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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

قرارات بيطار تشعل معركة قضائية.. وجنون الدوالر يشعل شوارع لبنان
بيروت - عمر حبنجر - يوسف دياب:

العدلي  إجراءات احملقــق 
البيطــار، عصفــت  طــارق 
باألوضــــــاع السياسيـــــة 
والقضائية، وبــــات الشغل 
الشــاغل لفريــق املمانعــة 
كبحها، عبر الطعن بقانونيتها، 
مبوازاة ردها من قبل النيابة 
التمييزية واعتبارها  العامة 
كأنها لم تكن، استباقا ألوائل 
فبرايــر حيث تبدأ جلســات 
االســتجواب، وفق روزنامة 

احملقق العدلي.
لكن القاضي البيطار يعتبر 
انه القابض على امللف، فيما 
يتمسك النائب العام التمييزي 
القاضي غسان عويدات باعتبار 
احملقق البيطار مكفوف اليد، 
وقــد تفاعل الوضــع وبدأت 
انعكاساته تظهر على اجلسم 
القضائي بــني موال للبيطار 

ومعارض.
واحتــــــدم «الكبـــــاش 
القضائــي» كما وصفه وزير 
العدل السابق إبراهيم جنار، 
أمس، حيث ادعى النائب العام 
عويدات علــى احملقق بيطار 
وقرر منعه من الســفر على 
خلفية التمرد علــى القضاء 
الســلطة، مشيرا  واغتصاب 
إلــى أن الهــدف مــن االدعاء 

البيطــار  طــارق  القاضــي 
الستئناف حتقيقه في االنفجار 
الذي وقــع عام ٢٠٢٠ وأودى 
بحياة أكثر من ٢٢٠ شخصا.

وقــد اعتبر وزيــر العدل 
جنــار «ان مــا يجــري علــى 
الصعيد القضائي خطير، ان 
يعينوا محققــا عدليا رديفا، 
هو بنظري ضد القانون، ألن 

وفي حديث ملوقع «األنباء» 
التقدمــي  للحــزب  التابــع 
االشتراكي، قال املدعي العام 
التمييزي السابق حامت  ماضي: 
«برأيي ان قرار البيطار غير 
قانوني، ورفض النيابة العامة 
التمييزيــة لقــرارات احملقق 
البيطــار، ســيترتب عليــه 
الطلب الى الضابطة العدلية 

وفــي تغريدة ذات معنى، 
اغتيــال  ومبناســبة ذكــرى 
النقيب في قوى األمن الداخلي 
وسام عيد، بتفجير استهدف 
ســيارته، قــال رئيس حزب 
القوات اللبنانية سمير جعجع: 
إمــا يعرقلون وإما يغتالون، 

واملجرم واحد.
وأمــام  ذلــك،  مبــوازاة 
عربــدة الــدوالر األميركي في 
ســوق بيروت السوداء، خرج 
املواطنــون الى الشــوارع في 
بيــروت وطرابلــس وصيــدا 
وصور، وجــرى إقفال الطرق 
باإلطارات املطاطية املشتعلة، 
وخصوصا أمام مصرف لبنان 
املركزي في شارع احلمراء في 
بيروت، وفوق جســر ســليم 
سالم وفي ساحة الشهداء غضبا 
واحتجاحا على جنون أسعار 
الغذائية،  احملروقات واملــواد 
واخلبز، وصــوال الى «الفاليه 
باركينغ»، واملخيف ان الدوالر 
جتــاوز الـ ٥٦ ألف ليرة أمس، 
ومعــه صفيحــة البنزين (٢٠

ليترا) التي تخطت املليون ليرة، 
لكن أصحاب محطات الوقود، 
أقفلــوا أبوابهم أمس، ورفعوا 
خراطيــم محطاتهــم حتســبا 
للمزيد من الصعود للدوالر، فهم 
يشترون احملروقات بالدوالر 
ويبيعونها بالليرة اللبنانية.

املهمة التي يضطلع بها احملقق 
العدلــي، لصيقة بشــخصه، 
وهو بخضم إجراءات موازية 
لإلجــراءات التــي اتبعت في 
تعيينه، يعني عليهم املرور 
مبجلس القضاء األعلى فوزير 
العدل فمجلس الوزراء، وسأل 
هل هذا األمر متاح اليوم؟ ال 

أعتقد.

عدم االلتزام بقراراته، وعدم 
تنفيــذ تبليغاتــه ألصحاب 
العالقة، األمر الذي ال يلزمهم 
باحلضور، إال إذا شاءوا ذلك. 
واحلــل، عند مجلس القضاء 
األعلى املنقســم ذاتيا بني مع 
وضــد، وجتــري محــاوالت 
دؤوبــة جلمع هــذا املجلس 
على أساس جدول أعمال مرن.

وقــال أبوعلي من جنوب 
لبنان وهو ميســك حفنة من 
النقد بالعملة احمللية  أوراق 
«١٦ ألفا كنت أجيب فيهم كيلو 
حلمــة آلكل أنا وأوالدي. هال 
وقية اللحمة حقها ١٠٠ ألف. 
خافــوا اهللا. أوالدنا جاعوا.. 

جعنا».
ومــزق رجل آخــر دوالرا 
أميركيا في الوقت الذي ألقى 
فيه متظاهرون احلجارة على 

مصرف لبنان.
وقال ســعيد الســويحي 
من جمعية صرخة املودعني 
التي نظمت االحتجاج: «يحس 
علــى دمــه حاكــم مصــرف 
لبنان ويوقف هذه التعاميم 
اجلائرة بحق املودعني.. اللي 
هي هيركات مقنع واللي هي 
بنفس الوقت سرقة ممنهجة 

ألموال املودعني».
النــواب  مجلــس  وفــي 
االعتصــام على حالــه، وقد 
أعلن املرشح الرئاسي ميشال 
معوض أمس ان فجر العدالة 
ســيبزغ مهمــا طــال الزمن. 
وعلى الصعيد الرئاسي أيضا 
استضافت بكركي، أمس رئيس 
التيار احلر جبران باســيل، 
وتستقبل اليوم رئيس تيار 
املردة سليمان فرجنية بدعوة 

البطريرك بشارة الراعي.

عويدات يفرج عن جميع املوقوفني في قضية املرفأ.. وقاضي التحقيق يرفض قرار استدعائه: ال يحق للنائب العام اتخاذ أي قرار في القضية

محتجون غاضبون يقطعون الطريق أمام مصرف لبنان باإلطارات املشتعلة احتجاجا على ارتفاع سعر الدوالر تزامنا مع اعتصام جمعية «صرخة املودعني»    (محمود الطويل)

درء الفتنــة وحماية القانون 
العدلية «بحســب  وحمايــة 

وكالة فرانس برس».
كما قــرر عويدات، اطالق 
ســراح كافــة املوقوفــني في 
قضية انفجــار مرفأ بيروت، 
بعد يومني على إعالن بيطار 
اســتئناف حتقيقاتــه، وأفاد 
مســؤول قضائــي «فرانــس 
برس» بأن عويدات استدعى 
بيطار للمثــول أمامه صباح 
اليــوم، إال أن «بيطار رفض 

املثول أمامه».
ونقلت وســائل اعالم عن 
قاضي التحقيق بانفجار مرفأ 
بيروت أن «جتاوب األمن مع 
قــرارات النائب العام انقالب 

على القانون». 
وإثــر رفضه االســتجابة 
لقــرار عويــدات اســتدعاءه 
للمثول امامه، قــال القاضي 
البيطار إنه «ال يحق للنائب 
العــام التمييزي أن يأخذ أي 
قرار بقضيــة مرفأ بيروت». 
وأضــاف في تصريــح لقناة 
«العربيــة»: «فقــط احملقــق 
العدلــي من يحق لــه إطالق 
سراح املوقوفني بقضية مرفأ 

بيروت».
ويشير قرار عويدات إلى 
تصاعــد معارضــة الطبقــة 
احلاكمــة في لبنــان جلهود 

قمة مصرية - هندية لتعظيم التعاون في مختلف املجاالت

تظاهرات حاشدة في بغداد احتجاجًا على هبوط قيمة الدينار

خديجة حمودة

أكـــد الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي، أن مصــر تتطلع 
إلى زيادة االستثمارات الهندية 
في مصــر مبختلف املجاالت، 
السيما في املنطقة االقتصادية 
لقناة السويس خاصة بعد ما 
ملسناه من عزم لدى الشركات 
الهندية العاملة في مصر، على 
مواصلــة تعزيــز تواجدهــا 
ومــا أبدتــه شــركات هندية 
متخصصة في مجاالت واعدة 
من اهتمام لضخ استثمارات 

في مصر.
وأوضح الرئيس السيسي 
الهند  أن زيارتــه جلمهورية 
جاءت تلبية للدعوة الكرمية 
التي تلقاها من رئيس الوزراء 
الهنــدي نارينــدرا مــودي، 
للمشاركة في االحتفال بذكرى 
يوم اجلمهورية والذي بدأ فيه 
العمل بدستور جمهورية الهند 
عــام ١٩٥٠. وتوجــه الرئيس 
السيســي - في كلمته خالل 
مؤمتــر صحافــي مــع مودي 
بالعاصمــة نيودلهــي امس، 
عقب توقيع عدد من االتفاقيات 
املشــتركة - بالشكر لرئيس 
الــوزراء الهنــدي علــى تلك 
املبــادرة املقــدرة وعلى كرم 
الضيافة وحســن االستقبال 
والــذي يعبــر بصــدق عــن 
العالقــات األخويــة املمتــدة 
واحلافلة بني بلدينا وشعبينا 

عواصم - وكاالت: تظاهر 
املئات بالقرب من مقر البنك 
املركــزي فــي بغــداد امــس 
لالحتجاج على هبوط قيمة 
الدينــار العراقي مؤخرا أمام 
الدوالر، والذي استتبع ارتفاعا 
في أسعار السلع االستهالكية 

املستوردة.
ولوح املئــات من مناطق 
مختلفة بالعراق بأعالم البالد 
ورفعوا الفتات تطالب بتدخل 
احلكومة إليقاف تراجع الدينار 
إلى نحــو ١٦٢٠ دينارا مقابل 
الدوالر هبوطا من ١٤٧٠ دينارا 

مقابل الدوالر في نوفمبر.
ووصفت وســائل اإلعالم 
التظاهرات بأنها «حاشدة»، 
مشيرة إلى أنها انطلقت وسط 

إجراءات أمنية مشددة.
كما ذكــرت أن املئات من 
محافظات الوسط واجلنوب 
شــاركوا فــي االحتجاجات. 
فيما طالب احملتجون اجلهات 
احلكوميــة بالتدخل العاجل 

الرئيــس السيســي «اتفقت 
رؤانــا على تعظيــم التعاون 
القائم في املجــاالت املختلفة 
واالنطالق نحو شــراكات في 
مجــاالت جديــدة مــن بينها 
التعــاون فــي مجــال الطاقة 
اجلديــدة واملتجــددة وإنتاج 
الهيدروجني األخضر، واتفقنا 
أيضــا على تعزيــز التعاون 
االســتراتيجي بيننا في عدة 
مجاالت أخرى وعلى رأســها 
العالــي  الزراعــة والتعليــم 
وصناعة الكيماويات واألسمدة 
واألدويــــة وتكنولوجيــــا 
املعلومـــــات واالتصـــــاالت 
واألمــن الســيبراني». وقال: 
«إن املباحثــات تناولت أيضا 

هبــوط قيمــة الدينــار ألننا 
نعانــي من ارتفاع األســعار 
في األسواق احمللية». وطلبت 
إحــدى الالفتــات املرفوعــة 
بوقف «سرقة» دول مجاورة 
للدوالرات من العراق، وذلك 

السيسي، خالل مشاركته في 
اجتماع موســع مع رؤســاء 
الهندية  الشــركات  كبريــات 
ورجال األعمال الهنود، حرص 
مصر علــى املزيد من تطوير 
عالقــات التعاون االقتصادي 
والتجــاري مــع الشــركات 
الهندية وتنمية االستثمارات 
املشتركة للمساهمة في دعم 
مســيرة التنمية االقتصادية 
فــي مصــر، وذلك فــي إطار 
من العمل املشــترك لتعظيم 
املصالح املتبادلة واالستغالل 
األمثل للفرص املتاحة، مشيدا 
بالتطــورات اإليجابيــة التي 
شهدتها العالقات االقتصادية 
والتجاريــة بني مصر والهند 

خالل الفترة املاضية.
مــن جانبــه، أكــد رئيس 
الوزراء الهندي أن التعاون مع 
مصر ازداد قوة خالل السنوات 
القليلة املاضية بفضل القيادة 
احلكيمة والناجحة للرئيس 
عبدالفتــاح السيســي. وقال 
املؤمتــر  خــالل   - مــودي 
الصحافــي إن التعــاون مــع 
مصر يزداد قوة خالل السنوات 
القليلة املاضية بفضل القيادة 
احلكيمة والناجحة للرئيس 
السيســي، مضيفــا ان الهند 
دعت مصر للحضور للمشاركة 
كضيف شرف في قمة مجموعة 
العشــرين التي تســتضيفها 
وتترأســها الهنــد للصداقــة 

اخلاصة بينها ومصر.

وقوع اشتباكات أو حدوث 
اعتقاالت.

على صعيد آخر، يتوجه 
رئيس الــوزراء العراقي إلى 
باريــس بدعوة رســمية من 
الرئيس الفرنســي إميانويل 
ماكرون، في زيــارة لتعزيز 
العالقات بني البلدين الصديقني 
يجري خاللها بحث التعاون 

في مجال الطاقة واألمن.
وقــال الســوداني، فــي 
تصريحات مكتوبــة لوكالة 
«فرانس برس»، إن احلكومة 
العراقية «ستســعى لتفعيل 
االتفاقات املبرمة بني البلدين 
خصوصا في قطاعات النقل 

والطاقة واالستثمار».
وأعرب السوداني عن أمله 
في إرساء األمن، قائال «نأمل 
أن يكــون هناك تعاون أمني 
بني البلدين والسيما في مجال 
التدريــب وتطويــر القدرات 
األمنيــة العراقية وكذلك في 

مجال شراء السالح».

السبل املثلى ملكافحة اإلرهاب 
والتصدي للفكر املتطرف، إذ 
لدينا وجهة نظر مشتركة في 
هذا الصدد، وهي أن التعاون 
معا سوف يعني على القضاء 
على العنف، ألن انتشار العنف 
واإلرهــاب والفكــر املتطرف 
ميثــل تهديــدا حقيقيا ليس 
فقــط لبلدينــا ولكــن لكافة 
الــدول حول العالــم». وتابع 
الرئيس السيسي أنه مت االتفاق 
علــى أهمية تعزيــز التعاون 
في املجال األمني وإعطاء قوة 
دفــع ملزيد من التنســيق في 
هذا املجال احليوي، مؤكدا أنه 
ال تنمية دون استقرار أمني.

إلــى ذلــك، أكــد الرئيس 

في إشارة إلى إيران.
وانتشــر العشــرات من 
أفراد شرطة مكافحة الشغب 
حول مبنــى البنك املركزي 
وفــي الشــوارع احمليطــة، 
لكــن لــم تــرد أنبــاء عــن 

السيسي يؤكد متانة العالقات التاريخية بني البلدين.. ومودي: التعاون مع مصر ازداد قوة بفضل قيادته احلكيمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل لقائه رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي

(أ.ف.پ) متظاهرون عراقيون يحتجون على انخفاض قيمة الدينار بالقرب من البنك املركزي في بغداد  

حيث نحتفل هذا العام مبرور 
٧٥ عاما على تدشينها.

وقال الرئيس السيسي إننا 
استعرضنا خالل املباحثات، 
مــا وصلت إليه العالقات بني 
البلدين في املجاالت التجارية 
واالستثمارية والدفاعية، حيث 
أكدنا مواصلــة العمل لزيادة 
حجم التبادل التجاري وتعظيم 
االستفادة املشتركة من القدرات 
واملزايا اإلنتاجية والتصديرية 
نســتجيب  كــي  للبلديــن 
االقتصاديــة  لألولويــات 
واالجتماعية للشعبني املصري 
والهنــدي، واإلجــراءات التي 
تتخذهــا احلكومــة لتحفيز 
االستثمار اخلارجي. وأوضح 

للحد من هذا االرتفاع. وقال 
أســعد خضير، وهــو عامل 
قدم من مدينة النجف جنوب 
البالد للمشاركة في االحتجاج، 
«مطالبنــا واضحة: يجب أن 
تتدخــل احلكومــة إليقــاف 

«املصرف املركزي» السوري يوجه بتسهيل 
فتح احلسابات اجلديدة وتنشيط املجمدة

عضو مجلس شعب متهم 
بتهريب املازوت وإهدار ٣٠٠ ألف ليتر

وكاالت: أصــدر مصرف ســورية املركزي 
تعميمــا وجه مبوجبه كل املصــارف العاملة 
التخاذ اإلجراءات الالزمة لتبسيط عملية فتح 
احلسابات اجلديدة أو تفعيل احلسابات اجلامدة 
بالسرعة املمكنة وتعديل السياسات واإلجراءات 

املعتمدة لديها وفقا لذلك.
ووفقا لبيان من املصرف املركزي نشــره 
على قناته عبر التلغرام فإن هذا التعميم يأتي 
«لتسهيل اإلجراءات أمام املواطنني وزيادة فرص 
النفاد املالي ونشر الوعي حول أهمية التعامل 

مع القنوات املصرفية».

وكان املصــرف ذكر أمس األول، أنه يتابع 
املتغيرات االقتصادية في ســورية واخلارج. 
وقال انه بناء على مراجعات مستمرة للسياسة 
النقدية، والدراسات التحليلية التي يجريها، 
إضافــة إلــى التواصل املســتمر مــع مختلف 
الفعاليات االقتصادية لالطالع على مشكالتها 
ومقترحاتها، سيتم اتخاذ مجموعة من القرارات 
يعلن عنها تباعا فــي الفترة القادمة، لضمان 
استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، وتشجيع 
اإلنتاج، وتســهيل توافر الســلع في الســوق 

احمللية، وانسيابية عمليات التصدير.

وكاالت: فــي خضم أزمة وقود خانقة تدفع 
املواطنني للبحث عن أي مادة للتدفئة مع شح 
مادة املازوت، انشغل الرأي العام السوري بقضية 

عضو مجلس شعب متهم بتهريب املازوت.
وقــال موقع صحيفــة «الوطــن» إن وزير 
العدل أحمد الســيد وجه في الســابع عشر من 
الشهر اجلاري كتابا إلى رئيس مجلس الشعب 
حمودة الصباغ يطلب فيه منه اإلذن في املالحقة 
القضائية بحق عضو مجلس الشعب (ف. ع) 
بتهم تهريب مادة املازوت وتســبب بهدر كمية 
٣٠٠ ألــف ليتر مازوت في أراض زراعية تهربا 

من مالحقة اجلمارك.
وقالت مصادر في مجلس الشــعب إنه من 
املرجح أن ينظر مكتب املجلس اليوم في كتاب 
وزير العدل ويســتدعي عضو مجلس الشعب 
املتهم لالســتماع إلى أقواله، وبناء عليه تتخذ 
اإلجراءات القانونية والتشريعية املناسبة بحقه.

وبينت املصادر أنه بعد االستماع إلى أقوال 
عضو مجلس الشعب من قبل املكتب، فإنه سيتم 
إرســال أقواله إلى جلنة الشــؤون التشريعية 
والدستورية في املجلس لدراسة امللف املرسل 
من دون أن يبدي املكتب رأيه في القضية بل يتم 
االكتفاء بإرســال أقواله ودفوعاته إلى اللجنة، 
موضحة أنها تدرس امللف إلعطاء املبرر برفع 
احلصانة في القضية املنظورة بالقضاء بحقه 

من عدمه.
وأوضحت أنه في حــال وافق املجلس 
علــى رفع احلصانة، فإنه يتم إعالم وزير 
العدل مبوافقة املجلس بأنه ال يرى مانعا 
من محاكمة عضو مجلس الشعب في اجلرم 
املتهم به، مؤكدة أنه في حال صدر حكم بحقه 
فإن عضوية مجلس الشــعب تسقط عنه 
بحكم أنه فقد شرطا من شروط العضوية، 

وهو أال يكون محكوما بحكم جزائي.

أملانيا ُتقرر تسليم أوكرانيا دبابات «ليوبارد».. 
وروسيا تهدد بـ «تدميرها مثل سواها»

عواصم ـ وكاالت: هددت موسكو بتدمير 
دبابات «ليوبارد-٢» التي اعطت املانيا الضوء 
األخضر بتسليمها ألوكرانيا لتعزيز قدرتها 
القتالية ضد روسيا، فيما رحبت الدول الغربية 

بهذا القرار.
وأعلــن الكرملني امس أنه في حال قامت 
الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة 
فإن تلك اآلليات ســتدمر في ساحة املعركة، 
وقال املتحدث باسم الكرملني دميتري بيسكوف 
للصحافيني «من الناحية التكنولوجية، اخلطة 
فاشــلة. إن ذلك مبالغة في تقدير اإلمكانات 
التي ستضاف للجيش األوكراني». وأضاف 
«هذه الدبابات ســتحترق مثل ســواها. إنها 

باهظة الثمن فحسب».
كما أعرب بيسكوف عن أسفه بأنه بسبب 
السياسات الغربية، يعد «الوضع في أوروبا 
والعالم متوترا للغاية بالفعل». وأضاف أنه 
ال توجد حاليا أي احتماالت حلل ديبلوماسي 

للصراع.
 جــاء ذلــك بعدمــا أعلن املتحدث باســم 
احلكومة األملانية شــتيفان هيبشترايت في 
بيان امس. إن القرار جاء «نتيجة املشاورات 

املكثفــة التي جرت مع الشــركاء األوروبيني 
والدوليني األقرب ألملانيا».

واشــار البيان إلى أن «الهدف هو إنشاء 
بسرعة كتيبتني من الدبابات مجهزتني بدبابات 

(ليوبارد-٢) من أجل أوكرانيا».
وأوضح املتحدث «لهذا الغرض، ستوفر 
أملانيا بداية مجموعة مكونة من ١٤ دبابة من 
طــراز (ليوبارد ٢A٦) مــن مخزون اجليش 
األملاني». وطراز ٢A٦ هو منوذج أكثر حداثة 
وأفضل من ٢A٤ الذي تنوي إرســاله بشكل 
خــاص پولندا وفنلندا. ميدانيا، أقر اجليش 
األوكراني باالنسحاب من سوليدار في شرق 
البــالد بعــد إعالن موســكو قبل أســبوعني 
االســتيالء عليها. وأعلن املتحدث العسكري 
في شــرق اوكرانيا سيرغي تشــيريفاتي لـ 
«فرانس برس»: «بعد معارك صعبة ألشهر، 
انســحبت القــوات األوكرانيــة مــن املدينة 
إلى مواقــع مجهزة»، رافضــا حتديد تاريخ 
االنسحاب. وأكد تشــيريفاتي أن االنسحاب 
من سوليدار «كان منظما ولم تتعرض قواتنا 
ألي حصار أو أســر مهــم»، نافيا أي «فرار» 

لعسكريني أوكرانيني.


