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مجتمع وإقتصاد
ستسير املصارف األخرى على خطى
مـصــرف لـبـنــان لتصريف سيولتها
ّ
اللبنانية؟
بالعملة

عدنا إلى وضع ما قبل عام 2009
يـخـتـلــف وض ــع «م ـصــرف اإلس ـكــان»
عـ ـ ــن وض ـ ـ ــع املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف ال ـ ـت ـ ـجـ ـ ّ
ـاريـ ــة
الباقية ،فمصادر تمويله محصورة
ب ـ ــ»م ـ ـصـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان» ،وت ـس ـل ـي ـفــاتــه
تـ ـق ـ ّـرر وف ـ ــق م ـب ــال ــغ ال ـت ـم ــوي ــل ال ـتــي
يحصل عليها .وبحسب مدير قسم
ال ـب ـحــوث وال ــدراس ــات االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة
ف ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــة «ب ـ ـنـ ــك بـ ـيـ ـبـ ـل ــوس»،
نسيب غبريل ،استحصل «مصرف
اإلس ـ ـ ـكـ ـ ــان» عـ ـل ــى مـ ـ ـص ـ ــادر ت ـم ــوي ــل
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة سـ ـمـ ـح ــت ل ـ ـ ــه ب ـت ـخ ـف ـي ــض
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــائ ـ ـ ــدة ،ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـسـ ـي ــاس ــة
ال ـت ـح ـف ـي ـ ّ
ـزي ــة الـ ـت ــي أقـ ـ ّـرهـ ــا م ـصــرف

شروط
الحصولتتغيرّ
على قرض ّلم
وبقيت موجهة لذوي
الدخل المتوسط

ل ـب ـنــان ،وال ـت ــي خـ ّـص ـصــت  %60من
الـ ــرزمـ ــة امل ــال ـ ّـي ــة ل ـت ـمــويــل ال ـق ــروض
ال ـس ـك ـن ـ ّـي ــة وت ـش ـج ـي ــع ال ـط ـل ــب عـلــى
املساكن .ويتابع« :اعتمدت املصارف
ال ـت ـجـ ّ
ـاريــة ه ــذه الـسـيــاســة مـنــذ عــام
 2009عندما سمح املصرف املركزيّ
ب ـت ـس ـل ـيــف االحـ ـتـ ـي ــاط ــي ،فـخـفـضـنــا
ّ
السكنية
الـفــوائــد عـلــى التسليفات
لـ ـت ــوازي ف ــوائ ــد م ـص ــرف اإلسـ ـك ــان،
ال ـيــوم عــدنــا إل ــى وض ــع مــا قـبــل عــام
 ،2009وال تــوجــد أي خـطــوة ُمعلنة
ل ـل ـس ـي ــر ع ـل ــى خ ـ ـطـ ــاه ،إذ ب ـم ـق ــارن ــة
الـ ـق ــروض امل ـم ـنــوحــة م ــن امل ـص ــارف
الـتـجـ ّ
ـاريــة خــال الـفـتــرتــن( ،أي قبل
ّ
عـ ــام  2009ومـ ــا بـ ـع ــده) ،ل ــم ت ـت ـبــدل
ّ
محدد
نتائج األعمال لوجود سقف
للتسليف لــدى «مصرف اإلسـكــان»،
قــد يسمح لــه بــزيــادة عــدد الطلبات
نـتـيـجــة الـتـخـفـيــض ال ـح ــاص ــل ،لكن
ّ
ّ
تغطيتها كلها».
دون أن يتمكن من ّ
لـ ـ ـك ـ ــن كـ ـ ـي ـ ــف س ـ ـت ـ ـشـ ــغـ ــل امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف
سيولتها بالعملة الـلـبـنــانـ ّـيــة؟ يـ ّ
ـرد
غبريل« :بحسب السياسة التي ّ
أقرها
مصرف لبنان ،ستقسم السيولة إلى
ودائــع لديه ،وتسليفات بفائدة %5
ّ
اللبنانية ،وتسليفات للقطاع
للدولة
ّ
الخاص».

ّ
تجار البناء :إنها ساعة الفرج

ال شـ ـ ـ ّـك فـ ــي أن ت ـخ ـف ـي ــض الـ ـف ــائ ــدة
ّ
سيحرك الطلب على الشقق الشاغرة
امل ـكـ ّـدســة ،لـكـنــه ،بـحـســب غـبــريــل ،لن
ّ
ً
يولد ارتفاعًا على الطلب مماثال ملا
ش ـهــدنــاه ب ــن ع ــام ــي  2007و.2010
إال أن رئ ـيــس جـمـعـ ّـيــة ت ـ ّـج ــار الـبـنــاء
إي ـل ــي ص ــوم ــا يـ ـع ـ ّـول ع ـل ــى ال ـخ ـطــوة
«للنهوض بالقطاع ّ
مجددًا وتشجيع
ّ
عملية الشراء».
ق ـبــل عـ ــام  ،2012كـ ــان ق ـ ّط ــاع ال ـب ـنــاء
ي ـن ـتــج ن ـح ــو  25ألـ ــف ش ــق ــة سـكـنـ ّـيــة
سـنــويــا ،قـبــل أن ينخفض إل ــى نحو
 16ألف شقة بني عامي  2012و2016
ب ـس ـب ــب تـ ــراجـ ــع ال ـط ـل ــب ال ـخ ــارج ــي
الخليجي ،ول ـكــون أغـلــب املـســاحــات
ّ
محلية لها،
املبنية كبيرة وال ســوق
مع العلم بأن  9آالف من أصل  16ألف
ّ
ّ
املؤسسة
شقة تباع اليوم من خــال
ّ
العامة لإلسكان ومصرف اإلسكان،
والـ ـ ـق ـ ــروض ال ـس ـك ـن ـ ّـي ــة ،وألـ ـ ــف شـقــة
تـشـتــرى نـقـدًا مــن املـيـســوريــن ،وألــف
أخــرى تباع للمغتربني (كانت نحو
 4آالف شـقــة قـبــل ع ــام ّ  .)2012فيما
ّ
تتكدس نحو  5آالف شقة ،بما يبقي
الوضع مستقرًا.
يشير صوما إلــى أن «السوق ّ
تحرك
ّ
مستجدة
ال ـيــوم ،وهـنــاك ف ــورة بـنــاء
لالستفادة من التراخيص املمنوحة
ســابـقــا ،سترفع عــدد الشقق إلــى 25
ألــف وح ــدة سـنـ ّ
ـويــة م ـجـ ّـددًاُ ،يضاف

ّ
الخليجية
إليهما نمو االستثمارات
ال ـس ـك ـن ـ ّـي ــة وخـ ـص ــوص ــا ال ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة
والـ ـقـ ـط ـ ّ
ـري ــة ،وارتـ ـ ـف ـ ــاع اس ـت ـث ـم ــارات
امل ـغ ـت ــرب ــن مـ ــن كـ ـن ــدا وأوسـ ـت ــرالـ ـي ــا
والــواليــات املـتـحــدة ،والـتــي ستسهم
في تصريف الوحدات السكنية ذات
املساحات الكبيرة ( 1200وحــدة في
بيروت وحــدهــا) ،وتصريف اإلنتاج
الـ ـج ــدي ــد ،ع ـل ــى أن ت ـب ـق ــى األسـ ـع ــار
م ـس ـت ـقـ ّـرة ح ـتــى س ـنــة ون ـص ــف سنة
على أبعد تقدير».

متابعة

الميكانيك في عهدة لجنة وزارية:
فرصة أم تمديد أزمة؟

قرار طبقي

مــن حيث املـبــدأُّ ،
يعد تخفيض كلفة
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراض فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع امل ـص ــرف ــي
أمـ ـرًا إي ـجــاب ـيــا ،طــاملــا أن ـهــا الــوسـيـلــة
الوحيدة للحصول على مسكن ،في
ّ
ّ
الشعبية ،وبرامج
ظل غياب املساكن
ال ـب ـنــاء االق ـت ـص ــادي ،وال ـق ـضــاء على
س ــوق اإلي ـ ـجـ ــارات ...ول ـكــن تخفيض
الفائدة ال يعني ذوي الدخل املحدود
والفئات الفقيرة الذين ال يتمتعون
ب ـ ـ ــأج ـ ـ ــور كـ ــاف ـ ـيـ ــة لـ ـتـ ـلـ ـبـ ـي ــة ش ـ ـ ــروط
اإلقراض.
ي ـ ـهـ ــدف ت ـخ ـف ـي ــض م ـ ـعـ ـ ّـدل الـ ـف ــائ ــدة
على اإلق ــراض إلــى تشجيع الفئات
املتوسطة على شــراء شقق جديدة،
وتـشـجـ ّيــع ال ـب ـيــع ال ـع ـق ــاري ،وال ـح ـ ّـد
مـ ــن تـ ــأخـ ــر امل ـق ـت ــرض ــن ال ـع ـق ــاري ــن
عـ ــن ت ـس ــدي ــد دي ــونـ ـه ــم ل ـل ـم ـص ــارف،
وخـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــق فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص لـ ـ ــاس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار
والـ ـت ــوظـ ـي ــف ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة،
وهــو قــرار إيجابي ،بحسب الخبير
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي واملـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ـ ّـص ـ ــص ف ــي
الـسـيــاســة ال ـن ـقـ ّ
ـديــة الــدك ـتــور شــربــل
قــرداحــي« ،كــونــه يساهم بتصحيح
ّ
السلبية لعمليات
جزء من املفاعيل
 Swapاملــالـ ّـيــة التي قــام بها مصرف
لـ ـبـ ـن ــان ،ع ـب ــر امـ ـتـ ـص ــاص ق ـس ــم مــن
الـ ـسـ ـي ــول ــة بـ ـه ــدف عـ ـ ــدم تــوج ـي ـه ـهــا
لـلـمـضــاربــة عـلــى الـعـمـلــة الــوطـنـ ّـيــة،
ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن ُمـ ـجـ ـم ــل ال ـ ـق ـ ــروض ال ــى
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاع الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاري ُ(مـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــورون
ع ـق ــاري ــون ،وم ـس ـت ـث ـمــرون ف ــي ش ــراء
ال ـع ـقــاراتُ ،
وم ـقــاولــون ومـتـعـهــدون،
ومـ ـشـ ـت ــرو شـ ـق ــق) ت ـ ـجـ ــاوز ال ـ ـ ـ %50
م ــن مـجـمــل الـ ـق ــروض والـتـسـلـيـفــات
للقطاع ال ـخــاص ،أي مــا فــوق الـ ـ 30
مـ ـلـ ـي ــار دوالر (مـ ـ ــن أصـ ـ ــل مـحـفـظــة
ت ـس ـل ـي ـف ــات ب ـ ـحـ ــدود الـ ـ ـ ـ  60م ـل ـيــار
دوالر)» .في املقابل ،ال يرى قرداحي
«أي خطر درامــاتـيـكــي على القطاع
العقاري ّأدى إلى اتخاذ قرار مماثل،
ّ
النقدية منذ
رغــم تــراجــع التدفقات
ب ــدء ال ـح ــرب ال ـس ـ ّ
ـوري ــة واالن ـك ـمــاش
الـعـضــوي بـسـبــب ال ـعــرض الـفــائــض
واب ـت ـعــاد األس ـع ــار عــن األســاس ـيــات
االقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــة مـ ــن ع ـ ــرض وطـ ـل ــب»،
مشيرًا إلى أنه «يخدم املواطن الذي
سـيـسـتـفـيــد م ــن ف ــائ ــدة أق ــل بــالـلـيــرة
ّ
ّ
اللبنانية عبر
اللبنانية ،واملصارف
توسيع قاعدة عمالئها واستعمال
الفائض بالليرة لديها في عمليات
ُمربحة كونها جــزءًا مــوازيــا ُيحسم
مــن الــودائــع اإللــزامـ ّـيــة لــدى مصرف
لـبـنــان ،إضــافــة إل ــى اس ـت ـفــادة تجار
الـ ـبـ ـن ــاء عـ ـب ــر ارتـ ـ ـف ـ ــاع الـ ـطـ ـل ــب عـلــى
الشقق».
لكن تبقى هذه الخطوة موضع نقد
ول ــو أنـهــا خفضت كلفة االق ـت ــراض،
بـحـســب رئ ـي ــس امل ــرك ــز االس ـت ـشــاري
ل ـلــدراســات والـتــوثـيــق الــدكـتــور عبد
الحليم فضل الله ،فهي أتــت نتيجة
«الـ ــدعـ ــم غ ـي ــر امل ـب ــاش ــر م ــن م ـصــرف
ّ
التجارية
لبنان ،الذي أعطى املصارف
ّ
تمويلية وأعـفــاهــا مــن %80
قــروضــا
م ــن االح ـت ـي ــاط ــي اإللـ ــزامـ ــي ،دون أن
تـتـعــاطــى م ــع ال ـحــاجــات الـجــوهـ ّ
ـريــة
للسكن ،عبر إدخ ــال شــرائــح جديدة
من املستفيدين من برامج اإلقــراض،
وخ ـصــوصــا ذوي ال ــدخ ــل امل ـح ــدود،
ك ــون شـ ــروط ال ـح ـصــول ع ـلــى قــرض
ّ
تتغير بما ينسجم مــع تغييرات
لــم
الـتـكــالـيــف واألسـ ـع ــار ال ـتــي ارتـفـعــت
ّ
موجهة
بعد عام  ،2006وتاليًا بقيت
لـ ـ ـ ــذوي الـ ــدخـ ــل امل ـ ـتـ ــوسـ ــط ،مـتـيـحــة
لـهــم ال ــدخ ــول إل ــى أسـ ــواق ال ـع ـقــارات
ف ــي ض ــواح ــي الـعــاصـمــة ف ـقــط ،فيما
حـجـبــت ذوي الــدخــل املـنـخـفــض عن
العاصمة ودفعتهم إلى أبعد بكثير
من ضواحي العاصمة».

(مروان طحطح)

أحال مجلس الوزراء ملف
المعاينة الميكانيكية إلى
لجنة وزارية برئاسة رئيس
الحكومة .وفيما يؤكد
أعضاء اللجنة أن النقاش
سيتناول إدارة الملف من ألفه
إلى يائه ،أعلن وزير االقتصاد
أن أسعار الشركة الفائزة
بالمناقصة ستكون مادة
أساسية للنقاش
فاتن الحاج
ل ـ ـ ــم يـ ـ ـن ـ ــاق ـ ــش م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ف ــي
جلسته املـنـعـقــدة أم ــس مـلــف املعاينة
املـيـكــانـيـكـيــة ،كـمــا ك ــان م ـق ــررًا ،بــل قــرر
إح ــال ـت ــه إل ـ ــى ل ـج ـنــة وزاريـ ـ ـ ــة بــرئــاســة
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـ ـع ــد الـ ـح ــري ــري
وع ـ ـضـ ــويـ ــة وزراء الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ن ـه ــاد
املـ ـشـ ـن ــوق وامل ـ ـ ـ ــال عـ ـل ــي حـ ـس ــن خـلـيــل
والـعــدل سليم جريصاتي واالقتصاد
رائد خوري .وكان امللف قد أدرج على
جدول أعمال الجلسة ،بطلب من الوزير
امل ـش ـن ــوق وب ـع ــد ت ـع ـهــد ق ـط ـعــه رئ ـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال ع ــون الت ـح ــادات
ون ـقــابــات ق ـطــاع الـنـقــل ال ـبــري بطرحه
في أول جلسة ملجلس الوزراء بعد نيل
ثقة املجلس النيابي ،والذي فكت على
أثره اعتصامًا دام  62يومًا أمام مراكز
املعاينة امليكانيكية األربعة.
الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ل ـ ــم تـ ـشـ ـه ــد أي ن ـ ـقـ ــاش فــي
املـ ــوضـ ــوع ب ــاس ـت ـث ـن ــاء م ــا ق ــال ــه وزي ــر
الــدفــاع يعقوب الـصــراف لجهة إعالنه
أن ـ ــه ل ــم ي ـع ــد ل ــه أي ص ـل ــة بـمـجـمــوعــة
ش ــرك ــات ج ـ ــودة ل ـب ـن ــان ،والـ ـت ــي كــانــت
ط ــرف ــا فـ ــي م ـن ــاق ـص ــة تـ ـل ــزي ــم م ـن ـشــآت
امل ـع ــاي ـن ــة ،إذ ك ـ ــان ال ـ ـصـ ــراف م ـفــوضــا
بــال ـتــوق ـيــع ع ـن ـهــا .وع ـل ـمــت «األخـ ـب ــار»
أن ال ـ ـصـ ــراف ت ـ ـنـ ــازل عـ ــن ح ـص ـت ــه فــي
ال ـش ــرك ــة ع ـن ــدم ــا أصـ ـب ــح وزيـ ـ ـ ـرًا مـنـعــا
لتضارب الصالحيات وأبلغ محاميي
امل ـج ـم ــوع ــة ب ــذل ــك .ق ـب ــل ذلـ ـ ــك ،أي قـبــل
ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة وت ـس ـم ـي ـتــه وزي ـ ـرًا
للدفاعّ ،
وجه الصراف رسالة إلى وزير
ال ــداخ ـل ـي ــة أع ـ ــرب ف ـي ـهــا ع ــن اس ـت ـعــداد
املجموعة ألن تتولى إدارة املرفق ملدة
س ـتــة أش ـهــر ع ـلــى سـبـيــل ال ـت ـبــرع ومــن
دون أي م ـقــابــل بـشـكــل ي ــؤم ــن اإلدارة
امل ــالـ ـي ــة والـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــة وامل ـي ـك ــان ـي ـك ـي ــة
ً
واإلداريــة للمشروع ،فضال عن تدريب
وتــأه ـيــل ال ـفــريــق ال ـعــامــل فــي املـعــايـنــة
وإشرافها على عملية انتقال املحطات
بكامل مقدراتها مــن عاملني ومعدات
وآليات وبرامج معلوماتية.

إال أن م ـص ــادر وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة أك ــدت
ً
ل ـ «األخ ـبــار» أن «املـطـلــوب أوال أن ندع
اللجنة تجتمع وترفع توصيتها إلى
مجلس الــوزراء» ،مشيرة إلى أن امللف
لم يناقش نظرًا إلى ضيق الوقت ،وإن
كــان الــوزيــر املـشـنــوق نقل وجـهــة نظر
النقابات كما وعــدهــا مــن خــال كتابه
إلــى املـجـلــس ومطالبته ب ــإدراج امللف
ع ـل ــى جـ ـ ــدول األعـ ـ ـم ـ ــال ،ل ـي ـس ـت ـقــر رأي
ال ــوزراء على تشكيل اللجنة .مصادر
وزيـ ـ ــر املـ ـ ــال رأت ه ــي أيـ ـض ــا أن األم ــر
مـفـتــوح لـلـنـقــاش داخ ــل الـلـجـنــة ،علمًا
بــأن الــوزيــر عـلــي حـســن خليل كــان قد
أودع فــي وقــت ســابــق مجلس ال ــوزراء
املالحظات التي تدعو إلى عدم السير
بنتائج املـنــاقـصــة الـتــي اتـخــذ مجلس
شورى الدولة قرارًا بوقف تنفيذها.
ال ـ ـتـ ــوجـ ــه ل ـ ـيـ ــس م ـ ـح ـ ـسـ ــومـ ــا ،ب ـح ـســب
وزيــر االقـتـصــاد رائــد خ ــوري ،فاللجنة
س ـتــأخــذ وق ـت ـهــا ف ــي دراس ـ ــة امل ـل ــف وال
ّ
داعـ ــي لـلـعـجـلــة ط ــامل ــا أن ه ـن ــاك شــركــة

أبلغ الصراف مجلس
الوزراء التنازل عن حصته
في شركة جودة

ّ
حالية مشغلة للمرفق بأسعار مقبولة.
ّ
خ ـ ــوري ي ــوض ــح أن ال ـن ـق ــاش سـيـتــركــز
على األسعار املطروحة ،فسعر الشركة
ال ـفــائــزة بــاملـنــاقـصــة وه ــو  440مليون
دوالر عـلــى  10س ـنــوات لـيــس طبيعيًا
وليس منطقيًا.
م ــن ج ـه ـتــه ،ع ـلــق رئ ـيــس ات ـح ــاد الـنـقــل
البري بسام طليس على قــرار مجلس
ّ
ال ـ ـ ــوزراء بـ ــأن «ال ـن ـق ــاب ــات ع ـ ّـول ــت عـلــى
ض ـمــانــة رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة لــاتـفــاق
م ـع ـهــا ل ـج ـهــة إعـ ـ ــادة طـ ــرح إدارة ه ــذا
املرفق إلى املربع األول ،أي كأن الصفقة
أو مناقصة التلزيم لم تتم أبـدًا ،وهذا
مــا حصل ،وبالتالي فــإن أي قــرار كان
س ـي ـصــدر ع ــن مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،س ــواء
بإحالة املـلــف إلــى اللجنة الــوزاريــة أو
غير ذلك هو تفصيل بالنسبة إلينا».
الـســؤال امل ـطــروح :هــل سيمنح تكليف
ال ـل ـج ـنــة الـ ــوزاريـ ــة ل ــدراس ــة امل ـل ــف مــن
ألفه إلى يائه فرصة إلعــادة النظر في
إدارة هــذا املــرفــق ومقاربتها قانونيًا
ب ـت ـم ـك ــن الـ ـقـ ـض ــاء وأجـ ـ ـه ـ ــزة ال ــرق ــاب ــة
وإدارة املناقصات تحت سقف ضمان
مـصـلـحــة ال ــدول ــة وامل ــواط ــن بـعـيـدًا عن
مـنـطــق ال ـت ـس ــوي ــات ،أم س ـي ـكــون األم ــر
م ـجــرد تــأجـيــل لــأزمــة ال ـقــائ ـمــة ،حيث
يستمر املشغل الحالي بتسيير املرفق
ال ـع ــام واس ـت ـي ـفــاء بـ ــدالت ال ـخ ــدم ــة من
املواطنني من دون أي مسوغ قانوني،
ً
ّ
وخصوصًا أن الــدولــة استعادت فعال
القطاع عــام  2013حــن انتهى عقد الـ
 BOTمع شركة فال؟

An opportunity to partner with the Middle East's premier gaming establishment, Casino du Liban,
in an online gaming venture is a real and exciting prospect.
Casino du Liban is seeking a company with a global footprint with an internationally respected
reputation to introduce and manage its online presence in all forms of gaming (casino/slots) and
sports betting. It is expected that as well as virtual gaming, live gaming will also be offered from
the studios of the company providing the platform.
The applicant would be required to demonstrate an extensive level of experience in the online
gaming arena with additional land based knowledge preferable. A proven track record in social
responsibility awareness and policy is a must and be running over 1000 gaming/gambling
worldwide.
Any applying company should already be producing their own revenues of not less than US$650
million (75% of the revenues should be from gambling and gaming activities) and be committed to
investing a minimum of US$15 million.

Offers should be submitted before 19th January, 2017
Please forward your offer to: Hamid Kraidy
Chairman – General Manager
Casino Du Liban: Maameltein – Keserouan
P.O.Box 550 – Jounieh- Lebanon

