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كورونا الهند يهدد بانتكاسة النفط
نيودلهي ـ العربي الجديد

لفيروس  شرسة  موجة  تسببت 
ــي الــــهــــنــــد، بـــتـــوقـــف  ــ كــــــورونــــــا فــ
ــيــــوي  ــاد اآلســ ــتـــصـ ــفـــاجـــئ لـــاقـ مـ
الــنــامــي بــقــوة، األمـــر الـــذي يــتــوقــع أن يــدوم 
ــل االرتــــــفــــــاع غــيــر  ــ ــــي ظـ ــع فـ ــيــ ــابــ بـــضـــعـــة أســ
طلب  على  سيؤثر  ما  لإلصابات،  املسبوق 
الــــوقــــود، وهــــو مـــا قـــد يــشــكــل انــتــكــاســة في 
الــواقــعــة في  النفط العاملية. والــدولــة  ســوق 
جنوب آسيا هي ثالث أكبر مستورد للنفط 
فــي العالم، وهــو مــا يعني أنــه مــن املحتمل 
أن ينتشر وقع تأثير انخفاض الطلب على 
العاملية، حتى  الــســوق  عبر  ليمتد  الــوقــود، 
ــات املــتــحــدة  ــ ــواليـ ــ مـــع انـــتـــعـــاش الـــصـــن والـ

القوي.
وتجار  املصافي  كبار  من  ووفقًا ملسؤولن 
ينخفض  أن  املتوقع  مــن  لــلــوقــود،  التجزئة 
االســتــهــاك املــشــتــرك لــلــديــزل والــبــنــزيــن في 

إلى  تصل  بنسبة  الــجــاري  نيسان  إبــريــل/ 
املــــاضــــي، بــســبــب  بــالــشــهــر  20% مــــقــــارنــــة، 
إغــاق مدته  ذلــك  املتجددة، بما في  القيود 
أســبــوع فــي العاصمة نيودلهي. وفــي حن 
أن مصافي النفط الرئيسية ال تزال تشتري 
الخام، بــدأت تظهر مؤخرًا إشــارات إلى أنه 
التكرير  عمليات  تقليص  سيتوجب  غالبًا 
ــلــــب. ونــقــلــت  ــفــــاض الــــطــ ــــع انــــخــ لــلــتــكــيــف مـ
وكــالــة بــلــومــبــيــرغ األمــيــركــيــة عــن سينثيل 
ــاران، رئــيــس قــســم نــفــط جــنــوب آســيــا  ــومــ كــ
فـــي ســنــغــافــورة لـــدى شــركــة »إف جـــي إي« 
ــه »نــظــرًا  لــاســتــشــارات الــصــنــاعــيــة قــولــه إنـ
لــلــوضــع املـــحـــبـــط، فــمــن املــحــتــمــل أن يـــدوم 
ــــاق لــعــدة أســابــيــع أو حــتــى لــشــهــريــن،  اإلغـ
إجــمــالــي الــطــلــب عــلــى املــنــتــجــات الــنــفــطــيــة 
ــنـــد ســيــشــهــد تـــراجـــعـــًا  ــهـ الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الـ
كـــبـــيـــرًا«. وتــظــهــر األرقــــــام األولـــيـــة ملــبــيــعــات 
الــصــنــاعــة تــأثــيــرًا كــبــيــرًا عــلــى الــطــلــب على 
الـــنـــصـــف األول مــــن الــشــهــر  ــــال  الــــوقــــود خـ

الوضع  أن  إلــى  التوقعات  الــجــاري، وتشير 
سيزداد سوءًا. وقال مسؤولون من املصافي 
ــه فـــي حـــن أن الــطــلــب  وتـــجـــار الــتــجــزئــة، إنــ
عــلــى وقــــود الــســيــارات كـــان تــمــيــز بــاملــرونــة 
الــنــاس وسائل  الــوبــاء، حيث تجنب  خــال 
لسياراتهم  قيادتهم  لصالح  العامة  النقل 
العدوى،  تجنب  بهدف  النارية  ودراجاتهم 
الجديدة من قبل حكومات  التحذيرات  فإن 
الواليات تثني الناس عن مغادرة منازلهم 
مــا لــم تكن لــحــاالت الــطــوارئ، أو للحصول 
الــذي أضر  على الخدمات األساسية، األمــر 
قــال نيتن  السياق،  باالستهاك. وفــي هــذا 
جويال، الذي يدير محطة تعبئة في املنطقة 
الشرقية املزدحمة في نيودلهي، إن مبيعات 
الوقود انخفضت 90% خال اليوم األول من 
اإلغاق الثاثاء املاضي والذي يستمر ملدة 
أسبوع في املدينة. وعــادة ما يبيع جويال 
نحو 10 آالف لتر من البنزين والــديــزل في 
اليوم من املحطة التي تحمل عامة »إنديان 

ربــع هذه  كــــورب«، بينما يتوقع بيع  أويـــل 
الكميات فقط خال األيام املقبلة.

انخفاض  إي«  جي  تتوقع»إف  جهتها،  من 
الــطــلــب الــيــومــي عــلــى الــبــنــزيــن بــمــقــدار 100 
ألـــف بــرمــيــل هـــذا الــشــهــر و170 ألـــف برميل 
يوميًا في مايو/ أيار، بينما من املتوقع أن 
ألف  الــديــزل بنحو 220  استهاك  ينخفض 
برميل يوميًا في إبريل/ نيسان و400 ألف 
بــرمــيــل يــومــيــًا الــشــهــر املــقــبــل. وقــبــل تفشي 
الــــوبــــاء، كـــانـــت مــبــيــعــات وقـــــود الـــســـيـــارات 
والــديــزل فــي مـــارس/ آذار عند حــوالــي 750 
ألـــف بــرمــيــل و 1.75 مــلــيــون بــرمــيــل يوميًا، 
عــلــى الــتــوالــي، وفــقــًا لــحــســابــات بلومبيرغ 
بــنــاء عــلــى بــيــانــات حــكــومــيــة رســمــيــة. وقــد 
تضطر »مــؤســســة نفط الــهــنــد«، وهــي أكبر 
شركة بيع بالتجزئة للوقود في الباد، إلى 
الخام  التفكير في خفض معدالت معالجة 
إذا كان هناك انخفاض كبير في الطلب على 

املنتجات البترولية، حسب مصدر مطلع.

تونس ـ إيمان الحامدي

استئناف  التونسية،  الجوية  الخطوط  شركة  أجلت 
رحاتها إلى ليبيا، إلى منتصف مايو/ أيار املقبل، 
بعدما قررت في وقت سابق من الشهر الجاري عودة 
رحاتها في 27 إبريل/ نيسان الجاري، مشيرة إلى 
الــوبــائــي في  الــحــجــوزات نتيجة الــوضــع   تــراجــع 

ّ
أن

البلدين، وتباطؤ حركة السفر في شهر رمضان، وراء 
قـــرار الــتــأجــيــل. وتــعــد الــرحــات املــرتــقــبــة، هــي األولــى 
منذ سبع سنوات، بعدما أوقفت الخطوط التونسية 
االضطرابات  بسبب  الليبية  املطارات  نحو  رحاتها 

وقــال مصدر مسؤول  الــصــراع.  عــن  الناجمة  األمنية 
ه تقرر تسيير أولى 

ّ
»العربي الجديد« إن في الشركة لـ

الــرحــات نــحــو مــطــاري معيتيقة وبــنــغــازي يـــوم 14 
مايو/ أيار املقبل، مرجحًا أن تشهد تلك الفترة طلبًا 
أكثر على التذاكر من الجانبن التونسي والليبي، إذ 

تأتي بالتزامن مع عطلة عيد الفطر.
 املصالح التجارية للخطوط التونسية 

ّ
وأكد املصدر أن

اتخذت قــرار تأجيل العودة إلى ليبيا بسبب ضعف 
 شهر رمــضــان يشهد تراجعًا 

ّ
أن الــحــجــوزات، مــؤكــدًا 

فــي حــركــة املــاحــة الــجــويــة بــن الــبــلــديــن، إذ تقتصر 
 الشركة 

ّ
حركة العبور على املعابر البرية. وأضاف أن

تكبدها  قــد  أّي رحــات  ب 
ّ
تتجن الحالي  فــي وضعها 

خسائر إضافية. وكانت الخطوط التونسية قد قررت 
إلى  الطيران  استئناف  الــجــاري  الشهر  منتصف  في 
ليبيا بمعدل 5 رحات أسبوعيًا إلى مطار معيتيقة 
فــي طــرابــلــس ومــطــار بــنــغــازي، مــع إمــكــانــيــة توسيع 
عدد الرحات في األشهر املقبلة، بعد تقييم املردودية 

والطلب على الرحات.
وقــبــل عــــام 2014 الــــذي شــهــد تــوقــف الــــرحــــات، كــان 
خــط ليبيا مــن بــن أكــثــر الــخــطــوط الــربــحــيــة للناقلة 
نشاط  مــن   %20 بنسبة  يستأثر  كـــان  إذ  الــتــونــســيــة، 
الشركة، كما كانت الشركة تسّير 7 رحات يومية في 

اتجاه مطارات معيتيقة وبنغازي ومصراتة وسبها، 
 اضطراب الوضع األمني في ليبيا تسبب في 

ّ
غير أن

وقف رحاتها تمامًا نحو هذا البلد.
تقييم  إعــادة  إلــى  التونسية  الخطوط  إدارة  وتسعى 
با ملراكمة أّي خسائر إضافية 

ّ
خطتها التجارية تجن

واالكــتــفــاء بتسيير رحـــات عــلــى الــخــطــوط املــربــحــة، 
بــعــدمــا فــقــدت الــشــركــة أكــثــر مـــن 70% مـــن عــائــداتــهــا 
نتيجة األزمة الصحية وفق تصريحات أخيرة لوزير 
الـــذي رجـــح أن تبلغ الخسائر  الــنــقــل مــعــز شــقــشــوق، 
 ،2020 املاضي  العام  نهاية  2010 حتى  من  املتراكمة 

حوالي 1.8 مليار دينار )655 مليون دوالر(.

ضعف الحجوزات يؤجل عودة طيران تونس إلى ليبيا

شطب ديون سودانية
وافق بنك التنمية األفريقي على 

شطب 413 مليون دوالر من 
املتأخرات املستحقة على السودان، 

مشيرًا إلى أن هذه التسوية 
ستسمح للبنك بإعادة التعامل 

الكامل مع السودان، ما يفتح فرص 
تمويل جديدة للمشاريع والبرامج. 
طري ملجموعة البنك 

ُ
وقال املدير الق

األفريقي للتنمية في السودان، 
راوبيل دورووجو، في بيان نشره 
البنك على موقعه اإللكتروني، إن 

تسوية هذه املتأخرات جاءت بدعم 
من بريطانيا والسويد، مشيرًا 
إلى أن اململكة املتحدة ستقدم 

 مرحليًا لسداد متأخرات 
ً
تمويال

السودان املستحقة للبنك. وأضاف 
دورووجو: »مع التدفقات التمويلية 

اإلضافية املتوقعة بعد تصفية 
املتأخرات، يتطلع البنك الدولي إلى 

حقبة جديدة من التعاون املثمر مع 
السودان لتحقيق تطلعات شعوبه 
في االزدهار والتنمية املستدامة«.

حملة لدعم المنتج األردني
تطلق غرفة صناعة عّمان، حملة 

لتشجيع شراء املنتجات األردنية في 
 عن تعزيز 

ً
السوق املحلية، فضال

وجودها في األسواق التصديرية. 
وتواجه الصناعة األردنية صعوبات 

كثيرة تحّد من تنافسيتها 
باألسواق التصديرية، بمقدمتها 

ارتفاع كلف اإلنتاج، ونقص العمالة 
وبعض اإلجراءات البيروقراطية، 

إضافة إلى إغراق األسواق بسلع 
مستوردة. وقال رئيس الحملة، 

إياد أبو حلتم، في مقابلة مع وكالة 
األنباء األردنية »بترا«، أمس السبت، 

إن حصة الصناعة األردنية من 
االستهالك املحلي الكلي ال تزيد 

على 42% بواقع 11.9 مليار دينار 
)16.6 مليار دوالر( من إجمالي 

استهالك السوق املحلية البالغ 28.2 
مليار دينار. وأضاف أبو حلتم 
أن هذه النسبة قد تبدو للبعض 

جيدة، غير أنها متوسطة وأقل من 
الطموحات، مشيرًا إلى أن الحملة 

تسعى إلى إقامة شراكات مع 
املؤسسات الرسمية املعنية لتعظيم 

حصة مشترياتها من املنتجات 
الصناعية األردنية واالستفادة من 

األفضلية السعرية املمنوحة لها 
بالعطاءات، إضافة إلى التشبيك مع 

القطاع التجاري باعتباره شريكًا 
مهمًا. ولفت إلى أن الصناعة 

األردنية تمتلك قدرات إنتاجية 
ضخمة تصل إلى أكثر من 17 

مليار دينار.

ارتفاع إنتاج المصافي 
الُعمانية

ارتفع إنتاج املصافي والصناعات 
البترولية في سلطنة ُعمان إلى 19.1 

مليون برميل في نهاية مارس/ 
آذار املاضي، بزيادة بلغت نسبتها 
1.2% مقارنة بالفترة نفسها من 

عام 2020، التي شهدت إنتاج 18.8 
مليون برميل، وفق بيانات صادرة 

أمس السبت عن املركز الوطني 
لإلحصاء واملعلومات الحكومي. 

وأشارت البيانات التي أوردتها 
وكالة األنباء العمانية، إلى أن إنتاج 

وقود السيارات ممتاز )95 أوكتان( 
بلغ 4.34 ماليني برميل، بزيادة 

قدرها 38% على أساس سنوي.

أخبار

كوريا الجنوبية 
تصادر عمالت 

مشفرة

صــادرت حكومة العاصمة الكورية الجنوبية سيول، عمات مشفرة من مئات األشخاص املتأخرين في دفع الضرائب، الذين أخفوا أصولهم في هيئة 
 إدارة تحصيل الضرائب وجدت عمات 

ّ
عمات رقمية، لتصبح أول حكومة محلية في الباد تقوم بذلك. وقالت حكومة املدينة، وفق وكالة »يونهاب«، إن

مشفرة ملا يبلغ 1566 من األشخاص ورؤساء الشركات في ثاث بورصات للعمات املشفرة، وصادرت أكثر من 25 مليار وون )22 مليون دوالر( في أصول 
هم 

ّ
أن نعتقد  املشفرة.  بيع عماتهم  االمتناع عن  منا  املتأخرون يطلبون  الضرائب  »دافعو  بيان:  الحكومة في  676 شخصًا منهم. وقالت  افتراضية من 

يتوقعون زيادة قيمتها بسبب االرتفاع األخير في أسعارها«. وكان أكثر شكل للعمات املشفرة بن املتأخرين في سداد الضرائب هو البيتكوين.

اقتصاد
Sunday 25 April 2021
األحد 25 إبريل/ نيسان 2021 م  13  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2428  السنة السابعة
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اقتصاد

الفوضى تعزز الغش والتهريب... وطباع المستهلكين تتبدل

%55
قفز معدل الفقر في لبنان، 
ــال الــعــام الــمــاضــي، إلى  خ
55%، بينما تزايد معدل الذين 
المدقع  الفقر  من  يعانون 
إلى   %8 من  أضعاف،  ثاثة 
أخير  لــتــقــريــر  وفــقــً   ،%23
المتحدة  األمــم  لجنة  عن 
واالجتماعية  االقتصادية 

لغرب آسيا »إسكوا«.

تحقيق

غالء بعض األصناف 
دفع اللبنانيين إلى 

تقليص استهالكها

ارتفاع معدل 
الفقر إلى 55% العام 

الماضي

بيروت ـ ريتا الجّمال

ف  بــــدأ املــســتــهــلــك الــلــبــنــانــي يــتــعــرَّ
فــي األشــهــر األخــيــرة على بضائع 
مًا عليها، في ظل 

َ
جديدة بات ُمرغ

موجات الغاء التي ال تتوقف أو شح السلع، 
الســيــمــا الــغــذائــيــة الــتــي اعــتــاد عــلــى شــرائــهــا 
املستودعات  في  التخزين  إمــا بسبب  يوميًا، 
ــارج  ــى الـــخـ ــ ــرفـــع أســـعـــارهـــا أو تــهــريــبــهــا الـ لـ
والعجز عن تدبير سيولة دوالرية لاستيراد.
ــــدر، صـــاحـــب ســـوبـــر مــاركــت  يـــقـــول تــوفــيــق بـ
إن  الجديد«  »العربي  لـ بيروت  العاصمة  في 
هناك  كثيرًا،  اختلف  الــيــوم  الــرفــوف  »مشهد 
أصناف وأسماء لم أسمع بها من قبل، وأنا 
في هذه املصلحة منذ أكثر من عشرين سنة«.
 أكــثــر الــســلــع الــتــي كانت 

ّ
ويــلــفــت بـــدر إلـــى أن

ــه ولــم 
ّ
ــبــاع فــي مــحــل

ُ
مطلوبة بــشــكــٍل كــبــيــٍر وت

يعد يعرضها أو يشتري منها، هي منتجات 
ــنــــان، وال ســيــمــا  ــبــ ــة »نـــســـتـــلـــه« فــــــرع لــ ــركــ شــ
»نيسكافيه« و»كوفي مايت«، ماجي، حليب 
السوق ولكن  في  مــوجــودة  أنها  نيدو، علمًا 

من فروع أخرى للشركة خصوصًا التركية.
ويـــوضـــح: »ظـــهـــرت أســـمـــاء جـــديـــدة فـــي هــذا 
 altunsaو كوفيه،   MAHMOOD مثل  املــجــال 
ومــئــات الــشــركــات الــتــي تــدخــل للمرة األولــى 
بــهــذا الــشــكــل إلـــى الــســوق وتــنــافــس بأسعار 
أرخـــص وكــمــيــات أكــثــر، ومـــع ذلـــك لــم يتأقلم 
املــســتــهــلــك عــلــيــهــا بـــعـــد، فــقــد اعـــتـــاد لسنن 
د لن  طــويــلــة عــلــى طــعــٍم مــعــّن وصــنــٍف مــحــدَّ

يستطيع بسهولة تغييره«.
يــضــيــف: »األمــــر نــفــســه فــيــمــا يتعلق بــأنــواع 
الشوكوال، إذ اعتاد املستهلك على النوتيا، 
ــيــــت كــــــــات، ســـنـــيـــكـــرز،  مــــــــــارس، تــــويــــكــــس، كــ
القدرة على شرائها  وغيرها، بينما مع فقد 
أكثر من 3 اضعاف،  نظرًا الرتــفــاع أسعارها 
ظــهــرت بـــدائـــل عــنــهــا شــبــيــهــة جـــدًا مـــن حيث 
الــشــكــل، والـــغـــاف، ولــكــن بــأســمــاٍء مختلفة، 
وطعم أبدى املواطن انزعاجه منه في املرحلة 
األولى، قبل أن يجد نفسه مضطرا إلى شرائه 
أو تغيير أولوياته وإعــادة ترتيب مصروفه 
واالســتــغــنــاء عـــن مــنــتــجــات كـــان يــنــكــّب على 
شــرائــهــا قــبــل األزمــــة االقــتــصــاديــة والــنــقــديــة، 

الى جانب مواد أخرى مثل الحليب واأللبان 
واألجبان والزيوت«.

»الــعــربــي  ــد املـــوزعـــن لـــ مـــن جــهــتــه، يــشــيــر أحـ
الـــجـــديـــد« إلــــى أن »بـــضـــائـــع جـــديـــدة دخــلــت 
السوق منذ حوالي ستة أشهر، أوال التركية، 
 ولـــكـــن دائـــــرة 

ً
ــــودة أصــــــا ــــوجـ الـــتـــي كـــانـــت مـ

الطلب  وارتـــفـــع  الـــيـــوم،  تــوّســعــت  منتجاتها 
عـــلـــيـــهـــا، واألمــــــــر نـــفـــســـه لـــنـــاحـــيـــة الــبــضــائــع 
الـــســـوريـــة، والـــتـــي بـــاتـــت تــمــأ أكـــثـــر مـــن أي 
وقــٍت مضى الــرفــوف وخصوصًا في مناطق 
محسوبة على حزب الله، في بيروت والبقاع 
والجنوب، وكذلك البضائع اإليرانية الوافدة 

حديثًا بهذه الكمية الضخمة إلى لبنان«.
ــاف الــــتــــي اعــــتــــاد  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــى أن »األصـ ــ ــ ويــــلــــفــــت إلـ
ــزال مـــوجـــودة  ــ ــا تـ الــلــبــنــانــي عــلــى شــرائــهــا مـ
ولكن بكميات ضئيلة وبمناطق محددة وفي 
تعاونيات استهاكية تستقطب زبائن ذوي 
فتؤمنها  بشرائها  لهم  تسمح  مالية  مقدرة 
لهم، وتعرضها على الرف إذ لن تخسر فيها 
ــــدرًا، بــعــكــس املــنــاطــق املــحــرومــة  أو تــذهــب هـ
ــم يــعــد أصــحــاب  ــاء الـــفـــقـــيـــرة، الـــتـــي لـ ــيــ واألحــ

املـــحـــال فــيــهــا يـــشـــتـــرون الــبــضــائــع املــعــتــادة 
نسبة إلــى الــقــدرة الــشــرائــيــة شبه املــعــدومــة، 
 هذا 

ّ
أن فيؤمنون سلعا أرخــص بكثير علمًا 

الواقع موجود في هذه املناطق قبل األزمــة، 
فكانت املواد التي تباع في أسواقها مختلفة 
العاصمة بيروت  فــي  تــعــرض  الــتــي  عــن تلك 
عــلــى ســبــيــل املـــثـــال وتـــأخـــذ بــعــن االعــتــبــار 
ويقول،  واملعيشي«.  للسكان  املـــادي  الــوضــع 

إن البضائع السورية واإليرانية زادت كثيرًا 
وخصوصًا بالتزامن مع الحديث عن بطاقات 
حزب الله التموينية التي تعزز حتمًا وجود 
التعاونيات  السلع واستقطابها رفوف  هذه 
وال ســيــمــا فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة حــــزب الــلــه 
وبأسعار أرخص باعتبار أنها تدخل بطرق 
غــيــر شـــرعـــيـــة، مـــا يـــعـــّرض حــتــمــًا الــشــركــات 
اللبناني  السوق  تترأس  كانت  التي  الكبرى 

لخسائر جّمة ويحصر نطاق أسواقها.
ومنذ أكثر من عام، يعيش لبنان أسوأ أزمة 
اقــتــصــاديــة مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب األهــلــيــة عــام 
مــالــي غــيــر مسبوق،  انــهــيــار  إلـــى  1990، أدت 
ــي الـــعـــمـــات  ــاطــ ــيــ ــتــ وتـــــــراجـــــــع حــــــــاد فــــــي احــ
باملصرف املركزي، وارتفاع جنوني بأسعار 
ــة واملــــــحــــــروقــــــات، لــتــشــهــد  ــيــ ــذائــ ــغــ الــــســــلــــع الــ

األسابيع األخيرة ذروة االنهيار املعيشي.
ويـــقـــول نــقــيــب مـــســـتـــوردي املــــــواد الــغــذائــيــة 
ــه ال  »الــعــربــي الــجــديــد« إنـ هــانــي بــحــصــلــي لـــ
تــوجــد إحـــصـــاءات حـــول الــبــضــائــع الــجــديــدة 
الــتــي دخــلــت لــبــنــان، ولــكــن يــجــب التوضيح 
الــوضــع تغّير نــظــرًا الرتــفــاع سعر صرف   

ّ
أن

الــــــــدوالر، وغـــــاء بــعــض األصــــنــــاف، مـــا دفــع 
ــاٍن كـــثـــيـــرة الــــشــــركــــات نــفــســهــا إلـــى  ــ ــيـ ــ فــــي أحـ
تــوزيــع أصــنــاٍف أخـــرى تــعــود لــهــا بمغلفات 
مختلفة، تكون مائمة أكثر للسوق اللبناني، 

وبأحجام اصغر ايضًا.
 بـــ 100 

ّ
ويضيف :»أصبحنا نــرى عــبــوات بــن

غــرام بدل 200 غــرام على سبيل املثال، يكون 
ســـعـــره أرخــــــص وإن اخـــتـــلـــف وزنــــــه يــفــضــل 
حتى  استخدامه  وترشيد  شـــراءه  املستهلك 
يكفيه مّدة اطــول، واألمــر نفسه بالنسبة الى 
أكياس البطاطس أيضًا وغيرها من األمثلة«.
ويــلــفــت بــحــصــلــي إلـــى أنـــه ال تــوجــد وكـــاالت 
ــركـــات  ــان ملـــــاركـــــات أو شـ ــنـ ــبـ ــة فــــي لـ ــريـ حـــصـ
محددة، ما يسمح بتوافد بضائع من مصادر 
أنها تدخل  مختلفة، وال مشكلة بذلك، طاملا 
الــقــنــوات الشرعية مــن مــرافــئ ومــوانــئ،  عبر 
ــع بــاســتــثــنــاء  ــائـ ــبـــضـ وهــــــو حــــــال غـــالـــبـــيـــة الـ
ــيــــة الـــتـــي هـــنـــاك عــامــات  الـــســـوريـــة واإليــــرانــ
دخولها  كيفية  على  تطرح  كبيرة  استفهام 
وعــرضــهــا عــلــى الـــرفـــوف فــي الــســوبــرمــاركــت 
وما إذا كانت تخضع للرقابة، وهــذه مسألة 
كمستوردين نضعها برسم الدولة اللبنانية.
ويــتــابــع :« ال مــشــكــلــة أبــــدًا بـــدخـــول بــضــائــع 
ــاٍر  ــعـ ــأسـ ــدة إلـــــى الــــســــوق الـــلـــبـــنـــانـــي وبـ ــديــ جــ
أرخص، وهذا واقع نشهده في أحيان كثيرة 
أو  أن ال تكون مهّربة  وليس بحديٍث، شــرط 

مزّورة أو مغشوشة«.
فـــي املـــقـــابـــل، يــقــول نــقــيــب مـــســـتـــوردي املــــواد 
الــغــذائــيــة: »الــســلــع املــدعــومــة غــيــر مــوجــودة 
وهو واقــع بات معروفًا، والتهريب مكشوف 
وال حسيب أو رقيب، وهناك عراقيل مرتبطة 
بــتــأخــر فــتــح االعــتــمــادات الــازمــة مــن جانب 
مـــصـــرف لــبــنــان، مـــا أدى إلــــى تـــراجـــع نسبة 
ــا فــــي األشــــهــــر الــقــلــيــلــة املــاضــيــة  ــيـــرادهـ ــتـ اسـ

وساهم أخيرًا في حصول أزمة حليب«.
ويــضــيــف أنـــه ال مشكلة حــالــيــا فــي مــخــزون 
املـــــــواد غـــيـــر املــــدعــــومــــة، وال مــشــكــلــة بـــاملـــدى 
إمكانية  هــنــاك  طــاملــا  لــهــا  بالنسبة  املــنــظــور 
الــدوالر بأي سعٍر، ولكن يبقى الحذر  لشراء 
والــقــلــق مــن أن يختلف الــوضــع ونــصــل الــى 
ــلـــة ال يـــمـــكـــن تــــأمــــن الـــعـــمـــلـــة الــصــعــبــة  مـــرحـ

لشرائها والحصول عليها.
على الصعيد ذاتــه، أشــار آخــر تقرير ملرصد 
ــة فــي الــجــامــعــة األمــيــركــيــة فــي بــيــروت،  األزمــ
 السلع كلها سجلت ارتفاعًا كبيرًا في 

ّ
إلى أن

الفترة املمتدة من يناير/كانون الثاني 2020 
حتى إبريل/نيسان الجاري.

وأكد التقرير أنه »يبرز بشكل واضح ارتباط 
أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة بــســعــر الـــــدوالر في 
املحلية  للمنتجات  حــتــى  الـــســـوداء،  الــســوق 

كــالــخــضــار والــفــاكــهــة وكــذلــك الــبــيــض وزيــت 
الزيتون ومشتقات األلبان، ويساهم االعتماد 
على املواد األولية املستوردة والتي تدخل في 
إنتاج وتصنيع هذه املواد في هذا االرتفاع«. 
وأشار إلى أنه »في ظل فقدان القدرة الشرائية 
ملعظم السكان في لبنان، وجب على وزارتي 
احتساب علمي ودقيق  والــزراعــة  االقــتــصــاد 
لكلفة إنتاج وتصنيع املواد املحلية ومراقبة 
لّح مراقبة أسباب عدم 

ُ
امل تسعيرها، كما من 

إبريل/  السلع خــال شهر  أســعــار  انخفاض 
ــتــــوازي مــــع انــخــفــاض  ــالــ نـــيـــســـان الــــجــــاري بــ
سعر الصرف منذ تسجيله 15 ألف ليرة في 
مـــارس/آذار املــاضــي، ومــن ثم انخفاضه إلى 

حدود 12200 ليرة هذا الشهر«. بضائع جديدة 
تكتسح لبنان

تكتسح بضائع جديدة األسواق اللبنانية، تحت وطأة الصعوبات المالية الخانقة، لتتبدل سلع 
الكثيرون  أضحى  بينما  قبل،  من  اللبنانيون  عنها  يسمع  لم  ماركات  من  بأخرى  المتاجر  أرفف 

مرغمين على األصناف الجديدة التي تأتي من إيران وسورية وتركيا وجهات أخرى
مطالب بترشيد فوري للدعم

دعا النائب فيصل الصايغ، عضو كتلة »اللقاء الديمقراطي« الحكومة 
ى من أموال 

ّ
اللبنانية إلى ترشيد فوري للدعم، لوقف استنزاف ما تبق

املودعني في املصارف. وقال الصايغ عبر حسابه على »تويتر« وفق 
»يعيش  أمــس:  اللبنانية،  الرسمية  لــإلعــالم«  الوطنية  »الوكالة  نقلت  ما 
اقتصادهم  السلبية على  وانعكاساته  التهريب  اليوم وطــأة  اللبنانيون 
كما على سمعتهم.. فمن جهة يتم استنزاف ما تبقى من أموال املودعني 
عبر تهريب املواد املدعومة، ومن جهة أخرى يتم تجفيف الدوالر املتأتي 
من التصدير واإلســاءة إلى سمعة لبنان عبر تهريب املخدرات ضمن 

بعض صادراته. املطلوب ترشيد فــوري للدعم، وحالة طــوارئ لضبط 
 أنـــواعـــه«. يعيش لــبــنــان مــنــذ أكــثــر مــن عـــام، أســـوأ أزمــة 

ّ
الــتــهــريــب بــكــل

اقتصادية منذ انتهاء الحرب األهلية عام 1990، أدت إلى انهيار مالي 
واملحروقات،  الغذائية  السلع  بأسعار  جنوني  وارتــفــاع  مسبوق،  غير 
لتشهد األسابيع األخيرة ذروة االنهيار املعيشي. وبدأ تهاوي الليرة في 
ديسمبر/ كانون األول 2019 حني بلغ سعر صرف الدوالر 2000 ليرة، 
بعدما صمدت على مدى 20 عامًا عند حدود 1515 ليرة، بينما هوت 

في منتصف مارس/ آذار املاضي إلى 15 ألف ليرة للدوالر.

تراجع القدرات 
الشرائية 
وأنماط 
االستهالك 
لمعظم 
اللبنانيين 
)حسين بيضون(

صنعاء ـ محمد راجح

مـــا أن حـــل شــهــر رمـــضـــان، حتى 
أطـــــلـــــت أزمــــــــــة خــــانــــقــــة فــــــي غــــاز 
الــــطــــهــــي بـــالـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة 
ــن املـــــــدن، لــتــخــتــفــي هـــذه  صـــنـــعـــاء وعــــــدد مــ
ــتـــوزيـــع ومــــن يــعــرفــون  املــــــادة مـــن مـــراكـــز الـ
ــارات« بــيــنــمــا قـــفـــزت أســعــار  ــ ــحـ ــ ــقـــال الـ »عـ ـــ بـ
الضعف  إلــى  )الــقــارورة(  تعبئة األسطوانة 
في السوق الــســوداء. ووصــل سعر التعبئة 
إلــى نحو 7 آالف ريــال )11.7 دوالر( مقابل 
3500 ريال، خصوصًا في صنعاء ومناطق 
شــــمــــال الـــيـــمـــن، بـــعـــد انـــخـــفـــاض كـــبـــيـــر فــي 
املــعــروض بـــاألســـواق ولـــدى نــقــاط التعبئة 
ومـــســـؤولـــو الــــتــــوزيــــع، الــــذيــــن تـــوقـــفـــوا عــن 
تفضيلي.  بــســعــر  لــلــمــســتــهــلــكــن  تــدبــيــرهــا 
ومنذ نحو عام حددت شركة الغاز الواقعة 
الغاز  توزيع  آلية  الحوثين،  تحت سيطرة 
للمواطنن في صنعاء واملناطق الخاضعة 
لـــنـــفـــوذهـــم عـــبـــر مــــن يــطــلــق عــلــيــهــم »عـــقـــال 
الحارات«، فيما سمحت للمحطات بتموين 

ثاثة  وكل  فقط.  النقل  السيارات وحافات 
صرف أسطوانة واحدة لكل أسرة، 

ُ
أسابيع ت

بينما يتجه بعض السكان الذين يحتاجون 
إلى كميات إضافية إلى السوق السوداء.

ــواطـــن حــســن الــحــيــمــي، مـــن ســكــان  وقــــال املـ
»العربي الجديد«، إنه يبحث منذ  صنعاء لـ
ثاثة أيام عن قارورة غاز دون جدوى، األمر 
الــذي جعله يعتمد على األســواق واملطاعم 
ــم احـــتـــيـــاجـــاتـــه  ــ ــ ــز فـــــي تــــوفــــيــــر أهـ ــ ــابـ ــ ــــخـ واملـ
الغذائية، وهو ما ال يقوى على تحمله في 
حـــال اســتــمــرت أزمـــة الــغــاز الــراهــنــة. بينما 
أكد املواطن مصطفى عبدالله أنه تمكن من 
الــحــصــول على أســطــوانــة بعد رحــلــة بحث 
شـــاقـــة ولـــكـــن بــســعــر مــضــاعــف بــلــغ 7 آالف 
ريــال، اضطر لاستدانة من أجــل الحصول 
عــلــيــهــا فـــي ظـــل االحــتــيــاج املــنــزلــي الــشــديــد 

للغاز.
وعـــــزت مـــصـــادر األزمــــــة الــحــالــيــة إلــــى شح 
الكميات الــواردة من الخارج، لكنها أعربت 
ــع قـــرب  ــي انـــحـــســـار األزمــــــــة مــ ــن أمـــلـــهـــا فــ عــ
وصــــول ســفــيــنــة مــحــمــلــة بــغــاز الــطــهــي إلــى 
ميناء الحديدة غرب اليمن، كانت محتجزة 
مــن قــبــل قـــوات الــتــحــالــف فــي عـــرض البحر 
ــر. فــــي األثـــــنـــــاء، كـــشـــف مـــســـؤول  ــهــ مـــنـــذ أشــ
فـــي الـــشـــركـــة الــيــمــنــيــة لــلــغــاز فـــي صــنــعــاء، 
اســتــئــنــاف عــمــلــيــات الـــتـــوزيـــع خــــال األيــــام 
الــحــارات«، ولكن بسعر  »عــقــال  املقبلة عبر 

جديد، بسبب »حصار التحالف واحتجازه 
لــلــســفــن املــحــمــلــة بـــالـــغـــاز« عــلــى حـــد قــولــه، 
مشيرا إلى أنه بموجب التسعيرة الجديدة 
التي تدرس الشركة تطبيقها قد يصل إلى 

4560 ريال للقنينة.
ــة،  ــاريــ ــجــ ــتــ ــن الــ ــحــ ــشــ ــــوط الــ ــطـ ــ ــع خـ وتــــخــــضــ
ومــنــهــا ســفــن الـــوقـــود املــتــجــهــة إلـــى الــيــمــن، 
ما  وهــو  دول،  لثاث  تابعة  تفتيش  لنقاط 
اليمنين  مــن  واســعــة  تحفظ شريحة  يثير 
مــع تــأخــر الــشــحــنــات وارتـــفـــاع أكــافــهــا، ما 
ينعكس زيادة أسعار في السوق. وال تشمل 
إلى ميناء  املتجهة  السفن  التفتيش  عملية 
ــع لــســيــطــرة الــحــوثــيــن  الــــحــــديــــدة الـــخـــاضـ
فحسب، بل أيضًا تلك التي يستقبلها ميناء 
عـــدن الــخــاضــع لــنــفــوذ الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، 
الذي تعتمد عليه خطوط الشحن التجاري 
فـــي الــيــمــن بــنــســبــة تــزيــد عـــن 75%. وتــبــرز 
الــوقــود كقضية رئيسية في  أزمــة استيراد 
جــرت إليجاد حل  التي  املباحثات  مختلف 
الحوثيون قبل  اليمن. ويطالب  للحرب في 
املعروضة  الــحــلــول  بمباحثات حــول  الــبــدء 
إليـــقـــاف الــــحــــرب، عــلــى إيـــجـــاد حـــل جـــذري 
بدخول  والسماح  الــوقــود  استيراد  ملشكلة 
الــســفــن املــحــمــلــة بــاملــشــتــقــات الــنــفــطــيــة إلــى 
أو  عـــراقـــيـــل  مــــن دون أي  ــدة  ــديـ الـــحـ مـــيـــنـــاء 
تفتيش كما يحدث منذ ما يزيد عن ثاث 
سنوات. ويؤكد مراقبون أن املعارك الدائرة 
في محافظة مأرب )شرق( منذ ما يزيد على 
ثاثة أشهر، كان لها تأثير واضح أيضا على 
عملية نقل الغاز من الحقول اإلنتاجية إلى 
املحافظات  ومختلف  صنعاء  في  األســـواق 
الغاز على أسعار  أزمة  اليمنية. وانعكست 
 %50 بنسبة  لــتــزداد  املطاعم،  في  الوجبات 
منذ بداية شهر رمضان، األمر الذي أرجعه 
عاملون في القطاع إلى اعتماد املطاعم على 

الكويت ـ أحمد الزعبي

تشهد أسواق الكويت نقصًا غير مسبوق في 
البيض، بسبب توقف عدد كبير من املزارع عن 
اإلنتاج في ظل إعــدام كميات من الدجاج إثر 
انتشار إنفلونزا الطيور مؤخرًا، حتى أضحى 
الـــعـــثـــور عــلــى هــــذه الــســلــعــة فـــي الــجــمــعــيــات 
االســتــهــاكــيــة أو األســــواق واملــتــاجــر املــوازيــة 

ضربًا من املستحيل في األيام األخيرة.
وقـــال نــاصــر النبهان، الـــذي يعمل مــديــرًا في 
 
ّ
»العربي الجديد« إن هيئة الزراعة الكويتية لـ
انخفض  البيض  الكويتية من  املــزارع  إنتاج 
إلــى حوالي  من نحو 3 ماين بيضة يوميًا 
الـــتـــجـــارة  وزارة   

ّ
أن مــضــيــفــًا  فـــقـــط،  مـــلـــيـــون 

والــصــنــاعــة قــــررت وقــــف الــتــصــديــر وتــعــزيــز 
الــســوق، غير  االســتــيــراد لتلبية احــتــيــاجــات 
 تداعيات جائحة كورونا بما فيها فرض 

ّ
أن

حظر الــتــجــول الــجــزئــي فــي الــبــاد، أثـــرت في 
 
ّ
ــى أن ــار الــنــبــهــان إلــ ــ ــد. وأشــ ــتـــوريـ ســـاســـل الـ
هناك شحنات كبيرة تم التعاقد عليها خال 
الــفــتــرة املــاضــيــة، ومـــن املــتــوقــع أن تــصــل في 
ــام، مــا يعيد الـــتـــوازن إلـــى الــســوق  غــضــون أيــ

ــل/ نــيــســان الــــجــــاري. وتــشــيــر  ــريــ بــنــهــايــة إبــ
بيانات حديثة صادرة من اتحاد الجمعيات 
 االســتــهــاك الــيــومــي من 

ّ
الــتــعــاونــيــة، إلـــى أن

الــبــيــض يــبــلــغ نــحــو 90 ألـــف كــرتــونــة )عــبــوة 
 
ّ
ــتـــوســـط، غــيــر أن تـــحـــوي 30 بــيــضــة( فـــي املـ

ــراء تـــزايـــد إلــــى 130 ألــف  ــشــ ــال عــلــى الــ ــبــ اإلقــ
كرتونة يوميًا مع قرار الحكومة فرض حظر 

التجول الجزئي قبل بضعة أسابيع.
وقـــال رئــيــس اتــحــاد الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة، 
 الكميات 

ّ
»العربي الجديد« إن فهد الكشتي، لـ

املعروضة في األسواق تغطي بالكاد 30% من 
حاجة املستهلكن، داعيًا املواطنن واملقيمن 
إلــــى عــــدم شــــراء أكــثــر مـــن حــاجــتــهــم. وتــوقــع 
ــام املــقــبــلــة، مشيرًا  ــ ــة خـــال األيـ ــ ــفـــراج األزمـ انـ

إلـــى تــفــاوض االتــحــاد مــع شــركــات سعودية 
على استيراد كميات كبيرة من بيض املائدة 
التي تحددها وزارة  باألسعار  ليتم طرحها 

التجارة والصناعة.
 الــخــبــيــر االقــتــصــادي الــكــويــتــي، حجاج 

ّ
لــكــن

 مــــن املـــمـــكـــن اســـتـــمـــرار 
ّ
بــــوخــــضــــور، قـــــال إن

ــعـــروض مـــن الــبــيــض الــطــازج  مــشــكــلــة قــلــة املـ
فــي األســــواق، ألكــثــر مــن 3 أشــهــر، وهــي املــدة 
الـــتـــي تــحــتــاجــهــا بــعــض الـــشـــركـــات املــحــلــيــة 
عهدها  ســابــق  إلــى  لتعود  للبيض،  املنتجة 
ــاف بــوخــضــور فــي اتصال  فــي اإلنــتــاج. وأضـ
ه سيكون من 

ّ
هاتفي مع »العربي الجديد« أن

الصعب توفير احتياجات السوق املحلية في 
واالستهاك،  اإلنتاج  بن  الكبير  الفارق   

ّ
ظــل

 ظـــروف جائحة كــورونــا، واســتــمــرار 
ّ

فــي ظــل
فرض حظر التجول الجزئي.

ــع الـــتـــواصـــل  ــاعـــل املـــــغـــــردون عـــبـــر مــــواقــ ــفـ وتـ
االجتماعي مع أزمة البيض، فنشر بعضهم 
مقاطع فيديو عدة لأرفف الخالية من هذه 
على  بالعمل  الحكومة  طالبوا  كما  السلعة، 
ــيـــة وتــنــظــيــم عملية  تــوفــيــر الــســلــع األســـاسـ

الشراء وفرض رقابة على األسعار.

القاهرة ـ العربي الجديد

تــســبــبــت الــــزيــــادة الـــتـــي أقـــرتـــهـــا الــحــكــومــة 
املــصــريــة فــي أســعــار الــبــنــزيــن، اعــتــبــارًا من 
ــبـــاك أســعــار  يـــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، فـــي ارتـ
داخل  ارتفاعًا ملحوظًا،  لتشهد  املواصات 
محافظتي القاهرة والجيزة بنسبة تتراوح 
الــحــكــومــة أســعــار  بــن 7% و10%. ورفــعــت 
أسعار  ارتــفــاع  بحجة  فــئــاتــه،  بكل  البنزين 
ــة بــالــســعــر الــــذي  ــارنـ ــقـ الــــوقــــود الـــعـــاملـــيـــة مـ
لبرميل  دوالرًا   61 بــواقــع  الحكومة  حــددتــه 
النفط في موازنة العام املالي 2021/2020، 
الــــــذي يــنــقــضــي بــنــهــايــة يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
املـــقـــبـــل. وأصــــبــــح ســـعـــر لـــيـــتـــر بـــنـــزيـــن )95 
أوكتان( 8.75 جنيهات )0.55 دوالر( مقابل 
أوكتان(   92( وبنزين  سابقا،  جنيهات   8.5
7.75 جنيهات بدال من 7.5 جنيهات، وزاد 
من  6.5 جنيهات  إلــى  أوكــتــان(   80( بنزين 
تــثــبــيــت سعر  تـــقـــرر  فــيــمــا  6.25 جــنــيــهــات، 
لليتر،  جــنــيــهــات   6.75 عــنــد  الـــســـوالر  بــيــع 
وبيع املــازوت للقطاع الصناعي عند 3900 
ــــك حــتــى نــهــايــة يــونــيــو/  جــنــيــه لــلــطــن، وذلـ
املقبل. ووســط غياب دور األجهزة  حزيران 
املحلية، نشبت مــشــادات كامية حــادة بن 
األجــرة، ال سيما  الركاب وسائقي سيارات 

فــي مــواقــف وســـط الــقــاهــرة، بسبب إصـــرار 
السائقن على تحصيل زيــادة على األجرة 
بقيمة تراوح بن 0.25 و0.50 جنيه، علمًا أن 
محافظة القاهرة لم تقر أي زيادات رسمية 

على التعرفة املعلنة حتى اآلن. 
األمــــر نــفــســه تــكــرر فـــي الــعــديــد مـــن مــواقــف 
وهو  العاصمة(،  )جنوب  الجيزة  محافظة 
ما أدى لحدوث زحمة مواطنن داخــل هذه 
املـــواقـــف خـــال الــيــومــن املــاضــيــن، خاصة 
ليل الجمعة، إثر امتناع العديد من سائقي 

املـــيـــكـــروبـــاص )الـــحـــافـــات الـــصـــغـــيـــرة( عن 
الــتــحــرك بــعــربــاتــهــم قــبــل تــحــصــيــل األجــــرة 
الركاب  وقبول  الجديدة،  الــزيــادة  متضمنة 
الــواقــع« للعودة  »األمــر  بـــ في نهاية املطاف 
إلــــــى مـــنـــازلـــهـــم، وفــــــق مــــواطــــنــــن تـــحـــدثـــوا 

»العربي الجديد«.  لـ
وحــســب إحــصــائــيــات وزارة الـــبـــتـــرول، فــإن 
األجـــــرة تستهلك  مـــن ســـيـــارات  نــحــو %43 
منها   %57 مــقــابــل  ــان(،  ــتـــ أوكـــ  80( بــنــزيــن 
تــســتــهــلــك الــــســــوالر، مــبــيــنــة أن االســتــهــاك 
املحلي من بنزين )80 أوكتان( انخفض إلى 
3 ماين طن تقريبًا في العام املالي املاضي 
ـــ3.9 مــايــن طــن في  2020/2019، مــقــارنــة بـ
استهاك  انخفض  كما   ،2017/2016 الــعــام 
السوالر من 14.3 إلى 12.3 مليون طن خال 

الفترة نفسها.
إلـــى ذلـــك، لــم تشهد حــافــات الــنــقــل العامة 
فـــي مــحــافــظــات الــقــاهــرة الــكــبــرى )الــقــاهــرة 
زيـــــــادات على  أي  الــقــلــيــوبــيــة(   - الـــجـــيـــزة   -
ــل جــمــيــعــًا  ــمـ ــعـ ــا تـ ــبــــارهــ ــتــ أســـــعـــــارهـــــا، بــــاعــ
»الــســوالر«، وســط ترقب ألسعار سيارات  بـــ
األجرة بن املحافظات، والتي من املتوقع أن 
ترتفع تعرفتها مع بداية أسبوع العمل في 
مصر )األحد(، وهو ما سيلقي بظاله على 

أسعار جميع وسائل النقل األخرى.

أزمة غاز 
في اليمن

سائقو سيارات األجرة يتمسكون بزيادة تعرفة 
النقل بعد زيادة أسعار البنزين )فرانس برس(

اختفاء البيض من أسواق الكويت

زيادة سعر البنزين ُتربك مواصالت مصر

بحث شاق عن قارورة... 
واألسعار تتضاعف

تشهد صنعاء والعديد 
من المدن اليمنية أزمة 

غير مسبوقة في غاز 
الطهي، منذ حلول شهر 

رمضان، لتخرج الكثير 
من األسر في رحلة بحث 
شاقة على قارورة لتلبية 

احتياجاتها

سلع مال وسياسة

طاقة

سعر األسطوانة 
قفز إلى 7 آالف ريال 

مقابل 3500 ريال

توقف عدد كبير 
من المزارع بسبب انتشار 

إنفلونزا الطيور

الــســوق الـــســـوداء فــي تــوفــيــر الــغــاز، مــا دفــع 
تكلفة الحصول عليه إلى الضعف في األيام 

األخيرة.
وتــغــذي شــركــة الــغــاز الحكومية فــي مــأرب، 
ــيـــاجـــات مــعــظــم املـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة  ــتـ احـ
ــتــــاجــــه مــن  ــزلــــي الـــــــذي يـــتـــم إنــ ــنــ ــغــــاز املــ ــالــ بــ
صافر  لشركة  التابع  النفطي   )18( القطاع 
الحكومية، منها 100 ألف قنينة كانت تصل 
إلــى صنعاء و8 محافظات خاضعة  يوميًا 
لسيطرة الحوثين. وقال منذر سالم، وهو 

مـــــوزع مــعــتــمــد لـــغـــاز الــطــهــي فـــي صــنــعــاء، 
ــرة فـــي املــنــاطــق  ــدائــ ــه بــجــانــب املـــعـــارك الــ إنــ
ــا فــرضــتــه  الــقــريــبــة مـــن مـــواقـــع اإلنــــتــــاج ومــ
مـــن صــعــوبــات فـــي عــمــلــيــة الــنــقــل، وتقلص 
الواردات من الخارج، جاءت األزمة النقدية 
العديد من  الغاز في  أزمــة  تفاقم  لتزيد من 

مناطق اليمن.
الــدائــر في اليمن منذ نحو  ويفتك الــصــراع 
ــنـــوات بــمــعــيــشــة املـــواطـــنـــن الــذيــن  ســبــع سـ
أضحى أكثر من 70% منهم تحت خط الفقر 

وفق بيانات األمم املتحدة، بينما تتصاعد 
الصعوبات  تفاقم  مــن  الدولية  التحذيرات 

في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا.
ر أكــثــر مــن مــســؤول أمــمــي، أخــيــرًا، من 

ّ
وحـــذ

تدهور األوضاع املعيشية لليمنين في ظل 
عودة شرسة للوباء، حيث لم يعد املزيد من 
الطعام أو  الناس بإمكانهم تحمل تكاليف 
املواد األساسية األخرى، مؤكدين أن نقص 
املـــوارد يــســرع مــن تفشي املجاعة وتــدهــور 

األوضاع اإلنسانية.

الحصول على غاز 
الطهي أضحى معاناة 
متكررة للكثير من األسر 
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