
عربية وعاملية
االثنني ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢

21

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy٦٦

بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

احلضن الدافئ
مطلــوب قليل مــن التفكيــر «خارج 
الصندوق»، وســرعة فــي تنفيذ األفكار، 
ودعم وتضامن وتفاهم كامل بني احلكومة 
والقطاع اخلاص.. لتتمكن مصر من حتويل 
«احملنة» التي تتوقعها إلى «منحة» حقيقية 
فقط باستخدام ما حبانا به اهللا من نعم.
ولكن ما هي «احملنة» املتوقعة؟.. هي 
ببساطة خسائر «غير مسبوقة» لقطاع 
السياحة بسبب احلرب الدائرة بني أكبر 
بلدين يصدران السياحة إلى مصر روسيا 
وأوكرانيا، والتي أدى استمرار استعارها 
إلى توقع بتراجع «كارثي» لعدد السياح 

القادمني من البلدين.
فالسوق األوكرانية كانت حتتل املركز 
األول بني دول أوروبا الشرقية املصدرة 
للسائحني إلى مصر، وقبل تفشي جائحة 
كورونا حتديداً في الفترة من يوليو ٢٠١٨
حتــى يونيــو ٢٠١٩ بلغ عدد الســائحني 
األوكرانيني مليوناً و٣٦٤ ألفاً و٢٢٧ سائحًا.

أما روسيا فتشير دراسة لشركة أبحاث 
(AK&M) الروسية إلى أن عدد السائحني 
إلى مصر قد بلغ ٧٠٠ ألف عام ٢٠٢١، رغم 

أزمة «كورونا». 
لذلك فإن توقف السياحة القادمة من 
هاتــني الدولتني املتحاربتني هو «محنة» 

حقيقية للسياحة املصرية.
فإذا تركنا روســيا وأوكرانيا جانبًا، 
ونظرنا إلــى بقية دول أوروبا جند أنها 
تنتظر «شتاًء» قارسًا، وقد بدأت حكومات 
أوروبا في حتذير مواطنيها من ضرورة 
االســتعداد ملواجهة نقص غاز التدفئة، 
ووصل األمر إلى التهديد بفرض عقوبات 

على من يرفع درجة التدفئة املنزلية ألكثر 
مــن ١٩ درجــة مئوية!! بل ومناشــدتهم 
بخفض عدد مرات االستحمام!! أو االكتفاء 
مبسح اجلسد مبنشــفة مبللة!! وبلغت 
املناشــدات ببعض الــدول أن تطلب من 
مواطنيهــا أن يبحثــوا عــن «بلــد دافئ 
ورخيص يقضون فيه شــهور الشــتاء 
الطويلة»، والتي متتد من أوائل أكتوبر 
وحتى نهاية مارس في بعض دول شمال 

أوروبا!!
وهنا بيت القصيد.. هل هناك بلد أجمل 
من مصر بشواطئها الدافئة التي تقارب 
٣٠٠٠ كيلومتر (١١٥٠ كيلومتراً على البحر 
املتوسط و١٨٥٠ على البحر األحمر) دون 
حساب البحيرات الداخلية!، ويبلغ متوسط 
احلرارة فيها شتاًء حوالي ٢٣ درجة مئوية، 
دون احلاجة إلى غاز تدفئة، بل شــمس 
طبيعية ساطعة دافئة تشع حرارتها على 
أجمل شــواطئ الدنيا في شــرم الشــيخ 
ورأس محمد ودهب والعني السخنة ورأس 
ســدر ونويبع وطابا والغردقة ومرسى 
علم واألقصر وأســوان والفيوم وسيوة 

والوادي اجلديد والواحات!
فماذا نحن فاعلون لتحويل احملنة إلى 

«منحة» إلهية؟
وكيف نشجع ماليني األوروبيني على 
اختيار مصر احملروســة كملجأ شــتوي 
دافئ يحتضنهم من برد أوروبا القارس؟
وفي املقال املقبل بعض األفكار خارج 
الصندوق علنا نتحرك قبل فوات األوان.
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية..
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي: التحديات الراهنة تفرض علينا اإلسراع نحو 
التكامل االقتصادي وتفعيل العمل العربي املشترك

احلكومة تنفي بيع منتجات «أهًال مدارس» بنفس أسعار األسواق
القاهرة ـ هالة عمران

نفى املركز اإلعالمي ملجلس 
الــوزراء املصــري ما انتشــر 
من أنباء بشــأن طرح الســلع 
واملنتجــات مبعــارض «أهــال 
مدارس» بنفس أســعار بيعها 

باألسواق دون تخفيضات.
وأوضح املركز اإلعالمي، في 

بيان أمس، أنه قام بالتواصل 
مــع وزارة التموين والتجارة 
الداخليــة، والتــي نفــت تلك 
األنبــاء، مؤكدة أنــه ال صحة 
واملنتجــات  الســلع  لطــرح 
مبعارض «أهال مدارس» بنفس 
أســعار بيعها باألسواق دون 

تخفيضات.
وشــددت على أن معارض 

«أهــال مــدارس» تطــرح كل 
منتجاتهــا مــن املســتلزمات 
املدرســية والــزي  واألدوات 
املدرسي للطالب مبراحل التعليم 
املختلفة بتخفيضات تتراوح من 
٣٠٪ إلى ٥٠٪ مقارنة مبثيالتها 
في األسواق األخرى، مشيرة إلى 
ضمان طرح املعرض مستلزمات 
ومنتجات مطابقة للمواصفات 

القياســية وذات جودة عالية، 
وذلــك لتخفيــف العــبء على 
األسر وتوفير احتياجات الطالب 
بأســعار مناســبة في مختلف 

محافظات اجلمهورية.
في سياق متصل، تستمر 
فروع معارض «أهال مدارس» 
محافظــات  مختلــف  فــي 
اجلمهوريــة فــي العمل حتى 

نهاية الشهر اجلاري، لطرح كل 
املستلزمات واألدوات املدرسية 
والزي املدرسي للطالب مبراحل 
التعليــم املختلفــة بأســعار 
مخفضــة، مــع التركيــز على 
املنتج املصري بهدف تعميق 
الصناعات احمللية، وذلك بعد 
انتهــاء فتــرة عمــل املعرض 

الرئيسي بالقاهرة.

القاهرة - خديجة حمودة

أكــد الرئيــس عبدالفتــاح 
السيســي أن مصــر، حكومــة 
وشعبا، ستظل داعمة ومساندة 
لكافــة قضايا األمــة العربية، 
وحريصة على استقرار ومناء 
كل شعوب املنطقة، مشيرا إلى 
أنــه «آن األوان إلعالء املصالح 
القومية، ونبذ اخلالفات، والفنت 
التي يستهدف مشعلوها طمس 
الهوية العربية والعبث مبقدرات 

شعوبنا».
جاء ذلك في كلمة الرئيس 
السيســي، امس خالل الدورة 
٤٨ ملؤمتر العمل العربي، الذي 
تنظمه منظمة العمل العربية، 
التابعة جلامعة الدول العربية، 
ويســتمر حتــى ٢٥ ســبتمبر 
اجلاري، بالقاهرة، والتي ألقاها 
نيابة عنه وزير القوى العاملة 
حسن شــحاتة، حيث يشارك 
في املؤمتر وزراء عمل ورؤساء 
وأعضــاء وفود مــن منظمات 
أصحــاب األعمــال واحتــادات 
عماليــة، من ٢١ دولــة عربية، 
وممثلو األمانة العامة جلامعة 
الــدول العربيــة، واملنظمــات 
العربيــة والدوليــة، وعدد من 
السفراء، والشخصيات العامة.
وشــدد الرئيس السيســي 

والعابثني مبقدراتنا، وذلك من 
خــالل حتديد أهــداف واقعية 
قابلــة للتنفيذ، وفقــا لبرامج 
زمنية محددة وواضحة». وقال 
الرئيس السيسي إن مصر لن 
تكف عن السعي ألي خيار يؤدي 
إلى التســوية الشاملة جلميع 
املشكالت في منطقتنا العربية، 
الســيما فــي أرض فلســطني 
العربية، معربا عن أمله في أن 
يتحقق الرخاء والرفاهية جلميع 

الشعوب العربية.

«املؤمتر».. قال الرئيس السيسي 
موجها حديثه إلى املشــاركني: 
«إن عمــال كبيــرا ينتظركــم، 
فجــدول أعمــال مؤمتركم هذا 
يتصدى للعديد من املوضوعات 
التي تشــكل مجموعة من أهم 
القضايا املعاصرة والتي تتمثل 
في االقتصــاد الرقمي وقضايا 
التشغيل وما يقدمه من توصيات 
عملية لكيفية تسخير التقنيات 
الرقميــة لدفع عجلــة التنمية 
ورفع معــدالت النمــو، فضال 
عن موضوع الذكاء االصطناعي 
وأمناط العمل اجلديدة، وكذلك 
موضوع رقمنة أنظمة احلماية 

االجتماعية وحوكمتها».
وأضاف الرئيس السيسي: 
تلــك  اختيــار  نثمــن  «وإذ 
املوضوعات الهامة لتكون على 
جدول أعمال هذه الدورة والتي 
تأتي مواكبة ملا يشهده العالم 
من تطور هائل جــراء الثورة 
الصناعية الرابعة وما فرضته 
من آليات حديثة لسوق العمل، 
نتطلع بكل اهتمام إلى القرارات 
والتوصيات التي ستصدر عن 
مؤمتركم بعد إثراء هذه القضايا 
بالدراســة والتحليل من خالل 
أطراف العملية اإلنتاجية وأن 
توضع هذه القــرارات موضع 

التنفيذ».

وأوضح الرئيس السيسي 
واملتغيــرات  التحديــات،  أن 
املتالحقة على املستوى الدولي 
تســتدعي من «أمتنا العربية» 
التــي متر بتحديات سياســية 
واقتصادية واجتماعية، إعطاء 
العمل العربي املشترك أولوية، 
لتكون منوذجا مشرفا حلضارة 
عريقة قادرة على االستمرار في 
بناء املســتقبل، واحلفاظ على 

التراث واملاضي العريق.
أعمــال  جــدول  وحــول 

وزير القوى العاملة يلقي كلمة الرئيس املصري في «مؤمتر العمل العربي»

وزير القوى العاملة حسن شحاتة يلقي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في «مؤمتر العمل العربي»

على أنه «أصبح من الضروري 
أن تستدعى منا تلك األوضاع 
اجلديدة وقفة حقيقية ملراجعة 
وتقييم حقيقي، وواقعي لكافة 
املتغيرات احلالية على املستوى 
الدولــي، واإلســراع لتحقيــق 
التكامــل االقتصــادي العربي، 
والتحرك نحــو وحدة الصف 
في ســبيل النهوض والتطور 
واملعرفــة واإلبــداع واالبتكار، 
واألخــذ بزمــام املبــادرة نحو 
قطــع الطريق علــى الطامعني 

تشغيل حافالت جديدة بـ ٤ مدن
القاهرة ـ ناهد إمام

قال د.عاصم اجلزار، وزير اإلسكان واملرافق 
واملجتمعات العمرانية، إنه مت توفير وتشغيل 
حافالت جديدة، ضمن جهود تطوير منظومة 
النقــل اجلماعــي، مبــدن: العبــور و١٥ مايــو 

والنوبارية اجلديدة والشروق.

وأكــد الوزيــر أن هناك اهتمامــا كبيرا من 
الدولة في هذه املرحلة بخدمات النقل اجلماعي 
احلضاري باملدن اجلديدة، سواء بتشغيل القطار 
الكهربائي اخلفيف مبدن شرق القاهرة، أو القطار 
الكهربائي، الذي ينطلق من العني السخنة حتى 
العلمني اجلديدة، مرورا بعدد من املدن اجلديدة 

والتجمعات العمرانية.

حتوالت باسيلية بالتزامن مع الدعوات لتبادل التنازالت.. فهل تتشكل احلكومة؟
بيروت ـ عمر حبنجر

جبران باسيل في طرابلس، 
بل فــي مينائها، حيــث معقل 
رئيس حكومة تصريف األعمال 
جنيب ميقاتي الذي كان رئيس 
«التيار» ناغشــه في اجللســة 
النيابية األخيرة بقوله «صديقنا 

الرئيس جنيب ميقاتي».
املســتجد،  املعطــى  هــذا 
معطوفــا على تشــديد األمني 
العام حلزب اهللا السيد حسن 
نصراهللا على وجوب تشكيل 
حكومة في أســرع وقت ممكن 
وقولــه «ال يجب أن نصل إلى 
وقــت يكــون هناك فيــه فراغ 
رئاسي»، يفرض التساؤل حول 
مــا إذا كان الوريث السياســي 
للرئيس ميشــال عون تراجع 
عن شروطه املعرقلة لتشكيل 
احلكومة، أو أن تكون شروطه 
وأبرزها الوقوف على رأيه في 
شــخصية رئيس اجلمهورية 
الذي سيرسو عليه «التوافق» 
اخلارجــي قبــل الداخلــي، قد 
أن  والواضــح  اســتجيبت؟ 
نصراهللا يتهيب تفلت الشارع، 
خصوصا بعد حمالت املودعني 
ضد املصارف، فيما بدا انه أطفأ 
فتيل صاعق ترســيم احلدود 
البحرية مع إســرائيل بإعالنه 
في ذكرى أربعني اإلمام احلسني 
«بأننا نريد أكل العنب وال شيء 
آخر»، أي «ليس قتل الناطور» 
كما في حرفية املثل املشار إليه.
نصراهللا شدد على رئيس 
التحــدي وعــن  بعيــد عــن 
الڤيتــوات، وحث علــى تبادل 
«التنــازالت»، األمر الذي جعل 
البعض يتساءل عما إذا كانت 
هذه الواقعية ســتقود احلزب 
للقبول بقائــد اجليش العماد 

جوزاف عون للرئاسة؟
فقــد جتــدد التأكيــد على 
ضــرورة تشــكيل حكومة، أو 
تعومي احلكومــة احلالية، مع 
بعــض التعديــالت قبل موعد 
االستحقاق الرئاسي حتت وطأة 
اخلوف من عدم انتخاب رئيس، 
فيبقى في عهدة حكومة تصريف 
أعمال، املســتمر النــزاع حول 
مــدى صالحيتها الدســتورية 
لتولي مهام الرئاسة في مرحلة 

الشغور.

بلسان أمينه العام «بأن يتمكن 
فخامة رئيس اجلمهورية ودولة 
الرئيــس املكلف من تشــكيل 
حكومــة فــي وقت قريــب إن 

شاء اهللا».
أمــا فــي مســألة رئاســة 
اجلمهوريــة فقــد أكد الســيد 
نصراهللا علــى «أهمية إجراء 
االستحقاق الرئاسي في موعده 
الدستوري، ونؤيد الدعوات إلى 
االتفاق حول رئيس، بعيد عن 

التحدي وعن الڤيتوات».
في هذا اخلصوص، تتالت 
أمس الردود على خطاب األمني 
العام حلزب اهللا، وبالتحديد 
حديثه عن «لبنانكم ولبناننا»، 
وقالــت إذاعة «لبنــان احلر»، 
الناطقة بلســان حزب القوات 
اللبنانية، «بعد استفحال األزمة 
املعيشــية وارتفــاع معدالت 
الفقــر وتراجع قيمــة رواتب 
العناصــر األمنيــة، واقتحام 
املصــارف، وعودة مسلســل 
تهريب الكبتاغون، استقر رهان 
املنظومة وسيدها على الثروة 
النفطيــة، مؤكــدا ان لبنانهم 
هــو التخريب وذل اللبنانيني 
باخلبز والدواء والبنزين وعزل 

االستسالم إلرادته، فأصابه رمبا 
عدم اليقني، وبالتالي دخل على 
خط مفاوضات الترسيم، وحدد 
تاريخ ١٥ سبتمبر كمهلة، وجاء 
خطابه بذكرى أربعني احلسني، 
رمبا لتبرير عدم تنفيذ ما هدد 
به فــي ١٥ ســبتمبر، وللقول: 
نحــن أصحاب القــرار وإن لم 

نكن نفاوض باملباشر.
من جهتــه، أبلــغ احملامي 
والناشــط السياســي جوزف 
أبوفاضل قنــاة «اجلديد» بأن 
آرييل شــارون، وزيــر الدفاع 
اإلسرائيلي األســبق، والرائد 
سعد حداد، قائد ما كان يسمى 
«جيش لبنان اجلنوبي»، هما 
من نفذا مجزرة مخيمي صبرا 
وشاتيال، بعيد اغتيال الرئيس 
بشير اجلميل في ١٤ سبتمبر 
١٩٨٢ وليس «القوات اللبنانية» 
في عهد إيلي حبيقة، الذي كان 
حليفا للســوريني، وال سمير 
جعجــع، الــذي كان بعيدا مع 

قواته اخلاصة في القطارة.
وقــال أبوفاضل انــه كان 
مسؤوال في جهاز أمن «القوات» 
بقيادة إيلي حبيقة، وإنه كان 
في حزب الكتائب منذ عام ١٩٧٧.

لبنان عــن محيطه وتوريطه 
في حروب، خدمة ملصاحلهم».
إلــى ذلك، جرى تســريب 
تقرير عبر وســائل التواصل 
يتضمن ما وصفه بجرائم حزب 
اهللا في لبنان، بــدءا بتفجير 
السفارة األميركية في بيروت 
يوم ١٨ أبريل ١٩٨٣ والذي أسفر 
عن مقتل ٦٣ شخصا وانتهاء 
باغتيال الناشط الشيعي البارز 
لقمان ســليم، مرورا باغتيال 
الرئيــس رفيــق احلريــري، 
واعتبر هذا التقرير مبنزلة الرد 
على ما أثاره السيد نصراهللا 
في خطابه حول مجزرة صبرا 
وشــاتيال علــى يد إســرائيل 

وعمالئها.
وفــي التعليق علــى كالم 
نصراهللا، قال النائب القواتي 
الســابق أنطــوان زهــرا: كلنا 
نعرف ان احلزب يخوض منذ 
العــام ٢٠٠٦ عمليــة وضع يد 
وقضم متدرجة، وآخر حصنني 
حاول اختراقهما وهما أحداث 
«الطيونــة ـ عــني الرمانــة»، 
والتعرض للبطريركية املارونية 
عبــر املطران موســى احلاج، 
وجوبه برد ان لبنان ليس برسم 

رئيس التيار احلر في ميناء طرابلس قاصداً معقل «صديقه» ميقاتي وساخراً من ثورة «١٧ تشرين»

(محمود الطويل) رئيس التيار الوطني احلر الوزير جبران باسيل خالل زيارته شارع «مينو» في ميناء طرابلس 

والحظت مصــادر متابعة 
تبدل لهجة التخاطب بني الرئيس 
جنيب ميقاتي والنائب جبران 
باســيل خالل جلســة املوازنة 
يوم اجلمعة، األمــر الذي أثار 
استغراب رئيس املجلس نبيه 
بري بتعليقة عابرة، رد عليها 
باسيل ضاحكا بقوله: «الرئيس 

ميقاتي صديقي».
في هــذا الصــدد، لوحظت 
زيارة باســيل ميناء طرابلس 
أمس حيث يقيم الرئيس ميقاتي 
الغائب عن املدينة، وتغريدته 
التي قال فيها: «شارع «مينو» 
الــذي كان املفروض ان نزوره 
في أكتوبر ٢٠١٩ لكن جاءت ١٧

تش...»، قاصدا الســخرية من 
«ثورة ١٧ تشرين».

ويبــدو ان هــذه األجــواء 
اإليجابية املســتجدة شجعت 
دعاة «احلكومة أوال» على الدفع 
بهذا االجتاه، رهانا منهم على ان 
يسحب باسيل عصا شروطه من 
عجالت عربة احلكومة احملتجزة 
في مرآب القصر الرئاســي في 
بعبدا. والراهن ان حزب اهللا، 
احلليــف املشــترك لفريقــي 
الرئاستني األولى والثالثة، أمل 

رئيس جمعية املودعني  حسن مغنية لـ «األنباء»:  
املصارف نفذت أكبر عملية سطو في التاريخ

بيروت - زينة طّبارة

رأى مؤســس ورئيــس 
جمعية املودعني حسن مغنية 
ان عمليات اقتحام املصارف 
من قبل املودعني يوم اجلمعة 
الفائت، كانت متوقعة ولن 
تكون األخيرة، وهي محقة 
وقد أتــت ردة فعل طبيعية 
حيــال ثــالث ســنوات من 
الالمباالة بحقوقهم، خصوصا 
بعد ان كرت سبحة الوفيات 
بينهم، نتيجة عدم السماح 

لهم بسحب اقله كلفة االستشفاء والعالج من 
أرصدتهم في املصــارف، معتبرا بالتالي ان 
السلطة السياسية ومصرف لبنان وجمعية 
املصارف، وحدهم يتحملون مسؤولية ما آلت 
إليه االوضاع، اذ بدال من ان يشــكلوا خلية 
أزمة ملعاجلة األمر عبر خطة محكمة، اكتفوا 
بالتنظير على املودعني، وبتقاذف املسؤوليات 
فيما بينهم، ضاربني عرض احلائط بواجبهم 
الوطني في إيجاد احللول، وإخراج املودعني 

من املستنقع األسود.
ولفت مغنية في تصريح لـ «األنباء» الى 
أن إضراب املصارف اعتراضا على املداهمات، ال 
يشكل حال إمنا يفاقم األزمة، ويولد املزيد من 
شحن النفوس الذي نخشى ان يصل الى حد 
العمليات الدموية، مؤكدا ان جمعية املودعني 
رئيسا وأعضاء ال تشجع إطالقا على أعمال 
العنف، إمنا تخشى في املقابل من انفالت األمور 
باجتاه مداهمات مســلحة تزهق فيها أرواح 
وتنتهك فيها حرمات. وقال: «نحن اكثر الناس 
حرصا على القطاع املصرفي، ومن يتســبب 
بتدمير هذا القطاع ليس أصحاب احلقوق، امنا 
هو ثالثي هدر الودائع، أي السلطة السياسية 
ومصــرف لبنان واملصارف التجارية، وذلك 
بالتواطؤ مع عدد من األحزاب واملســؤولني 
في الدولة، مشيرا الى أن تقرير البنك الدولي 
أكد جهارة ان املصارف اللبنانية نفذت عملية 
احتيال ونصب ممنهجة ضد الشعب اللبناني 
خدمة ملصالح السياسيني، وهي بالتالي اكبر 
عملية سطو وسرقة بتاريخ البشرية باعتراف 
املنظمات املالية الدولية، فكفى تضليال للرأي 

العام اللبناني والدولي».
وردا علــى ســؤال، أكد مغنيــة ان اتهام 
املودعني بتنفيذ أجندات سياسية باطل ومدان 

ومجاف للحقيقــة، متحديا 
وزير الداخلية بسام املولوي 
اتهــام  وكل مــن يشــاركه 
املودعني بالباطل، ان ينشر 
امام الرأي العام ما لديه من 
معلومات، او وثيقة واحدة، 
او تسجيل صوتي، او فيلم 
مصــور، أو معلومة واحدة 
صادرة عــن أجهــزة امنية 
رســمية، تثبت ان مداهمات 
يــوم اجلمعــة الفائت متت 
وفقا إلمــالءات وتوجيهات 
سياسية وحزبية، مذكرا إياه 
بأن معاونيــه األمنيني فــي وزارة الداخلية 
أكــدوا اخلميس انه ليــس هناك أي معلومة 
تتحدث عن مداهمات للمصارف تتحضر في 
األفق، وعلى الوزير مولوي بالتالي انطالقا 
من ائتمانه على امن الناس والبالد، ان يواجه 
احلقيقة بتجرد وعدالة كما عرفناه في السلك 
القضائــي، واال فســنضع اتهاماته في خانة 
الكذب واالفتــراء والتضليل. وأردف: «نحن 
مســتعدون للتفاوض مع الدولــة اللبنانية 
ومصــرف لبنان واملصــارف التجارية، لكن 
بشــرط اال تكون مفاوضــات التخاذ الصور 
واالستعراض اإلعالمي، نريد مفاوضات ينتج 
عنها مقررات تنفيذية وليس ورقية كما هو 
حال كل مقررات الدولة، واقتراحنا كجمعية 
واضح وضوح الشــمس، اال وهو تقســيط 
الودائــع لفتــرة زمنية مقبولــة، مع ضمان 
حصول كل املودعني علــى كامل أموالهم، إذ 
اننا نعتبر عبقريــة احلكومة بالتعاطي مع 
األزمــة على قاعدة (حتــت املائة ألف دوالر، 
وفــوق املائة ألف دوالر) هرطقة وجتنيا، ال 
بل جرمية موصوفة بحق املودعني، لن نقبل 
بها». وختم متوجها الى القضاء مطالبا إياه 
بعدم الكيل مبكيالني، مكيال سياســي تابع، 
وآخر عدلي شريف، وذلك العتباره انه اذا أراد 
القضاء مالحقة املرتكبني، عليه ان يبدأ أوال 
مبن سرق أموال املودعني وهرب أمواله الى 
اخلارج، وتسبب بانهيار االقتصاد والدولة 
ككل، خصوصا ان املداهمات لن تقتصر على 
موظــف أو عامل أو ومالزم أول في اجليش، 
اذ اننا قد نشهد غدا ضباطا من رتب قيادية 
وقضاة ومحامني وأطباء ومهندسني وصحافيني 
ومعلمني ومديري مدارس يداهمون املصارف 

حتت عنوان العوز واحلاجة.

مداهمات اجلمعة متوقعة ونخشى وقوع  أخرى مسلحة تزهق أرواحًا

حسن مغنية


