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ملف

ّ
صغار المودعين األكثر تضررًا

ّ
المصارف تخفض سقف السحوبات النـقدية
زيادة رساميل
المصارف
عمليات
ال ت ــزال امل ـصــارف تستكمل
ّ
زيـ ـ ـ ــادة رس ــام ـي ـل ـه ــا مـ ــن خ ـ ــال ض ــخ
مـ ـق ــدم ــات نـ ـق ــدي ــة ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدوالر .بـعــض
املصارف أنجزت هذا األمر ،وبعضها
اآلخر ال يزال في طور إنجازه ،أما من
ّ
يتبي أنه لن يكون قادرًا على هذا األمر
فسيواجه مشاكل كبيرة .لكن توقعات
م ـصــادر مطلعة أن تـجـمــع امل ـصــارف
 1.7مليار دوالر من أصــل  1.9مليار
مطلوبة منها قبل نهاية السنة الجارية.
هــذه األم ــوال تـعـ ّـد «طــازجــة» وستمنح
امل ـصــارف فسحة قصيرة مــن الوقت
اإلضافي.

(هيثم الموسوي)

هل يلغي «المركزي» غرامات التأخير عن سداد القروض؟
ّ
مصرف لبنان يعتزم إصدار تعميم ينظم
تقول مصادر مطلعة إن
ّ
آليات التعامل مع القروض املتعثرة أو تلك التي توقف املستفيدون
منها عن تسديد أقساطها .وبحسب املصادر ،قد يلجأ مصرف
ّ
املتوجبة
لبنان إلى ّ إلغاء الغرامات اإلضافية
على املتخلفني عن السداد منذ ما بعد 17
تشرين األول ،وقد يتم تضمني التعميم
إعادة
املنتظر آليات أكثر مرونة في اتجاه
ً
جدولة القروض وتمديد مهل السداد ،فضال
عن تنظيم عمليات خفض الفوائد على
القروض التي ال تخضع فوائدها ملؤشر الـ
 BRRالصادر عن جمعية املصارف والذي
ينتظر أن يعكس تعميم مصرف لبنان األخير
القاضي بخفض الفوائد على الودائع ودفع
قيمة الفوائد على ودائع الدوالر مناصفة
بني الليرة والدوالر .يجب األخذ في االعتبار
أن هذه املناصفة هي التي دفعت ستاندر أند بورز إلى خفض
تصنيف ثالثة مصارف إلى مستوى «اإلفالس االنتقائي».

محمد وهبة
يومًا بعد يــوم ،تــزداد قساوة القيود
ال ـ ـتـ ــي تـ ـف ــرضـ ـه ــا املـ ـ ـص ـ ــارف ب ـش ـكــل
غـيــر قــانــونــي عـلــى عـمـلـيــات السحب
وال ـت ـحــويــل .فــالـتـحــويــل إل ــى ال ـخــارج
ممنوع بشكل شبه كــامــل باستثناء
تصنف في مستوى
عمليات خاصة
ّ
ال ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرورة الـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــوى أو الـ ـنـ ـف ــوذ
األقـ ـص ــى ،أمـ ــا ع ـم ـل ـيــات ال ـس ـحــب من
ّ
تسول
الحسابات فقد صــارت عملية
ـذل ــة .غــالـبـيــة امل ـص ــارف ع ـمــدت إلــى
مـ ّ
ت ـق ـل ـيــص سـ ـق ــوف ال ـس ـح ــب ال ـي ــوم ــي
واألس ـب ــوع ــي وال ـش ـه ــري املـخـصـصــة
لـ ـل ــزب ــائ ــن وال ـت ـم ـي ـي ــز بـ ــن أصـ ـح ــاب
الحسابات الكبيرة ،أي الــذيــن تفوق
ودائ ـع ـه ــم م ـل ـيــون دوالر ،وأص ـح ــاب
الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـص ـغ ـي ــرة الـ ــذيـ ــن ت ـقــل
ّ
ودائـ ـعـ ـه ــم ع ــن خ ـم ـســن ألـ ــف دوالر.
تفترض امل ـصــارف أن كـبــار املــودعــن
لديهم حــق فــي الحصول على أمــوال
ن ـق ــدي ــة أكـ ّـث ــر ،سـ ـ ــواء اح ـت ـف ـظ ــوا بـهــا
فــي خــزنــات مـنــازلـهــم أو أنـفـقــوهــا أو
استعملوها للمضاربة على الليرة
ّ
والتربح من فــرق سعر صــرف الليرة
مقابل الدوالر بني املصرف والصراف.
ال ــاف ــت أن املـ ـص ــارف األكـ ـب ــر حجمًا

بدأت تخفض سقوف السحب اليومي
بـنـســب أع ـلــى م ــن امل ـص ــارف األص ـغــر
ح ـ ـج ـ ـمـ ــا .ب ـ ـعـ ــض املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف خ ـفــض
سقف سحب الدوالر النقدي إلى 100
دوالر يوميًا ،وخفض سقف السحب
ال ـي ــوم ــي بــالـعـمـلــة امل ـح ـل ـيــة إل ــى 500
ألف ليرة يوميًا ،فيما هناك مصارف
ال تـ ــزال تـمـنــح ك ـبــار امل ــودع ــن 1000
يتعدى
دوالر يوميًا وضمن هامش ال
ّ
 5000دوالر أسبوعيًا .مصارف أخرى
ّ
قررت أال تصرف للزبائن أي شيكات،
سواء كانت بعملة الدوالر أو بالعملة
املحلية إال في حال أودعت في حساب
م ـجـ ّـمــد ل ـف ـتــرة تـ ـت ــراوح ب ــن  3أشـهــر
و 6أشهر .وغالبية املـصــارف ترفض
تحويل الودائع عند استحقاقها إلى
حـســابــات جــاريــة قــابـلــة للسحب في
أي وقـ ــت ،إال بـنـسـبــة  %10م ــن قيمة
الوديعة.
تشديد القيود على عمليات السحب
يأتي بهدف تجفيف السيولة النقدية
ب ــال ـل ـي ــرة مـ ــن أج ـ ــل ت ـخ ـف ـيــف ال ـط ـلــب
على ال ــدوالرات النقدية من املصارف
ال ـت ــي ب ــات ــت ت ـعــانــي ل ـل ـح ـصــول على
الـنـقــد األج ـن ـبــي م ــن ت ـ ّـج ــار الـعـمــات.
هـ ــؤالء ي ـفــرضــون ع ـلــى زبــائ ـن ـهــم من
املـ ـص ــارف ت ـســديــد ق ـي ـمــة ال ـ ـ ــدوالرات

النقدية املطلوب شحنها إلــى لبنان
ف ــي ح ـســابــات تــوضــع خـ ــارج لـبـنــان،
أي أن املـصــرف يستعمل ودائـعــه في
الـ ـخ ــارج ل ـيــدفــع ث ـمــن هـ ــذه ال ـع ـمــات
النقدية املطلوبة بـقـ ّـوة مــن الــزبــائــن،
فيما لم يعد لدى املصارف الكثير من
األموال في الخارج .يقدر املصرفيون
أن املـ ـص ــارف ل ـيــس لــدي ـهــا م ــا يكفي
لتغطية حاجات التحويل الخارجي
ـا وبـ ـ ـع ـ ــض ع ـم ـل ـي ــات
امل ـ ـق ـ ـيـ ــدة أصـ ـ ـ ـ ـ ً
االسـ ـتـ ـي ــراد ألكـ ـث ــر م ــن ش ـه ــر ش ـبــاط
املقبل.
رغـ ــم ذل ـ ــك ،ت ـب ـ ّـن أن ت ـ ّـج ــار ال ـع ـمــات
باعوا الدوالرات النقدية للمؤسسات
وال ـ ـشـ ــركـ ــات ب ـق ـي ـمــة تـ ـف ــوق قـيـمـتـهــا
الفعلية بنسبة  .%140كل دوالر نقدي
يعادل  %140من الدوالر الدفتري في
املـصــرف الـصــادر بحوالة داخلية أو
بشيك مصرفي.
هذا السلوك واملضاربة على ما يمكن
تسميته «ال ـ ــدوالر الـلـبـنــانــي» يــؤدي
تـلـقــائـيــا إل ــى امل ــزي ــد م ــن االن ـخ ـفــاض
في قيمة الليرة مقابل ال ــدوالر ،وهو
ي ـشـ ّـكــل ضـغـطــا ك ـب ـي ـرًا ع ـلــى عـمـلـيــات
اسـتـبــدال العملة املــدفــوعــة بهواجس
وق ـل ــق االن ـه ـي ــار أو اإلفـ ـ ــاس امل ــال ــي،
وخصوصًا أن خفض تصنيف لبنان

إلى درجة  CCمن قبل وكالة «فيتش»،
ثـ ــم خ ـف ــض ت ـص ـن ـيــف «بـ ـن ــك عـ ـ ــوده»
و«ب ـنــك م ـيــد» و«ب ـل ــوم ب ـنــك» مــن قبل
وكالة «ستاندر أند بورز» إلى درجة
«اإلف ــاس االنتقائي» ،انعكس مزيدًا
من القلق فيّ السوق وزاد الطلب على
الدوالر .وتبي أيضًا أن األزمات التي
تـتـعــرض لـهــا املـ ـص ــارف ،سـ ــواء على
صعيد املؤونات املطلوبة منها تجاه
الـتــوظـيـفــات ال ـس ـيــاديــة ،أو مــواجـهــة
النقص في سيولتها بالدوالر خارج
لبنانّ ...أدت إلــى زيــادة الضغط على
سـعــر ال ـصــرف ودفـعـتــه إل ــى مستوى
 2100ل ـي ــرة وس ـط ـيــا م ـقــابــل الـ ــدوالر
الواحد ،أي بارتفاع  %39مقارنة مع
السعر الوسطي املـحـ ّـدد مــن مصرف
لبنان بنحو  1507.5ليرات.
ورغ ـ ـ ـ ـ ــم أن م ـ ـص ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ت ـل ـق ــى
الطبعة األخيرة من الكميات بالليرة
الـلـبـنــانـيــة ال ـتــي طـلــب طـبــاعـتـهــا ،إال
أن امل ـ ـصـ ــارف ال تـ ـ ــزال ت ــواج ــه شـ ّـحــا
بــالـلـيــرات امل ـتــوافــرة لــديـهــا ،وال تــزال
تــواجــه طلبًا كبيرًا مــن الــزبــائــن على
س ـحــب ال ـل ـي ــرات أيـ ـض ــا .وج ـ ــود هــذه
الكميات بيد مصرف لبنان ليس له
أثر مباشر على سعر الصرف اليوم،
وخـصــوصــا فــي ظــل الـقـيــود الحالية
التي تمارسها املصارف على عمليات
ال ـس ـحــب وتـقـلـيــص ال ـس ـق ــوف ،إال أن
هـ ــذا األم ـ ــر س ـي ـشـ ّـكــل تـ ـط ـ ّـورًا خـطـيـرًا
فــي األشـهــر املقبلة ألنــه سيسهم في
التضخم بشكل واسع
زيادة معدالت
ّ
وس ـي ــؤدي إل ــى خـفــض قـيـمــة العملة
وقدرتها الشرائية .الرواتب واألجور
بالليرة اللبنانية باتت متآكلة بنسبة
كبيرة ،فيما الدولة ال ّ
تحرك ساكنًا.

غالبية المصارف
ترفض تحويل الودائع
عند استحقاقها إلى
حسابات جارية

مفاتيح الضغوط األميركية
والداخلية على الجيش
هيام القصيفي
ً
السيناريو األكثر تــداوال حيال مقاربة واشنطن للوضع
الداخلي ،هو أن الفريق األميركي الذي يتولى متابعة لبنان،
رسم خطة عمل استراتيجية ،تقضي بمزيد من الضغط
املالي واالقتصادي والعسكري ،لتعزيز الفصل بني حزب
الـلــه وحلفائه ـ ـ وفــي مقدمهم رئـيــس الجمهورية العماد
ميشال عــون والــوزيــر جـبــران باسيل ـ ـ وبــن خصومه.
ويتمحور هــذا السيناريو حــول رفــع مستوى الضغوط
املالية واالقتصادية ،وعدم السماح للجهات املالية الدولية
بتقديم أي مساعدة ،في مقابل تركيز على ضرورة القيام
باإلصالحات املطلوبة داخليًا ،وهو ما جرى التعبير عنه
في مؤتمر باريس ،والتصريحات األميركية .فيما يكثر
الكالم أميركيًا عن ربط االنهيار املالي في لبنان بسوريا
وان ـع ـكــاســه م ــزي ـدًا م ــن ت ــده ــور ال ــوض ــع الـ ـس ــوري املــالــي
واالجتماعي واألمني .وهذا يعطي فرصة لواشنطن ملزيد
من الضغط ،وخصوصًا في ضــوء انفالت األوضــاع في
لبنان والعراق في وقت واحد .ويتعزز هذا السيناريو في
اتجاه أمرين حساسني :العقوبات التي بدأتها واشنطن،
وت ـل ــوح ب ـهــا م ـنــذ ف ـتــرة غ ـيــر ق ـص ـيــرة ،وي ـج ــري الـحــديــث
تصاعديًا عن إمكان تشددها واقترابها من دوائر لبنانية
رفيعة؛ والضغط على الجيش اللبناني في محاولة لتقليص
ما يسميه نافذون في واشنطن بنفوذ حزب الله فيه.
الواقع أن الكالم عن عالقة الجيش بحزب الله ليس جديدًا
في األوساط األميركية الرسمية ،وفي مراكز استراتيجية
تـعـنــى ب ـه ــذه امل ـل ـف ــات ،وي ـع ــود ال ـحــديــث ع ـنــه لـيـتـكــرر مع
ك ــل ك ــام ع ــن م ـســاعــدات أمـيــركـيــة أو حـتــى ف ــي أحـســن
األحــوال عند احتدام أي ظــروف حساسة كالتي يمر بها
لبنان حاليًا .وقــد ظل الجيش ،الــى جانب مصرف لبنان
املحورين اللذين ّ
تعول عليهما واشنطن في تعاملها مع
الوضعني األمني واملالي ،وخصوصًا أنها ركزت جهدها
في السنوات األخيرة على تعاون حيوي مع الجيش في
موضوع اإلرهاب.
مــع ان ــدالع الـتـظــاهــرات وتــزامـنـهــا مــع إرب ــاك ــات املـصــارف
واالنهيار املالي ،فقد مصرف لبنان جزءًا من هذه الرعاية
بعدما نظر إليه على أنه مساهم مع املصارف في انهيار
الــوضــع النقدي والتسبب بخسائر املــودعــن .فــي مــوازاة
ذلك ،تعاملت الدوائر الدبلوماسية الغربية مع أداء الجيش
فــي األســابـيــع األول ــى بإيجابية ناجمة عــن عــدم تعرضه
ّ
للمتظاهرين ،وحثها له بضرورة عدم استخدام القوة في
فتح الطرق .في مقابل كالم عن اعتراض رئيس الجمهورية
والــوزيــر جبران باسيل وحــزب الله على أدائــه ،وال سيما
لجهة تمنعه عــن فتح الـطــرق بالقوة وتحميله مسؤولية
َ
بعض الثغر في التجمعات والتظاهرات .هذا األداء انقلب
ً
فــي األســابـيــع األخ ـيــرة بـعــد حــادثــة جــل الــديــب مـثــا ،ولــم

ينفع تبرير الجيش لتصرفات ضباط وعسكريني إفراديًا
بأن املشهد لم يصب ملصلحته ،بل إنه يمكن أن يكون قد
ساهم في تعزيز التخوف من تحوله أداة للسلطة في قمع
معارضيها.
مــع اسـتـقــالــة الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري وتسمية الــدكـتــور
حسان ديــاب لرئاسة الحكومة ،طرح وضع الجيش على
محك التساؤالت ،بعدما كانت التظاهرات قد أزاحت جانبًا
الـعــاقــة املـتــوتــرة بــن ق ـيــادة الـجـيــش ومــديــريــة املـخــابــرات
من جهة ،والقصر الجمهوري والتيار الوطني من الجهة
األخرى ،ورغبة رئيس التيار بتبديل في املوقعني ،وتسمية
خلف لقائد الجيش العماد جوزف عون أو على األقل ملدير
املخابرات العميد طوني منصور الذي تنتهي واليته بعد
سنة ،علمًا بــأن أوس ــاط التيار حملت فــي اآلون ــة األخيرة
أكثر مــن مــرة على أداء املـخــابــرات فــي طرابلس وبيروت

من المبالغة الكالم
عن انتقاد حزب الله ،كقيادة
مركزية ،ألداء الجيش

والطريق الساحلي في املنت والشوف .فهل يمكن للحكومة
الجديدة أن تبدأ أولــى مهماتها بــإحــداث تغيير على هذا
املستوى؟ وما هي نتائجه؟
فــي عــز األزم ــة الحكومية والـتـظــاهــرات ،تكثفت الــزيــارات
الدبلوماسية الغربية الــى الـيــرزة ،والتأكيد على استمرار
دعم الجيش أميركيًا ودوليًا .لم تبد هذه الدوائر امتعاضًا
م ــن إدارة ال ـج ـيــش الن ـت ـش ــاره وت ـصــرفــاتــه ع ـلــى األرض
بحسب املعلومات األمنية ،ألن ثمة تفهمًا لــواقــع األرض
والصعوبات التي يواجهها الجيش ألول مرة في تجربة لم
يألفها سابقًا .هذه اللقاءات عكست اهتمامًا متقدمًا بواقع
الجيش في أزمة مالية وأمنية وسياسية ّ
ترتد عليه حكمًا،
وتمحورت األسئلة حول كيفية تقديم املساعدة لتخفيف
األعباء.
في املقابل ،ال يقتنع أي فريق سياسي بــأن أداء الجيش
في هــذه املرحلة نابع من اعتبارات عسكرية حصرًا ،بل
إن هناك اعتبارات سياسية تتخطى واقع العمل العسكري
عـلــى األرض إل ــى ال ـكــام عــن خـلـفـيــات رئــاسـيــة وراءهـ ــا،
وال سيما بعد مالحظات متبادلة بــن الجيش والقصر
ْ
الجمهوري والتيار الوطني .وضـ ُـع األخـيــر الئحة أسماء

ضباط ليكونوا جاهزين لتحمل مسؤوليات جديدة لم يعد
َُ
كالمًا في الهواء .إضافة الى أن الحديث كثر عن مالحظات
أبــداهــا أيـضــا حــزب الـلــه عـلــى أداء املــؤسـســة ،يـقـتــرب من
حد أن الحزب سيوافق حتمًا على أي تغيير مقترح على
مستوى الجيش في الحكومة الجديدة.
لكن هذا كله في سلة واملعطيات الواقعية في سلة أخرى .في
هذه املرحلة الحساسة ،وفي ضوء الضغوط التي يتعرض
لها لبنان أميركيًا ودوليًا ،تكثر األسئلة عن دور الحكومة
الـجــديــدة ،وشكلها واالت ـجــاه ال ــذي تسلكه كحكومة لون
واحد ومواجهة أو حكومة حيادية لفترة انتقالية .إذا نالت
الحكومة الثقة ،فإن مهمتها األساسية التي أتت من أجلها
تحت ضغط الشارع ،هي محاربة الفساد ووقف التدهور
املالي ومعالجة أسباب االنهيار .فهل يمكن هذه الحكومة
ّ
أن تلجأ تحت أي حجة الى افتعال خضة في الجيش من
دون أي مبررات ،وتزيد من الضغوط الداخلية؟ إضافة الى
أن املنحى الحالي لألحداث من لغة طائفية ومذهبية يطرح
إشكاالت أخرى وتحديات أمام القوى السياسية واألمنية
ملــاحـقـتـهــا وتـطــويـقـهــا ب ــدل ال ــدخ ــول ف ــي لـعـبــة تصفية
حـســابــات .وقــد دلــت اإلش ـكــاالت فــي األي ــام األخ ـيــرة على
ضرورة تضافر الجهود السياسية واألمنية لسحب ذيول
هــذه اإلشـكــاالت .وهــذا يعني أن األولــويــات الحالية تتعلق
ّ
بلم الفتنة الداخلية وعدم التصعيد الداخلي .ثانيًا ،يعرف
حزب الله وكل القوى السياسية كيفية تعاطي الجيش مع
األميركيني الذين يقدمون مساعدات دائمة وجوهرية له،
واألميركيون أكــدوا أكثر من مرة ثقتهم بالقيادة الحالية
وبأدائها على األرض .فهل يمكن أن تقف أي حكومة حاليًا
في مواجهة مفتوحة وحادة الى مستوى طرح تغيير قائد
الجيش في هذه املرحلة الحساسة؟ أما االستعاضة من أي
فريق باملطالبة بتغيير مدير املخابرات ،فهذا قرار بيد قائد
الجيش وحده وهو أمر غير مطروح نهائيًا بالنسبة إليه،
ّ
«مهما كلف األمــر» .ثالثًا ،إن الجيش لم ينكر مرة واحدة
عالقته بحزب الله كقوة سياسية ،ومن املبالغة الكالم عن
انتقاد الحزب كقيادة مركزية ألداء الجيش ،وخصوصًا
في املرحلة األخيرة .الكالم مع حزب الله دوري ومتواصل،
وخصوصًا في كل ما يتعلق بالوضع الداخلي ،أسوة بكل
القوى السياسية .أما الكالم األميركي عن طلب املواجهة
مع حزب الله ،فهو أمر سبق أن سمعته القيادة األميركية
املعنية بــأن هــذا األمــر غير وارد ،ال سابقًا وال حاليًا وال
ً
مستقبال ،وهو أمر تكرر قوله في واشنطن وفي بيروت
مــرات عــدة .رابـعــا ،هناك انتظار جــدي ملعرفة اســم وزيــر
الــدفــاع فــي الـحـكــومــة ال ـجــديــدة .بـعــد الـتـجــربــة الــراهـنــة مع
وزير الدفاع الحالي ،صارت الحاجة ماسة أكثر الى تعبيد
َ
جناحي اليرزة .وهذا أمر
الطريق أمام عودة االستقرار بني
في عهدة رئيس الجمهورية.

األفران تقضم مزيدًا من الخبز :الربطة بـ 2500؟
ـا ع ـلــى قـ ــرار االلـ ـت ــزام بــالـسـعــر
ت ـحــايـ ً
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بــ 1500ليرة للكيلوغرام الواحد ،لجأ
بـعــض أص ـحــاب األفـ ــران إل ــى «بــدعــة»
ت ـت ـم ـ ّـث ــل ب ـت ـس ـل ـيــم امل ـ ـحـ ــال ال ـت ـج ــاري ــة
ّ
وال ـســوبــرمــاركــات رب ـطــات مــن الخبز
األبـ ـ ـي ـ ــض م ـ ــن الـ ـحـ ـجـ ـم ــن :ال ـص ـغ ـي ــر
( 370غ ــرام ــا) وال ــوس ــط ( 400غ ــرام)
بسعر  1000ل ـيــرة ،ب ــدل ربـطــة الخبز
(محددة
«العادية» ذات الحجم الكبير
ّ
وق ّلصت إلى  900غرام).
بألف غرام ُ
ب ــذل ــك ،فـ ــإن س ـعــر الـ ـ ـ ــ 1000غـ ــرام بــات
ّ
«ي ـ ـتـ ــراوح ب ــن  2500و 2800ل ـي ــرة»،
وف ــق نــائ ـبــة رئ ـيــس جـمـعـيــة «حـمــايــة
املستهلك» الدكتورة ندى نعمة التي
أش ــارت إل ــى تـلـ ّـقــي الجمعية شـكــاوى
ـوف ـ ــر رب ـ ـطـ ــة ال ـخ ـب ــز
ت ـت ـع ـل ــق ب ـ ـعـ ــدم ت ـ ـ ّ

العادية في محال السوبرماركت« ،ما
ّ
ربطتي
يجبر املستهلكني على شــراء
َ
خبز من الحجم املتوسط».
نـعـمــة لـفـتــت إل ــى أن الـطـحــن املــدعــوم
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــز األب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــض هـ ـ ـ ــو ن ـف ـس ــه
املستخدم فــي الــربـطــات األخ ــرى« ،ما
ُ
يـعـنــي أن أص ـحــاب األفـ ــران يخالفون
القانون ويجنون أرباحًا على حساب
املواطنني» ،و«هــذه املمارسات ليست
إال وسـ ـيـ ـل ــة ل ـ ـفـ ــرض ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــادة ع ـلــى
األسـعــار الـتــي كــانــوا قــد وع ــدوا بعدم
اللجوء إليها».
وق ــد تـقـ ّـدمــت الـجـمـعـيــة بـشـكــوى لــدى
ضد أصحاب األفران
وزارة االقتصاد ّ
التخاذ التدابير الــازمــة لضبط هذه
املخالفة القانونية.
(األخبار)

(مروان طحطح)

