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التتمة على الصفحة ١٥

تطيح  قد  خانقة  أزمة  هناك 

بكثري من وسائل اإلعالم العريب 

يف خالل األشهر املقبلة.

أكرب  تعترب  التي  السعودية،  يف 

تحديات صناعة 
ا:عالم

عام قياسي أميركي بالقتل الجماعي   ص ١٣

بقلم عماد الدين أديب

n

فكر الرئيس ميشال عون غري 
لبنان  مثل  بلٍد  لحكم  مكوَّن 
فالجرنال  التوافق،  أُنشئ عىل 
أّن  مبعنى  مسّيساً  ليس 
وهي  وعطاء،  أخذ  السياسة 
يصفونها،  كام  املمكن»  «فن 

فتاريخ الرجل كله عناد.
أمني  الرئيس  كلفه  فيوم 
حكومة  تشكيل  الجمّيل 

... واEتي أعظم!

عوني الكعكي

التتمة على الصفحة ٢

aounikaaki@elshark.com

n

رأي

٢٠١٩ عام فقدان الثقة با:قتصاد 
واستعادتها ممكنة سياسيJ  ص ١١

عدم إقصاء أي مكّون 
أساسي  ص ٤

الى باريس في إجازة 
عائلية �يام عّدة  ص ٤

شركة سويسرية تسعى لشراء حصص 
في فنادق لبنانية متعثرة         ص ١٠

مقتل وجرح العشرات بقصف أميركي
على «حزب اY» العراقي               ص ١٢

يهود في نيويورك أمام الكنيس الذي تعرض للهجوم امس    

تجدد التظاهرات أمام منزل الرئيس المكلف الدكتور حسان دياب... وصرخة من ا�عماق: إعتذر!

ص ٢-٣المحاصصة وذهنية ما قبل ١٧ تشرين تحكمان التأليف

٢٠٢٠  سنة العراق... 
Jوإيران أيض

Yخيرا Yبقلم خيرا

nالتتمة على الصفحة ١٥

تنتهي  ولن  العراق  يف  بدأت 

ارتجاجات  التزال  العراق.  يف 

يف  وقع  الذي  العراقي  الزلزال 

العام ٢٠٠٣  ترتّدد اىل اليوم يف 

٥ أماكن قد تنطلق منها الحرب العالمية الثالثة في ٢٠٢٠   ص ١٣

التتمة على الصفحة ١٥

عقبات أكثر
تسهيالت أقل

بقلم: وليد الحسيني

حديث االثنين

«التبعية» تهمة ينكرها حسان 
دياب.

واملكْلِف  املكلف،  الرئيس 
نفسه  وصف  عىل  يرص  جداً، 
من  أن  متجاهالً  باملستقل، 
يستطيع  املئذنة،  إىل  به  صعد 
«الطنجرة»  وأن  منها.  إنزاله 

تطبخ ما يضع فيها الطباخ.

n
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خبيرة عاينت معالجة النفايات 
الطبية في أحد مستشفيات زحلة

تحذير «بلومبرغ» من خطورة
استحقاق ٩ آذار مثير للسخرية

بطيش يطلب من سالمة اعتمادات 
الستيراد المواد الغذائية

عجاقة محاضر� في طرابلس:
للجم أسعار محالت الصيرفة

وديع كنعان: شركة سويسرية تسعى
لشراء حصص بفنادق متعثرة في لبنان

نظمت اللجنة العلمية يف نقابة املهندسني يف طرابلس، 
يف  األستاذ  اإلقتصادي  الباحث  مع  حوارية  ندوة 
بعنوان  عجاقة،  جاسم  الربوفسور  اللبنانية  الجامعة 
الودائع  املصارف،  التصنيف،  اللبناين:  االقتصاد  «واقع 

واللرية».
«حاجات  منطلق  من  مقاربته  يف  عجاقة  وانطلق 
الحاجات  صلب  من  هي  التي  األساسية  املواطن 

الفسيولوجية التي حددها ماسلو يف هرمه الشهري».
أبرز  اللبناين، حيث  لإلقتصاد  الهيكيل  التكوين  ورشح 
من  حاجاته  لسد  اإلسترياد  عىل  «وإعتامده  عيوبه 
التجاري  امليزان  يف  عجزا  يخلق  مام  والبضائع  السلع 
وربط  اللبناين».  الكيان  عىل  خطرية  أبعاده  أصبحت 
بني عجز امليزان التجاري وإحتياطات مرصف لبنان من 

العمالت من خالل ميزان املدفوعات.
الذي  املفرط  «واإلنفاق  العامة  املالية  أرقام  أظهر  ثم 
دوالر  مليار   ١٧٥ بلغت  خيالية  أعباء  الخزينة  حمل 

أمرييك منذ العام ٢٠٠٧ وحتى أيلول ٢٠١٩».
ورشح آلية تأثري العجز يف املوازنة عىل اإلقتصاد وعىل 

خفضت  التي  اإلئتامين  التصنيف  وكاالت  قرارات 
تصنيف لبنان إىل درجتني قبل التعرث.

ثبات  رأسها  وعىل  النقدية  السياسة  أبعاد  وتناول 
اللرية والفوائد وآلية استخدام اإلحتياط لتأمني الثبات 

النقدي.
«إقفال  أن  فاعترب  املرصيف،  القطاع  أزمة  إىل  وإنتقل 
املصارف ملدة أسبوعني يف ١٧ ترشين األول كان خطأ 
إثر  تداعت  الثقة  أن  املصارف، حيث  ارتكبته  جسيام 
ذلك ومل يعد مبقدور املصارف تلبية املطالب بالدوالر».

واتهم الصيارفة بـ»اإلحتكار وبوجود تواطؤ بينهم وبني 
بعض املوظفني يف املصارف»، ودعا إىل «اعتامد إجراء 
أسايس مشابه للتعميم الذي أصدره مرصف لبنان من 
ناحية عدم قبول رشاء الدوالرات بأكرث من ١٦٠٠ لرية 

لبنانية من قبل الصيارفة».
مقابل  الرسمي  اللرية  رصف  بسعر  «املس  رفض  كام 
األمن االجتامعي»، داعيا  الدوالر نظرا إىل أهميته يف 
القانونية  الوسائل  بكل  الصريفة  أسعار  «لجم  إىل 

والنقدية».

االقتصادي  املجلس  يف  السياحة  لجنة  رئيس  توجه 
املقبل  السياحة  وزير  اىل  كنعان  وديع  واالجتامعي 
بالقول «فّعل اإلدارة، وال تخترصها مبكتبك، ألننا نريد 
السياحة،  لتنشيط  هيئة  هناك  ولتكن  ناشطة،  إدارة 
ولتكن  فيها،  األسايس  الدور  الخاص  للقطاع  يكون 
تتضارب  وال  العام  القطاع  مع  حقيقية  هناك رشاكة 
صالحيات الوزارة مع صالحيات الهيئة لرمبا نستطيع 
يعود  عندما  والسيايس  األمني  االستقرار  نرصف  ان 

بازدهار سياحي اقتصادي».
سياحية  رزم  عن  الحديث  ميكن  «كيف  وسأل: 
وطائرات Charter اىل لبنان، اذا كانت البنى التحتية 
السياحية غري كافية، وما لدينا ال يتعدى ال٢٤ ألف 
الغرف  عدد  ومتوسط  فندقا   ٤٦٠ عىل  تتوزع  غرفة 
بالفندق يرتاوح بني ٤٠ و٦٠ غرفة موزعة عىل األرايض 

اللبنانية؟».
ولفت اىل ان «أولوية الفندق اليوم ليست مستحقات 
املازوت  وفواتري  املوظف  راتب  تسديد  بل  املصارف 
الفندقي كحد  والكهرباء»، مذكرا ان «نسبة اإلشغال 
شهر  يف  عادة  الحجوزات  ان  علام   ٪٢٥ هي  أقىص 
كانون األول ال تتعدى األيام القليلة، بني عيد امليالد 
اللبناين  املغرتب  عىل  إجامال  وتعتمد  السنة،  ورأس 

الذي يشكل ٧٠٪ من السوق السياحي يف لبنان».
واعترب  السياحية»،  والسياسات  الخطط  «أين  وسأل: 
ان «مبادرة visit lebanon التي رسرنا بها يف البداية 
اي  تعتمدها  ان  ميكن  وسيلة  وهي  كافية،  غري  هي 
نقابة او رشكة سياحة وسفر، بينام الذي نحتاجه هو 

أكرث من ٢٠ مبادرة مامثلة يف السنة».
الداخلية  املالية  الرشكات  مع  «التواصل  عن  وكشف 
العاملية من خالل لبنانيني عىل رأس رشكات يف الخارج، 
الفرص،  عن  تبحث  رشكات  هناك  بأن  مؤمن  ألنني 
سويرسا  يف  رشكة  وهناك  لالستثامر،  اليوم  والفرصة 
نجوم  خمسة  فنادق  يف  حصص  رشاء  هدفها  مثال 
متعرثة، ونتواصل معها، وهدفنا جمع اكرث من رشكة 
عاملية مع اصحاب املؤسسات يف املجلس االقتصادي 
واالجتامعي، للحفاظ عىل استمرارية املؤسسات، الن 

املصارف ذبحت القطاع الفندقي».
ورأى أن «العائلة السياحية اليوم تدير أزمتها، ونحن 
يف  بتنا  واليوم  التسعينيات.  منذ  تراكامت  نعيش 
من  مرحلية،  انقاذية  خطة  تتطلب  جديدة  مرحلة 
دون إغفال الرؤية الشاملة التي أعددناها قبل عامني 
السياحة يف املجلس االقتصادي واالجتامعي  يف لجنة 

وطرحناها عىل القطاعني العام والخاص».

أن  بيان،  يف  الليطاين،  لنهر  الوطنية  املصلحة  أعلنت 
«املستشفى  زارت   السخن،  كارول  الدكتورة  الخبرية 
القايض  من  بتكليف  زحلة،  يف  الفرنيس   - اللبناين 
الهدف  كان  حيث  زحلة،  جزاء  محكمة  يف  املنفرد 
الناتجة عنه،  النفايات  الكشف عليه وتحديد ماهية 
الطبية  للنفايات  معالجة  هناك  كانت  إذا  ما  وتبيان 
السائلة والصلبة، قبل التخلص منها يف املجاري العامة 

ويف حاويات النفايات».
املستشفى  أقسام  يف  جالت  السخن  أن  إىل  وأشارت 
مخارج  وكل  الغرف  كل  كثب  عن  عاينت  «حيث 
عن  ينتج  الذي  الطبي  والرصف  الصحي  الرصف 
الكىل  وغسيل  الجراحية  والعمليات  التعقيم 
أرض  معطيات  الخبرية  وقاربت  الدم،  ومختربات 
الواقع بالخريطة املفصلة التي استحصلت عليها من 

جانب ادارة املستشفى».

الرصف  مجاري  شبكة  الخبرية  «وتفقدت  أضافت: 
الصحي، وتبني ان ال وجود ألي معالجة للرصف الطبي 
العامة  الشبكة  إىل  الصحي،  الرصف  مع  رصفه  قبل 
ريايش،  سينتيا  السيدة  أفادت  حيث  زحلة،  لبلدية 
الرصف  أن  املستشفى،  يف  الجودة  عن  املسؤولة 
السائل تتم معالجته باضافة املعقامت إليه قبل رصفه 
إعداد  صدد  يف  املستشفى  وأن  الصحية،  املجاري  يف 
دراسة تقييم األثر البيئي، وزودت الخبرية بنسخة عن 
العقد املوقع مع رشكة SES املختصة يف هذا املجال، 
الناتجة،  النفايات  الوقوف عىل طبيعة  بهدف  وذلك 
بالنسبة  أما  املناسبة.  املعالجة  وحدة  النشاء  متهيدا 
أن  ريايش  السيدة  أفادت  الصلبة،  الطبية  للنفايات 
هذه النفايات يتم تسليمها دوريا، ومبوجب إيصال، 
امللوثة  النفايات  لجمع   Arc en ciel رشكة  إىل 

واملعدية».

وكالة  تقرير  مضمون  امام  ماليون  مراقبون  توقف 
التي  املخاطر  فيه  رصدت  الذي  األمريكية  «بلومربغ» 
ينبغي للمستثمرين األجانب االلتفات إليها يف الرشق 
حجم  من  بعضهم  و»سخر»   ،٢٠٢٠ العام  يف  األوسط 
«لبنان  ان  قالت  عندما  الوكالة  اطلقته  الذي  التحذير 

ليس يف منأى من تداعياتها»، واعتربوه مضخام.
والخبري  اللبنانية  اإلقتصادية  الجمعية  رئيس  وقال 
السابق لدى كربيات املؤسسات املالية الدولية الدكتور 
األخذ  الرضوري  من  ليس  انه  لـ»املركزية»  راشد  منري 
النقدي  الوضع  عن  تتحدث  التي  التقارير  مبجمل 
واملخاطر املحيطة به يف لبنان رغم حجم املصاعب التي 
تواجهنا منذ سنوات وخصوصا يف هذه املرحلة بالذات.

وقال ردا عىل سؤال عن حجم التحذيرات التي اطلقتها 
لوكالة بحجم  للمستثمرين األجانب «ال داعي  الوكالة 
يف  األجانب  املستثمرين  تحذر  ان  «بلومربغ»  وكالة 

سندات الخزينة اللبنانية، ألكرث من سبب (…).
وردا عىل تشكيك الوكالة بعدم قدرة  لبنان وتعرثه يف 

املنطقة  استقرار  زعزعة  عىل  ذلك  وتأثري  ديونه  سداد 
املقبل  آذار   ٩ استحقاق  اىل  بأهمية  الوكالة  واشارة 
املليار  استحقاق  «ان  راشد:  قال  الكلفة،  سداد  موعد 
و٣٠٠ مليون دوالر املستحق يف آذار املقبل الذي اعطوه 
اجنبية  لجهات  مزدوج  استحقاق  هو  بالغة  اهمية 
وبالتايل  املحليون،  والدائنون  املصارف  ومنها  ومحلية 
فان مبلغا بهذه القيمة ال يقاس بالنسبة اىل قدرة لبنان 

عىل تسديد مثل هذه الدفعات».
تقلص  عن  سريامي  مايكل  الخرباء  احد  قاله  ما  وعام 
مواجهة  باحتامل  وتوقعه  لبنان  يف  االحتياطي 
مثل  السداد،  عن  التخلف  أشكال  بعض  املستثمرين 
«قص الشعر»، اعترب راشد ان هذا القول مرفوض لئال 
ان  يعرف  اجمع  العامل  ان  اىل  ولفت  مدان.  انه  اقول 
«لبنان مل يتخلف يف تاريخه عن سداد اي استحقاق من 
كلفة الدين العام ومل يلجأ اىل عملية «قص شعر». وانا 
ممن يرصون عىل القول ان مثل هذا القول بعيد عن 

الواقع بعد السامء عن االرض».

إثَر مراجعات وشكاوى عديدة من مستورِدين وصناعّيني 
وّجَه  للمواطنني،  الغذايئ  لالمن  وحاميًة  ومستهلِكني، 
األعامل  ترصيف  حكومة  يف  والتجارة  االقتصاد  وزير 
رياض  لبنان  مرصف  حاِكم  اىل  كتاباً  بطيش  منصور 
الرضوريّة  االولّية  املواد  إدراج  عليه  فيه  متّنى  سالمة 
للصناعات الوطنّية واملواد الغذائّية االساسّية ِمن ِضمن 
ترشين  منذ  املُتَّبعة  اعتامدات،  مبوَجب  االسترياد  آلّية 
واالدوية  الَقمح  باسترياد  أُسَوًة  وذلك  املايض،  األّول 

واملشتّقات النفطّية.

الكُلفة  واعترب بطيش ان هذا اإلجراء يسمح بتخفيض 
عىل املستهلِك بحواىل  ٣٥  يف املئة، وهو الفارق بني سعر 

الدوالر لدى الصيارفة وسعر الدوالر لدى املصارف.
تلفزيوين عىل  بطيش يف حديث  د  ثانية، شدَّ من جهة 
وجود  مع  الُحّر  االقتصادي  الِنظام  مبادىء  تعاُرض 
لبنان  مرصف  عىل  متمّنياً  الدوالر،  لرصف  سعَرين 
ولجَنة الرقابَة عىل املصارف، وهاُم اصحاب الصالحّية يف 
االجراءات  اتّخاذ  ل مسؤولّياتهام عرب  تَحمُّ املجال،  هذا 

الرَدعّية التي اناطها بهام القانون.

عجاقة محاطا بالمحاورين
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عجاقة

عام ٢٠١٩ عام فقدان الثقة با:قتصاد 
Jواستعادتها ُممكنة.. سياسي

بروفسور جاسم عجاقة:

إذا أردنا وصف العام ٢٠١٩، مُيكن القول بكل بساطة أنه عام فقدان 
الثقة باإلقتصاد، القطاع املرصيف، والسلطة السياسية! هذا الوصف 
هو وصف لواقع أليم نتج عن التخّبط السيايس الذي يعصف بلبنان 
منذ إنتهاء الحرب األهلية والذي منع تطبيق أية سياسات أو خطط 

إقتصادية.
نعم منذ إنتهاء الحرب األهلية وحتى الساعة، اإلقتصاد اللبناين يسري 
منعت  السياسية  فالخالفات  تراعاك».  الله  وعني  «ّرس  مقولة  عىل 
ملا  إقتصادية  رؤية  فيها  ُمتكاملة  إقتصادية  خطّة  تنفيذ  أو  وضع 
أخذ هذا  وبالتايل  املُستقبل.  يف  اإلقتصاد  يكون  أن  الحكومة  تُريد 
اإلقتصاد، خصوًصا منذ العام ٢٠٠٦، مّنًحا خداماتًيا بإمتياز نظًرا إىل 
 Payback الحاجة القليلة لرأس املال يف القطاع الخدمايت ورسعة الـ
عىل هذا النوع من املشاريع. ومعروًفا أن قطاع الخدمات هو قطاع 
الصناعة  قطاعي  إىل  نسبة  منخفضة  ُمضافة  قيمة  ذات  إقتصادي 

والزراعة.
التي شهدها لبنان منذ  من هذا املُنطلق كان ُمعظم اإلستثامرات 
العام ٢٠٠٧ وحتى العام ٢٠١٠ إستثامرات يف قطاع الخدمات مام 
يعني أن النمو اإلقتصادي كان عرضة للخّضات السياسية واألمنية 

التي عصفت بالبالد منذ العام ٢٠١١ وحتى اليوم.
 ،٢٠١٧ ترشين  يف  السعودية  من  الحريري  سعد  الرئيس  إستقالة 
املعروف  النظام  فهذا  اللبناين.  املايل  النظام  يف  تحّول  نقطة  كانت 
مبتانته ومالءته وقدرته عىل إمتصاص الصدمات يف أحلك الظروف، 
إقرار  مع  تزامنها  ومع  هيكلته.  بزعزعة  متّثلت  كبرية  رضبة  تلّقى 
سلسلة رتب ورواتب غري مدروسة، أصبح العام ٢٠١٨ عام تراجع 
حكومة  مع  خصوًصا  كبري  بشكل  واملايل  اإلقتصادي  الوضع  فيه 
ترصيف أعامل مل تلتئم مرة واحدة بني أيار وكانون األول من العام 

.٢٠١٨
سياسية  وأجواء  أعامل  ترصيف  حكومة  مع  ظهر   ٢٠١٩ العام 
وإقتصادية سلبية جًدا. لكن تشكيل الحكومة يف أواخر كانون الثاين 
٢٠١٩، أطفى مشحة أمل مع إنعقاد القمة العربية اإلقتصادية يف 
مليون   ٥٠٠ برشاء  متّثلت  مالية  مبساعدات  قطرية  ووعود  بريوت 

دوالر أمرييك من سندات الخزينة يوروبوندز.
لكن األمل ما لبس أن بدأ بالرتاجع مع بدء النقاش يف موازنة العام 
أصعدة  كل  عىل  وهدر  فساد  من  النقاش  هذا  أظهره  وما   ٢٠١٩
الدّولة. ومل يُساعد اإلحتقان السيايس يف حلحلة الوضع اإلقتصادي، 

وكاالت  ودفعت  السياسية  الحياة  شلّت  قربشمون  حادثة  أن  بل 
التصنيف اإلئتامين إىل خفض تصنيف لبنان اإلئتامين ومعها بدأت 
املودعني  بدء  مع  اللبناين  املايل  النظام  رضب  من  الثانية  املرحلة 
بسحب أموالهم من املصارف خصوًصا بعد إدراج جاّمل تراست بنك 
عىل الئحة العقوبات األمريكية والذي زاد من الطلب عىل الدوالر 

بشكل كبري قسم منه ذهب للتخزين والقسم األخر للتهريب.
 ،٢٠١٩ األول  ترشين   ١٧ يف  إنطلقت  التي  الشعبية  اإلحتجاجات 
شكّل  جسيم  خطأ  أسبوعني.  ملدة  اإلقفال  إىل  باملصارف  دفعت 
الرضبة الثالثة يف النظام املايل اللبناين حيث تّم فقدان الثقة بشكل 
شبه كّيل بالقطاع املرصيف، باإلقتصاد، وبالسلطة السياسية. فقدان 
الثقة هذا دفع باملصارف إىل لجم حركة الدوالر بالكاش والتحاويل 

إىل الخارج.
القليل  أعطّت   ،٢٠١٩ ترشين  يف  الحريري  سعد  الرئيس  إستقالة 
من األمل يف بدء التغيري يف اإلدارة اإلقتصادية للبالد. لكن اإلنقسام 
عاد  وبالتايل  األزمة  عىل  ليطّغى  عاد  واملذهبي   (١٤/٨) التقليدي 
تشكيل  أن  خصوًصا  اإلنهيار  نهايتها  حالزونية  حلقة  إىل  لبنان 
الحكومة تأّخر عىل الرغم من تكليف الرئيس حسان دياب تشكيلها 

والصعوبات التي يواجهها إن داخلًيا أو خارجًيا.
الواقع اليوم باألرقام يُشري إىل وضع غري جيد عىل اإلطالق. فإيرادات 
بحسب  الشعبية  اإلحتجاجات  إنطالق  منذ   ٪٤٠ تراجعت  الدّولة 
الوزير عيل حسن خليل، والدين العام اللبناين أقفل عىل ٨٧ مليار 
دوالر أمرييك يف نهاية شهر ترشين األّول ٢٠١٩، واإلقتصاد اللبناين 
وماذا  األحوال.  أحسن  ٠٫٥٪ يف  إنكامش سيكون  العام عىل  يُقفل 
والتي  الخارجية  الضغوطات  سببتها  التي  الدوالر  أزمة  عن  نقول 
أن  حيث  اإلسترياد،  عىل  مبني  فاشل  إقتصادي  بنموذج  أطاحت 
القيود عىل الدوالر األمرييك دفعت بالعديد من الرشكات إىل تقليص 
نشاطها اإلقتصادي ورصف العديد من املوظّفني أو خفض أجرهم 
إىل النصف. أيًضا إنعكست أسعار دوالر الصريفة يف أسعار السلع 
والبضائع وتسّببت بأزّمة محروقات وخبز وغريها. ومل تُساعد القوى 
الخارجية كثريًا يف مللمة الوضع اإلقتصادي واملايل، حيث صدر عن 
مؤسسات دّولية عرشات الدراسات املتشامئة التي تتناول اإلقتصاد 
املُستثمرين،  رغبة  بعيد  حٍد  إىل  لجمت  والتي  العامة  واملالية 
ساعدها يف ذلك جّوقة من الطّبالني الداخليني الذي يعتلون املنابر 

والشاشات ُمبّرشين بإنهيار املالية العامة واإلقتصاد و... ولبنان!
عىل كٍل وصلنا اليوم إىل واقع، تفرض فيه القوى الخارجية رشوطها 

ملساعدة لبنان. هذه الرشوط التي تفوق قدرة لبنان عىل تنفيذها، 
تُلقي بغموض عىل مستقبل اإلقتصاد واملالية العامة يف العام ٢٠٢٠. 
اإلجراءات  بتشديد  توّقعات  مع  األسواق  يف  الهلع  زاد  وبالتايل، 
ثالثة  يطرح  األمر  هذا  السياسية.  الرؤية  تلّبد  نتيجة  املرصفية 

سيناريوهات:
الداخل  تُريض  حكومة  تشكيل  عىل  وتنص  تفاؤلية  رؤية  األول: 
العام  أن  يعني  مام  وإنقاذية  إصالحية  بإجراءت  وتقوم  والخارج 
٢٠٢٠ سيكون عاًما صعًبا ولكن األمور ستتحّسن إبتداًءا من العام 

.٢٠٢١
الثاين: رؤية تشاؤمية وتنّص عىل عدم القدرة عىل تشكيل حكومة 
أو تشكيل حكومة ال تُريض الداخل والخارج. هذا األمر يعني أن 
املالية العاّمة سُتعاين بشكل كبري كام أن املصارف ستقوم بإجراءات 
املواد  من  العديد  فقدان  إىل  إضافة  الطويل  األمد  عىل  ُمتشّددة 

الغذائية وزيادة نسبة الفقر وإرتفاع نسبة الجرمية.
الثالث: رؤية وسطية تنّص عىل تشكيل حكومة ال تُريض بالرضورة 
التداعيات  من  جزء  إمتصاص  عىل  قادرة  ستكون  ولكنها  الجميع 
الناتجة عن األزمة الحالية. وبالتايل سيكون الوضع إستمرار للوضع 
القائم مام يعني إعطاء جرعة أوكسيجن إلقتصاد واملالية العامة من 

دون أن يكون هناك حّل مستدام. 

طربيه: ال مشكلة باالتفاقات
الموقعة مع معيدي التأمين

شقير: أحكام الصمد الموجهة
لديوان المحاسبة انتهاك سافر

طربيه  إييل  الضامن  رشكات  جمعية  رئيس  كشف 
أن «غالبية الرشكات اتفقت مع معيدي التأمني عىل 
طريقة الدفع واستطاعت أن تسّدد مستحقاتها كافة 
هذا  يف  مشكلة  أي  تواجه  مل  وبالتايل   ٢٠١٩ للعام 
عىل  فصل  كل  مستحقات  تسّدد  أنها  علامً  اإلطار، 
حدة»، لكنه لفت لـ»املركزية» إىل أن الفصل األخري 
يستحق يف شباط ٢٠٢٠، كاشفاً عن كتاب وّجهه إىل 
حاكم مرصف لبنان رياض سالمة طالباً فيه حالً دامئاً 

لتحويالت العام املقبل.
رغم  عىل  الرشكات  عقود  تتأثّر  مل  طربيه:  وقال 
صعوبة الوضع االقتصادي، وتم تجديد العقود حالياً 
مع معيدي التأمني وهم أوروبيون يف الدرجة األوىل، 
وهم يخصوننا بالوقت املناسب لتسديد املستحقات 
املزمنة  املشرتكة  عالقاتنا  إىل  نظراً  علينا،  املتوّجبة 

وهي ليست وليدة األمس.
وأكد أن «التغطيات سُتستكمل بشكل طبيعي لكل 

يف  إطالقاً  مشكلة  ال  أن  إىل  دليل  وذلك  الرشكات، 
االتفاقات املوّقعة مع معيدي التأمني».  

وأكد طربيه رداً عىل سؤال، «انخفاض أرباح رشكات 
مل  النهائية  األرقام  أن  علامً   ٢٠١٩ العام  يف  التأمني 
األخرية  الثالثة  «األشهر  أن  إىل  الفتاً  بعد»،  تتظّهر 
من العام تكون األهم عادًة يف تقييم األرباح، لكن 
الذين  واملؤَمنني  الرشكات  بني  كلها  تجّددت  العقود 
واالّدخار،  التأمني  بوالص  أقساط  تسديد  يفضلون 
لكلفة  نقداً  الدفع  يتكّبدوا  أن  عىل  دوري،  بشكل 
االقتصادية  األوضاع  هذه  يف  يطرأ  قد  حادث  أي 

الصعبة».
بالدوالر  يتم  التأمني  بوالص  «تسديد  أن  إىل  وأشار 
األمرييك، ألن التغطية بالدوالر، وإذا تحّول كل يشء 
إىل اللرية عندها يتغرّي الوضع». كذلك لفت إىل وجود 
«بوالص باللرية لكن املؤمَّن سيخرس القيمة الرشائية 

ملنزله أو سيارته ألن التسعري سيتم باللرية».

أصدر املكتب االعالمي لوزير االتصاالت يف حكومة 
ما  ان  فيه  أعترب  بياناً  ترصيف األعامل محمد شقري 
للوزير  اتهامات  من  الصمد  جهاد  النائب  يسوقه 
املحاسبة  ديوان  عىل  ميارسها  ضغوط  حول  شقري 
للتأثري عىل قرار الديوان حيال موضوع عقد الصيانة 
أوجريو  وهيئة  الوزارة  بني  الثابتة  الشبكة  وتشغيل 

عارية من الصحة وال متت للحقيقة بأي صلة.
ديوان  لدى  يتدخل  مل  الوزير شقري  ان  البيان  وأكد 
هذا  يف  ال  فيه،  شخص  بأي  يتصل  ومل  املحاسبة 
بالرد  املحاسبة  ديوان  مطالباً  غريه،  يف  أو  املوضوع 
عىل اتهامات الصمد يف هذا الشأن إلظهار الحقيقة 

أمام الرأي العام اللبناين.
وطنية  مؤسسة  املحاسبة  ديوان  ان  البيان  وأكد 
عريقة وال ميكن ألحد ان يتدخل يف عملها أو يؤثر 
تصيب  من  أول  الصمد  اتهامات  وان  قراراتها،  يف 
العريقة  الوطنية  املؤسسة  هذه  صورة  بشظاياها 

ودورها وفعاليتها.
وقال البيان «ان أكرث ما نحتاج اليه اليوم هو عدم 
التدخل والتأثري يف عمل مؤسساتنا الوطنية وخصوصاً 
القضائية للقيام بدورها عىل أكمل وجه»، معترباً ان 
شقري  للوزير  اتهامات  من  الصمد  بيان  تضمنه  «ما 
حيال  مطولة  ومطالعة  املحاسبة  لديوان  وتنبيهات 
االستنتاجات  األعامل التي قامت بها أوجريو وأخرياً 
واألحكام املوجهة، يشكل انتهاكاً سافراً لعمل ديوان 

املحاسبة وضغطاً مبارشاً عليه».
يرّد  لن  شقري  الوزير  ان  عىل  بالتأكيد  البيان  وختم 
عىل مطالعة الصمد حيال العقد بني وزارة االتصاالت 
ديوان  أمام  املوضوع  هذا  لوجود  اوجريو  وهيئة 
عمل  يف  تدخالً  وكأنه  ذلك  يظهر  ال  يك  املحاسبة 
ان الكلمة الفصل  الديوان وتأثرياً عىل قراره، معترباً 
بهذا الشأن ستكون لديوان املحاسبة وعلينا انتظارها 

واحرتامها.


