
d¹—UIðË —U³š√4

www.azzaman.com

V œ√ nB  w  œuMł W Lš rNMOÐ „«dð√ W²Ý q²I r
«u

Ž

{ انـقرة ,( أ ف ب) - قـتل خـمـسـة جـنـود
أتـــراك ومـــدني يـــعـــمل مع اجلـــيش امس
اإلثن في قصف مـدفعي للنـظام السوري
في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا وفق
مــا أعـنت وزارة الــدفــاع الـتــركـيــة.وكـانت
الـوزارة أفــادت في وقت ســابق عن مــقـتل
أربـــعــة جــنــود وإصــابــة تــســعــة آخــرين
بجروح غيـر أن اثن من اجلـرحى توفيا
مـتأثـرين بـاصـابـتهـمـا.وأوضـحت الوزارة
أن اجلـنود تـعـرضـوا للـقـصف عـلى الرغم
من تنـسـيق سـابق بشـأن مـواقع وجودهم
نـطقة مـؤكدة أن اجلـيش التركي ردّ في ا
و"دمـــر عــددا مـن األهــداف".وتـــوعــدت في
بـــيــان بــأن "الــذين نــفــذوا هــذا الــهــجــوم
الـشنـيع سيـحـاسبـون وسنـسـتخـدم حقـنا
في الـدفــاع عن أنـفـسـنــا عـنـد حـصـول أي
ــاثل".وقــالت إن تــركــيــا تـتــابع هــجــوم 
الــــتـــــطــــورات األخـــــيــــرة عـن كــــثب وإن
اإلجـراءات الالزمة سـتـتـخـذ.وتقـيم تـركـيا
ـوجب ــنـطـقــة   12نــقـطــة مـراقـبــة في ا
ـنع هـجـوم من الـنـظام اتـفـاق مع روسيـا 
الـسـوري.ويـأتي ذلك بـيـنـمـا ذكـرت إحـدى
وسـائل اإلعالم التـركـيـة األحـد أن اجليش
نـطقـة لدعم التـركي أرسل تـعزيـزات إلى ا
ـتـمـركزة فـي هذه الـنـقـاط.وكثف الـقوات ا
ــدعـــوم من روســيــا الـــنــظــام الـــســوري ا
هـــــجــــــومـه عـــــلـى إدلب فـي األســـــابــــــيع
األخيرة.وكـان الرئيس الـتركي رجب طيب
ـــاضي من أن اردوغـــان حــذر األســـبــوع ا
كن أن تستخدم "القوة العسكرية" أنقرة 
ضـد سوريـا وحـمل بـعنف عـلى "وحـشـية"
نـظـام دمــشق.ورغم دعم روسـيــا لـلـرئـيس
بشار األسد ودعم تـركيا لفصـائل مسلحة
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التـعـهد بـإجـراء "تغـييـرات جـوهريـة" على
طــريـــقـــة الـــتــعـــامل مع مـــنـــفـــذي جــرائم
إرهــابــيـة.وأعــلــنت حـكــومــته في تــشـرين
الــثـاني/نـوفــمـبـر عن تــعـديالت قــانـونـيـة
مشـددة بعـد هجـوم أسفـر عن قتـيلـ على
لندن بريدج في قلب العاصمة البريطانية
نــفــذه جــهـادي حــصل عــلى إطـالق سـراح
مــشـروط كـمــا مـنـفــذ هـجــوم األحـد.واتـهم
حينهـا جونسـون الذي كان يخـوض حملة
انـتــخـابـيـة بـاسـتــغالل الـقـضـيـة ألغـراض
ســـــيــــــاســـــيـــــة حـــــتـى من قـــــبـل عـــــوائل
الضحايا.وينص مـشروع قانون جونسون
خـصـوصـا عـلى تـشـديـد عـقـوبـات السـجن
ـرتــكـبي أعـمــال ارهـابـيــة عـلى ان يـكـون
احلـــد االدنـى الحـــكـــام مـــرتـــكـــبي جـــرائم
خطـيرة الـسجن  14عامـا مع مـنع االفراج

الدولـة اإلسالميـة عـبر رسـائل إلى مقـرب
منه عبر تطبـيق التراسل واتساب وأعرب
" وقـــتل غــيــر ــوت "شــهـــيــداً عـن رغــبــتـه ا
ــــســـلـــمــــ في كــــتـــابــــات عـــلـى دفـــتـــر ا
مالحظات.وأوقف بـعدما نـشر على مـنتدى
سري عبر االنترنت صورة سك مع عبارة
"مــســلح وجـاهــز".وأعــلـنت الــشــرطـة بــعـد
هـــجــوم األحــد أن عـــنــاصـــرهــا من وحــدة
مـكــافـحـة اإلرهــاب كـانـوا مــوجـودين عـلى
األرض "في إطـار عـمـليـة وقـائـيـة" مـشـيرةً
إلى أن مـــــنـــــفـــــذ الـــــهــــجـــــوم كـــــان حتت
للـمـراقبـة.وقـالت النـائبـة من حـزب العـمال
ـعارض عن حي سـتـريـتم بيـل ريبـبـيرو- ا
آدي لقـناة سـكاي نـيوز "إذا كـانت الشـرطة
ـراقــبـة شـخص خــرج لـلـتـو من مـضــطـرة 
الـسجـن يعـني ذلك أنه كـان هـنـاك أسـباب
كافـيـة لبـقـائه داخله".وأعـرب رئـيس بلـدية
لـنــدن صـادق خـان عن "الــغـضب...من عـدم
التـقدم في تـنـفيـذ التـعديالت الـتي تعـهدت
بـــــــهـــــــا احلــــــــكـــــــومـــــــة فـي تـــــــشــــــــرين
الــثـاني/نـوفــمـبــر".وبـحـسب خــان يـوجـد
"نحو"  70شخصاً مدانون باإلرهاب خارج
السجن في لندن. وأضاف لقناة آي تي في
"أريـد أن أســال احلـكـومـة مـا الــذي نـفـعـله
".في كانون إزاء هؤالء األشخاص السـبع
الـثـانـي/يـنـايـر أعـلن وزيــر الـداخـلـيـة عن
إضــافـة  100مــلــيــون يــورو لـلــمــيــزانــيـة
ـكافـحـة اإلرهاب الـتي يجب أن السـنـوية 
تــتــجـاوز  906ماليــ جـنــيه اســتـرلــيـني
( 1,06مــــلـــيــــار يــــورو) لــــفــــتـــرة -2020
.2021ويركز مشروع قـانون احلكومة على
الـعـمـل عـلى تـفـادي تـكــرار الـهـجـمـات مع

وعد مضاعفة أعداد عناصر الرقابة.

شروع ـقرر رفع هـذا ا بـكر عـنهم. ومن ا ا
ـلك احملافـظون ان حـيث  قريـبـا الى البـر
غالبية ساحـقة.وطعن سوديش أمان البالغ
من العـمر  20عامـاً شـخصـ األحد قـرابة
السـاعة  14,00ت غ في شـارع جتاري في
حي ستريتم بـلندن قبل أن تـرديه الشرطة
.وأصـيب شخص ثالث بـجروح األحد قتيالً
بــــانــــهـــــيــــار زجــــاج نـــــاجت عن رصــــاص
الـشرطـة.وتـبـنّى تـنظـيم الـدولـة اإلسالمـية
اإلثـــنــ حــادثـــة الــطـــعن وفق مــا أوردت
وكــالـة "أعـمــاق" الـتـابـعــة له عـلى تــطـبـيق
تلغـرام. وذكرت الوكـالة الدعـائية أن "مـنفذ
الهجوم في منطقـة +ستريتم+ جنوب لندن
أمس من مـقـاتلـي الدولـة اإلسالمـيـة ونـفذ
الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا
دول الـــتــحـــالف" الــدولي ضـــد الــتـــنــظــيم
ــتــطــرف.واعــلــنـت الــشــرطــة االثــنـ ان ا
التـحقيق يـجري "عـلى نحو مـطرد" بـعدما
أجـرت مداهـمـتـ في مـنزلـ أحـدهـما في
جنـوب لنـدن واآلخـر في منـطقـة بيـشوبس
ستورتفورد" مدينة صغيرة شمال لندن. 
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وأضـــافـت في بــــيـــان أنــــهـــا "لـم جتـــر أي
توقيفات" فيمـا ال زالت تفرض طوقاً أمنياً
حــول مــوقع الـهــجــوم صـبــاح االثــنـ مع
حــضـور قــلـيل لــعـنــاصـر الــشـرطــة.وقـالت
ـهاجم الـذي كان يـرتدي وسائل إعالم إن ا
حزامـاً ناسـفاً مـزيفـاً خرج من الـسجن في
كـانون الـثـاني/يـنـاير بـعـدمـا قـضى نصف
عــقـوبــته الــبـالــغـة ثالث ســنـوات وأربــعـة
أشـهـر في الـســجن حلـيـازته ونـشـره مـواد
ـز" إرهـابــيـة.وبـحـسب صـحــيـفـة "ذي تـا
روج هـذا الشـخص لالنـضـمـام إلى تـنـظيم

تعمل أنـقرة ومـوسكو عـلى تسويـة النزاع
ـستـمـر مـنذ تـسع سـنـوات.وكانت تـركـيا ا
شنت ثـالث عمـليـات عسـكـرية ضـد تنـظيم
قـاتل الدولة االســــــالمـية في سـوريا وا

األكــــراد الــــســـوريــــ في  2016 و2018
و2019.
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وتـسـتـعـد احلـكـومـة الـبـريـطـانـيـة لإلعالن
امس اإلثـنــ عن تـشــديـد اإلجـراءات ضـد
دان بـجرائم إرهـابية مـثل منفـذ هجوم ا
األحد في لـندن الـذي تبـناه تـنظـيم الدولة
االسالمــيـة االثـنــ ومـنــفـذ هـجــوم لـنـدن
بــريـــدج في تــشـــرين الـــثــاني/نـــوفــمـــبــر
ـاضي.ودفع هـجـوم األحـد "ذو الـطـبـيـعة ا
اإلسـالمــيـــة" بـــحــسـب الــشـــرطـــة رئــيس
الــوزراء بــوريس جــونــســون االثـنــ إلى
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األمنيـة إذا قال "قلـنا لن نعمل مع
اإلدارة األمــــريـــــكــــيــــة والـــــبــــيت
األبــيض وبـــقـــيت قــنـــاة واحــدة
وهـــذه الــقــنــاة يــجب أن تــقــطع"
مـــشــــيــــرا بــــذلك إلـى الـــعـالقـــات
األمـنـيـة.وعن الـعالقـة مع اجلانب
اإلســـــرائــــيــــلـي قــــال الـــــرئــــيس
الفلـسطيـني "كذلك مع إسرائيل ال
يوجـد اآلن أي عالقة إال األغراض
الـتي يـبيـعـونـا إيـاها ونـشـتـريـها
مـنـهم والـتنـسـيق األمـني ونحن
نـــــرفض هـــــذا الــــتـــــنــــســـــيق إذا

استمروا في هذا اخلط". 
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ويــعـتــبـر الـتــنـســيق األمـني وفق
مـحـللـ عـنـصـرا مـهمـا لـلـحـفاظ
على الـهـدوء في الـضـفة الـغـربـية
احملــتــلـة حــيث تــتــمــتع حــكــومـة
عــبــاس بــحــكم ذاتي مــحــدود في
دن الكـبرى.وحول عمل الـسلطة ا
الـــفـــلـــســطـــيـــنـــيــة قـــال عـــبــاس
"سنـسـتمـر في عـملـنـا كمـا بـدأناه
نتـهى األهمية واالهـتمام وعلى
الــوتـيـرة نـفــسـهـا حـتـى الـلـحـظـة
األخــيــرة".وأضــاف عــبــاس "هــذه
خـــدمـــات لـــشـــعــبـــنـــا وألهـــلـــنــا

عن تــصـــريــحــات ســـابــقــة.وكــان
عـبـاس أعـلن الـسـبت من الـقـاهرة
ـــا فـــيـــهــا عن قـــطع "أي عالقـــة 
األمـنـيـة" مع إسـرائـيل والـواليـات
ــــتــــحــــدة مـــــؤكــــدا حتــــرره من ا
ـــوجب اتـــفـــاقـــات الـــتــــزامـــاته 
أوسلو.وساد الـغضب في الشارع
الـفلـسطـيـني عقب إعالن الـرئيس
األمريـكي دونالـد ترامـب األسبوع
ـــاضـي خـــطــــته لــــلـــسـالم بـــ ا
ــفــــــــلـــــــســــــــطــــــــيـــــــنــــــــيـــــــ الـــــ
.ويــــــرى واإلســــــرائـــــــيــــــلـــــــيــــــ
الفـلسطيـنيون أن اخلطـة منحازة
إلى اجلـانب اإلسـرائيـلي.وأعـلنت
اجلـامـعـة الــعـربـيـة في بـيـان لـهـا
الـســبت رفـضـهـا "لــصـفـقـة الـقـرن
األمـريــكـيــة-اإلســرائـيــلـيــة".وقـال
عــبــاس خالل تــرأسـه اجــتــمــاعــا
لـلحكـومة الـفلسـطيـنية في مـدينة
رام الـــله في الـــضــفـــة الــغـــربــيــة
احملتـلـة "نحن سـنـتـابع ما قـلـناه
وإذا اســتـمــر األمـريــكــان في هـذا
ـقاطعـة موجودة (...) شـروع فا ا
قـــاطـــعـــنـــاهم بـــعـــد إعالنـــهم عن
الـقـدس عاصـمة إلسـرائـيل".وجدد
عـبـاس الـتـهـديد بـقـطع الـعـالقات

ـــيــاه ــدارس وا اجلـــامــعـــات وا
الـصحـة هذا شيء مـفيـد لشـعبـنا
سـنـسـتمـر فـيه إلـى أن نـعجـز عن
ذلك".مــشـبـهــا اخلـطـة األمــريـكـيـة
بــاجلــبـــنــة الـــســويــســـريــة قــال
الرئيس الفلسطيني "هذه اجلبنة
الـسـويسـريـة التي وضـعـوها لـنا
هي أمـــر ال يـــطــاق فـــعال (...) وال
ـكن إلنسـان أن يقـبله في الـقرن
احلـــادي والــعـــشــرين".تـــأســست
السلطة الفلسطينية استنادا إلى
اتـفـاقــيـة أوســلـو الــتي وقـعــتـهـا
مـنـظـمـة الـتـحـريـر الـفـلـسـطـيـنـية
واحلكومة اإلسرائـيلية في البيت

األبيض في العام 1993 .
وإلـغاء االلـتزامـات التي تـوجبـها
ـا يعنـي إنهاء اتـفاقـية أوسـلو إ
عمل الـسلـطة الـفـلسـطيـنيـة.وقال
ــقـــارنــة بــ ــكـن ا عــبـــاس "ال 
اتــفـاقــيـة أوســلـو وهــذه اخلـطـة
أوســلـو كـان مــشـروعـا انـتــقـالـيـا
ـئة من األراضي يعـطيني  92 با
والـــــبـــــاقـي يـــــتـم الـــــتـــــفـــــاوض
ــشـروع ال عـلــيه".وأضــاف "هـذا ا
ـئة من الـضـفة يـعـطـيـنـا إال 8 بـا

الغربية وقطاع غزة".
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واطن يعتـمد بشكل اساسي على مفردات مـنذ سنوات ليست بالبـعيدة كان ا
الـبطـاقة الـتـمويـنـية ومـا تـتضـمـنه من مواد غـدائـية تـسـد حاجـاته الـيومـية من
الـغذاء االساسي الدامة احلياة اليومية على الرغم من ان الظرف االقتصادي
واطن كـان صعبـا في ذلك الوقت لكـن مفردات الـبطاقـة التمـوينـية يسـتلمـها ا
كامـلة وبوقـتها حتى ان الـعــــوائل تقوم بـبيعهـا لتوفر كـميات كبـيرة في بيوت
ـفـردات ــواطن يــعـاني من نــقص حــاد  ـواطــنـ لــكن في عــــراق الــيـوم ا ا

البطاقة التموينية قوت الفرد العراقي.
ـفردات الغـائبة من مواد الـبطاقة واطن اليوم يـعتمـد على شراء بعض ا بـدأ ا
ا اثقـل كاهل الـفقراء الـتمـوينـية من االسـواق التـجارية ومـن دخله اخلـاص 
واد ـعـوزين وفـقـراء الوطـن مفـردات الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـيـة كـانت تـتـضمـن ا وا
االسـاسيـة من الطـح والرز والـسكـر والشـاي والزيت والـبقـوليـات بأنـواعها
والـصابون ومسحوق الغسـيل وحليب االطفال وحليب الـكبار مفارقة واضحة
ـواطن يـسـتـلم فـقط طـحـيـنـا ورزا والـسـكـر امـا الـزيت قـد ال يـسـتـلـمه الـيـوم ا
ـواطن بشـكل دائم اي ب فتـرة واخرى وكـما يـقال بـالعامـية وعـند مـراجعة ا
الـوكالء ( هـاي طـلب علـى الشـهـر اجلـاي) وهـذا يشـمل حـتى الـرز والـطـح

واد االساسية التي يجب توفرها احيانا والتي هي من ا
واطن الي واالداري الـذي حرم ا هـذا واقع حال عـراق اليوم بـفعل الـفسـاد ا
ـشروعـة لـتذهب بـجـيوب الـفاسـدين اي انـتم من عوائل ال من ابـسط حقـوقه ا
تـمتلك قـوتها الـيومي صبـاحا عوائـل ارهقتـها ظروف احلـياة ومتـغيرات الـبلد
انـاس يعيـشون االمرين لـلحصول عـلى لقمـة عيش كان يـجب ومن اولى مهام
هـذه احلـكـومـات الـنـظــر الى قـوت الـشـعب وتـوفـيـره بــشـكل كـامل لـلـتـسـاوى

احلقـوق ب افرادة 
لف ـعـنـية ايـالء االهمـيـة الـقـصـوى  وان مـا يـجب اتـخاذه من قـبل اجلـهـات ا
واطن وهي البطـاقة التـموينيـة الن نقصـها اثر تأثـيرا كبـيرا على اغلب قـوت ا
ر بهـا بلدنا الـعوائل العراقـية وخاصة لـلظروف االقـتصادية واالزمـات التي 
ـواطن الذي والـعـمل  على تـوفـيـر كل مـفـردات البـطـاقـة الـتمـويـنـيـة من اجل ا
كن توفـيرها من خالل فـردات  عـانى ما عانى وان الـنقص احلاصل بـهذه ا
ـزارع العـراقي وحثه عـلى الزراعـة الن الزراعـة حتقق لـنا اكـتفاء ذاتي دعم ا
واد االخرى الغـلب مفردات البطـاقة التمـوينية هي من وفرة احملـاصيل  اما ا
ـكن توفيرها بـدعم واعادة تأهيل او انشـاء مصانع خاصة لـذلك كالصابون
ــفــردات الـبــطــاقـة ــواد الــواجب تــوفـرهــا  ــنــزلي وغـيــرهــا من ا والــتــايت ا

التموينية.
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{ بــيـــروت (أ ف ب) - خــشــيــة من
ــصــرفـي وأمـام إنــهــيــار الــقــطـاع ا
إجــراءات مـــتــشــددة تـــمــنـــعــهم من
سحب ودائعهم يلجأ لبنانيون إلى
خــيـارات بـديـلـة تـمــكّـنـهم من إنـقـاذ
أمـوالــهم الــعــالـقــة في الــبــنـوك عن
طـريق اســتــثـمــارهـا فـي الـعــقـارات
والــذهب وشـراء الــلـوحــات الـفــنـيـة
وحـتى الـسـيـارات الـفـخـمـة.ويـشـهد
لـبنـان إنهـياراً إقـتصـادياً مـتسـارعاً
وسط شح فـي الـســيـولــة ومـخـاوف
من عدم تـمكنه قـريبـاً من سداد جزء
تـراكم مع تراجع من الدين الـعـام ا
الـــثـــقـــة أكــثـــر وأكـــثــر فـي قــطـــاعه
ــصـــرفي الــذي كـــان يُــعـــد يــومــاً ا
الـعـمـود الـفـقـري لالقـتـصـاد احملـلي
ـالي الذي يـقترب ودعامـة للـنظام ا
مـن اإلفــالس.وحتـــــــــــولـت فـــــــــــروع
ــصــارف مــنــذ أســابـيـع مــســرحـاً ا
للـصراخ وإشـكاالت وصـلت الى حدّ
الــتــضــارب بـــ زبــائن يــطــالــبــون
بـــأمــوالــهـم ومــوظــفـــ يــطـــبــقــون
إجراءات مـتـشددة حتـدّ بشـكل كبـير
من ســــحب الـــدوالر كـــمـــا الـــلـــيـــرة
الـلـبـنـانـيـة.ويـحاول لـبـنـانـيـون كُـثر
إنــقـاذ مــا أمـكن مـن ودائـعـهـم عـبـر
سحبها على شكـل شيكات مصرفية
تـلكات غـير منـقولة يشـترون بهـا 
ــنـازل الـتي تـنـتـشـر إعالنـات مـثل ا
تــرويـجـيــة لـهـا في شــوارع بـيـروت
وعلى مواقع التواصل االجتماعي.
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ويــقــبل بـعـض أصـحــاب الـعــقـارات
صرفـية كوسيلة للدفع بالشيكات ا
فـــيـــمـــا يـــرفـــضـــهــــا أولـــئك الـــذين
يــحـــتــاجــون إلـى ســيــولـــة.ويــقــول
الوكيل العـقاري كارل كنـعان لوكالة
فــرانس بـرس "ارتــفـعت مــبـيـعــاتـنـا
ثالثــــة أضــــعــــاف مـــــنــــذ تــــشــــرين
الثـاني/نوفمـبر. الـطلب علـينا كـبير
" مـوضحـاً "يريـد النـاس تنويع جداً
استـثماراتـهم لتـفادي اخملـاطر التي
ـصــرفي والـعــمـلـة تـهـدد الــقـطــاع ا
الـــوطــنـــيـــة".وتـــزامــنـت اإلجــراءات
ـصـرفـيـة مع تـراجع كـبـيـر لـقـيـمة ا

وازية الليـرة اللبنـانية في الـسوق ا
مقابل الدوالر األميركي للمرة األولى
منذ أكثر من عقدين من الزمن. ففيما
ال يـزال سـعـر صـرف الـرسـمي ثـابـتاً
عـــلى 1507 مـــقـــابل الـــدوالر فـــقـــد
ـوازيـة عـتـبـة يـتـخـطى في الـسـوق ا
.ال يــقـتـصـر األمـر عـلى شـراء األلـفـ
عــقـــارات داخل لـــبــنـــان بل تــنـــشــر
الـعديـد من الشـركـات إعالنات تـدعو
اللبناني لالستثمار في اليونان أو
قبرص على ان يتم الدفع في لبنان
كـــــون الـــــتــــحـــــويالت إلـى اخلــــارج
ــنـوعــة بــقــرار مــصــرفي.ويــشـرح
خبير في سوق الـعقارات فضّل عدم
الــكـــشف عن اســمه لــفــرانس بــرس
"يُفـضل الـبعض شـراء شقـة أو حتى
أرض في اخلـارج خــوفـاً من إنـهـيـار
فـي األسـعــار في لــبــنـان".ومــنــذ بـدء
ــــــــصـــــــرفـــــــيــــــــة في اإلجـــــــراءات ا
ــاضي تــهـافت أيـلــول/ســبـتــمــبـر ا
الـلــبـنـانـيـون إلنـقـاذ ودائـعـهم وبـات
كــثـــيــرون يــحـــفــظــون أمـــوالــهم في
صارف منازلـهم في موازاة اتهـام ا
بـــتــحــويل مـــبــالغ مــالــيـــة ضــخــمــة
ـــــســـــؤولـــــ ومــــــتـــــمـــــولـــــ إلى
اخلـارج.وأعـلن حاكـم مصـرف لـبـنان
ّ ريــــاض سـالمــــة اخلــــمـــــيس أنّه 
حتـويل مـلـيار دوالر إلـى اخلارج في
نـــهــايـــة الــعــام 2019 رغم الـــقــيــود
ــشـــدّدة لــلــمـــصــارف عـــلى حــركــة ا
األمـــــوال مـــــا يــــتـم الـــــتــــحـــــقـــــيق
ـصرفـية بشـأنه.وتراجـعت الودائع ا
خالل 11 شــــهـــراً من الـــعـــام 2019
بـنـحو 12 مـلـيـار دوالر بـيـنـهم 4,8
مــــــلـــــيــــــار فـي شــــــهــــــر تــــــشــــــرين
الــــثــــاني/نــــوفــــمــــبـــر وحــــده وفق
إحــصــاءات رســمـيــة.وفـي مــحــاولـة
لـصـرف مـبـالغ ال تـزال مـحاصـرة في
ـصــرفـيــة يــسـتــخـدم احلـســابــات ا
لبنـانيون مـا يُسمح لـهم من بطاقات
ائـتـمـانـهم لـشـراء الـذهب. ومن شـأن
ذلك أن يتـيح لهم احلـفاظ عـلى قـيمة
امــوالـهم وأن يـعــود عـلـيــهم بـأربـاح
الحــقــاً إذ تـــواصل أســعـــار الــذهب
االرتـفاع بـعـد تـراجع بنـسـبة  20في

ـــئـــة الـــعـــام .2019ويـــقـــول أحـــد ا
أصحـاب محـال اجملوهـرات مفضالً
عــدم الــكــشف عن اســمه "يــشــتــري
الـزبـائن أكـثـر وأكـثـر لـيرات الـذهب
فــــــضالً عـن الــــــسالسـل واألســـــاور
وغــيــرهـــا فــقط من أجل قـــيــمــتــهــا
ـادية".ويـعمـد آخـرون وخصـوصاً ا
من أصحـاب الثـروات إلى استـثمار
أمـوالــهم فـي سـلع كــمــالــيـة فــخــمـة
كالـسيـارات.وجتد سـيارات الـبنـتلي
والالمــبـورغـيــني الـشـهــيـرة والـتي
تـتـخـطى أسـعـارهـا  400ألف دوالر
سـوقـاً فـي لـبـنـان في وقت يـتـدهـور
ســوق الـســيــارات بـشــكل عـام وفق
وكـــيل بـــيـع ســـيـــارات فـــضل عـــدم

الكشف عن اسمه.
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ويقول "بـالطبع الـسيارات تـفقد من
قـيـمتـهـا مع مـرور الـوقت لـكن األمر
ببـساطـة وبالنـسبـة إلى كثـيرين هو
تفـادي أن يخـسروا كل أمـوالهم".وال
يسـتـثني أصـحاب الـثروات األعـمال
الــفــنــيــة الــقــيــمــة.ويــقــول صــاحب
مـعـرض لـبـيع الـلـوحـات الـفـنـيـة في
بيروت لفرانس برس "زارني مؤخراً
أشخاص لم أرهم من قبل" وبعضهم
لــيس لـديه أي اهــتـمــام في األعـمـال
الفنية لكنـهم يريدون إنقاذ أموالهم
ـصــارف "فـيـشـتـرون الـلـوحـات من ا
".ومنـذ أيلول/سـبتـمبر األغلى ثـمنـاً
صـارف سـقفـاً لـلسـحـوبات حـدّدت ا
ـالــيـة بـالـدوالر بــالـكـاد يالمس في ا
قــلـــة مــنـــهــا األلف دوالر. ويـــقــصــد
ـصارف بشـكل شبه لبـنانـيون كـثر ا
يــومي لــلــحــصــول عـلـى مــئـة دوالر
فـــقط.وخــشـــيـــة عــلـى أمــوالـــهم من
السـرقـات يقـبل كثـيرون عـلى شراء
خــزنــات ووضـــعــهــا في مـــنــازلــهم
ويـصـل سـعـر بـعــضـهـا إلى  20ألف
دوالر.ومــنـذ أيـلـول/سـبــتـمـبـر وفق
أرقـــام رســـمــيـــة مـــصــرفـــيـــة خــزّن
اللبـنانـيون ثالثة مـليارات دوالر في
مــنـــازلــهم.ويـــقــول خــلـــيل شــهــاب
صــاحب مــحـل لــبــيـع اخلــزنــات في
بـيروت "ارتـفعـت مبـيعـاتـنا بـنسـبة

ـنـافـسـة لـتـقـسـيم احلـلـقـة احملـلـية ا
وقـــطــاع الـــهـــاتف الـــثــابـت".وقــالت
غرب من جهتها في بيان اتصاالت ا
أنها "حتتـفظ باحلق في اللجوء إلى
الــطـــعن في هـــذا الــقـــرار كــمـــا هــو
منصوص علـيه في القانون".ويشكل
حــجم الــغــرامـــة الــتي يــتــوجب أن
تــسـددهـا الـشـركــة حلـسـاب الـدولـة
ـئـة من رقم أعـمـالـهـا تـقـريـبا  10بـا
الـبـالغ نـحـو  36مـلـيـار درهم (نـحـو
 3,7مـلـيــار دوالر).وتـمـلك اتـصـاالت
ـغـرب اسـتـثـمـارات في عـدة بـلـدان ا
إفـريقـيـة.وتـتواجه الـشـركتـان أيـضا
أمـام القـضـاء الـتجـاري عـلى خلـفـية
شـــكـــوى تـــقـــدمـت بـــهـــا وانـــا ضــد
مـنـافــسـتـهـا في اذار 2018مـطـالـبـة
بــتـــعــويض عـن أضــرار بــقـــيــمــة 5
ماليــ درهم (نــحــو  520مـــلـــيــون
دوالر) بـــــــحـــــــسب وســـــــائـل إعالم

محلية.

عــــلى اخلــــصـــوص خــــدمــــة الـــربط
بــــاإلنـــتـــرنـت وهـــو مـــا اعــــتـــبـــرته
"اســــتــــغالال تـــــعــــســــفــــيــــا لــــوضع
مــهـيـمن".وحتــتـكـر شــركـة اتـصـاالت
ـغرب الـتي تـمـلك شركـة اتـصاالت ا
اإلمـاراتـيـة غـالـبيـة أسـهـمـهـا خـدمة
اإلنترنت عبر خطوط الهاتف الثابت
باعتبارها أول شركة اتصاالت تنشأ
ـــــــمـــــــلـــــــكـــــــة قــــــبـل أن تـــــــتم في ا
خــصــخــصــتــهــا.ودفع هــذا الــوضع
مـنــافـســتـهــا شـركــة وانـا الــتـابــعـة
ـدى االسـتـثـمـاري الـذي لـصــنـدوق ا
لك مـحمـد السـادس لتـقد لـكه ا
شكـوى ضدهـا إلى الوكـالة الـوطنـية
ـــواصـالت.وأوضـــحت لــــتـــقــــنــــ ا
لف الوكالة أنها شرعت في دراسة ا
منـذ أيار 2017لتـخـلص إلى "وجود
ـارسـات مــتـراكـمـة مـنـذ  2013من
غـرب كـانت سبـبا طـرف اتصـاالت ا
فـي مـنـع وتـأخــيــر ولـوج الــشــركـات
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ـئـة فـي تـلك الـفـتـرة" خــمـسـ في ا
ـصارف مضـيفـاً "قبل األزمـة كانت ا
أبـــرز زبـــائـــنـــنـــا أمـــا الـــيـــوم بـــات
مودعوهم من يـأتون إليـنا".ويخلص
"الناس لم تـعد تـبحث عن الربح كل
مــا تـريـده هـو إنـقـاذ أمـوالـهـا مـهـمـا
كــلف األمــر".وقــضت هــيــئــة تــقــنـ
ـغـربـية بـتـغـر شـركة ـواصالت ا ا
ــغـرب 3,3 مـلــيـار درهم اتــصـاالت ا
(أكـــــثـــــر من 340 مـــــلـــــيــــون دوالر)
إلدانتـهـا "باسـتغالل تـعسـفي لوضع
مــهــيــمن" بـــســبب نــزاع مع شــركــة
منـافسة حـول الولـوج لشبـكة توزيع
اإلنـــتـــرنت عـــبــر خـــطـــوط الــهـــاتف
الــثـابـت.وقــالت الــوكـالــة الــوطــنــيـة
ــواصالت في بــيـان امس لــتــقـنــ ا
االثـــنـــ إن قــــرارهـــا جـــاء بـــســـبب
نافسة نـافية لقواعـد ا مارسات ا "ا
ـتعـلـقة بـتقـسـيم احللـقـة احمللـية" وا
أي شبكـة الهاتف الثـابت التي تتيح
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الـفــلـســطــيـنــيــة لـعــمـلــهــا وقـطع
الــــعالقـــات األمــــنــــيـــة مع اإلدارة
األمـــريــكــيــة وإســرائــيل في حــال

اســتـمــرت واشــنــطن بــالــتــرويج
خلـــطــتـــهــا لـــلــسالم فـي الــشــرق
األوسـط فيـمـا يـبـدو أنه تـراجـعا

{ رام الـــــــــلـه - (أ ف ب) : أكــــــــد
الـرئــيس الـفــلـســطـيــني مــحـمـود
عبـاس االثـن مـواصـلـة السـلـطة

 اختيار محمد توفيق عالوي كرئيس وزراء العراق هذا االختيار الذي أيّده
ـتــظـاهـريـن في عـمـوم احملــافـظـات الـبـعـض من احـزاب الـســلـطـة  ورفــضه ا
اجلــنــوبـيــة وبـغــداد رغم تــعـهــد عالوي بـكــشف الــفـســاد ومـواجــهــة من قـتل

سروقة .. تظاهرين ومحاكمتهم وجلب األموال ا ا
 كل هــذا ال يــرضي مـن ال يــريــد من ان يــكــون رئــيس الــوزراء من األحــزاب
احلـاكمة وال من تبوأ منصباً خالل احلكومات السابقة  وهو شخصية فاعلة
قـوية مسـتمدة قـوتها من الـشعب ومرضي عـنها من االحـزاب  وهنا  البد ان
نـقـول هل سـيــنـجح في اخـتـيـار طــاقـمه الـوزاري اذا لم يـرجع الى األحـزاب?
واذا هـو حـسب خـطـابه ال يـريــد ان تـتـدخل االحـزاب في عـمـله خالل الـفـتـرة
الـقادمة من واليته المن بعيـد وال قريب وتترك له احلرية الـكاملة في التصرف

بكل مفاصل عمل الدولة العراقية .  
رئـيس الــوزراء عالوي هل هـو قــادر عـلى مـواجــهـة حـراس الــنـظـام الــفـاسـد
ـنـفـلت  ومـن سـيـحـمـيه في تـنـفـيــذ مـا جـاء في خـطـابه من خـطط والـسالح ا
مـستـقبـليـة طمـوحة كـانت مـؤجلـة سنـينـاً? .. فانـنـا الول مرة نـسمع مـنه ما لم
نـسمعه من كل الذيـن تولوا رئاسـة الوزراء حيث لم يـكن خطابهم بـهذه القوة
رحلـة نشر االمن واألمـان واإلعمار ومـكافحـة الفساد والـصراحة في الـبدء 
ـتــظـاهــرين بـالــبـقـاء فـي امـاكـنــهم حـتـى حتـقـيق وهــو الـوحــيـد الــذي طـالب ا

مايريدون ..! 
ان الـشـارع الـعـراقي الـيـوم يــطـالب وهـو غـاضب عـلى كل االحـزاب وايـضـا
سـلوبة واطـن بكل طـبقاتـهم وفئـاتهم واعمـالهم يطـالبـون بحقـوقهم ا عمـوم ا
والـكل ال يريدون تعهدات خطـابية او تخديرية فـان الوقت ال يتحمل مجامالت
وتـقبـيل الـلحى.. بل يـريد إجـراءات سـريعـة وفـعالـة في التـغـييـر أوال يجب ان
ستـقل والكـفاءات العلـمية والطـبية والثـقافية تكـون التشكـيلة  الـوزارية من ا

تمرسة باختصاصاتها .  هنية ا وا
دارس واحـياء وهـو ايضـا مطـالب وبـسرعـة باعـادة احلـياة لـلمـصـانع وبنـاء ا
األراضي الـزراعية وابـعاد رمـوز الفسـاد ومحـاكمتـهم علـنا وسحب االسـلحة
ـقــرات الـتي ـنــفـلـتــة وحـصــرهـا بــاجلـيش واألمـن الـداخــلي  وكـذلك غــلق ا ا
انـتشرت في عـموم احملـافظات لألحـزاب والكتل واجملـاميع الـغير مـرخصة ..
ومن ثم الـشروع في تـشـريع قانـون االنتـخابـات الـذي يضـمن احلصـول على
االصـوات بالطـرق النـزيهة ويـكون مـصدر الـصوت الواحـد هو الـشعب وليس
تظاهرين  فهل الـدعم والتمويل والتزوير .. هذه كلها او بـعضها من مطالب ا

عاجلة ?.  السيد عالوي قادر على تنفيذها او السير في طريق ا
الـيوم ابناء العراق لن يسمـحوا بان يكونوا ساحات لـلتجارب في اختيار هذا
او ذاك بل يـريـدون إبـنـاً بـاراً شـريـفـاً يـقـودهم الى بـر االمـان الـعـراق الـيوم
يـعـاني من ضـعف شـديـد ومـتـفـش في بـنـيـته بـجـمـيع مـفـاصل احلـيـاة  ومن
يا اصبح العـراق االول ب الدول بالفساد رغم ؤشـر عا اجلـدير بالذكر ان ا
ان تـاريخ هـذا الـبــلـد كـان من افـضل الـبـلــدان عـلـمـاً وثـقـافـةً
وزراعـةً مكانـةً وموقـعاً .. أين هو الـيوم أين عـلـــــــمائه
وأطــبـاؤه ومــهــنــدســوا وشــعــراؤه وأدبــاؤه وكـتّــابه ..

االغلب هَرَبَ او هجّر يا سادة . 
وأخـيـرا هل يـسـتـطـيع الـسـيـد عالوي خالل سـنـة ان
يـنـفـذ كل الـذي جاء بـخـطـابه ? نـتـمـنى ذلك والـشعب

يراقب .. والعالم ينظر وينتظر .
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فتوح شـباب مغرر بـهم تصادفهم كثـيرا وعلى األخص في فضـاء احلوار ا
عـلى مواقع الـتواصل  والسـواد األعظم منـهم جتد أن عقـولهم مغـسولة أو
خـاوية ال يدرون ما الذي يحيط بهم ال من قريب وال من بعيد  واحلق يجب
ثـقـفـ مذنـبـون  فـهم تركـوا الـسـاحة مـفـتـوحة لـلـذئـاب لكي أن يـقـال بـأن ا

يفترسوا هؤالء . 
مـا أكـثر الـدعـوات الـتي أطلـقت إلدخـال الشـبـاب في عـالم الثـقـافة وتـثـقيف
ـهم ـثـقـفـ يـعـيـشـون في عـا ـفـيـدة  لـكن الـكـثـيـر من ا عـقـولـهم بــاألمـور ا
اخلـاص وال يـدخـلـون به أي أحـد إال ما نـدر وذلك ألسـبـاب كـثيـرة لـلـغـاية 
كـما أن هناك شـريحة منـهم يفتقـد للنفس الـطويل  وهؤالء شبـاب يحتاجون
لـلصـبر والهـدوء واحلكـمة حتى يـتم إستـيعـابهم واحتـواؤهم وتوجـيههم إلى
الـطريق الصـحيح . من يطالع كـيف يتسـاقط هؤالء الشبـاب في الفخ يحزن
كـثـيـرا عـلـيـهم  جـمـيـعـهم مـن دون اسـتثـنـاء  صـيـدهـم بـابـتـسـامـة بـريـئة
وكـلمات تـرحيب وتشـجيع فوثقـوا بهم وما هي إال فـترة قصـيرة أدخلوا في
الـدوامة وال يعرفـوا كيف يخرجـوا منها إال من رحم ربي مـنهم وهذا يحدث

في حاالت نادرة .
ـثقف مطلوب منه أن يظهر على وسائل اإلعالم ومواقع التواصل وأن  أن ا
يــقـوم بـدوره وال خالف عـلى هــذا األمـر  لـكن أيـضـا عــلـيه أن يـغـوص في
شـرائح مــجـتـمـعه ويـعـالج مـشـاكـلـهم بـشــكل مـبـاشـر ويـحـتك ويـتـفـاعل مع
مـجريات األحداث التي بـاتت متسارعة لـلغاية  ال أن يبقى
ه اخلاص فإبـتعاده يـجعل من الكـثيرين بـعيدا في عـا
يـسدون مكـانه وقد يكـون منهم مـا في داخله براك
ـنـاسـبـة من الـشـرور واألحـقـاد ويـنـتـظـر الـفـرصـة ا

حتى يفـرغ ما في داخله على األخرين.

بغداد
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