تجددت طوابير الرغيف 
في لبنان بعدما قررت 

األفران االمتناع عن توزيع 
ربطات الخبز إلى المحال 

للحفاظ على أرباحها، 
وسط اتهامها باالحتكار

ليبيا اقتصاد الناس

السودان

قررت األفران وقف 
توزيع الخبز للمحال 

لتثبيت أرباحها

دعوات للتركيز على 
احتياجات السكان في 

مناطق اإلنتاج

برو  ويشير  طــائــلــة.  أربــاحــًا  ويجني  الخبز 
لم يعد بمقدورها تحديد  الجمعية   

ّ
أن إلــى 

نسب ارتفاع أسعار املواد الغذائية والسلع 
الشاملة  الفوضى   

ّ
ظــل فــي  تفعل  كانت  كما 

واالنــهــيــار الــكــامــل، وعــدم اســتــقــرار األسعار 
ــر. وكــانــت   وآخــ

ّ
 بــن مــحــل

ً
واخــتــالفــهــا اصـــال

الخبر  ربطة  حــددت سعر  االقتصاد،  وزارة 
زنة 920 غرامًا بـ2500 ليرة لبنانية، والربطة 
زنة 440 غرامًا كحد أدنى بسعر 1750 ليرة 

لبنانية كحد أقصى.
ــا تــســتــنــد فــي  ــهــ ــى أنــ ــ وأشــــــــــارت الـــــــــــوزارة الــ
تحديد سعر ووزن الخبز اللبناني األبيض 

فـــي األفــــــران واملـــتـــاجـــر عــلــى كــافــة األراضــــي 
إلى معايير مختلفة، منها سعر  اللبنانية، 
الــعــاملــيــة، سعر صرف  الــبــورصــة  القمح فــي 
الدوالر وسعر املحروقات، واستناًدا لدراسة 
عــلــمــيــة لــتــحــديــد كــمــيــة املـــكـــونـــات املــطــلــوبــة 

إلنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني.

خالل تحرك ضد زيادة 
سعر الرغيف )جوزيف 
عيد/ فرانس برس(

Saturday 10 April 2021 Saturday 10 April 2021
السبت 10 إبريل/ نيسان 2021 م  28  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2413  السنة السابعة السبت 10 إبريل/ نيسان 2021 م  28  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2413  السنة السابعة


