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اقت�صاد

زعيتر عر�ض مع بلديات بعلبك �ش�ؤون ًا �إنمائية

قباني يدعو �إلى �إعالن حالة طوارئ
لمواجهة كارثة الجفاف
أعلن النائب محمد قباني أ ّنه سيقدم خالل اجتماع لجنة الطاقة والمياه النيابية
شح المياه».
بعد غد األربعاء« ،آلية عملية لمعالجة أزمة ّ
ورأى في حديث تلفزيوني أننا «بحاجة إلى إعالن حالة طوارئ فعلية لمواجهة
هذه الكارثة الطبيعية .لدينا جفاف قوي ،وتأخرنا  4أشهر ،ولكن ،لدينا شهر أو
شهر ونصف الشهر لكي نحضر أنفسنا في شكل جدي لهذه األزمة».
ورفض قباني ،باعتباره رئيسا ً للجنة الطاقة ،اإلفصاح عن «االقتراحات قبل
االجتماع المنتظر» ،لكنه ذكر على سبيل المثال «استيراد المياه» ،معتبرا ً أنّ
المصدر األساسي لذلك «هو تركيا».
وأضاف« :هناك عدّة طرق ندرسها ،وإلى ح ّد ما أصبحت لدينا فكرة موجودة،
ونقوم باتصاالت ،وتحدثت اليوم (أمس) مع السفير التركي ،وسأدعو الهيئة العليا
لإلغاثة ،وهيئة إدارة الكوارث ،ألننا يجب أن نتصرف على أنّ هناك كارثة».
وقال قباني« :ال وقت للحديث اآلن عن المشاريع الكبرى ،كالسدود وغيرها،
ولكنّ السؤال المطروح :هل يوجد شيء في الكون أهم من المياه؟».

زعيتر مجتمعا ً إلى وفود البلديات
التقى وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر ،في
مكتبه في بعلبك ،رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين
عواضة ورئيس بلدية بعلبك الدكتور حمد حسن وأعضاء
المجلس البلدي ،وت ّم البحث في قضايا تهم مدينة بعلبك،
ال سيما موضوع الكهرباء وانقطاع التيار عن بعض أحياء
المدينة ،ومشكلة أزمة شح المياه ،إضافة إلى الموضوع
األمني والتأكيد على تطبيق الخطة األمنية.
وق��ال زعيتر بعد اللقاء« :بحثنا مع رئيس البلدية
ورئيس االتحاد في موضوع الكهرباء وانقطاع التيار في
شكل عشوائي وما يسببه من أضرار ،إضافة إلى موضوع
شح المياه .وكان للموضوع األمني الحيز األهم ،وسندعو
ّ
وزراء المنطقة وتكتل ن��واب بعلبك للبحث ف��ي هذه
المواضيع».
وشكر لحسن وعواضة اهتمامهما بشؤون المدينة،
مؤكدا ً «العمل ضمن اإلمكانات المتوافرة مع بقية الوزراء،

ومتابعة الملفات الحياتية».
ب��دوره ،قال حسن« :بحثنا مع وزير األشغال العامة
في مواضيع اجتماعية وخدماتية لبعلبك ،وإننا على
الدوام نأمل خيراً ،وأكد لنا أنّ ورش االشغال العامة ستبدأ
في القريب العاجل .كما بحثنا في الموضوع األهم وهو
الكهرباء والمياه ومعمل فرز النفايات ،إضافة إلى الوضع
األمني في المدينة».
وأشار عواضة إلى أنّ الوفد طالب زعيتر بـ«االهتمام
بالوضع األمني في بعلبك ،والعمل لوضع ح ّد للتجاوزات
األمنية التي تحصل من قبل بعض المخلين والتعاطي
مع هذا الموضوع بطريقة مختلفة عما كان يتم التعاطي
معها ،إضافة الى مواضيع خدماتية تهم المدينة وقرى
المنطقة».
وكان زعيتر استقبل وفودا ً من القرى ورؤساء بلديات
المنطقة.

مالكو العقارات الم�ؤجّ رة :اله ّزة الأخيرة �إنذار
ب�ضرورة �إعادة القدرة للمالك على الترميم
عقد مجلس نقابة مالكي العقارات
واألبنية المؤجرة اجتماعا ً لمتابعة
آخر التطورات المتعلقة بالقانون
الجديد لإليجارات ،وأص��در بيانا ً
رأى فيه أنه «في الوقت الذي تتابع
ف��ي��ه ن��ق��اب��ة ال��م��ال��ك��ي��ن ،ع��ن كثب،
الحملة المشبوهة التي يقوم بها
بعض األش��خ��اص ف��ي التجمعات
التي تدعي تمثيل المستأجرين،
لدفع قلة من النواب إل��ى التوقيع
على م��راج��ع��ة طعن ف��ي القانون
الجديد لإليجارات أم��ام المجلس
ال��دس��ت��وري بعد إع���ادة نشره في
الجريدة الرسمية ،تقوم ه��ي في
المقابل بخطوات ملموسة لشرح
موقفها م��ن ال��ق��ان��ون ،واستخدام
الحجة والمنطق والبرهان لمواجهة
األضاليل التي يسوق لها ه��ؤالء،
ودع��وة ال��ن��واب إل��ى ع��دم التوقيع
على مراجعة الطعن».

واعتبر المجلس أنّ «القانون
الجديد يؤمن حماية أكيدة لذوي
الدخل المحدود من المستأجرين
في السنوات الـ 12المقبلة ويؤمن
ل��ه��م إق���ام���ة م��ج��ان��ي��ة ف���ي ب��ي��وت
المالكين ،كما يضمن لهم تعويضات
اإلخالء في حاالت الهدم والضرورة
العائلية .م��ن هنا نهيب ببعض
النواب قراءة القانون قراءة متأنية،
وعدم التسرع في توقيع أي مراجعة
ب��ال��ط��ع��ن ،ألن��ه��ا ستفتح المجال
واس��ع �ا ً ل��ن��زاع��ات مستفحلة بين
المالكين والمستأجرين ،وخصوصا ً
أنّ المالك غير ق��ادر على اإلط�لاق
على تحمل استمرار الوضع القديم
في اإليجارات وتقاضي بدالت إيجار
مضحكة ومعيبة ال تتخطى الـ40
ألف ليرة في الشهر».
وشدّد المجتمعون على أنّ «الهزة
ال��ت��ي ض��رب��ت ل��ب��ن��ان ل��ي��ل السبت

والتي بلغت  4درجات على مقياس
«ريختر» هي إن��ذار مؤكد بضرورة
إع���ادة ال��ق��درة للمالك على ترميم
المباني المهددة باالنهيار .وإنّ
الطعن بالقانون وع��دم التجاوب
مع رغبتنا في إنقاذها يعني تحميل
المسؤولية إلى الدولة وإلى المجلس
النيابي تحديدا ً في حال حصول أي
عمليات انهيار شبيهة بسقوط مبنى
فسوح ،في الفترة المقبلة».
وأعلن المجلس أن��ه «ف��ي حالة
تواصل وح��وار مع األستاذ وجيه
الدامرجي لطمأنة أهلنا المستأجرين
في بيروت إلى بقائهم في المنازل
طيلة السنوات الـ 12المقبلة وعدم
وجود أي نية لدى المالكين القدامى
للتهجير والتشريد ،وإننا ماضون
في إيجاد الحلول المناسبة لهم مع
أصحاب النيات الحسنة والضمائر
الحية».

عري�س :الم�ؤ�س�سات ال�سياحية
تعمل بوتيرة عادية
أوضح نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والمالهي بول
عريس أنّ الطلب الداخلي على المطاعم والمقاهي ال يزال
مستمرا ً اليوم «ولو بخجل» ،مشيرا ً إلى أنّ «البالد بأسرها
تأثرت بالتفجيرات اإلرهابية األخيرة التي أدخلت الخوف
إلى نفوس رواد المقاهي الذين يعتادون على التج ّمع،
وال سيما خالل مباريات كأس العالم لكرة القدم ،فتقلص
عددهم خوفا ً من التفجيرات ،باستثناء مقاهي منطقة
أنطلياس  -المتن حيث الحركة تستمر طبيعية».
ولم يغفل عريس في حديث لـ «المركزية» اإلشارة إلى
أنّ حلول شهر رمضان في تموز «ع ّزز الجمود في النشاط

السياحي هذه الفترة وال سيما في المطاعم والمقاهي حيث
تتراجع الحركة عند موعد اإلفطار .لذلك من الصعب تقييم
تداعيات األعمال اإلرهابية األخيرة على حركة المطاعم
والمؤسسات السياحية األخرى ،لكونها تزامنت مع شهر
رمضان».
وعما إذا ك��ان أص��ح��اب المطاعم والمقاهي اتخذوا
االحتياطات الالزمة من أي عمل إرهابي ،أش��ار إلى أنّ
«التدابير الوقائية مكلفة ،إذ إنّ االستعانة برجال أمن
لحراسة المؤسسات السياحية وتركيب أجهزة لكشف
المتفجرات مسبقاً ،يكلّفان صاحب المطعم نحو  15ألف
دوالر على األقل شهرياً ،فمن أين له هذا المبلغ؟».
وإذ أكد أنّ «الوضع األمني مستتب كما يتبيّن» ،لفت
عريس إلى أنّ «األجواء العامة سيّئة بفعل إطالق الجماعات
اإلرهابية التهديد والوعيد بين الفينة واألخرى».
واستبعد إعداد برامج أو لوائح أسعار خاصة بموسم
السياحة ،موضحا ً أنّ «أصحاب المطاعم والمقاهي ال
يجرأون على االستثمار في أي مجال أو على زيادة عدد
موظفيهم تحضيرا ً لمشروع معيّن» ،وقال« :إنّ المؤسسات
السياحية تعمل بوتيرة عادية ،ويأمل أصحابها بأن يم ّر
موسم السياحة واالصطياف بسالم وكذلك السنة كلها
بخير ،مع ب��روز الخاليا اإلرهابية المسلحة التي تطل
برأسها بين الحين واآلخر».
وإذ أ ّكد عدم الجرأة «على دعوة المغتربين اللبنانيين إلى
لبنان اليوم» ،لفت عريس إلى أ ّنه «على رغم األحداث في
الفترة األخيرة ،لم يتوقف أي مهرجان مق ّرر في هذا الصيف،
يلغ أي فنان أو فنانة حفالً خاصا ً ضمن نطاق
كذلك لم ِ
المهرجانات هذا العام ،كما أنّ الحجوزات كلها مكتملة ،وهذا
مؤشر إيجابي جداً».

اجتماع في غرفة طرابل�س للبحث في توفير
قرو�ض مي�سرة ل�شاحنات النقل الخارجي
عقد اجتماع مشترك في غرفة طرابلس بين رئيس
الغرفة توفيق دبوسي ونقيب مالكي وسائقي الشاحنات
على نطاق المنية وعكار وعموم المناطق الشمالية أحمد
الخير والمدير اإلقليمي لبنك «بيبلوس» فادي الهاشم
وريما سليمان من الوحدة اإلدارية اإلقليمية للبنك ،للبحث
في توفير قروض ميسرة تنهض بالشاحنات العاملة في
النقل الخارجي.
وت � ّم خ�لال االجتماع ،ع��رض كافة السبل والوسائل
وال��ش��روط التي م��ن شأنها تقديم التسهيالت الممكنة
لحصول مالكي تلك الشاحنات على ق��روض مصرفية
ميسرة ،خصوصا ً أنّ هذا القطاع يضم أكثر من  400سيارة
ّ
شحن خارجي في الشمال وتتراوح نسبة قدرته التشغيلية
بين  30و 35في المئة ،وبالتالي ش��راء قاطرات تتمتع
بمواصفات ومعايير مشابهة لتلك التي تتمتع بها قاطرات

النقل السعودية والسورية واألردنية وتعيد الحيوية إلى
دور تلك الشاحنات في التجارة الخارجية وتخ ّفف من حدّة
المنافسة التي تواجهها في المرحلة الراهنة.
وكان دبوسي أجرى اتصاالت تشاورية مع رئيس مجلس
إدارة والمدير العام لشركة «كفاالت» خاطر أبي حبيب
للعمل على اتساع دائرة التقديمات المصرفية المدعومة
والتي يمكن أن تساهم مساهمة فعلية في تلبية متطلبات
تحديث وتطوير قطاع شاحنات النقل الخارجي اللبنانية،
فتم االتفاق على إبقاء قنوات االتصال والتشاور مفتوحة
والعودة الضرورية إلى حاكمية مصرف لبنان من أجل
العمل على بلورة آلية جديدة مشتركة ،تأخذ في االعتبار
واقع قطاع شاحنات النقل الترانزيت ومتطلبات تحديثه
ومدى الدور الذي يمكن أن تلعبه القروض المصرفية في هذا
المجال.

 touchتدعم المهرجانات
لت�أثيرها على ال�سياحة واالقت�صاد
تقوم شركة touchب��إدارة مجموعة «زي��ن» ،وبمناسبة انطالق موسم
الصيف والسياحة في لبنان ،برعاية سلسلة من النشاطات واألحداث الفنية
والثقافية كمهرجانات جونيه وبعلبك الدولية وغيرها ،تحت العنوان العريض
للمسؤولية االجتماعية للشركة .وتأتي مساهمة شركة  touchفي تفعيل
النشاط السياحي دعما ً من منطلق لعب دورها على صعيد التنمية المحلية
للقطاعات الحيوية المختلفة ،ال سيما أنّ االقتصاد اللبناني خدماتي بامتياز
ويرتكز في شكل كبير على السياحة.
وفي هذا السياق ،لفت نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام لشركة
 ،touchوسيم منصور إلى أنّ «التزام الشركة الراسخ بالتنمية المحلية
بالتناغم مع سياسة مجموعة «زين» الكبرى في هذا اإلطار هو بمثابة تأكيد بأنّ
قدرة االتصاالت على التأثير ،تتجاوز حدود البنى التحتية والشبكات وأجهزة
الهواتف والصوت والبيانات» .وأضاف« :في واقع األمر ،فإنّ قطاع االتصاالت
الخليوية قد أثبت فعليا ً أنه واحد من القطاعات األكثر قدرة على إحداث تح ّوالت
جذرية في العالم في القرن الحادي والعشرين ،حيث أظهرت الدراسات األخيرة
أنّ شركات االتصاالت الخليوية تساهم بنسبة  1.4في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي العالمي مباشرة من طريق إيراداتها ،وأنه من المتوقع أن تنمو هذه
النسبة لتبلغ  2.3في المئة بحلول عام .»2017
وأشار منصور إلى أنّ «صناعة الهاتف الخليوي تدعم الماليين من فرص
العمل في حين تشير التوقعات إلى توافر  9.8مليون وظيفة في جميع أنحاء
العالم بحلول عام  ،2017ويعود ذلك في شكل كبير إلى استمرار نمو استخدام
الهواتف الخليوية في األسواق الناشئة».
يذكر أنّ شركة touchوبموازاة عملها على تأمين التواصل النوعي بين
المواطنين ،تدعم القضايا التي ته ّم المجتمع المحلي ،منها النشاطات الثقافية
والتعليمية واالجتماعية إضافة إلى تشجيع االبتكار واإلبداع.

«النقد الدولي» يتوقع
ت�سارع الن�شاط االقت�صادي العالمي
تو ّقع صندوق النقد الدولي تسارع وتيرة النشاط االقتصادي العالمي العام
المقبل وذلك بعد الصورة القاتمة التي رسمها في شأن النمو االقتصادي في بداية
العام الجاري واستمرار أزمة الديون السيادية في أوروبا.
وأش��ارت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين الغ��ارد أمس ،خالل مؤتمر
اقتصادي في جنوب فرنسا ،إلى أنّ «توقعات صندوق النقد في شأن االقتصاد
العالمي التي سيتم تحديثها في وقت الحق هذا الشهر ستكون مختلفة قليالً عن
تلك التي نشرت في نيسان الماضي ،والتي خ ّفض فيها الصندوق توقعاته حول
النمو االقتصادي العالمي بسبب التوترات في أوكرانيا من جهة ،وتراجع الثقة في
قدرات بعض الدول الناشئة من جهة أخرى».
وأضافت الغارد« :هناك حدود لتأثير سياسة البنوك المركزية التي تهدف لدعم
الطلب ويجب على الدول العمل أيضا ً لتعزيز النمو وبصفة خاصة باالستثمار في
البنية التحتية والتعليم والصحة».
وكان الصندوق ح ّذر في نيسان الماضي من أنّ النمو االقتصادي العالمي
ليس متماسكا ً في كل أنحاء العالم وأنّ المخاطر تواصل ضغطها على التوقعات
المستقبلية.
وكان الصندوق خ ّفض في حزيران الماضي توقعاته للنمو في الواليات المتحدة
مشيرا ً إلى أنّ االقتصاد األميركي لن يصل إلى مستوى التوظيف الكامل حتى نهاية
.2017
وفي سياق منفصل ،أعلن عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي األوروبي
بينوا كور أنّ «البنك سيبقي أسعار الفائدة منخفضة جدا ً لفترة زمنية طويلة
لضمان تحقيق استقرار نقدي» ،مؤكدا ً أنّ «على الحكومات األوروبية أن تعمل من
أجل تعزيز النمو».
وأضاف كور« :على الحكومات األوروبية االضطالع بدورها من خالل خفض
الدين وزي��ادة االستثمار ،فالوضع االقتصادي الحالي مقلق للغاية وذلك مع
استمرار أزمة الديون السيادية في أوروبا».
وال تزال أوروبا تسعى الى مواجهة أزمة ديون مستعصية ودقيقة تهدّد النظام
المالي العالمي واقتصاده.

«جبل علي» الأف�ضل في ال�شرق الأو�سط

كشفت موانئ دبي العالمية  -مشغل المحطات البحرية العالمي -
أمس عن حصول ميناء جبل علي الرائد التابع لها ،على المركز األول في
التصويت على أفضل ميناء بحري في الشرق األوسط وذلك للسنة الـ20
على التوالي ضمن جوائز الشحن وسلسلة التوريد اآلسيوية المرموقة.
ويعود قرار منح الجائزة التي تعرف باسم «أفسكا» إلى ص ّناع القرار
في القطاع ممن يشاركون في جولة ترشيح مستقلة تتبعها جولة تصويت
على الجوائز تنظمها للسنة  28على التوالي «كارجو نيوز آسيا» إحدى
أهم المجالت المختصة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وجرى االحتفال بالفائزين في حفل كبير أقيم في شانغهاي حضره
المئات من كبار التنفيذيين في قطاعات النقل واللوجستيات وسلسلة
التوريد من أنحاء قارة آسيا حيث تسلم كريس شانج المدير لعام لموانئ
دبي العالمية في الصين الجائزة بالنيابة عن موانئ دبي العالمية في
اإلمارات.
وأشار المدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية محمد شرف ،إلى
أنّ «جبل علي يعتبر من الموانئ الرائدة في العالم بفضل األداء المتميز
لفريق موانئ دبي العالمية  -اإلمارات الذي ساهم في المحافظة على هذا
المستوى من الريادة ما أهّ له للفوز بهذه الجوائز طيلة  20عاماً».
وأوضح شرف أنّ «ميناء جبل علي يرتقي مجددا ً بمستوى الخدمات
من خالل االفتتاح المرتقب لمحطة الحاويات الرقم  3قريبا ً والتي ستكون
أكبر منشأة شبه آلية في العالم مع رافعات رصيف بخاصية التحكم من
بعد ورافعات آلية لساحات الحاويات».

انخفا�ض في �أ�سعار الخ�ضار واللحوم في حم�ص

الح�سن :تكثيف عمل دوريات الرقابة
على الأ�سعار مع حلول �شهر رم�ضان
أش����ار م��دي��ر ال��ت��ج��ارة ال��داخ��ل��ي��ة
وحماية المستهلك في محافظة حمص
ب��س��ام الحسن إل��ى أ ّن���ه «ت��� ّم تكثيف
عمل دوريات الرقابة على األسعار مع
حلول شهر رمضان حرصا ً على توفير
المواد األساسية وضبط األسعار ،إذ
ت ّم تقسيم المدينة إلى ثالثة قطاعات
وشمل القطاع األول أحياء كرم الشامي
والمحطة والغوطة واإلنشاءات والسكن
والشبابي والمخيم ،أما القطاع الثاني
فشمل ق��ط��اع النزهة وعكرمة وحي
الخضر ووادي ال��ذه��ب وك���رم اللوز
وك��رم الزيتون ،وشمل القطاع الثالث
الزهرة والسبيل والعباسية واألرم��ن
والمهاجرين واإلسكان العسكري».
م��ن جانبه ،أوض���ح رئ��ي��س دائ��رة
حماية المستهلك في المديرية أسد
حسن أنه «يتم تسيير ال��دوري��ات في
هذه القطاعات على شكل مجموعة من
المراقبين وي��رأس ك ّل مجموعة مدير
التجارة الداخلية وحماية المستهلك
أو معاون المدير أو رئيس دائرة حماية
المستهلك أو رؤساء الدوائر األخرى في
المديرية».
وأضاف« :بالنسبة الى ريف المدينة
يوجد ثماني شعب لحماية المستهلك
هي حسياء والقريتين وتدمر والمخرم
والرستن وشين وتلكلخ ،حيث يتم
تسيير ال��دوري��ات فيها أيضا ً برئاسة
رؤوس��اء شعب حماية المستهلك في

تلك المناطق لقمع المخالفات وتنظيم
الضبوط الالزمة أصوال ً وسحب عينات
من المواد المشتبه بها».
وكانت أسعار الخضار والفواكه
سجلت انخفاضا ً واضحا ً في آخر نشرة
ّ
أسعار ص��ادرة عن مديرية التجارة
الداخلية وحماية المستهلك بحمص
سجل أدناها الملفوف األبيض بـ 18
ّ
ليرة وأع�لاه��ا الثوم اليابس بـ 240
ليرة فيما وص��ل سعر كيلو البطاطا
المحلية للمستهلك إلى  60ليرة ،لتبقى
أسعار الفواكه رغم انخفاضها بشكل
نسبي عبئا ً على ذوي الدخل المحدود،
إذ وصل سعر كيلو المشمش الذهبي
إلى  300ليرة والتفاح إلى  240ليرة
فيما ظ ّل البرتقال خيارا ً مناسبا ً إذا بلغ
سعر الكيلو  36ليرة.
ويشير محمد (تاجر خضار في حي
النزهة) إلى أنّ سوق الخضار ال يخضع
لتسعيرة ثابتة وإنما حسب العرض
والطلب وتوفر المادة بالسوق يوميا ً
فكثيرا ً ما يلجأ محمد إلى خفض سعر
الخضار بدال ً من انخفاضها إلى النصف
أو أقل بكثير من أجرة نقلها.
وف���ي األس����واق ال��ي��وم ي��ب��اع كيلو
الباذنجان الحمصي للمواطن ما بين
 40إلى  35ليرة أما الباذنجان الساحلي
فيصل سعره إلى  36ليرة.
وتقف أسباب عديدة وراء ارتفاع
أس��ع��ار الخضار وال��ف��واك��ه ،بحسب

محمد ،أب��رزه��ا أج��ور النقل المرتفعة
لسيارات النقل حيث تصل أج��رة نقل
ثالثة أطنان من الخضار والفواكه لمحل
متوسط من دمشق إلى حمص  35ألف
ليرة وم��ن طرطوس إل��ى حمص نحو
 12ألف ليرة ومن الالذقية إلى حمص
حوالي  17ألف ليرة.
وأش���ار محمد إل��ى ارت��ف��اع أسعار
أكياس النايلون إذ تباع الربطة منها
قياس  35والعدد  500والسعة لواحد
كيلو غرام وحتى كيلو ونصف بـ 425
ليرة إضافة إلى آجار المحال المرتفعة
والمتباينة بين حي وآخر.
من جانبه أوض��ح ماهر (صاحب
محل تجاري في حي وادي الذهب في
حمص) أنه يمكن للبائع أال يهدر شيئا
من الخضار الرخيصة أما الغالي منها
فيؤثر على ميزانية المحل ومقدار الربح
وهذا ما يحدّده التاجر بخبرته في مجال
البيع والشراء للح ّد من الهدر واالهتالك.
يشار إلى أنّ أسعار لحوم الفروج
و البيض ،بحسب آخر نشرة صادرة
عن مديرية التجارة الداخلية و حماية
المستهلك في حمص ،شهدت انخفاضا
ملحوظا إذ وصل سعر الكيلو غرام من
الفروج الحي للمستهلك إلى  312ليرة
والمذبوح والمنظف  405أم��ا صحن
البيض للمستهلك من وزن  1801غرام
فسعره  552و صغير الحجم من وزن
 1230غراما وأقل فسعره  482ليرة.

�ضعف االقت�صاد وت�شجيع التنمية
محور االجتماع الن�صف �سنوي للبرلمان الكوبي
بحث البرلمان الكوبي في اجتماعه نصف السنوي أول
أمس السبت ،في اقتصاد الجزيرة الذي يعاني من ضعف من
دون أن يقدم أي خطة للتغيير من أجل «تنمية اشتراكية».
وفي خطاب أمام البرلمان ،وعد الرئيس الكوبي راوول
كاسترو بأن تتجاوز الجزيرة الصعوبات االقتصادية التي
تواجهها بعد ستّ سنوات من اإلصالحات التي لم تؤد إلى
النتائج التي كانت متوقعة.
وقال كاسترو« :إنّ النتيجة التي وصلنا إليها ال ترضينا
لكنها ال تجعلنا نشعر باإلحباط أيضاً» ،ملمحا ً بذلك إلى
نسبة النمو الضئيلة التي بلغت  0.6في المئة في الفصل
األول ،ما اضطر السلطات إلى خفض تقديراتها للمعدل
السنوي من  2.2في المئة إلى  1.4في المئة.
ودعا كاسترو العمال الكوبيين إلى «العمل بج ّد وتفاؤل
لقلب الوضع والعودة إلى وتيرة النمو التي تضمن التنمية
االش��ت��راك��ي��ة على أس��س متينة» ،إال أن��ه ل��م يكشف أي
استراتيجية جديدة خالل اجتماع أعضاء البرلمان البالغ
عددهم  612مش ّرعا ً إلى جانب كبار المسؤولين الكوبيين.
وأض���اف ك��اس��ت��رو« :على رغ��م ال��زي��ادة ف��ي قطاعات
النقل واالتصاالت والنشاطات الزراعية وصناعة السكر
والسياحة ،تراجع نشاط المناجم واإلنتاج الصناعي ،مما
أثر في شكل ملموس على االستثمارات المالية وأدى إلى
تأخر دخول المواد األولية المستوردة».
وك��ان وزي��ر االقتصاد الكوبي أدي��ل إيزكويردو اعترف
مؤخرا ً خالل اجتماع لمجلس الوزراء بأنّ «تباطؤ االقتصاد
أكبر مما كان متوقعاً» ،بعد أن سجل إجمالي الناتج الداخلي
نموا ً بنسبة  2.7في المئة في .2013
وأوضح إيزكويردو أنّ لهذا التباطؤ أسبابا ً عدّة من بينها
أنّ العائدات بالقطع (عائدات الصادرات والرواتب التي يتم
تحويلها من الخارج) «لم تصل إلى التوقعات الواردة في
الخطط ،إضافة إلى األحوال الجوية «المعاكسة» «وحاالت
نقص داخلي ما زالت تؤثر في اقتصادنا» ،من دون أن يوضح
ما هي حاالت النقص هذه.
وأكد الوزير الكوبي أنّ ك ّل ذلك «سيتطلب حيوية أكبر في
النصف الثاني من العام».
وأضاف الخبير االقتصادي الكوبي بافيل فيدال أسبابا ً

أخرى للتباطؤ ،معتبرا ً أنّ «هذا الفشل في بلوغ األهداف
مرتبط بثالثة عوامل أساسية وهي تأثر القطاع الزراعي
بالتغييرات السلبية في المناخ واستمرار العمل بنظام
العملتين».
ومنذ عشرين عاما ً يت ّم التداول بعملتين في كوبا :البيزو
المستخدم في الصفقات المحلية حصرا ً والبيزو القابل
للتحويل (الدوالر يعادل  25بيزو قابل للتحويل) ويستخدم
لدفع أسعار المنتجات والخدمات المستوردة.
وقد أطلقت الحكومة الكوبية رسميا ً في تشرين األول
 2013عملية لتوحيد العملتين ،لكنّ خبراء رأوا أنّ العملية
طويلة ومعقدة ويمكن أن تستغرق سنوات ع��دة بينما
يخشى الكثير من الكوبيين خسارة مدخراتهم من البيزو إذا
ألغيت هذه العملة العتماد تلك القابلة للتحويل.
إال أنّ راوول كاسترو أكد في البرلمان ضرورة «ضمان
ال��ودائ��ع المصرفية» ف��ي ال��ك��وب��ا بالعملتين المحلية
واألجنبية.
ورفضت كوبا ،البلد الوحيد الذي يحكمه حزب وحيد
شيوعي في األميركيتين ،اعتماد اقتصاد السوق كما فعلت
حليفتاها الصين وفيتنام إذ إنها تخشى من أن تسبّب
إصالحات كهذه مشاكل اجتماعية.
وق��ال مارينو موريو المسؤول في الحكومة والمكلف
باإلصالحات المحدودة والتي تجري ببطء« :ال نريد فرض
وسائل تسبّب صدمة وال نريد أن يكون (التغيير) صدمة
للناس ،ما يمكن أن يزيد األمور تعقيداً».
ونسب كاسترو الصعوبات االقتصادية إلى العقوبات
التي تفرضها ال��والي��ات المتحدة على كوبا ،مح ّمالً تلك
العقوبات «مسؤولية الصعوبات االقتصادية التي تواجهها
الجزيرة».
وتستورد كوبا ثمانين في المئة من احتياجاتها من
المواد الغذائية بكلفة  1.8مليار دوالر سنوياً .وما زال
القطاع الزراعي الذي أعلن راوول كاسترو في  2008أنه
«استراتيجي» المشكلة الكبرى في االقتصاد الكوبي.
ومنذ خمس سنوات طرح  1.5مليون هكتار من األراضي
الزراعية لالستثمار من قبل أفراد لحوالى  140ألف مزارع
مستقل لكنها لم تعط المردود المتوقع.

 3.7تريليون دوالر كلفة الإنفاق العالمي
على تقنية المعلومات

أشارت أحدث التقارير الصادرة عن
مؤسسة الدراسات واألبحاث العالمية
«غارتنر» إل��ى ارتفاع إجمالي حجم
اإلنفاق العالمي على تقنية المعلومات
ليبلغ  3.7تريليون دوالر خالل العام
.2014
ويمثل هذا العدد زيادة قدرها 2.1
في المئة عما شهده العام الماضي،
إال أنّ معدل النمو ه��ذا ج��اء أق��ل من
التوقعات األولية التي قدرت بنسبة
 3.2في المئة .ويعزى هذا البطء في
النمو خالل عام  2014إلى انخفاض
توقعات معدّل نمو األجهزة وأنظمة
مراكز البيانات ،وإلى ح ّد ما إلى خدمات
تقنية المعلومات.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،أش���ار نائب
ال��رئ��ي��س اإلداري ل����دى مؤسسة
«غارتنر» ريتشارد غ��وردون إلى أنّ
«ضغط األس��ع��ار الناجم عن ازدي��اد
حدّة المنافسة ،وعدم تميّز المنتجات،
وارتفاع معدّل توفر الحلول البديلة،
انعكس سلبا ً على توقعات المدى
القصير لمعدالت اإلنفاق على تقنية
المعلومات».
وأض��اف« :وم��ع ذل��ك ،فإننا نتوقع
أن نشهد خالل الفترة ما بين العامين
 2015و  2018ع��ودة نشطة إلى
مستويات النمو العادية لإلنفاق ،وذلك
مع استقرار التوازن ما بين األسعار
وأنماط الشراء ،حيث ستدخل تقنية
المعلومات مرحلة التطور والنمو
الثالثة ،منتقلة من مفهوم التركيز
على التقنية والعمليات ال��ذي كان
سائدا ً في الماضي ،إلى التركيز على
نماذج األع��م��ال الجديدة التي تقوم
على منهجية المعالجة الرقمية في
المستقبل».

وتعتبر توقعات مؤسسة «غارتنر»
حول معدل اإلنفاق العالمي على تقنية
المعلومات مؤشرا ً رئيسيا ً لتوجهات
التقنيات الكبرى ،وذلك في كل من قطاع
األجهزة والبرمجيات وخدمات تقنية
المعلومات وأسواق االتصاالت.
فعلى مدى أكثر من عقد من الزمن،
اس��ت��ع��ان ق��ط��اع تقنية المعلومات
والمدراء التنفيذيين في جميع أنحاء
العالم بهذه التقارير الربع سنوية
والعالية التوقعات من أجل الوقوف
على الفرص والتحديات التي يفرضها
السوق ،واستندوا إلى منهجيات علمية
معتمدة التخاذ قرارات العمل الحاسمة،
بدال ً من اللجوء إلى الحدس والتخمين.
وتوقع تقرير «غارتنر» أن تنمو
س���وق األج���ه���زة (ب��م��ا فيها أج��ه��زة
الحاسب المكتبية ،واألجهزة المحمولة
ال��م��ت��ط��ورة ،وال��ه��وات��ف المحمولة،
والحاسبات اللوحية ،والطابعات)
خالل عام  ،2014ولكن ليس بالقدر
الذي جرى توقعه خالل الربع السابق،
حيث بلغ حجم اإلن��ف��اق  685مليار
دوالر ،أي بزيادة قدرها  1.2في المئة
عما حققه في عام  ،2013ويرجع ذلك
إلى انخفاض المتوقع ألسعار الهواتف
المحمولة والحاسبات اللوحية.
وم����ع وص�����ول ن��س��ب��ة ان��ت��ش��ار
الحاسبات اللوحية إلى  50في المئة
بين األسر في الواليات المتحدة ،فإنّ
مبيعات الحاسبات اللوحية المتطورة
سينخفض بين المستهلكين ،الذين
ستستقطبهم الحاسبات اللوحية
العملية األرخ��ص ثمناً ،وستتلخص
ال��ن��ت��ي��ج��ة ف���ي ت��ح��ول اإلق���ب���ال من
الحاسبات اللوحية المتطورة إلى
األقراص اللوحية العملية ،ما سيؤدي

إلى انخفاض األسعار.
وف���ي ال��م��ق��اب��ل ،م��ن ال��م��ت��وق��ع أن
يصل حجم اإلنفاق على أنظمة مراكز
البيانات إلى  140مليار دوالر خالل
عام  ،2014أي بزيادة قدرها  0.4في
المئة عما حققه في عام  ،2013حيث
تواصل مستويات اإلنفاق المحدودة
انعكاسها السلبي على فرص زيادة
إيرادات أنظمة مراكز البيانات ،ال سيما
المستندة على حلول التخزين القائمة
على وحدة تحكم خارجية  ،ECBالتي
تعاني من مجموعة تأثيرات ناجمة عن
األنظمة غير المستعملة ضمن قاعدة
البيانات المنصبة ،إضافة إلى البنى
البديلة منخفضة التكاليف وحلول
التخزين القائمة على السحابة.
كما أظهر سوق الخوادم ضعفا ً ج ّراء
عزوف المؤسسات عن شراء المنصات
عالية التكاليف ،ولجوئهم إلى بدائل
أقل تكلفة .أما قطاع األجهزة الهجينة
والمختلفة ،القائم في شكل رئيسي
على الخدمات الموجهة للمستهلك ،فقد
أظهر بعض المؤشرات اإليجابية في
السوق ،وذلك بسبب كلفة المنصات
المنخفضة ج��داً ،األم��ر ال��ذي أث��ر في
مستويات إجمالي اإلنفاق على أنظمة
مراكز البيانات.
ومن المتوقع أن يصل حجم اإلنفاق
على خدمات تقنية المعلومات إلى
 967مليار دوالر خالل عام ،2014
أي بزيادة قدرها  3.8في المئة عما
حققه في عام  ،2013وذلك بعد األداء
المتواضع ل��م��زودي الخدمات خالل
عام  ،2013وذل��ك في مختلف الدول
والقطاعات ،ومن المتوقع أن يتحسن
حجم اإلنفاق بنسبة بسيطة خالل عام
.2014

