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وزير املالية: التيسيرات اجلديدة الستيراد 
سيارات املصريني باخلارج دخلت حيز التنفيذ

القاهرة - ناهد إمام

أكد وزيــر املالية د.محمد 
معيط، أن التيسيرات اجلديدة 
الستيراد سيارات املصريني 
باخلارج، التــي وافق عليها 
الــوزراء مؤخــرا،  مجلــس 
دخلت حيز التنفيذ وســيتم 
إدراج التعديالت اإللكترونية 
اخلاصة بذلك في «األبلكيشن» 
فــي موعد أقصــاه اخلميس 
املقبل، موضحا أنه مت إلغاء 
شــرط إيداع املبلــغ الواجب 
ســداده قبل التحويل بثالثة 
أشهر على األقل ليتم االكتفاء 
بتقدمي كشــف حساب بنكي 
عن الســتة أشــهر الســابقة 
على تاريخ التحويل، مبينا 
فيه حركات اإليداع والسحب 
والتحويل، وكذلك إلغاء شرط 
التصديــق علــى مســتندات 
اإلقامــة وكشــف احلســاب 
البنكــي وشــهادة بيانــات 
السيارة لدى وزارة اخلارجية 

عدد «الكماليات»، وعلى ضوء 
ذلك سيتم نشر اجلداول في 
«األبلكيشن» مبا يحدد قيمة 
املبلغ النقدي املستحق الذي 
سيحول من اخلارج لصالح 

وزارة املالية.
وقــال رئيــس مصلحــة 
اجلمــارك الشــحات غتوري 
إنــه مت التوافق مــع نقابات 
التخليص اجلمركي  وشعب 
علــى تقديــر مقابــل خدمــة 
التخليص اجلمركي لسيارات 
املصريني باخلارج بحيث ال 
تتجــاوز ثالثــة آالف جنيه، 
ومت حتديد مكاتب التخليص 
الراغبــة في إنهاء  اجلمركي 
إجراءات التخليص عن هذه 
الســيارات وســتتم إتاحتها 
خالل أيام على «األبلكيشن».
وأفــاد بأنــه «إضافة إلى 
إتاحة التطبيق اخلاص للشراء 
من الوكالء التجاريني املوجود 
لهم سيارات باملناطق احلرة 
في مصر، التي تخضع لنفس 

اإلجــراءات والقواعد املقررة 
الســتيراد ســيارة من دولة 
اإلقامــة حيث توفــر املنصة 
إمكانية اختيار  اإللكترونية 
إحدى املناطــق احلرة داخل 
مصر كجهة وارد، على أن يتم 
حتويل املبلغ النقدي املستحق 
لسيارات املناطق احلرة.. من 
اخلارج، بافتراض أن الشحن 

من دولة اإلقامة».
وأضــاف أنه مت تشــكيل 
غرفــة عمليات تضم مديري 
جمــرك الســيارات مبختلف 
املنافذ اجلمركية مبا يضمن 
سرعة اإلفراج اجلمركي حيث 
الفوري  يختصون بالتدخل 
لتذليــل أي عقبات، موضحا 
أنه سيتم نشر أسماء أعضاء 
العمليــات باملنصــة  غرفــة 
اإللكترونيــة «األبلكيشــن» 
فــي موعد أقصــاه اخلميس 
املقبل، مبا ميكــن املصريني 
باخلارج من التواصل معهم 

متى اقتضت الضرورة.

وزير املالية د.محمد معيط

من خالل السفارات والبعثات 
الديبلوماسية باخلارج.

وأضاف الوزير - في بيان 
امس - أنه متت إعادة تقييم 
السيارات وفقا لفئات متدرجة 
«األساســية، واملتوســطة، 
والعالية»، مبا يعنى إضافة 
فئات جديدة بناء على طلب 
املصريني باخلارج، ذات قيمة 
جمركية وضريبية أقل بحسب 

أنباء سورية أنباء لبنانية
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طيب!!!

أنياب «املركزي»
هل كان ال بد من انتظار «توجيه» رأس 
الدولة حملافظ البنك املركزي حسن عبداهللا 
بإنهاء مشكلة الدوالر خالل شهرين حتى 
ر» البنك املركزي عن أنيابه ويُفعِّل  «يُكشِّ
أدواته للدفاع عن «اجلنيه» املسكني الذي 

ال يعرف من يضربه.. وال متى؟!
«مت إيقاف التعامل على جميع احلسابات 
اإللكترونية اخلاصة  البنكية واحملافــظ 
بكم. برجاء التوجه ملبنى اجلهاز املركزي 
للمحاسبات، مبنى األموال العامة بصالح 
سالم مبوعد أقصاه ١٥ يناير ٢٠٢٣ منعاً 

للمساءلة القانونية».
كان هــذا نص رســالة مرســلة من 
(E.Gov) مصــر إلى الهواتــف احملمولة 
ملئات من «صبيان» املضاربني على أسعار 
الدوالر، ومساعدي عصابات االستيالء على 
حتويالت العاملني في اخلليج عن طريق 
إغرائهم بتحويــل أموالهم خارج النظام 
املصرفي، ومــــن خالل تسليم األموال 

لـ «صبيان» املعلم في دول اخلليج على 
أن يقوم «صبيان» آخرون موجودون في 
مصر بإيداع ما يعادل هذه األموال باجلنيه 
املصري في حســابات العمالء املصرفية 
سواء باإليداع املباشر أو عن طريق احملافظ 
اإللكترونية (فودافون كاش كمثال) وحتى 
بتســليمها نقداً إلى ذويهم في منازلهم، 
وبأســعار تفوق كثيراً األسعار الرسمية 

املعلنة للعمالت األجنبية.
بدأت «احلــرب» املنظمة على اجلنيه 
املصري من «جماعة الشــر» التي يتكالب 
بعض أعضائها في دول اخلليج مسعورين 
ملنع وصول حتويالت العاملني في اخلارج 
إلى قنوات التحويل الشــرعية، وحرمان 
االقتصاد املصري من أحد أهم روافد العملة 
الصعبة، واستخدموا الطريقة السابق شرحها 
لالستئثار بالتحويالت ومنعها من الوصول 
لالقتصاد املصري، ثم تبعهم عشرات من 
«صغار» التجار واملضاربني الذين تضخمت 

ثرواتهم مع الوقت، األمر الذي أغرى املزيد 
بتقليدهم حتى خرج األمر عن السيطرة.

ومع تفاقم أزمة «شح» الدوالر كان ال 
بد أن ُحتكم الدولة قبضتها على عمليات 
املتاجرة بالعمالت األجنبية، واالســتيالء 
على حتويالت العاملني في اخلارج بعيداً 
عن اإلطار القانوني والشرعي وهو البنوك 

وشركات الصرافة.
وكانت البداية إلقاء القبض على نحو 
٤٠٠ شــخص ممن حققوا مكاسب غير 
شرعية من االجتار بالعملة والتالعب بأسعار 
الصرف ومصادرة حوالي ٢٢ مليون جنيه 

و٣ ماليني دوالر من أموالهم.
سياسة العصا واللجوء إلى الشدة قد 
تكون مفيدة أحياناً، ولكن هذا فقط جزء 
من احلل، وأدعــو اهللا أن ينجح محافظ 
«املركزي» فــي حتقيق «توجيه» الرئيس 
بإنهاء أزمة الدوالر خالل شهرين، وحفظ 

اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

يوم «دوالري» طويل صعودًا وهبوطًا.. والترقب السياسي مستمر
بيروت - عمر حبنجر 

يوم «دوالري» طويل عاشه 
اللبنانيــون أمــس مــع العملة 
اخلضــراء صعــودا وهبوطــا، 
وبعيــدا عن السياســة وأهلها. 
فقد نام الناس على دوالر يساوي 
٤٧ ألف ليرة، واستيقظوا على 

هبوطه إلى ٤٣ ألفا!
أســباب االرتفــاع متعددة، 
وأهمهــا ان لبنــان يســتورد 
اللبناني  حلساب االقتصادين، 
الدوالرات  والسوري، وتهريب 
والبضائع املستوردة بالدوالر، 
جار على قدم وساق، من الدوالر 
«الكاش» إلى املســتوردات من 
النفط ومشــتقاته، إضافة الى 
الكبار،  مضاربــات الصيارفــة 
املرتبطــني مبافيــات مصرفية 
والذيــن حتــدى بعضهم حاكم 
مصــرف لبنان رياض ســالمة 
بأن يضرب بعصاه السحرية، 
فضرب وكان الهبوط الســريع 

للدوالر.
وكان ثمــة مــن يراهن على 
الســياح  أو  أرتــال املغتربــني 
القادمني مبناسبة امليالد ونهاية 
العام، ولكن عبثا، فقد اســتمر 
الدوالر باالقتراب مــــن سقـف 

الـ ٥٠ ألف ليرة.
وفجأة قرر املصرف املركزي 
التدخل رافعا سعر الدوالر على 
منصــة «صيرفة» مــن ٣٢ إلى 
٣٨ ألــف ليرة، مــرة واحدة مما 
أدى إلــى تدافع حملــة الدوالر 
إلــى التخلــص منــه، حتســبا 
النهيار سعره، وترافق ذلك مع 
التحظير على الشركات العاملة 

وميكن لألفراد واملؤسسات ودون 
حــدود باألرقام ان يتقدموا من 
جميع املصارف اللبنانية لتمرير 
هذه العمليات، وذلك حتى إشعار 

آخر. 
وعن مصير الدوالر األسود 
بعد قرار «املركزي» قال اخلبير 
االقتصــادي محمود جباعي إن 
خطوة املصرف «أمر متوقع وكنا 
بانتظاره، إال أنه لعدة أســباب 
مرتبطة مبوضــوع املضاربات 
والطلب من مصرف لبنان بأن 
يؤمــن الــدوالر علــى صيرفة 
للكهرباء والرواتب ارتفع سعر 
الصــرف بنســبة عاليــة ومن 
ثم أثــرت عمليــة التهريب إلى 
سورية». وتابع جباعي: «القرار 
ســيؤدي إلــى انخفاض ســعر 
صرف الدوالر بالسوق السوداء 
إلــى حــدود ٣٨ و٣٩ ألف ليرة، 
وهو قريب جدا من سعر منصة 

كثيــر ومتنيات أكثــر. فرئيس 
احلكومة جنيب ميقاتي، أمامه 
اهتمامــان: انتخــاب رئيــس 
جمهورية، وترتيب اجتماعات 
ملجلس الوزراء لتمرير امللفات 
امللحة، ورئيس احلزب التقدمي 
االشــتراكي وليــد جنبــالط، 
مــع انتخــاب رئيــس تتطلبه 
املرحلة، وتتقبله غالبية القوى 
السياسية، ورئيس التيار احلر 
يوســع دائرة اتصاالته موحيا 
بأنــه ان لــم يكن رئيســا، فهو 
احد صانعي الرؤساء، وسليمان 
فرجنية يعرف انه مرشح حزب 
اهللا والرئيــس نبيــه بري، أما 
رئيس القوات اللبنانية سمير 
جعجع فمســتمر علــى خياره 
مبيشــال معــوض، حتــى اآلن 
متفردا برفض التالقي مع جبران 

باسيل.
وبعد اإلشــارات املصحوبة 
بانقطاع التواصل مع حزب اهللا 
وقول باسيل لقناة «أل بي سي» 
ان «تفاهم مارمخايل على احملك، 
وذلك بسبب القيام باتفاق وعدم 
حتقق نتائجه»، نفى مســؤول 
االرتباط في احلزب وفيق صفا 
القطيعة بني احلزب والتيار، وأكد 
على استمرار التواصل، بدليل 
اتصــال صفا نفســه بالرئيس 
ميشــال عون وبباسيل معايدا 
بامليالد باسم األمني العام للحزب 

السيد حسن نصر اهللا.
وفــي اإلطار نفســه، زار 
ميقاتي رئيس مجلس النواب 
نبيــه بــري معايــدا، وعلى 
الهامش جرى تداول األوضاع 

العامة كما قال ميقاتي.

صيرفة طاملا أنه لن يكون هناك 
حاجة ألحد أن يشتري الدوالر 

من السوق».
سياسيا، املبادرات اخلارجية 
علــى الوعد، بعــد عطلة رأس 
اللقــاء  الســنة، قياســا علــى 
الباريســي الــذي يعمــل عليه 
الرئيــس الفرنســي إميانويــل 
ماكرون، والذي يضم الى الفريق 
الفرنسي، فريقا أميركيا وآخر 
عربيا، يضاف إلى ذلك، الزيارات 
من اخلارج، وفي مقدمتها زيارة 
وزير اخلارجية اإلسبانية اليوم 
والتي تنــدرج في إطار معايدة 
القوة اإلسبانية العاملة ضمن 
اليونيفيل، ومن ثم وزير الدفاع 

الفرنسي، في اإلطار عينه.
أمــا علــى صعيــد الداخــل 
فالتحركات الظاهرة أو املستترة، 
والتي كان لولبها رئيس التيار 
احلر جبران باسيل، فهناك كالم 

رفع «املركزي» دوالر «صيرفة» فهبط الدوالر األسود إلى ٤٣ ألف ليرة.. وباسيل: «تفاهم مارمخايل» على احملك.. وصفا: ال قطيعة

(محمود الطويل) رئيس مجلس النواب نبيه بري مستقبال في عني التينة رئيس احلكومة جنيب ميقاتي  

حلســاب املركزي بالتوقف عن 
شراء الدوالر، وكانت احلصيلة 
انخفاض ســعره بعــد الظهر، 
لكن مع حتسب من قبل حاملي 
الدوالر، الرتفاعه مجددا اليوم 

اخلميس.
وقــد أصدر البنــك املركزي 
بيانــا أكد فيه ان ارتفاع ســعر 
صرف الدوالر خالل فترة األعياد 
بنحــو ٢٠٠٠ ليرة في الســوق 
الســوداء، نــاجت عــن عمليات 
الــدوالر  مضاربــة وتهريــب 
خارج احلدود، مشــيرا الى ان 
هذا االرتفاع سبب تضخما في 
األســواق. وقد قرر املصرف ما 

يلي:
أوال: رفع سعر صيرفة ليصل 

إلى ٣٨٠٠٠ ليرة.
ثانيا: يشتري مصرف لبنان 
كل الليــرات اللبنانيــة ويبيع 
الدوالر على سعر ٣٨ ألف ليرة، 

إسرائيل تعلن إفشال نصب صواريخ إيرانية 
ٍ في سورية وتشكيل «حزب اهللا» ثان

دمشق تسمح للطائرات الروسية 
املدنية باملرور عبر أجوائها وتنتظر الرد

بوتني يحظر النفط على دول تفرض سقفًا سعريًا

وكاالت: أكــد رئيــس األركان جيش 
االحتالل اإلســرائيلي أفيــف كوخافي، 
أن إســرائيل عطلــت تأســيس «حزب 
اهللا» بنســخة سورية، وأفشلت نصب 
مئات صواريخ «أرض- أرض» إيرانية 
وعشرات اآلالف من مقاتلي امليليشيات 

الشيعية في سورية.
وأضاف كوخافــي خالل كلمة ألقاها 
في معهد أبحاث األمن القومي أمس، أن 
العمل ضد إيران أصبح ميتد في جميع 
أنحاء الشــرق األوســط، وفق ما نقلته 

صحيفة «معاريف» اإلسرائيلية.
املسؤول اإلسرائيلي أشار أيضا إلى 
الزيارة التي كان مقررا أن يجريها الرئيس 
اإليراني إبراهيم رئيســي إلى ســورية 
أمــس ومت تأجيلها، معتبرا أن «كل هذا 

ال يحدث من تلقاء نفسه».
كمــا دعــا للنظر إلــى إيــران برؤية 
شمولية تتجاوز القطاع اجلغرافي حلدود 
«الدولة املسماة إيران»، فإلى جانب القدرة 

النوويـة العسكريـــة، هنــاك تصديـــر 
لـ «الثورة» ونشاط املبعوثني واجليوش 
في الشرق وأفريقيا وغيرهما، إلى جانب 
إرسال القوات العسكرية والتأسيس من 

خالل البنى التحتية والقدرات.
كوخافي شــدد فــي كلمتــه على أن 
مستوى االستعداد اإلسرائيلي للتحرك 
ضد إيران حتســن بشــكل كبيــر، وأن 
اجليش اإلسرائيلي سيكون جاهزا لصد 

املشروع النووي، وفق قوله.
وفي ٢٠ من يناير احلالي، اســتهدف 
ســالح اجلو اإلســرائيلي بـ «رشــقات 
صاروخية» مواقع في محيط العاصمة 
السورية (دمشق) ما تسبب في إصابة 
عسكريني، وفق ما نقلته الوكالة السورية 
الرسمية لألنباء (سانا)، في حني حتدث 
مركز «أملا» اإلسرائيلي لألبحاث، عن أن 
الطيران اإلســرائيلي أغــار على مواقع 
داخل مطار دمشق الدولي بهدف اعتراض 

رحلة جوية إيرانية.

الســورية  الســلطات  وكاالت: منحــت 
موافقتها على مرور الطائرات الروسية املدنية 
عبر أجوائها، عقب فرض األردن قيودا على 
استخدام شركات الطيران الروسية ملجاله 
اجلوي، بحسب ما نقلت وسائل اعالم سورية.

ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية 
عن مدير عام الطيران املدني السوري باسم 
منصور، قوله: «تقدمت هيئة الطيران املدني 
الروســية بطلب إلى الســلطات الســورية 
للسماح لطائرات روسية بعبور أجوائها»، 
مشــيرا إلى أن احلكومة السورية أصدرت 

إذنا باملوافقة على األمر فورا. وأضاف: «لقد 
طلبت سورية من روسيا تزويدها بجدول 
الرحــالت لتزويدها مبمرات جوية ممكنة، 
وفــي الوقــت احلالي نحن ننتظــر ردا من 
اجلانب الروسي»، مؤكدا أن سورية قادرة 
على ضمان املرور اآلمن للطائرات الروسية 

عبر أجوائها.
وأكــد املســؤول الســوري أن طائــرات 
اخلطــوط اجلويــة القبرصيــة والعراقية 
واللبنانية واألردنية تطير في الوقت احلالي 

عبر سورية إلى لبنان واألردن.

عواصم - وكاالت: وقع الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني مرسوما رئاسيا، بشأن التدابير 
اخلاصة على خلفية فرض عدد من الدول سقف 
أسعار للنفط الروسي، يحظر مبوجبه توريد 

النفط واملنتجات البترولية من روسيا.
ووفقــا للمرســوم، يحظر توريــد النفط 
واملنتجات النفطية من روســيا ألولئك الذين 

يفرضون سقفا سعريا في العقود.
وســيدخل احلظر املفــروض على توريد 
النفط واملنتجات البترولية من روســيا حيز 
التنفيذ اعتبارا من ١ فبراير ٢٠٢٣، وسيكون 
قرار إجراءات الرد على فرض ســقف ألسعار 

النفط ساري املفعول حتى ١ يوليو ٢٠٢٣.
وأشــار املرسوم الذي نشــر امس، إلى أن 
هــذه التدابير تتخذ «فيما يتعلق باإلجراءات 
غيــر الودية واملخالفة للقانــون الدولي التي 
تتخذهــا الواليات املتحدة والــدول األجنبية 
واملنظمــات الدولية املرتبطــة بها» ومن أجل 

حماية املصالح الوطنية لروسيا االحتادية.
وبحسب مرسوم الرئيس الروسي، يحظر 
توريد النفط واملنتجات البترولية من روسيا 
للدول التي تفرض سقفا سعريا في العقود، 
كما يحظر توريد النفط للمشــترين األجانب 

إذا كان العقد يستخدم آلية سقف األسعار.
كما يجوز للرئيس الروسي فالدميير بوتني، 
منــح إذن خــاص لتوريد النفــط واملنتجات 
البترولية الروسية إلى البلدان التي فرضت 

سقفا لألسعار على أساس قرار خاص منه.
إلــى ذلك، اتهم وزير اخلارجية الروســي 
ســيرغي الڤــروڤ امــس الواليــات املتحدة 
بالتخطيط الغتيال الرئيس الروسي فالدميير 
بوتني. وقال إن تصريحات مسؤولني أميركيني 
من وزارة الدفاع األميركية «الپنتاغون» حول 
توجيه «ضربة قطع الرأس» إلى الكرملني، هي 
في الواقع تهديد بالتصفية اجلسدية لرئيس 

الدولة الروسية.
وحــذر، فيمــا نقلــت عنه وكالــة «تاس» 
الروســية، من أنه «إذا قام شخص ما برعاية 
مثل هذه األفكار فعليه أن يفكر مليا في العواقب 

احملتملة ملثل هذه اخلطط».
كذلك ذكر الڤروڤ مبا صدر من مسؤولني 
غربيني وتصرفاتهم وإشــاراتهم إلى مواجهة 
نوويــة، مضيفا: «يبدو أنهم تخلوا متاما عن 
اللباقة، فمن الواضح أن ليز تراس (رئيســة 
وزراء بريطانيا السابقة) أعلنت خالل املناظرة 
التي ســبقت االنتخابات أنها مســتعدة متاما 

إلصدار أمر بتوجيه ضربة نووية».
وأشــار وزيــر اخلارجيــة الروســي إلى 
االستفزازات التي يرتكبها النظام في أوكرانيا، 
قائال: «فضال عن االســتفزازات اخلارجة عن 
املنطق لنظام كييڤ». ووجه الڤروڤ هجوما 
قاسيا، قائال إن كييڤ والغرب يسعيان لتدمير 
بالده وإن على أوكرانيا تلبية مطالب موسكو 

وإال فسيفرضها اجليش الروسي.

الڤروڤ يتهم أميركا بالسعي الغتيال الرئيس الروسي الصرب يتحدون الغرب وينصبون املزيد من احلواجز 
وكوسوڤو  تتريث وتنتظر قوات حفظ السالم

عواصم - وكاالت: تصاعدت 
وتيــرة العنــف بــني صربيــا 
وكوســوڤو مــا ينــذر باندالع 
حرب وشيكة بني البلدين حيث 
أقام محتجون صرب في مدينة 
ميتروفيتشــا املنقسمة عرقيا 
شمال كوسوڤو حواجز جديدة 
على الطرق، فيما أعلنت صربيا 
وضع جيشــها في حالة تأهب 

قصوى.
وادعــى الرئيــس الصربي 
أن  فوتشــيتش،  ألكســندر 
بريشتينا تســتعد «ملهاجمة» 
صرب كوســوفو شمال البالد 
وإزالــة العديــد مــن احلواجز 
بالقــوة التي بــدأ الصرب في 
وضعها قبل ايام احتجاجا على 
اعتقال رجل شرطة سابق من 

صرب كوسوفو.
وقالت وزارة الدفاع الصربية 
فــي بيان، ان فوتشــيتش أمر 
بوضع قوات اجليش والشرطة 
على أهبة االســتعداد ردا على 
األحداث األخيرة فــي املنطقة 
واعتقادها أن كوسوڤو تستعد 

بــدوره، قال وزيــر الدفاع 
الصربي ميلوس فوسيفيتش 
فــي بيــان، إن «رئيس صربيا 
أمر اجليش الصربي بأن يكون 
على أعلى مستوى من التأهب 
القتالــي، أي علــى مســتوى 
اجلاهزيــة الســتخدام القــوة 

امس املزيد من حواجز الطرق 
شــمال كوســوفو فــي حتــد 
للمطالب الدولية بإزالة احلواجز 

التي وضعت في وقت سابق.
فــي املقابل، قالــت حكومة 
كوســوڤو في بيــان «ال ميكن 
الدخول في حوار  لكوســوفو 
مع العصابات اإلجرامية، ويجب 
عودة حركة املرور الى طبيعتها. 
لن نسمح بوجود حواجز على 

أي طريق».
وفــي ردها على طلب إزالة 
احلواجــز، قالــت احلكومة إن 
قــوات الشــرطة قــادرة علــى 
التدخل ومســتعدة لــه لكنها 
تنتظر قوات حفظ السالم التي 
يقودها حلف شــمال األطلسي 
في كوسوڤو التي تلعب دورا 

محايدا.
وأكد وزير داخلية كوسوڤو 
هالل سفيكال، أن دورية ملهمة 
حفــظ الســالم في كوســوڤو 
«كفور» التي تعمل حتت قيادة 
حلف شمال األطلسي تعرضت 

لهجوم مسلح.

املســلحة». من جهتهــا، قالت 
وزارة الداخليــة الصربية، إن 
«كل الوحــدات» التابعة لقوى 
األمن الداخلي «ستوضع على 
الفور حتت إمرة رئيس األركان 

العامة». 
في غضون ذلك أقام الصرب 

(أ.ف.پ) شاحنات صربية تغلق طريقاً في قرية روداري بالقرب من بلدة زفيكان  

ملهاجمة الصرب وإزالة احلواجز 
بالقوة.

وأضافت الوزارة ان رئيس 
اجلمهوريــة أمر بزيــادة عدد 
العسكريني الصرب املنتشرين 
على طــول احلدود مــن ١٥٠٠
عسكري حاليا إلى خمسة آالف.


