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اقت�صاد

م�ستحقات الم�ست�شفيات الخا�صة
لدى وزارة ال�صحة تتجاوز  170مليار ليرة
دق تجمع أصحاب المستشفيات
الخاصة في لبنان ناقوس الخطر،
م��ح��ذرا ً م��ن «ان���ع���دام ق��درت��ه على
االس��ت��م��رار ف��ي ت��ق��دي��م ال��خ��دم��ات
االس��ت��ش��ف��ائ��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة ف��ي ظ � ّل
التعريفات المالية الرسمية لهذه
الخدمات في مقابل تفاقم التأخير
ف��ي دف���ع مستحقاته ال��م��ال��ي��ة من
قبل المؤسسات الضامنة الرسمية
كافة».
ولفت التجمع إلى أنّ «المستحقات
المتوجبة على وزارة الصحة العامة
لوحدها فباتت تتجاوز منذ عام
 2000وحتى اليوم أكثر من 170
مليار ل��ي��رة» ،م��ج��دّداً« :المطالبة
ب��اإلس��راع ف��ي العمل على إص��دار
سندات الخزينة البالغة  120مليار
ليرة ،والتي تم إقرارها لتسديد الديون
المترتبة على الدولة للمستشفيات،
لقاء استقبالها المرضى على حساب
وزارة الصحة العامة عن فترة 2000
و 2011ضمناً ،إضافة إلى ضرورة
تسريع صرف المستحقات العائدة
ال��ى م��ا بعد ه��ذه الفترة ع��ن أع��وام
 2012و 2013و.2014
ك��م��ا ح��� ّذر ف��ي اج��ت��م��اع ع��ق��د في
البقاع من «مغبة االستمرار بهذه
السياسة الصحية المد ّمرة للمناطق
ف��ي لبنان ول�لإن��س��ان ال��ذي يعتمد
على االستشفاء الرسمي ،وبخاصة
أب��ن��اء البقاع والشمال والجنوب،
حيث يش ّكل االعتماد على االستشفاء
الرسمي عند أبناء هذه المناطق أكثر

من  95في المئة ،في حين ال يتجاوز
عدد المستفيدين من خدمات شركات
التأمين في البقاع أو عكار أكثر من 5
في المئة».
وق�����د ح����ض����رت ك����� ّل م��ش��اك��ل
االستشفاء خالل االجتماع ،بدءا ً من
مأساة التعرفات المالية للخدمات
الطبية وفق توصيف أحد أصحاب
المستشفيات ال���ذي أش���ار إل��ى أنّ
«التعريفات المالية المتدنية تكبد
المستشفيات الخاصة خسائر تصل
إل��ى م��ئ��ات آالف ال�����دوالرات ،وه��ذا
األمر يدفع العديد من المستشفيات
إل��ى اإلح��ج��ام ع��ن استقبال بعض
الحاالت االستشفائية غير الطارئة
وال��ت��ي تعتمد ع��ل��ى ال��م��ؤس��س��ات
الرسمية الضامنة بهدف تخفيف هذه
الخسائر».
ول��ف��ت محمد ع��ب��دال��ل��ه إل���ى أنّ
«المستشفيات في البقاع باتت تملك
بنية تحتية متطورة ومعدات وأقساما ً
جديدة ،ولكن لألسف ال تأخذ مختلف
المؤسسات الضامنة الرسمية هذا
األم��ر في االعتبار ،وال ت��زال أغلبها
تحجم عن تمويل بعض العالجات
واألع��م��ال الطبية الضرورية ،وهذا
األمر يلحق ضررا ً بهذا القطاع ويزيد
من مشاكل البقاعيين وسواهم الذين
يعانون أيضا ً من ت��ردي الخدمات
االستشفائية ف��ي القطاع الرسمي
ال���ذي ي��ع��ان��ي ب����دوره م��ن عقبات
وعراقيل عدة».
ولفت التجمع إلى أنّ «التعريفات

لم يطرأ عليها أي تعديل على رغم
ارت��ف��اع كلفة ال��خ��دم��ات الصحية
واالستشفائية والطبية من أسعار
األدوية وارتفاع متصاعد في المازوت
والكهرباء واألجور والغذاء واألسعار
العالمية للمعدات واآلالت الطبية،
في حين لم يتم تعديل القيمة المالية
للخدمات الطبية».
وأكد عبدالله أنّ «الواقع الحالي
الرسمي أوص��ل المستشفيات إلى
حدودمأسويةقدتحولدوناستمراره
بتقديم ال��خ��دم��ات االستشفائية
ال��رس��م��ي��ة ب��ف��ي شكلها الطبيعي،
في ح��ال لم يتم ت��دارك ه��ذه األم��ور
ومعالجتها بالسرعة المطلوبة»،
مشيرا ً إلى أنّ «المستشفيات ترزح
تحت وطأة التزاماتها المالية تجاه
مستوردي األدوي���ة وال��م��ع��دات من
جهة ،وعدم قدرتها على دفع الرواتب
لموظفيها من جهة أخرى ،وواجباتها
في تقديم الخدمة للمرضى من جهة
ثالثة» ،م��ح� ّذرا ً من «أنّ التأخر في
معالجة األمور المذكورة سينعكس
سلبا ً على الجميع».
وتوجه التجمع إلى وزير الصحة
العامة« ،لما عرف عنه من اهتمام
كبير بالمصلحة الوطنية العامة،
بالتمني باإلسراع في بتّ مسألة دفع
المستحقات المتأخرة للمستشفيات
م���ن���ع���ا ً ل����ت����ردي وض�����ع ال��ق��ط��اع
االستشفائي أكثر من ذلك».

قطاع الأعمال يت�أثر بالأزمة ال�سيا�سية

الن�صولي :ا�ستثماراتنا في العراق لم تت�ض ّرر
دع��ا رئيس «ال��ن��دوة االقتصادية
اللبنانية» رفيق زنتوت إلى «استمرار
ال��ت��ش��اور وال��ت��واص��ل ف��ي المجتمع
االقتصادي ،ألنّ من شأن ذلك الوقوف
باستمرار على المشكالت التي تعاني
منها القطاعات اإلنتاجية».
وأكد زنتوت في تصريح أنّ مجلس
إدارة الندوة «أبقى اجتماعاته مفتوحة
من أجل هذه الغاية ،تداركا ً لسلبيات
كل القضايا السياسية الراهنة والتي
تضرر منها االقتصاد الوطني».
واعتبر أنّ «التضامن بين كافة
أجنحة القطاع الخاص وقطاع األعمال
وال��ت��واص��ل المستمر م��ع المجتمع
االق��ت��ص��ادي ال��خ��ارج��ي ،للتأكيد
على األرض��ي��ة الصالحة للقطاعات
االقتصادية اللبنانية ،من شأنه أن
يعزز هذه القطاعات ،ويفتح المجال
أمامها للعمل والنشاط» .وأضاف« :ال
بد أن تزول األزمة السياسية الراهنة،
ل��ذل��ك علينا جميعا ً ف��ي المجتمع
االق��ت��ص��ادي أن ن��ك��ون مستعدين
لمجابهة ال��ت��ط��ورات المقبلة التي
نأمل في أن تكون إيجابية ،وبخاصة
أن جمودنا االقتصادي ج��اء نتيجة
األوضاع السياسية والفراغ الرئاسي
ّ
والخضات األمنية المتنقلة».
ول��ف��ت زن��ت��وت إل��ى أنّ «الجمود
ال�����ذي ي��ل��ف م��خ��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات
يستدعي تنسيقا ً كامالً بين أجهزة
الدولة والحكومة والمجلس النيابي

والقطاع الخاص ،ووضع التصورات
والمشاريع الهادفة إلى تنشيط قطاع
األعمال ودفع عجلة اإلنتاج في المرافق
االقتصادية إلى األمام».

سنو

ودعا رئيس «جمعية رجال األعمال
اللبنانية الهولندية» محمد خالد سنو
إل��ى «ض���رورة ال��خ��روج م��ن ال��م��أزق
ال��س��ي��اس��ي ،واالت���ف���اق ع��ل��ى رئيس
جديد للبالد ،الستكمال المؤسسات
الدستورية وترسيخ ثقة العالم بلبنان
وديمومته ولدفع عجلة االقتصاد إلى
األمام» ،معتبرا ً «أنه ال يجوز أن تبقى
ال��ب�لاد أس��ي��رة التجاذب السياسي،
في وق��ت تستدعي فيه ال��ظ��روف أن
يبذل الجميع جهودا ً للخروج بالبالد
من النفق المظلم وتحصين الساحة
الداخلية تجاه التطورات الحاصلة في
المنطقة».
وأكد سنو في تصريح أن «ال خروج
من األزمة االقتصادية الراهنة من دون
الخروج من األزمة السياسية ،ورغم
ك � ّل ما يحصل بقي القطاع الخاص
يعمل من دون كلل ،وخصوصا ً رجال
األع��م��ال ،للحفاظ على مكتسباته
ونشاطاته ،للتأكيد للمحافل الدولية
أنّ لبنان ما زال مصدر ثقة وأنّ النشاط
المتبادل قائم ،وأنّ حركة التبادل
التجاري نشطة بفضل رجال األعمال
اللبنانيين الذين ينشطون في هذه

المحافل ويؤكدون الى نظرائهم أهمية
التعاون مع لبنان».
كما أك��د أنّ «األزم���ة السياسية ال
ب � ّد م��ن أن ت��زول وت��ع��ود األم���ور إلى
نصابها» ،مشيدا ً بـ«خطط قوى األمن
والجيش االستباقية لمكافحة الجريمة
واإلره���اب» .ودع��ا إلى دعم مشاريع
الحكومة ،خصوصا ً لجهة االستقرار
المطلوب».

النصولي

في مجال آخ��ر ،وبعد إع�لان عدد
من الفعاليات االقتصادية في لبنان
تخوفهم على االستثمارات اللبنانية
في العراق ،أجرى رئيس مجلس رجال
األعمال اللبناني العراقي عبدالودود
النصولي اتصاالت واسعة مع رجال
األع��م��ال العراقيين لالطمئنان على
األوض��اع في العراق ،بخاصة لجهة
االستثمارات الخاصة باللبنانيين
الموظفة في المشاريع العراقية .وقال:
«إنّ رجال األعمال في الجانب العراقي
طمأنوا إل��ى ه��ذه االستثمارات ،وأنّ
ظروف العراق األمنية والسياسية لم
تترك أثرا ً يذكر على االستثمارات وعلى
مجتمع األعمال» ،مؤكداً« :أنّ أعمال
اللبنانيين في العراق بقيت بمنأى عن
الخضات والتوترات الحاصلة هناك،
وإنّ ال��ت��واص��ل م��ع مجتمع األعمال
مستمر».

اللجان الأهلية في طرابل�س:
لموقف حازم من �سيا�سة التقنين
طالبت اللجان األهلية في طرابلس“ ،القوى المدنية
والشعبية ،بموقف حازم وموحد تجاه سياسة التقنين
ّ
بحق مدينة طرابلس».
الظالمة التي تمارسها كهرباء لبنان
وطالبت اللجان في بيان أصدرته بعد اجتماعها في
مقرها في أبي سمراء ،نواب ووزراء طرابلس بـ«عقد اجتماع
عاجل واستثنائي لمعالجة تفاقم تقنين الكهرباء ،وإيجاد
الحلول المناسبة لرفع الظلم عن المدينة التي تعاني من
انقطاع يصل إلى  16ساعة في اليوم» .وسألت« :ألم ِ
يكف
ما تعانيه طرابلس من سياسة إهمال وتهميش في مختلف

مرافقها االقتصادية واإلنمائية ،حتى جاء ظلم مؤسسة
كهرباء لبنان التي تجبي من طرابلس ما مجموعه  98في
المئة من فواتير الكهرباء ،وتحرم في الوقت نفسه من
أبسط حقوق التغذية ،في حين تمتنع بعض المناطق عن
دفع فواتير الكهرباء وتقوم بالتعديات على الشبكة وتعطى
المزيد من التغذية».
وختم البيان بالدعوة إلى «أوسع تضامن واستنكار ضد
سياسة التهميش التي تتبعها مؤسسة كهرباء لبنان بحق
مدينة طرابلس».

ال�شحن العا ّم في مرف�أ بيروت ي�صل �إلى � 4.939ألف طن
بقيت حركة الشحن العا ّم عبر مرفأ بيروت شبه مستق ّرة
خالل شهر ت ّموز من عام  2014عند حوالى  687.49ألف
طن ،مقابل  687.31ألف طن في شهر حزيران.
وقد تراجعت حركة الشحن العا ّم بنسبة  6.87في
المئة مقارن ًة بالمستوى الذي كانت عليه في شهر ت ّموز
من عام  2013والبالغ حينها  738.22ألف طن .أ ّما على
تراكمي ،فقد زاد الشحن العا ّم عبر مرفأ بيروت
صعي ٍد
ٍّ
بنسبة  2.25في المئة سنو ّيا ً إلى  4.939ألف طن مع
نهاية األشهر السبعة األولى من العام الحالي ،مقارن ًة مع

 4.830ألف طن خالل الفترة نفسها من العام السابق.
كما تراجع عدد البواخر بنسبة  5.73في المئة على
صعي ٍد سنويّ إلى  1169باخرة لغاية شهر ت ّموز ،2014
مقابل  1240باخرة ُس ّجلت خالل الفترة ذاتها من عام
 .2013وقد ارتفع عدد الحاويات بنسبة  8.48في المئة
على صعيد سنوي إلى  718.085حاوية.
سجلت عائدات مرفأ بيروت انكماشا ً
في هذا اإلط��ارّ ،
سنو ّيا ً بلغت نسبته  3.49في المئة لتصل إلى 122.32
مليون دوالر لغاية شهر ت ّموز .2014

ارتفاع مبيعات ال�س ّيارات الجديدة في لبنان
استنادا ً إلى إحصاءات جمعيّة مستوردي السيّارات،
انخفضت مبيعات السيّارات الجديدة في لبنان إلى 3616
سيّارة خالل شهر ت ّموز من عام  ،2014في مقابل 3830
سيّارة خالل شهر حزيران ،إالّ أ ّنها بقيت أعلى من المستوى
الذي كانت عليه في شهر ت ّموز من العام السابق ،والبالغ
حينها  3411سيّارة.
أ ّما على صعيد تراكمي ،فقد زادت مبيعات السيّارات
الجديدة في لبنان بنسبة  7.23في المئة سنو ّيا ً إلى
 22.004سيّارة خالل األشهر السبعة األولى من عام ،2014
مقابل  20.521سيّارة خالل الفترة نفسها من عام .2013

وفي التفاصيل ،ارتفعت مبيعات السيّارات اليابانيّة
بنسبة  38.14في المئة على صعي ٍد سنويّ إلى 7.255
س� ّي��ارة ،في حين تراجعت مبيعات السيّارات الكوريّة
واألوروبيّة واألميركيّة والصينيّة.
وقد تصدّرت السيّارات الكوريّة الصنع الئحة مبيعات
حصتها من
السيّارات الجديدة في لبنان بحيث بلغت
ّ
السوق  43.13في المئة لغاية شهر ت ّموز تلتها السيّارات
اليابانيّة ( 32.97في المئة) والسيّارات األوروبيّة الصنع
( 17.83في المئة) ،ومن ث ّم السيّارات األميركيّة ( 4.57في
المئة).

لبنان ثاني الم�ستثمرين
العرب في دبي
كشفت دائرة األراضي واألمالك في دبي في تقريرها نصف السنوي
أنّ مستثمري  20دولة عربية وأجنبية أبرموا  17.289صفقة استثمار
عقاري في دبي وصلت قيمتها اإلجمالية إلى  37.5مليار درهم تقريباً.
وأظهر التقرير أنّ المستثمرين العرب أبرموا  3.058صفقة بقيمة
تجاوزت  6.905مليار درهم.
وهنا احتل األردنيون صدارة قائمة المستثمرين العرب من حيث
القيمة للنصف األول من العام الجاري ،حيث استثمر  640أردنيا ً في
السوق العقارية في إمارة دبي بقيمة  1.347مليار درهم ،تالهم 459
مستثمرا ً لبنانيا ً بقيمة  1.235مليار درهم ،في حين ح ّل في المرتبة
الثالثة المستثمرون المصريون باستثمارات قدرها  1.009مليار
درهم.
أما الجنسيات العربية األخرى التي دخلت إلى قائمة أكثر العرب
استثمارا ً في دب��ي ،فقد توزعت على كل من العراق واليمن وليبيا
والسودان وفلسطين والجزائر ،لكن استثمارات كل واحدة من هذه
الجنسيات كانت دون مستوى المليار درهم.

الحكومة ال�صينية تدعم
�إنتاج ال�سيارات ال�صديقة للبيئة
ارتفعت وتيرة إنتاج السيارات التي تعمل بالطاقة الصديقة للبيئة
بنسبة  280في المئة في الصين خالل هذا العام.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أمس ،أنّ سياسات
الحكومة الصينية توقد شرارة زيادة في إنتاج السيارات التي تعمل
بالطاقة الجديدة مثل السيارات الكهربائية والهجينة .وأضافت« :إنّ
إنتاج مثل تلك السيارات زاد في السبعة أشهر األولى من العام 280
في المئة على أساس سنوي إلى  25ألفا ً و 946سيارة وذلك نقالً عن
بيان من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار تقرير إلى أنّ إنتاج سيارات الركوب الكهربائية التي تعمل
بالكهرباء فقط ،قفز نحو  700بالمئة عن العام الماضي إلى  13ألفا ً
و 829سيارة بينما زاد إنتاج السيارات الهجينة القابلة للشحن عن
طريق القابس الكهربائي لعشرة أمثاله إلى خمسة آالف و 27سيارة.
وبالنسبة إلى المركبات التجارية ارتفع إنتاج المركبات التي تعمل
بالكهرباء فقط  46في المئة بينما زاد إنتاج الطرز الهجينة  60في
المئة.
ووضعت الصين هدفا ً طموحا ً للوصول بعدد السيارات غير الملوثة
للبيئة في البالد سواء التي تعمل بالكهرباء فقط أو السيارات الهجينة
إلى خمسة ماليين بحلول عام  2020في إطار جهود لمكافحة التلوث
وخفض االعتماد على واردات النفط.
وكشفت الحكومة الصينية عن إجراءات لتحفيز القطاع من بينها
إعفاءات ضريبية ودعم لتشجيع الشراء.

بكين :هبوط حاد
في مبيعات الم�ساكن
تراجعت مبيعات المنازل في بكين بوتيرة أبطأ قليالً في الفترة
ما بين كانون الثاني وتموز ،حيث ساعد انخفاض األسعار مشتري
المنازل في اقتناص فرص إبرام صفقات في الشهر الماضي.
وأش��ار مكتب اإلحصاء لبلدية بكين في بيان إلى أنّ المط ّورين
العقاريين في المدينة باعوا  5.05مليون متر مربع من المساكن خالل
األشهر السبعة األولى من العام الجاري ،بانخفاض  30.3في المئة
على أساس سنوي .وبلغت نسبة االنخفاض في النصف األول من
العام  35.2في المئة.
وانخفضت مبيعات المباني التجارية التي تشمل العقارات السكنية
والتجارية  31.5في المئة ،مقارنة مع  34.8في المئة في النصف
األول ،مع بلوغ مساحة المبيعات  6.77مليون متر مربع.
وال تزال سوق العقارات في الصين راكدة ،ما دفع عشرات من المدن
بجميع أنحاء البالد رفع قيود الشراء بعد تنفيذها مدة ثالث سنوات
في محاولة إلنعاش المبيعات ودفع تنمية االقتصاد.
وعلى الصعيد الوطني ،شهدت مبيعات العقارات انخفاضا ً أكثر
حدّة في الفترة من كانون الثاني إلى تموز .وانخفضت المبيعات من
حيث المساحة األرضية  7.6في المئة على أساس سنوي ،وهو أعلى
بواقع  1.6نقطة مئوية عن االنخفاض الذي شهده النصف األول.

ا�ستقرار حجم احتياطات رو�سيا الدولية
وارتفاع �إنتاجها ال�صناعي  1.5في المئة
أعلن البنك المركزي ال��روس��ي ،نهاية ه��ذا األس��ب��وع ،أنّ حجم
احتياطات روسيا النقدية الدولية التي تتك ّون من العمالت الصعبة
والذهب وحقوق السحب الخاصة ،ارتفع بمقدار  200مليون في الفترة
من  1حتى  8آب الجاري.
وأضاف البنك أنّ حجم االحتياطات ازداد من  468.4مليار دوالر
إلى  468.6مليار دوالر خالل الفترة المذكورة.
يذكر أنّ االحتياطي الروسي من الذهب والعمالت الصعبة بلغ أعلى
معدل له في بداية آب  ،2008أي قبل نشوب األزمة المالية العالمية،
عندما وصل حجمه إلى  598مليار دوالر .وهبط االحتياطي الروسي
إلى  376مليار دوالر في منتصف آذار  2009أثناء األزمة قبل أن يبدأ
نموه تدريجيا ً من جديد بعد ذلك.
وأعلنت هيئة اإلحصاء الفيديرالية الروسية أنّ حجم التجارة
الخارجية الروسية بلغ  396.3مليار دوالر في النصف األول من
.2014
وأضافت المصلحة أنّ حجم الصادرات الروسية في الفترة من
كانون الثاني إلى حزيران  2014وصل إلى  254.7مليار دوالر من
دون أي تغيير ،تقريباً ،بالمقارنة مع األشهر الستة األولى من العام
الماضي ،فيما تقلص حجم الواردات بنسبة  5.4في المئة إلى 141.6
مليار دوالر.
كما بلغ فائض ميزان التجارة الخارجية الروسية  113.1مليار
دوالر خالل النصف األول من العام الحالي بزيادة نسبتها  7.6في
المئة عن الفترة المماثلة من السنة الماضية.

اإلنتاج الصناعي

على صعيد آخر ،ارتفع حجم اإلنتاج الصناعي لروسيا بنسبة 1.5
في المئة خالل السبعة األشهر الماضية من العام الحالي ،2014
مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي  ،2013وذلك رغم انخفاض
إنتاج الطاقة والسيارات.
وذكرت هيئة اإلحصاء الفيديرالية الروسية في تقرير لها ،أنّ حجم
إنتاج النفط ارتفع إلى  304ماليين طن وبنسبة  1.4في المئة ،بينما
انخفض إنتاج الغاز إلى  374.7مليار متر مكعب وبنسبة  1.7في
المئة خالل الفترة من كانون الثاني إلى تموز الماضي ،قياسا ً بالفترة
ذاتها من العام الماضي.
وأظهر التقرير أنّ معدالت توليد الطاقة الكهربائية في روسيا،
انخفضت بنسبة  1.4في المئة إلى  606مليارات كيلووات/ساعة،
على رغم زيادة إنتاج الكهرباء في المحطات الكهرذرية بنسبة  5.3في
المئة ،إلى  103مليارات كيلووات/ساعة.
كما أشار إلى انخفاض إنتاج السيارات خالل الفترة ذاتها ،موضحا ً
أنّ نسبة انخفاض انتاج سيارات الركاب بلغت نسبة  0.7في المئة الى
 1.1مليون سيارة ،والنقل الجماعي بنسبة  24.3في المئة إلى 21.9
ألف وحدة ،والشاحنات  20.1في المئة إلى  86.9ألف شاحنة.
وعزا تقرير هيئة اإلحصاء انخفاض إنتاج السيارات في روسيا ،إلى
صعوبة زيادة مبيعاتها بعد إغراق السوق المحلية بهذه المنتجات
في السنوات الثالث األخيرة.

تفعيل منظومة الرقابة على المن�ش�آت ال�سياحية ال�سورية

يازجي :تح�صيل ر�سم الإنفاق
يحقق واردات للخزينة

يازجي خالل اللقاء في الهيئة العامة للتدريب
أك��د وزي��ر السياحة في حكومة
تسيير األعمال السورية بشر يازجي
أهمية دور الشرطة السياحية كعامل
مساعد في تحقيق وارد للخزينة
العامة وتأمين الراحة للمواطنين،
ع���ب���ر ت��ح��ص��ي��ل رس�����م اإلن���ف���اق
االستهالكي من أصحاب المنشآت
السياحية بخاصة بعد صدور القرار
 2190المتعلق بتحديد األسعار في
منشآت اإلطعام السياحية.
وخ�لال لقائه عناصر الضابطة
العدلية والشرطة السياحية في
دمشق في الهيئة العامة للتدريب
السياحي والفندقي لتفعيل منظومة
عمليات ال��رق��اب��ة على المنشات
ال��س��ي��اح��ي��ة ،ل��ف��ت ي���ازج���ي إل��ى
«ضرورة وضع معايير عمل محدّدة
للشرطة السياحية بدءا ً من دخول
المنشآة حتى تنظيم الضبط بحق
المخالف وتحديد المحاور وتقسيم
المنشآت وفق قواعد بيانات معينة
لتأخذ دورها الصحيح وال سيما أنّ
عناصرها مؤهلون لذلك».
وأش���ار إل��ى أنّ «ع��م��ل الشرطة
السياحية حاليا ً يتركز حول مؤازرة
الضابطة العدلية والتنبيه الشفوي
لموضوع اعتماد األسعار الجديدة
ف��ي م��ن��ش��آت األط��ع��ام السياحية

وت��ن��ظ��ي��م ال��ع��م��ل ب��ي��ن ال��م��واط��ن
والمستثمر بطريقة صحيحة»،
موضحا ً «أنّ لوائح األسعار الخاصة
بالفنادق ستصدر قريباً».
كمل لفت إل��ى أنّ ال��ق��رار 2190
وحيثيات تنفيذه «يهدف إلى تأمين
راحة المواطن ورفد خزينة الدولة
بمبالغ مالية م��ه��دورة م��ن طريق
رس��م اإلنفاق االستهالكي وتعميم
ثقافة الفوترة» ،مؤكدا ً ضرورة «أن
تأخذ الضابطة العدلية والشرطة
السياحية دوره��ا للنهوض بثقافة
الرقابة بحيث ال يتم التركيز على
موضوع نظم الضبوط والمخالفات
فقط إنما لتصبح الرقابة وااللتزام
بالقوانين عملية ذاتية».
م��ن جهته ،أوض��ح رئيس قسم
ال��ش��رط��ة ال��س��ي��اح��ي��ة ف��ي دمشق
العميد تامر قاسم عفوف «أنّ العمل
يت ّم وفق اإلمكانات المتاحة ،إذ أنّ
ع��دد عناصر القسم ال يتجاوز 57
عنصرا ً بين ذكور وإناث» ،الفتا ً إلى
«الحاجة إلى كوادر مؤهلة إضافية
للتمكن من تغطية محافظة دمشق».
وقال رئيس اتحاد غرف السياحة
رامي مارتيني« :إنّ األسعار التي تم
تحديدها وفقا ً للقرار  2190كانت
منصفة ألصحاب المنشآت وراعت

الواقع التشغيلي والصعوبات التي
تعترض العمل وارتفاع كلفة المواد
األول��ي��ة وأس��ع��ار الطاقة وظ��روف
األزمة».
وش���دّد مارتيني على «االل��ت��زام
بتطبيق ق��رار تحديد األس��ع��ار لما
يوفره من شفافية في التعامل بين
ال��م��واط��ن وص��اح��ب المنشأة عبر
تحرير الفاتورة وبالتالي ينعكس
إيجابا ً على تحصيل رسم اإلنفاق
االستهالكي».
واس��ت��ع��رض��ت م��دي��رة الشرطة
السياحية في ال��وزارة روال مارينا
خطة وجدول عمل عناصر الضابطة
ال��ع��دل��ي��ة وال��ش��رط��ة السياحية
ك��ع��ن��اص��ر م�����ؤازرة خ�ل�ال ال��ف��ت��رة
المقبلة الف��ت��ة إل��ى أهمية «أتمتة
العمل ومعالجة المشكالت اإلدارية
والتنظيمية التي يواجهها هؤالء
العناصر أثناء قيامهم بالجوالت
الرقابية».
واطلع وزير السياحة على نسب
اإلنجاز في مشروع ترميم وتجديد
م��رك��ز دم���ر ل��ل��ت��دري��ب التعليمي
ومتطلبات افتتاحه قبل بداية العام
الدراسي المقبل.

توقع بلوغ البطالة في غزة
 50في المئة ب�سبب العدوان
توقعت غرفة التجارة الفلسطينية
أن ترتفع نسبة البطالة في غزة إلى
أكثر من  50في المئة مقارنة بنسبة
 40في المئة قبل شن «إسرائيل»
عدوانها على القطاع .وأوضح مدير
العالقات العامة في الغرفة أنّ قطاع
األعمال تضرر بنسبة  60في المئة.
وكشفت الحرب «اإلسرائيلية» عن
أنّ االقتصاد ووسائل اإلنتاج عموما ً
في القطاع كانت هدفا ً مباشرا ً آللة
الدمار “اإلسرائيلية» ،حيث تشير
التقديرات إلى أنّ أكثر من خمسمئة
م��ص��ن��ع ق��ص��ف��ت خ�ل�ال ال���ع���دوان،
فاتسعت م��أس��اة الغزيين الذين
يعانون حصارا ً اقتصاديا ً خانقا ً منذ
ثماني سنوات .وشمل الدمار مصانع

وشركات في قطاعات متنوعة ،مثل
البالستيك والصناعات اإلنشائية
والمواد الغذائية وغيرها.

الزراعة والصيد

وط��اول القصف مختلف مجاالت
ال��ن��ش��اط االق��ت��ص��ادي م��ن زراع���ة
وصناعة وصيد ،إذ قالت منظمة األمم
المتحدة لألغذية وال��زراع��ة (ف��او)
الخميس الماضي إنّ الصراع في غزة
تسبب في أض��رار كبيرة ومباشرة
لنحو  17أل��ف هكتار من األراض��ي
الزراعية في القطاع ،وإنه خسر نحو
نصف ثروته من الدواجن ،إما بسبب
ال��ق��ص��ف “اإلسرائيلي” المباشر
للحظائر أو نقص العلف أو المياه.

كما خسر قطاع الصيد خالل فترة
العدوان ما نسبته  9إلى  10في المئة
من كمية األسماك التي يمكن صيدها
في العام برمته ،أي قرابة  200إلى
 250طنا ً بحسب منظمة الفاو ،حيث
منعت “إسرائيل” صيادي غزة من
ممارسة نشاطهم.
وكانت إحصاءات نشرتها وزارة
األشغال العامة واإلسكان في حكومة
الوفاق الوطني الفلسطيني في وقت
سابق من الشهر الجاري ،أشارت إلى
أنّ العدوان كبّد االقتصاد الفلسطيني
خسائر قدرت بأكثر من أربعة مليارات
دوالر ،وتسبب في دمار نحو  70في
المئة من البنى التحتية والمنشآت
العامة في قطاع غزة.

الحظر على ال�سلع الغذائية الغربية
فر�صة لأميركا الالتينية
رأى خبراء أنّ القرار الروسي بتعليق
واردات السلع الغذائية من الواليات
المتحدة واالتحاد األوروب��ي ردا ً على
العقوبات المفروضة عليها لدورها في
النزاع األوكراني ،تشكل فرصة جيدة
للقطاع ال��زراع��ي الغذائي األميركي
الالتيني تجارياً ،إال أنها قد تجعل هذه
البلدان في مواجهات سياسية هي في
غنى عنها.
واع��ت��ب��ر ال��م��ح�لّ��ل��ون أنّ موسكو
ق��د تطلب م��ن ال��ب��رازي��ل واألرجنتين
وتشيلي والمكسيك إم���داد المتاجر
الكبرى المحلية ،على رغم صعوبات
المستوى والقدرة التنافسية المرتبطة
بتكلفات اإلنتاج لتلبية حاجات السوق
الروسية العمالقة.
ول���ف���ت ج���ي���زس ف��ال��دي��س دي���از
دو فيليغاس البروفسور ف��ي قسم
ال��دراس��ات االقتصادية في الجامعة
األيبيرية األميركية ف��ي المكسيك،
لوكالة «فرانس ب��رس» إل��ى أنّ قرار
حكومة فالديمير بوتين «ق��د يحث
التوجه
شركات أميركية التينية على
ّ
نحو السوق ال��روس��ي��ة» ،مضيفا ً أنّ
«ذل��ك سيجري بحذر بسبب الوضع
السياسي الناجم من اتخاذ تدابير ض ّد
روسيا».
وأوضح فيليغاس أنّ األمر يتعلّق
بـ«قرارات صادرة من شركات من دون
أن تعكس دعما ً من حكومات (الدول
المعنية) لروسيا .ففي البرازيل التي
تعد أكبر منتج للمواد الغذائية في
المنطقة ،أج���ازت األج��ه��زة الصحية
الروسية ص��ادرات  87وح��دة إلنتاج
اللحوم واثنتين إلنتاج الحليب».
ولفت مدير هيئة التجارة الخارجية
ج��وزي��ه أوغوستو دي كاسترو إلى
أ ّنها «فرصة بالنسبة إل��ى البرازيل

من الناحية التجارية .لكنها مشكلة
سيتعين على البرازيل مواجهتها من
الناحية السياسية».
وسيتعيّن في شكل خاص على قطاع
اللحوم البرازيلي ،وبخاصة الدجاج،
أن يتخلّص بمهارة من ه��ذا الوضع
الحساس .في المقابل لم تعد البرازيل
تملك صويا للبيع هذا العام ،وإنتاجها
من الفاكهة ،بخاصة المدارية ،ال يمكنه
منافسة إن��ت��اج تشيلي على سبيل
المثال ،كما قال دي كاسترو ،الذي أشار
إلى أنّ «الصادرات البرازيلية قد ترتفع
هذه السنة من  300إلى  500مليون
دوالر على أثر القرار الروسي».
وستكونتشيليأحدأكبرالمنافسين
للبرازيل ،بسبب موقعها الجيد في
قطاعات الفاكهة والخضر .وبحسب
أري��ك هايدل الخبير االقتصادي في
جامعة غابرييال ميسترال «فإنّ تشيلي
تملك فرصة كبيرة» بفضل «تقدمها
النسبي» في القطاع الغذائي».
وأ ّك��د المسؤول عن برنامج تنمية
األع���م���ال دي��ي��غ��و ف��ي��س��ن��ت��ي ،ال���ذي
وضعته الشركة الوطنية للزراعة
من أجل تشجيع الصادرات التشيلية
إل��ى روس��ي��ا« ،أنّ ال��روس طلبوا منا
مساعدتهم على إي��ج��اد م��زودي��ن».
ويتوقع على المدى القصير أن تزداد
المبيعات التشيلية م��ن البطاطس
والخوخ أو سمك السلمون.
كما أشار مدير العالقات االقتصادية
الدولية في وزارة الخارجية التشيلية
أن��دري��س ري��ب��ول��ي��دو أخ��ي��را ً إل��ى أنّ
«بالده ترى أيضا ً «فرصة» في الحظر
ال���ذي ف��رض��ت��ه ال��ح��ك��وم��ة ال��روس��ي��ة
على المنتجات الغذائية األوروب��ي��ة
واألم��ي��رك��ي��ة ،لكنه ذك���ر ب���أنّ األم��ر
«موضوع تجاري بحت» ال صلة له

بالسياسة الخارجية».
من جهته ،أك��د المنسق العام في
غرفة التجارة والصناعة الروسية -
األرجنتينية ماتياس غارسيا تونون أنّ
«الطلبات الروسية تضاعفت أيضا ً في
األرجنتين» .وقال« :لقد تلقينا طلبات
عديدة من روسيا خاصة بالنسبة إلى
الحمضيات والمنتجات المشتقة من
الحليب واللحم» .وأض��اف« :تزايدت
ال���م���ش���اورات ،ألنّ شبكة ال��ت��وزي��ع
الروسية الكبيرة ستستبدل منتجات
ك��ان��ت تستوردها م��ن قبل م��ن دول
أخرى ،مثل ألمانيا وإيطاليا وهولندا.
هناك فرص غير مسبوقة».
وب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى ب��ع��ض ال����دول
ال��م��ن��ت��ج��ة ،م��ث��ل ال��ب��رازي��ل ،يتعلق
األم��ر بتقوية أس��واق موجودة أصالً.
وارت��ف��ع��ت ال��م��ب��ادالت بين البلدين
إلى ثالثة مليارات دوالر بين كانون
الثاني وتموز ،منها  563مليونا ً فقط
لقطاع اللحوم الذي يع ّد من القطاعات
يخص تشيلي ،تعتبر
الرئيسة .وفي ما
ّ
روسيا س��ادس زب��ون لصادراتها من
المنتجات الغذائية الزراعية .وقد بلغت
قيمة المبادالت الثنائية في  2013نحو
 2.44مليار دوالر.
أ ّم��ا بالنسبة إل��ى المكسيك ف��إنّ 1
في المئة فقط من صادراتها تتوجه
إلى روسيا ،بحسب أنطونيو غازول
سانشيز من كلية االقتصاد في جامعة
مكسيكو المستقلة ،القسم األكبر منها
من اللحوم والجعة ومشروب التيكيال.
ّ
ولخص غازول سانشيز الوضع بقوله:
«اآلن تتوافر فرصة لحصول توازن في
المبادالت أنّ استفدنا من الهوة التي
تتسع مع االتحاد األوروبي».

