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ّ
اللبنانيون يواجهون «القتل العمد»

الشح في ُ
ّ
وصل إلى بطاريات
الطبية
ستلزمات
الم
ُ
ّ
والصمامات وفالتر غسيل الكلى ،فيما
ُالقلب
أقفلت أقسام عالجات السرطان في عدد من

ُ
ُ
المستشفيات التي تنازع بدورها .أما األدوية،
وبالرغم من «تطمينات» نقابة الصيادلة
ومستوردي األدوية بشأن «سالمة» القطاع،

ُ
ّ
فإن المعطيات تنبئ بأن تفاقم الوضع الحالي لن يجعله
بمنأى عن األزمة .ما يواجهه اللبنانيون جميعًا ،اليوم ،هو
محاولة موصوفة لـ«القتل العمد»

ُ
نقص في بطاريات القلب وفالتر غسيل الكلى وانقطاع أدوية سرطان
مـ ــن م ـ ــؤش ـ ــرات الـ ـت ــده ــور املـ ـتـ ـس ــارع،
أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ،إع ـ ـ ـ ـ ــان جـ ـمـ ـعـ ـي ــة املـ ـق ــاص ــد
الـخـيــريــة اإلســا ّم ـيــة فــي ب ـي ــروت ،في
ب ـي ــان أم ـ ــس ،ت ــوق ــف ال ـع ـمــل ف ــي قسم
ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ فـ ــي م ـس ـت ـش ـفــى امل ـق ــاص ــد
«بــاس ـت ـث ـنــاء الـ ـح ــاالت ال ـحــرجــة الـتــي
تـسـتـ ُـدعــي مـعــالـجــة ســريـعــة واإلقــامــة
فـ ــي امل ـس ـت ـش ـف ــى مل ـت ــاب ـع ــة ُ ال ـ ـعـ ــاج».
والسبب «ارتـفــاع أسعار املستلزمات
الطبية التي يصعب الحصول عليها
إال ب ـك ـم ـيــات نـ ـ ــادرة وت ـس ــدي ــد معظم
ثمنها نـقـدًا ،عكس التسهيالت التي
ُ
ك ــان ــت ت ـم ـن ــح س ــاب ـق ــا ب ـس ـب ــب ال ـش ـ ّـح
ّ
املالي ( .»)...بذلك ،تنضم املقاصد إلى
مستشفيات أقـفـلــت بـعــض أقسامها
ُ
(وخـصــوصــا غسيل الــكـلــى ومعالجة
ـان) ن ـت ـي ـج ــة األزم ـ ـ ـ ــة امل ــال ـي ــة
ال ـ ـسـ ــرطـ ـ ُ
ستعرة منذ أشـهــر .فيما
امل
والنقدية
ُ
ج ـ ـ ّـدد ن ـق ـيــب امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـخــاصــة
سـلـيـمــان هـ ـ ــارون ،أمـ ــس ،ق ــرع جــرس
اإلنـ ــذار ب ــاإلع ــان « أن ـنــا وصّـلـنــا إلــى
ب األزمة قبل املوعد املتوقع».
صل 

هديل فرفور
ُ
«كــل املستشفيات ،من دون استثناء،
تستخدم حاليًا آخر ما في مخازنها
مــن أج ـهــزة ومـسـتـلــزمــات طـبـيــة .وأي
ُ
جـ ـه ــاز أو أداة ت ـس ـت ـخ ــدم ال ـ ـيـ ــوم ال
ض ـمــانــات بـتــأمــن بــديــل ع ـن ـهــا» .هــذا
ّ
مــا أكـ ــده ل ــ«األخ ـب ــار» صــاحــب إحــدى
ال ـش ــرك ــات ال ـعــام ـلــة ف ــي هـ ــذا امل ـج ــال،
خ ــاف ــا لـ ـك ــل مـ ـ ـح ـ ــاوالت «ال ـت ـط ـم ــن»
و«امـتـصــاص» الهلع الـتــي تنتهجها
ب ـع ــض الـ ـجـ ـه ــات ال ــرس ـم ـي ــة امل ـع ـنـ ّـيــة
بالقطاع الصحي في لبنان.
«تهويل» يمارسه أصحاب الشركات
امل ـس ـتــوردة ال ـتــي أعـلـنــت ســابـقــا أنها
اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوردت خ ـ ـ ـ ــال ش ـ ـهـ ــر ونـ ـص ــف
ُشـ ـه ــر نـ ـح ــو  %5فـ ـق ــط م ـ ــن ح ــاج ــات
املستشفيات؟ ربما .لكن كل املؤشرات
ُ
الحالية تـنــذر بتفاقم خطير يطاول
بشكل مباشر حياة اللبنانيني الذين
يواجهون اليوم محاولة لقتلهم عمدًا.
فمن أصل سبعة أنواع من البطاريات
التي يستخدمها مرضى القلب ،ثمة
ن ــوع ــان بــاتــا م ـفـقــوديــن م ــن األسـ ــواق
كليًا وفــق ّ
تجمع شــركــات ُمستوردي
ّ
املعدات واألجهزة الطبية ،إضافة إلى
ّ
شـ ّـح فــي قـيــاسـ ُـات «صــمــامــات القلب»
وف ــي الـفــاتــر املـسـتـخــدمــة فــي غسيل
ُ
التجمع عن
الــكـلــى .سـبــق ذلــك إع ــان ُ
نقص حــاد فــي الخيطان املستخدمة
ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـ ُج ــراح ـي ــة وان ـق ـطــاع
نوعني من الغاز املستخدم للتخدير،
وإق ــدام ُمستشفيات على االستخدام
ّ
ّ
مخصصة لالستعمال
املتكرر ألدوات
ملــرة واح ــدة مــع مــا لذلك مــن تداعيات
خطيرة على املرضى!

ّ
ّ
المختبرات الطبية مهددة بالتوقف
راجانا حمية
ال نـ ـ ـه ـ ــاي ـ ــة ل ـ ـ ـ ــأزم ـ ـ ـ ــات فـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
االسـتـشـفــائــي .كلما تــدحــرجــت األزم ــة
امل ــالـ ـي ــة وال ـ ـن ـ ـقـ ــديـ ــة ،ك ـ ـبـ ــرت امل ـش ــاك ــل
ف ـ ــي املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات ،الـ ـخ ــاص ــة م ـن ـهــا
وال ـح ـك ــوم ـي ــة .وف ـ ــي ك ــل ي ـ ــوم ث ـم ــة مــا
ّ ُ
يأت بعد.
يستجد ،لينذر بأن األسوأ لم ِ
أول «غ ـي ــث» األزمـ ــة االق ـت ـصــاديــة ّكــان
باتباع املستشفيات سياسة التقشف
امل ــال ــي ال ـت ــي ب ـ ــدأت ب ـخ ـفــض دوام ـ ــات
العاملني ورواتبهم تاليًاّ .
توسعت تلك
السياسة ،لتدخل معها املستشفيات
نفق «تقنني» في الخدمات ،عبر دمج
األقـ ـس ــام الـطـبـيــة ق ـبــل إق ـف ــال بعضها
وال ـتــوقــف عــن تـقــديــم ال ـخــدمــات فيها.
قـ ـب ــل ف ـ ـتـ ــرة وج ـ ـ ـيـ ـ ــزة ،دخ ـ ـلـ ــت األزم ـ ـ ــة
ـدد مــن
فـ ــي امل ـ ـح ـ ـظـ ــور ،مـ ــع تـ ــوقـ ــف عـ ـ ـ ـ ٍ
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ع ــن ت ـق ــدي ــم ال ـع ــاج ــات
الكيميائية ملرضى السرطان ،وخفض
ُ
جـلـســات غـســل الــكـلــى ،بسبب عجزها
عــن دف ــع مستحقات شــركــات األدوي ــة.
ولحقت ذلك معضلة تأمني املستلزمات
الطبية واألجـهــزة ،بسبب تراكم ديون
مستورديها في ذمة املستشفيات التي
لــم تتمكن مــن تـســديــدهــا .وب ـلــغ األمــر

سعر الصرف الرسمي على أن يؤمن
مستوردو األدوية النسبة املتبقية من
السوداء.
الدوالرات من السوق
ُ
وم ــن ب ــن األدوي ـ ـ ــة ال ـت ــي ف ـق ــدت دواء
 puri-netholالــذي لجأ بعض املرضى
حــالـيــا إل ــى تــأمـيـنــه مــن خ ــارج لبنان
عبر «مبادرات فردية».
طبيب أمــراض الــدم والـتـ ّ
ـورم الخبيث
يوسف جنبالط أوضح أن هذا الدواء
ُيستخدم لعالج اللوكيميا اللمفوية

المستشفيات
تستخدم آخر ما في
مخازنها من أجهزة
ومستلزمات طبية وال
ضمانات بتأمين بدائل

عالجات السرطان في خطر

(هيثم الموسوي)

األزمـ ـ ــة ان ـس ـح ـبــت أي ـض ــا ع ـلــى أدويـ ــة
األم ــراض املستعصية ،وفــي مقدمها
أدوي ــة السرطان التي يشكو عــدد من
املــرضــى مــن انقطاعها ،منذ أسابيع.
معلومات «األخ ـبــار» تؤكد أن بعض
األدوي ــة لــم يعد مــوجــودًا فــي الـســوق،
عـلــى رغ ــم تـطـمـيـنــات وزارة الـصـحــة،
وتـطـمـيـنــات نـقـيــب الـصـيــادلــة غـســان
األمــن ،في اتصال مع «األخبار» ،بأن
ال أزمـ ــة دواء بـسـبــب تـطـبـيــق تعميم
مصرف لبنان القاضي بتأمني %85
من االعتمادات بــالــدوالر على أساس

ّ
حد تهديد مستوردي تلك املستلزمات
ـدد مــن املستشفيات باالمتناع عن
لـعـ ٍ
تسليمها الكثير مــن املــواد الطبية ما
لم تبادر إلــى الــدفــع .وقــد وصــل هؤالء
أي ـضــا إل ــى امل ـح ـظــور ،ف ــا ه ــم ق ــادرون
على ّ
سد حاجات املستوردين من املال،
ب ـس ـبــب عـ ــدم ت ـقــاض ـيـهــم أم ــوال ـه ــم من
الجهات الضامنة منذ ما يقرب العام،
وال املستوردون قــادرون على تسجيل
ف ــوات ـي ــر ج ــدي ــدة م ــن دون ت ـســديــد ما
سبق ،لتغطية «نفقات» تعميم مصرف
ل ـب ـن ــان ال ـ ـ ــذي يـ ـف ــرض ع ـل ـي ـهــم تــأمــن
 %50مــن قيمة امل ـس ـتــوردات بــالــدوالر
األميركي بسعر السوق.
دخـ ـل ــت األزم ـ ـ ـ ــة ،ال ـ ـيـ ــوم ،ن ـف ـقــا أخ ـط ــر.
فاملستشفيات لم تعد قادرة على شراء
ما تحتاج إليه من املستلزمات «ألننا
مجبرون على الدفع بالدوالر األميركي
وه ــو مــا يستحيل اآلن» ،يـقــول نقيب
أصـ ـح ــاب امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـخ ــاص ــة في
لبنان ،سليمان هارون .وهذا ما انعكس
ُ
نقصًا فادحًا في املــواد التي تستخدم
في غرف العمليات ،بداية ،من املشارط
إل ــى خـيــوط ال ـجــراحــة وغ ـيــرهــا .ومنذ
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،تـعــانــي مـخـتـبــرات
املـسـتـشـفـيــات نـقـصــا فــي بـعــض امل ــواد

الـحــادةُ ،
«ويعتبر عالجًا ُم ّ
تممًا بعد
ان ـت ـهــاء جـلـســات ال ـعــاج الـكـيـمـيــائــي.
بمعنى أن ــه ع ــاج تكميلي مــع أدوي ــة
أخـ ـ ــرىُ ،
وي ـس ـت ـخ ــدم ع ـلــى مـ ــدى سنة
أو سـنـتــن» .ويــؤكــد أن ال ـعــاج يبقى
ناقصًا إذا لم يتضمن هذا الدواء.
دواء  sprycellأي ـض ــا بـ ــات م ـف ـقــودًا،
«وه ـ ــو ُي ـس ـت ـخــدم ل ـع ــاج الـلــوكـيـمـيــا
ال ـن ـخ ــاع ـي ــة امل ــزمـ ـن ــة ُم ـ ـبـ ــاشـ ــرة بـعــد
ال ـت ـش ـخ ـيــص ،ولـ ـع ــاج ب ـع ــض أنـ ــواع

عدد كبير من المختبرات
ّ
توقف عن إجراء
الفحوصات التي تتطلب
ّ
مواد باهظة الثمن

املهمة ،ومنها «الكواشف» ()reactant
وهـ ـ ـ ــي الـ ـخـ ـلـ ـي ــط الـ ـكـ ـيـ ـمـ ـي ــائ ــي الـ ـ ــذي
ُيـسـتـخــدم فــي الـفـحــوص الـطـبـيــة .وقــد
وصل النقص في تلك املادة األساسية
إل ـ ـ ـ ــى ح ـ ــد «اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارة» مـ ـخـ ـتـ ـب ــرات
املـسـتـشـفـيــات ال ـك ــواش ــف ال ــازم ــة من
بـعـضـهــا ال ـب ـع ــض .وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ــار،
يشير ه ــارون إلــى أنــه «عــم نستقرض
من بعض ،يعني إذا مختبر مستشفى
ال يملك امل ــواد لفحص الكوليسترول
يستعير مــن مختبر مستشفى آخــر،
إلى أن تحل األزمة» .لكن ،على ما يبدو
أن الدرب طويل .هذا ما يقوله هارون.
ومــا يجعل هــذا األمــر صعبًا ،هــو عدم
ص ــرف الـجـهــات الـضــامـنــة مستحقات
امل ـسـتـشـفـيــات إذ ي ـع ــود بـعـضـهــا إلــى

اللوكيميا اللمفوية الـحــادة ،وكعالج
ردي ـ ـ ــف لـ ـلـ ـع ــاج ال ـك ـي ـم ـي ــائ ــي .يـلـفــت
جــود
جنبالط إلــى أنــه رغــم احتمال و ّ
بدائل ُلبعض األدويــة« ،إال أنه ُيفضل
ع ــادة امل ـضــي فــي األدويـ ــة الـتــي سبق
ً
أن بدأ بها املريض العالج ،فضال عن
أن هـنــاك أدوي ــة لـهــا األفـضـلـيــة لجهة
تداعياتها وآثارها الجانبية».

الوكالء في انتظار السيولة

نقيب ُمستوردي األدوية كريم جبارة
ّ
أكــد لــ«األخـبــار» أن ال أزمــة دواء بعد،
ّ
«لكننا لسنا في مأمن في ظــل غياب
السيولة حاليًا وعدم التزام املصارف
بتعميم مصرف لبنان» .وعزا انقطاع
الـ ـ ـ  puri-netholإلـ ــى ان ـت ـق ــال مـلـكـيــة
سابق لألزمة» ،أما
الشركة «وهو أمر ّ
املتوقع تأمينه خالل
الـ « sprycellفمن
ّ
ّ
أس ــاب ـي ــع» .وأك ـ ــد ت ــوف ــر األدويـ ـ ــة لــدى
ال ــوك ــاء« ،لـكــن الـتــأخـيــر فــي التسليم
تسديد
قـُـد يـكــون سببه الـتــأخـيــر فـ ُـي ّ
املـ ـسـ ـتـ ـحـ ـق ــات لـ ـلـ ـش ــرك ــات امل ـص ــن ـع ــة
بـسـبــب غ ـيــاب ال ـس ـيــولــة» .يـعـنــي ذلــك
أن عـجــز املــرضــى عــن الـحـصــول على
أدويتهم ال يعود إلــى انقطاعها لدى
وكـ ـ ــاء ا ُلـ ـ ـ ــدواء ب ـق ــدر م ــا ه ــو مــرتـبــط
بعجز املستشفيات والجهات التابعة
للقطاع العام (وزارة الصحة والجيش
ال ـل ـب ـن ــان ــي) ع ــن ش ــرائ ـه ــا وتــأم ـي ـن ـهــا
مــن الــوكــاء املـحـتــاجــن بــدورهــم إلــى
ا ُل ـس ـيــولــة ل ـت ـســديــدهــا إل ــى ال ـشــركــات
امل ـص ـ ّـدرة .وه ــذا مــا يــدحــض مــا سبق
أن ّ
صرحت به مصادر وزارة الصحة
بأن انقطاع الــدواء «طبيعي» وسببه
«ال ـ ُـعـ ـط ــل واإلجـ ـ ـ ـ ــازات وال ـت ــأخ ـي ــر فــي
التسليم»!

ثمانية عشر شهرًا.
م ــع ذلـ ــك ،ه ــي لـيـســت أزمـ ــة مـخـتـبــرات
م ـس ـت ـش ـف ـيــات ،فــامل ـخ ـت ـبــرات ال ـخــاصــة
أيـ ـض ــا تـ ــواجـ ــه أزمـ ـ ـ ــة مـ ـش ــابـ ـه ــة ،وإن
ّ
بـ ـ ــدرجـ ـ ــة أقـ ـ ـ ـ ـ ــل .ولـ ـ ـئ ـ ــن ك ـ ــان ـ ــت ن ـق ـي ـبــة
أصـحــاب املـخـتـبــرات ،الــدكـتــورة ميرنا
جـ ــرمـ ــانـ ــوس ،ت ـل ـف ــت إل ـ ــى أن ال ــوض ــع
ً
ال يـ ــزال م ـق ـبــوال بــالـنـسـبــة إل ــى بعض
امل ـ ـعـ ـ ّـدات «الـ ـت ــي ن ـس ـت ـخــدم ـهــا ومـنـهــا
محالة».
الكواشف ،إال أن األزمة آتية ال
ّ
وق ــد ب ــدأت ب ــوادره ــا مــن خ ــال تــوقــف
ّ
عدد
بعض الفحوص املتخصصة في ٍ
كبير مــن املـخـتـبــرات ،وه ــي الفحوص
ال ـتــي تـتـطـلــب مـ ـ ّ
ـواد مـعـيـنــة أسـعــارهــا
باهظة الثمن «مثل فحوص الهورمون
وفحوص الدي إن إي».
األزمــة آتية فــي القريب العاجل .تقول
ً
ج ــرم ــان ــوس .وهـ ــي ب ـ ــدأت أص ـ ــا عـبــر
م ـحــاولــة م ـس ـتــوردي امل ـع ــدات الطبية
ف ــرض مـبــالــغ إضــاف ـيــة ب ــال ــدوالر على
أصـحــاب املستشفيات «لتغطية فــارق
سعر الصرف» .وتشير جرمانوس إلى
مـحــاولــة أصـحــاب املـخـتـبــرات التفاهم
مع املستوردين على «تقسيم الخسارة
ب ـي ـن ـنــا وب ـي ـن ـه ــم ،وعـ ـل ــى أال ن ـت ـحـ ّـمــل
وحدنا هذا الثقل».
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صرف جماعي في «لو مول»
ومستشفى «الجامعة األميركية»
إيلده الغصين
علمت «األخبار» أن اجتماعات إدارية تجرى في مستشفى الجامعة األميركية في بيروت
للبحث في إمكان صرف عدد من العاملني فيه بسبب تفاقم األزمــة االقتصادية وعدم
تقاضي املستشفيات مستحقاتها لدى الدولة اللبنانية .وفي املعلومات أن العدد الذي
يجري البحث فيه يناهز الـ  ،100فيما أشارت املصادر الى أن شركة «فامكو» الخاصة
ّ
خفضت عدد ّ
عمالها أيضًا بحجة وجود فائض.
التي تتولى أعمال الصيانة في الجامعة
بيروت جورج الجردي نفى في
رئيس نقابة عمال ومستخدمي الجامعة األميركية في ّ
صــال مــع «األخـبــار» علمه بــاألمــر ،وأكــد أن «النقابة لــم ّتتبلغ بــأي قــرار بشأن صرف
اتـ ّ
ّ
ونتمسك باالتفاقات
موظفني ،وكمجلس نقابة لن نوافق على صرف أي موظف ثابت،
املبرمة مع اإلدارة وعقد العمل الجماعي الذي ُيلزم في حاالت الصرف موافقة الطرفني».
ّ
القانونية ويكون في حــاالت اإلفــاس ،ولن نوافق على أي
وأضــاف أن «للصرف أصوله
ّ
ّ
عملية من هذا النوع» .وأشار الى أن عقد العمل الجماعي بني رئاسة الجامعة والنقابة ُيجدد
ّ
كل عامني ،وتم توقيع نسخته األخيرة عام  ،2016وتدور حاليًا مفاوضات لتجديده ،لكنه
قانونًا «يبقى ســاري املفعول ّ إلى حني إبــرام العقد الجديد» .ووفــق الجردي فإن اإلدارة
ّ
شكلت لجنة ّ
مالية ّ
ضمت ممثلني ّعن النقابة هدفها «درس الوضع املالي في هذا الظرف
األجور املحدودة».
االقتصادي الصعب ملساعدة ّاملوظفني من ذوي ّ
التمسك بعدم صرف املوظفني الثابتني وحاملي بطاقات النقابة،
غير أن كالم الجردي عن
قد ال يحول دون تجديد عقود من يعملون بعقود عمل ّ
محددة .إذ ّ
يرجح أن تنتهي عقود
هؤالء من دون تجديدها .علمًا أن األمر هذا ال يخالف قانون العمل.
الى ذلك ،قال موظفون في مجمع «لو مول» (ّ - )LeMall
سن الفيل (مبنى فندق الحبتور)،
ّ
إنهم تبلغوا قبل ثالثة أيــام بأن ّ
إضافية.
املجمع يتجه إلى إقفال من دون أي تفاصيل
ُ
علمًا أن هؤالء يتقاضون منذ ثالثة أشهر بني نصف راتب أو راتب حسمت منه العالوات
ّ
والساعات اإلضــافـ ّـيــةّ .
املجمع تديره وتشغله منذ عــام  2009شركة « »Acresملديرها
ّ
وضبية تباعًا) ،بعد أن استأجرته
التنفيذي جورج كمال (استحدثت بعده فرعي صيدا
ّ
املستثمرة.
من «أوتيل الحبتور» ،وهي تقوم بتأجير محاله للشركات والعالمات التجارية
ِ
و« »Acresشركة منبثقة عن الشركة األم مجموعة « ،»Azadeaبشراكة بني كمال وآل
ضاهر أصحاب املجموعة .مجموعة « »Azadeaمن بني الشركات املستأجرة في ّ
املجمع،
ّ
ّ
موظفوها باقتراب اإلقـفـ ِـالّ .
لكن السؤال
ولها العديد مــن املـحــال فيه ،وقــد تبلغ أيضًا
ّ
املطروح هو حول ّ
املستأجرة مع موظفيها ،وما إذا كانت ستعيد
كيفية تعاطي الشركات
ِ
توزيعهم على فروع أخرى أو صرفهم .في اتصال مع «األخبار» ،قال كمال إن «ثمة أخبارًا
ّ
ّ
ّ
خذ إلى حينه أي قرار ،لدينا
كثيرة يتم تناقلها والبلد يعيش على الشائعاتّ ،لكننا لم نت ّ
الشركات املستأجرة
قــرار ندرسه كشركة تدير املــول» .ومــاذا عن موظفيكم وموظفي
ّ
عنها؟ أجاب« :ال نملك ّهذا العدد من املوظفني كشركة
لديكم واألعداد التي يجري الحديث ّ
إدارة ،الشركات املستأجرة تهتم بموظفيها بشكل مستقل عن قرارنا مهما يكن».
البلبلة التي أثارها خبر اإلقفال ُربطت بإقفال محالت تابعة ملجموعة « »Azadeaفي سوق
ّ
الكسليك وعــدد من ّ
التجارية ،وبتراجع عمل «لو مــول» في السنوات األخيرة
املجمعات
ّ
بعد افتتاح ّ
مجمعات أكبر منه حجمًا في محيط منطقة سن الفيل ،والحديث عن درس
ّ
ّ
ّ
خطة سابقة للخروج من «لو مول»  -سن الفيل بسبب تراجعه ،وقد سرع فيها الوضع
ّ
املتردي .الوضع مرتبط أيضًا بأن ّ
املجمعات الثالث إما مستأجرة أو ُبنيت
االقتصادي
ً
ّ
ّ
ّ
على أراض مستأجرة (كما الحال في مجمع ضبية مثال) ،ولعدم قــدرة املشغلني على
ّ
ّ
إضافية».
«تحمل خسارات

