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أنباء سورية أنباء لبنانية

أنباء مصرية

التحقيق األوروبي في امللف املالي يتواصل و«املرفأ» على اخلط
بيروت ـ عمر حبنجر

يوسف دياب - داود رمال

واصلت الوفود األوروبية 
حتقيقاتها في بيروت بامللفات 
املالية العائدة حلاكم مصرف 
لبنان رياض سالمة وشقيقه 
التي  رجا وشركة «فوري» 
ميلكها األخير، حيث جرى 
االستماع أمس إلى شاهدين 
همــا رئيس مجلــس إدارة 
بنك املوارد الوزير األسبق 
مروان خير الدين بحضور 
القانونــي احملامي  وكيلــه 
مالــك ارســالن، والنائــب 
السابق حلاكم مصرف لبنان 
أحمــد جشــي، وحضر عن 
اللبناني احملاميان  اجلانب 
العامان لدى محكمة التمييز 
القاضيان ميرنا كالس وعماد 
قبالن، اللذان أدارا اجللسة 
وتوليا طرح األســئلة على 

الشاهدين.
ولم تواجــه التحقيقات 
أي معوقــات قانونيــة أو 
لوجستية، وفق تعبير مصدر 
قضائي متابع ملسارها، الذي 
أكد لـ «األنباء» أن «القضاة 
األوروبيــني حصلــوا فــي 
جوالت التحقيق على مدى 
يومني على األجوبة املطلوبة، 
وأنهم طرحوا كل األســئلة 
رغم كثرتها وتشــعباتها». 
الفريــق  أن  إلــى  وأشــار 
األوروبي «مرتاح للتعاون 
اللبناني معه ومبا يســهل 

مهمته».
ويواجــه نــواب حاكــم 
الســابقني أســئلة  املركزي 
حول قرارات اتخذها املجلس 
املركــزي ملصرف لبنان في 
الســنوات املاضيــة، وقال 
املصدر القضائي إن «األسئلة 
املوجهة إلى مدراء املصارف 
وأصحابها حول احلسابات 
العائــدة لرجا ســالمة فيها 
والتحويالت التي حصلت إلى 

العدل، حيث اجتمع باحملامي 
القاضي  التمييــزي  العــام 
صبوح سليمان، الذي يتولى 
متابعــة التحقيقات كممثل 
عن النيابة العامة التمييزية.

وأفــاد مصــدر قضائــي 
معني مبلف املرفأ بأن «لقاء 
الوفد الفرنسي الذي يرأسه 
القاضي نيكــوال أوبيرتان، 
مــع القاضــي ســليمان دام 
ساعة ونصف الساعة، سأل 
خالله الفرنسيون عن مصير 
االستنابات التي وجهوها إلى 
القضاء اللبناني منذ أشهر 
ولم تصلهم أجوبة بشأنها».

ولفت إلى أن «تساؤالت 
الفرنســيني تقنية أكثر مما 

هي قضائية».
مــن جهته، أشــار األمني 
العام حلزب اهللا السيد حسن 
نصراهللا الى اننا «نتفهم قيام 
الدينية  بعض املرجعيــات 
بالضغط السياسي واالعالمي 
على القوى السياسية املمثلة 
فــي املجلــس النيابــي من 
اجل االســراع في انتخابات 
الرئاسة، لكن يجب االنتباه 

أشار نصراهللا الى ان «هناك 
نقاشا حول احلق حلكومة 
تصريف األعمال باالجتماع أو 
ال، هذا النقاش بدأ قبل الفراغ 
الرئيس  الرئاسي ومغادرة 
ميشــال عون لقصر بعبدا، 
وأدلى اخلبراء الدستوريون 
بآرائهم ومطالعاتهم، ونحن 
في حزب اهللا قناعتنا تقول 
إن من حق احلكومة االنعقاد 
ضمــن احلــدود الضيقــة 
ونحــن  واالســتثنائية، 
مضغوطون بقضايا الناس، 
فاملوضوع له عالقة بالقناعة 
واحساســنا  وبالضميــر 
باملسؤولية وحاجات الناس 
وكنا نعرف انه له تداعيات 

وقبلنا بها».
هذا وتنقعد اليوم األربعاء 
جلســة حلكومــة تصريف 
األعمال بدعوة من رئيسها 
جنيب ميقاتــي، والكهرباء 

أبرز بنودها.
وليــد  الطاقــة  وزيــر 
فيــاض أرســل كتابــا إلى 
رئاســة مجلــس الــوزراء 
ضمنه مراســيم عــدة بكل 
ما هو مطلوب منه لشــراء 
«الفيول»، احململ على متون 
أربع بواخر راســية قبالة 
اللبنانــي، منعا  الشــاطئ 
«لتكــرار املشــكلة وقطعا 
للطريق على ميقاتي بالدعوة 
لعقد جلسات حكومية بحجة 
الكهرباء»، وقد حملت هذه 
املراسيم تواقيع ستة وزراء 
محســوبني علــى الرئيس 
السابق ميشال عون، وهم 
ـ إضافة إلى فياض ـ وزير 
العدل هنري خوري، وزير 
اخلارجية عبداهللا بوحبيب، 
وزير الدفاع موريس سليم، 
وزير السياحة وليد نصار، 
وزير الشؤون االجتماعية 
هيكتــور احلجــار، ووزير 
املهجريــن عصــام شــرف 

الدين.

الى عدم التحريض الطائفي».
ولفــت نصــراهللا امس، 
خالل حفل توزيع اجلوائز 
على الفائزيــن في «جائزة 
العامليــة لألدب  ســليماني 
املقــاوم»، الى انــه «ال أحد 
لديه األكثرية لضمان الفوز 
من الــدورة األولى إليصال 
الشــخصية املناســبة التي 

يراها إلنقاذ لبنان».
ولفت الى ان «هناك من 
يتحدث عن مخطط إليجاد 
فراغ في املواقــع املارونية 
فــي الدولة، وأنــا أؤكد أنه 
ال نيــة لتخطيــط عند أحد 
وعلى ذمتي، ألن هذا الفراغ 
اذا استمر فســتفرغ مواقع 
غيرها من الطوائف». ورأى 
ان «فراغ املواقع طبيعي، ألنه 
ال رئيس جمهورية وحكومة 
تصريف أعمال ال تستطيع 
أن تعــني البدائــل، وال أحد 
ســعيد بالفراغ في البلد أو 
النزاع حول دستورية هذا 
العمــل أو ذاك أمام األزمات 

التي يعانيها لبنان».
وحول اجتماع احلكومة، 

«وقفة كرامة» بدعوة من حتالف «متحدون» وجمعية «صرخة املودعني» تزامنا مع التحقيق القضائي األوروبي (محمود الطويل)

حسابات عائدة له ولشقيقه 
رياض في اخلارج». 

وأشار إلى أن «استفسارات 
عديــدة تطــرح حــول دور 
شركة «فوري» التي ميلكها 
رجا سالمة، والتي مارست 
دور الوسيط في عملية بيع 
سندات اليوروبوند، ويشتبه 
بــأن املبالغ التــي تقاضتها 
كعمولة جرى حتويلها إلى 

املصارف األوروبية».
القضائي  وأكد املصــدر 
اللبناني أن «التحقيق يسير 
بالشــكل الصحيح وضمن 
التعاون القضائي ومبا يحفظ 
السيادة الوطنية». ورفض 
املصدر حتديد موعد اجلولة 
الثانية من التحقيقات، ولفت 
إلى أن «القضاة األوروبيني 
سيحددون اخلطوات املقبلة 
بعــد انتهاء جولة التحقيق 

األولى يوم اجلمعة».
في ســياق قضائي آخر، 
القضائــي  الوفــد  وصــل 
التحقيق  املولج  الفرنســي 
مبلــف انفجــار املرفــأ إلى 
بيــروت أمــس، وزار قصر 

السيسي وعبداهللا وعباس يؤكدون ضرورة احلفاظ على احلقوق الفلسطينية املشروعة
القاهرة ـ خديجة حمودة

عقــد الرئيــس عبدالفتــاح 
السيســي امس قمة ثالثية مع 
ملك األردن امللك عبداهللا الثاني 
الفلسطيني محمود  والرئيس 
عباس بقصر االحتادية لبحث 
تطورات القضية الفلسطينية 
في ضوء املستجدات الراهنة في 
األراضي الفلسطينية احملتلة، 
واألوضاع اإلقليمية والدولية 

املرتبطة بها.
وبحسب الصفحة الرسمية 
باســم  الرســمي  للمتحــدث 
رئاســة اجلمهوريــة املصرية 
على فيســبوك، التي نشــرت 
نــص البيــان اخلتامــي للقمة 
الثالثيــة، أكــد القــادة خــالل 
اجتماعهم ضرورة احلفاظ على 
احلقوق الفلسطينية املشروعة 
واســتمرار جهودهم املشتركة 
لتحقيق السالم الشامل والعادل 
والدائم على أساس حل الدولتني، 
الذي يجسد الدولة الفلسطينية 
املســتقلة وذات السيادة على 
خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧
الشــرقية،  القدس  وعاصمتها 
القانون الدولي وقرارات  وفق 
الشــرعية الدولية ذات الصلة 

ومبادرة السالم العربية.
وأكــد الرئيــس عبدالفتاح 

الدولتني، محذرين من خطورة 
استمرار غياب األفق السياسي 
وتداعيــات ذلــك علــى األمــن 

واالستقرار.
كما أكد الرئيس عبدالفتاح 
السيســي والرئيــس محمــود 
عباس علــى أهميــة الوصاية 
الهاشمية التاريخية على األماكن 
املقدسة اإلسالمية واملسيحية 
فــي القدس ودورها في حماية 
هذه املقدسات وهويتها العربية 

اإلسالمية واملسيحية.
وأكد القادة بحســب البيان 
علــى ضرورة توحيــد الصف 
الفلســطيني وإنهاء االنقسام، 

على مسؤولية املانحني الدوليني 
في جهود إعادة إعمار القطاع.

وشــدد القادة علــى أهمية 
اســتمرار املجتمــع الدولي في 
دعم وكالة األمم املتحدة إلغاثة 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
(األونروا)، وضــرورة توفير 
الــذي حتتاجه  املالــي  الدعــم 
لالستمرار في تقدمي اخلدمات 
احليوية لالجئني الفلسطينيني 
وفق تكليفها األممي، السيما في 
ظل الدور اإلنساني والتنموي 
املهــم الــذي تقوم بــه الوكالة 
لصالح أبناء الشعب الفلسطيني 

الشقيق.

الــذي يعد مصلحــة وضرورة 
للشــعب الفلسطيني الشقيق، 
ملا لذلك مــن تأثير على وحدة 
املوقف الفلســطيني وصالبته 
في الدفاع عــن قضيته، وعلى 
ضرورة اتخــاذ إجراءات جادة 
ومؤثــرة للتخفيــف مــن حدة 
األوضاع املعيشــية املتدهورة 
الفلســطيني  الشــعب  ألبنــاء 

الشقيق في قطاع غزة.
وأشاد امللك عبداهللا الثاني 
ابن احلسني والرئيس محمود 
عباس باجلهود املصرية املبذولة 
للحفاظ على التهدئة في القطاع 
وإعادة اإلعمار، مع التأكيد مجددا 

شددوا على ضرورة توّحد الصف وإنهاء االنقسام

(البتراء) الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل األردني امللك عبداهللا الثاني ابن احلسني والرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل القمة الثالثية  

السيسي وامللك عبداهللا الثاني 
ابــن احلســني دعمهمــا الكامل 
جلهــود الرئيس الفلســطيني 
محمــود عباس في هذا الظرف 
الدقيــق الذي متر بــه القضية 
الفلســطينية وســط حتديات 

إقليمية ودولية متزايدة.
وشــدد القادة على ضرورة 
توفير املجتمع الدولي احلماية 
الفلســطيني الشقيق  للشعب 
وحقوقــه املشــروعة وتكاتف 
اجلهــود إليجاد أفق سياســي 
حقيقي يعيد إطالق مفاوضات 
جــادة وفاعلــة حلــل القضية 
الفلســطينية على أساس حل 

بنك القاهرة يطرح شهادة ٢٥٪  سنويا

احلكومة: ال صحة الختفاء بعض السلع 
الغذائية األساسية من األسواق

القاهرة - هالة عمران

نفى املركــز اإلعالمي ملجلس 
الــوزراء املصري ما انتشــر من 
أخبار بشأن اختفاء بعض السلع 
الغذائية األساسية من األسواق. 
وأوضح املركز اإلعالمي - في بيان 
له امس- أنه قام بالتواصل مع 
وزارة التموين والتجارة الداخلية، 
والتي نفت تلك األخبار، مؤكدة 
أنه ال صحة الختفاء أي من السلع 
الغذائية األساسية من األسواق. 
وشددت على توافر جميع السلع 

الغذائية األساسية بشكل طبيعي، 
مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها 
يوميا بجميع األســواق واملنافذ 
التموينية واملجمعات االستهالكية 
بكل محافظات اجلمهورية، مشيرة 
إلى توافر مخزون اســتراتيجي 
آمن ومطمئن من مختلف السلع 
األساسية يكفي لعدة أشهر مقبلة، 
مع شــن حمالت تفتيش دورية 
على جميع األسواق، للتأكد من 
توافر الســلع األساسية، وكذلك 
التفتيش على املخازن في املناطق 

املختلفة.

القاهرة ـ ناهد إمام

طرح بنك القاهرة شهادة ادخار 
مرتفعة العائد بســعر فائدة ٢٥٪ 
تصرف سنويا، تزامنا مع اقتراب 
ســحب الشــهادة األعلى عائداً في 

البنك األهلي وبنك مصر.

وأعلن طــارق فايد رئيس بنك 
القاهرة ان البنك وفر شهادة ٢٥٪ 
جلميع العمالء بدءا من أمس، وميكن 
لراغبي االدخار بعائد ثابت ٢٢٫٥٪ 
يصرف شهريا و٢٥٪ يصرف سنويا، 
التوجه للبنك وشراء الشهادة بدءا 

من ١٠٠٠ جنيه ومضاعفاتها.

إيران توقف أملانيًا التقط صورًا ملنشأة نفطية.. ورئيسة 
املفوضية األوروبية تؤيد تصنيف احلرس الثوري «إرهابيًا»

عواصمـ  وكاالت: قالت رئيسة املفوضية األوروبية 
أورسوال فون دير الين امس إنها تؤيد إدراج احلرس 
الثوري اإليراني على قائمة املنظمات اإلرهابية للرد 
على «انتهاك» حقوق اإلنسان األساسية في ايران.
وأضافــت للصحافيــني علــى هامــش املنتــدى 
االقتصادي العاملي في منتجع دافوس السويسري 
«رد فعل النظام اإليراني فظيع ومروع وهم ينتهكون 

حقوق اإلنسان األساسية».
وأردفــت: «نتطلع بالفعل إلى جولة جديدة من 
العقوبــات وســأؤيد أيضا إدراج احلــرس الثوري 
(على قائمة املنظمات اإلرهابية). لقد سمعت العديد 

من الوزراء يطلبون ذلك وأعتقد أنهم على حق».
من جهة اخرى، أوقفت السلطات اإليرانية شخصا 
يحمل اجلنسية األملانية أثناء التقاطه صورا ملنشأة 

نفطية في جنوب غرب البالد، وفق ما أفادت صحيفة 
محلية امس.

وأوردت «جام جام» املرتبطة بالتلفزيون الرسمي 
على موقعها االلكتروني «مت توقيف مواطن أملاني 
وهو يلتقط صورا ملنشآت نفطية في مدينة أميديه».
وقالــت وزارة اخلارجية األملانيــة إنها «أخذت 
علمــا بتقارير صحافية إيرانية بهذا الشــأن»، وان 
ســفارتها في طهــران «تعمل حاليــا لإلضاءة على 
هذه القضية»، بحسب «فرانس برس». وفي سياق 
آخر، أعربت وزارة اخلارجية الفرنسية عن «قلقها 
البالغ» بشــأن الوضع الصحي لبرنار فيالن، وهو 
فرنســي إيرلنــدي موقوف في إيــران منذ أكتوبر، 
كما أعلنت الناطقة باسم الوزارة آن-كلير لوجندر 
مؤكــدة هويتــه. وقالت إن وضعــه الصحي «هش 

ويتطلب متابعة طبية مناسبة ال تتوافر في مكان 
احتجــازه»، مطالبة «باإلفراج عــن فيالن من دون 
تأخير». وأضافت فــي بيان «نؤكد أن برنار فيالن 
املواطن الفرنسي اإليرلندي، هو واحد من مواطنينا 
السبعة الذين حتتجزهم بشكل تعسفي السلطات 

اإليرانية».
في غضون ذلك، أفرجت إيران عن الطاهي البارز 
واملؤثر على إنستغرام نواب إبراهيمي الذي أوقف 
في وقت سابق من الشهر اجلاري في إطار حملتها 
القمعية على االحتجاجات في كل أنحاء البالد، كما 
أعلنت مجموعات حقوقية وداعمون. وأفادت «وكالة 
أنباء نشطاء حقوق اإلنسان» (هرانا) أيضا أنه مت 
االفراج عن إبراهيمي بكفالة، مضيفة أنه ليس هناك 

أي معلومات حول التهم املوجهة إليه.

البرد والصقيع يهددان حياة الفئات األضعف 
في مخيمات الشمال السوري

وكاالت: حذر فريق «منسقو استجابة 
ســورية»، من أن حياة األطفال والنساء 
والفئات األضعف في مخيمات شمال غرب 
ســورية خصوصا باتت مهددة بســبب 
الظروف املأســاوية التي يعيشونها في 
ظل انخفاض درجات احلرارة وتشــكل 

موجات البرد والصقيع.
وأضــاف الفريق أن أغلــب النازحني 
يعيشــون في مخيمــات ال تتوافر فيها 
متطلبات التدفئة إضافة إلى قدم اخليام 
وتدميــر العديــد منها نتيجــة العوامل 
اجلوية املختلفة، مما يزيد املخاوف من 
إصابة العديد من األطفال وكبار السن في 
املخيمات بنزالت البرد وظهور أعراض 
صدريــة وجلديــة عليهــم، إضافــة إلى 
مخاوف من تكرار حوادث الوفاة بسبب 
البرد الســيما األطفال نتيجة انخفاض 
احلرارة التي تقــارب الصفر وما دونه. 
وسبق أن حذر الفريق من أن ٣٥٪ فقط 
من سكان مخيمات الشمال حصلوا على 

مواد التدفئة.
وأدت الهطوالت املطرية التي تشهدها 

سورية عموما ومناطق الشمال الغربي 
خصوصــا منذ أيام، إلــى تضرر العديد 
من املخيمات وتدمير الكثير من اخليام 
بشكل كلي وتشريد العائالت التي تقطنها. 
وقالت منظمة الدفاع املدني املعروفة 
بـ«اخلوذ البيضاء»، إن أكثر من ٦ خيم 
تضــررت كليا وتشــردت العوائل التي 
تقطنهــا في مخيم بنــي خزاعة في بلدة 
كللي، وتســربت املياه إلى ١٥ خيمة في 
مخيم «صالح الدين» بقرية خربة اجلوز، 
وجتمعت مياه األمطار في محيط مخيم 
الياسني شمالي مدينة معرمتصرين، وفي 
عدة شوارع داخل بلدة بداما في ريف إدلب. 
وأضافت املنظمة أن فرقها عملت على 
فتح ممرات مائية وتسليك بعض القنوات 
لتصريــف مياه األمطــار، باإلضافة إلى 
جتريف الوحل املتشــكل عقب املطر من 
طريــق بلدة قاح بريف إدلب الشــمالي، 
ورفع ساتر ترابي مبحيط مخيم «أرض 
اجلمعية» في قرية برشــايا بريف حلب 
الشــرقي ملنع وصول ميــاه األمطار إلى 

املخيم.

أطفال سوريون يجمعون احلطب في مخيمات شمال غرب سورية

استقالة رئيس ڤيتنام ضمن حملة ملكافحة الفساد
عواصم ـ وكاالت: أعلن 
الرئيس الڤيتنامي جنوين 
شوان فوك، امس، استقالته 
عن منصبه، بعد أيام على 
انتشار شــائعات حتدثت 
عن إقالتــه قريبا في إطار 
حملة تطهير واسعة النطاق 
الفســاد. حيــث  ملكافحــة 
املركزية  اللجنــة  وافقــت 
للحزب احلاكم على السماح 
لنجوين بالتوقف عن العمل 
عضوا في املكتب السياسي 
واللجنة، ورئيسا لڤيتنام، 

ورئيسا ملجلس الدفاع واألمن الوطني للفترة 
٢٠٢١-٢٠٢٦، بناء على طلبه الشخصي.

 ونقلت صحيفة ڤيتنام «إكســبريس» 
احملليةـ  عن بيان صدر عن اجتماع استثنائي 
للجنة ـ القول: إن فوك كان زعيما رئيسيا 
للحزب وللدولة وكان موثوقا به، ومت تكليفه 

بالعديد من املناصب املهمة 
مــن قبل اللجنــة واملكتب 
السياسي، وكرئيس للوزراء 
خــالل الفترة ٢٠١٦-٢٠٢١، 
قاد فوك وأدار اجلهود في 
مكافحة جائحــة كورونا. 
وذكــر البيان أنه «مع ذلك 
كان  رئيســا،  وبصفتــه 
مسؤوال عن السماح لعدد 
من املســؤولني، مبن فيهم 
الــوزراء  نائبــان لرئيس 
وثالثــة وزراء، بارتــكاب 
انتهاكات تسببت في عواقب 
وخيمة، حيث استقال نائبان لرئيس الوزراء 
من منصبيهما، بينما يواجه وزيران والعديد 

من املسؤولني اآلخرين تهما جنائية».
وجاء في البيان أنه «ملا كان يدرك جيدا 
مسؤولياته جتاه احلزب والشعب، قدم فوك 

طلبا لالستقالة من مناصبه والتقاعد».

الرئيس الڤيتنامي جنوين شوان فوك


