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بلينكن حول الحتجاجات في اإ�صرائيل: الإ�صالحات تتطلب »توافقا« 
 نيامى-)أ ف ب(: قال وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن إن أي إصالحات كبيرة تتطلب »توافقا«، وذلك 
فيما تشهد إسرائيل احتجاجات منددة بمشروع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعديل النظام القضائي للحد من 
إنه  بلينكن  قال  الخميس  يوم  فرانس برس في ساعة متأخرة  وكالة  وفي حديث مع  العليا.  المحكمة  صالحيات 
فيما لن تنحاز الواليات المتحدة إلى أي طرف بشأن تفاصيل المقترحات »في ديموقراطية إسرائيل النابضة جدا« 
فإن التوصل إلى »توافق هو أفضل سبيل للمضي قدما«.   وأضاف في المقابلة التي أجريت في النيجر »نعرف من 
خبرتنا كديموقراطية إنه عند النظر في إجراء تغييرات كبيرة - إصالحات كبرى - في القوانين والمؤسسات، فإن 
التوافق ربما هو المسألة األهم«. واعتبر أن التوافق أساسي في »ضمان الحصول على شيء ال يكون مقبوال فحسب 
إنما يدوم«. قدمت حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة مشروع إصالحات تتيح للمشرعين إلغاء أحكام المحكمة 
الشارع احتجاجا على اإلصالح وحذر  إلى  المتظاهرين  العليا بأغلبية بسيطة من األصــوات. ونزل عشرات آالف 

الرئيس إسحق هرتسوغ من مخاطر »حرب أهلية«. 

تعل�ن  الديمقراطي�ة  �ص�وريا  ق�وات 

مقت�ل ت�ص�عة م�ن عنا�صره�ا بتحط�م 

مروحيتي�ن ف�ي ك�رد�صت��ان ال��عراق 
 القامشلي-)أ ف ب(: أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أمس 
الجمعة مقتل تسعة من عناصرها، بينهم قيادي رفيع يرأس جهاز 
وحدات مكافحة اإلرهاب، جراء تحطم مروحيتين أثناء توجههما 
إلى إقليم كردستان في العراق المجاور. وقالت القوات المدعومة 
من واشنطن والتي تسيطر على مساحات واسعة في شمال وشمال 
الحوامتين سقطتا مساء األربعاء بينما  إن  بيان  شرق سوريا في 
لظروف  »نتيجة  السليمانية  مدينة  إلــى  المجموعة  تقالن  كانتا 
الطقس السيء« ما أدى الى »استشهاد تسعة من مقاتلينا بقيادة 

قائد قوات مكافحة اإلرهاب شرفان كوباني«. 
الدولة  الــذي خاضت وحــداتــه مــعــارك ضــد تنظيم   وكــوبــانــي 
اإلســالمــيــة وتــمــكــنــت مــن طــــرده مــن مــســاحــات واســعــة فــي شمال 
الديمقراطية  سوريا  قــوات  قائد  عم  ابــن  هو  سوريا  شــرق  وشمال 
الــذي  اإلقليم  سلطات  إعـــالن  غـــداة  البيان  وجـــاء  عــبــدي.  مظلوم 
يحظى بحكم ذاتي في العراق تحطم طائرة مروحية واحدة فقط 
التواصل مع  وقــال مسؤول  األقــل.  ركابها على  ومقتل خمسة من 
اإلعالم األجنبي في حكومة إقليم كردستان الوك غفوري لفرانس 
المسؤولين  قبل  من  قائمًا  يــزال  ال  »التحقيق  إن  الخميس  بــرس 

األمنيين لتحديد لمن تعود المروحية وأسباب الحادث«. 
ــزب الــعــمــال  ــم عــنــاصــر فـــي حــ ــح أن بــعــض الــقــتــلــى »هــ ــ وأوضــ
الكردستاني، وفق التحقيق األولي«. لكن مصدرًا في حزب العمال 
الكردستاني، الذي تصّنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بـ»اإلرهابي«، 
قال إن حزبه »يحقق« في الموضوع، من دون أن يؤكد أو ينفي انتماء 
القتلى إلى المجموعة. وبحسب بيان قوات سوريا الديمقراطية، 
أجل  مــن  كردستان  إقليم  إلــى  طريقها  فــي  كانت  المجموعة  فــإن 
»مكافحة  جهود  إطــار  فــي  والعسكرية«،  األمنية  الخبرات  »تــبــادل 

خاليا« تنظيم الدولة اإلسالمية. 

مو�صكو ت�صنف متطوعين رو�صا يقاتلون 

اإلى جانب اأوكرانيا على اأنهم »اإرهابيون« 
تصنيف  الخميس  أمــس  موسكو  أعلنت  ب(:  ف  )أ  موسكو-   
يقاتلون  روســا  متطوعين  تضم  التي  روسيا«  »فيلق حرية  منظمة 
إلى جانب أوكرانيا على أنها جماعة »إرهابية«، وفق ما ذكرت وكاالت 
روسيا  في  المنظمة  أنشطة  التصنيف  هذا  ويحظر  روسية.  أنباء 
شديدة  لعقوبات  التعرض  لخطر  ومناصريها  أفــرادهــا  ويــعــّرض 
تصل إلى السجن المؤبد. وقال مكتب المدعي العام الروسي في 
بيان على تطبيق تلغرام إن المحكمة العليا أصدرت هذا التصنيف 

بناء على طلبه. 
األســس  »تــقــويــض  إلـــى  تسعى  المنظمة  إن  الــبــيــان  ــاف  وأضــ  
الدستورية لروسيا واالنقالب على السلطة في البالد، بما في ذلك 
مع  روسيا«  حرية  »فيلق  وتأسس  إرهابية«.  أعمال  شن  طريق  عن 
بدء الغزو الروسي ألوكرانيا، وهو يضّم متطوعين دوليين يقاتلون 
عبارتي  تحمل  قبضة  يمثل  وشعاره  األوكراني  الجيش  جانب  إلى 

»روسيا و»حرية«. 
وخالل مقابلة في يناير، قال المتحدث باسم المنظمة الذي 
إن  بــرس،  فرانس  وكالة  لمراسلي  »قيصر«  اســم  نفسه  على  يطلق 
أن  وأضـــاف  ــروس.  الــ المتطوعين  مــن  عـــدة«  »مــئــات  يضم  الفيلق 
تشهد  الــتــي  بــاخــمــوت  مدينة  فــي  يــحــاربــون  الفيلق  مــن  مقاتلين 

معارك ضارية منذ أشهر. 

اإلغ�اء المئ�ات م�ن رح�الت الطي�ران 

باألمانيا و�صط موجة اإ�صرابات جديدة 
بألمانيا  أربعة مطارات  أدت إضرابات في  )رويترز(:   –  برلين 
إلــغــاء المئات مــن رحــالت الطيران أمــس الجمعة فــي أحــدث  إلــى 
موجة من التحركات العمالية التي يشهدها هذا القطاع وتسببت 
الماضية.  القليلة  الشهور  خــالل  السفر  لحركة  اضــطــرابــات  فــي 
ودعـــت نقابة فــيــردي أفـــراد االمـــن وعــمــال الــمــنــاولــة االرضــيــة في 
الى  وبــادن-بــادن  وشتوتجارت  وكولونيا/بون  دوســلــدورف  مــطــارات 

االضراب احتجاجا على االجور وظروف العمل. 
 144 الــغــاء  فــي  تسبب  االضـــراب  أن  كولونيا/بون  وذكــر مطار   
رحــلــة طــيــران. وأعــلــن مــطــار دوســـلـــدورف فــي وقــت ســابــق مــن هذا 
االسبوع أنه يعمل وفقا »لجدول رحالت مخفض بشكل كبير« وكان 
من المجدول في االصل اقالع وهبوط 368 طائرة أمس الجمعة. 
وقـــال مــطــار شتوتجارت فــي بــيــان انــه »لــن يــكــون بــاإلمــكــان تنفيذ 
فــيــردي«، طالبا من  اضــراب  اليوم بسبب  أو هبوط  اقــالع  عمليات 
وبريمن  برلين  مطارات  وألغت  المطار.  الــى  التوجه  عــدم  الركاب 
التجارية  الرحالت  وهامبورج في وقت سابق من هذا االسبوع كل 
السفر  حــركــة  تعافي  تسبب  بعدما  تــأتــي  الــتــي  االضــرابــات  بسبب 
بعد جائحة كورونا في تأجيج مشاكل العمالة فضال عن مطالبة 

الموظفين بزيادة االجور في ظل ارتفاع التضخم. 

مقت�ل 11 طف�ال ف�ي انفج�ار مخلفات 

ال�ص�ودان  جن�وب  دول�ة  ف�ي  ذخي�رة 
 جوبا - )أ ف ب(: لقي 11 طفال حتفهم في انفجار مخلفات 
الـــســـودان، على مــا أعلنت أمــس الجمعة  ذخــيــرة فــي دولـــة جــنــوب 
تمزقها  التي  الــدولــة  فــي  المتحدة  األمــم  بعثة  باسم  المتحدثة 
بوالية  نائية  قرية  في  الخميس  يــوم  الحادث  ووقــع  عنف.  أعمال 
ــغــــزال، إلــــى شــمــال غــــرب الــعــاصــمــة جـــوبـــا، حسبما  غــــرب بــحــر الــ
للبعثة األممية  التابعة  توم إلذاعة ميرايا  ليندا  المتحدثة  قالت 
)يونيميس(. وأضافت توم: »لقي 11 طفال حتفهم وال يزال طفل 

يتلقى العالج الطبي«. 
وأوضـــحـــت أن »حــجــم هـــذه الــمــأســاة هــائــل، تــعــازيــنــا لــعــائــالت 
الضحايا«.   وغرقت دولة جنوب السودان في حرب مدنية طاحنة 
في 2013، بعد عامين على نيلها االستقالل عن السودان. واستمر 
يتفق  أن  قبل  ألف مدني   400 بقرابة  وأودى  النزاع خمس سنوات 
الزعيمان المتحاربان سلفا كير وريك مشار على إلقاء السالح. وال 
تزال األلغام والذخائر غير المنفجرة تنتشر في مناطق واسعة من 
هذا البلد، ما يمثل تهديدا آخر لألهالي الذين ال يزالون يرزحون 

تحت وطأة أعمال عنف مسلحة وكوارث طبيعية وجوع. 
مــخــلــفــات متفجرة  تتسبب  ــام  عـ »كـــل  الــعــالــم  مــســتــوى  وعــلــى 
للحروب وقذائف غير منفجرة وقنابل يدوية وعبوات وسواها والتي 
المدنيين«،  من  كبير  عــدد  إصابة  أو  مقتل  في  صــراعــات  تخلفها 

بحسب اللجنة الدولية للصليب األحمر. 

أعـــدمـــت  الـــــــوكـــــــاالت:   – بـــــاريـــــس 
السلطات اإليرانية أمس إيرانيا كرديًا 
تــعــتــبــره مــنــظــمــات حــقــوقــيــة »ســجــيــنــًا 
محظور  حزب  إلى  النتمائه  سياسيًا« 
في إيران، بحسب ما أعلنت منظمتان 

مدافعتان عن حقوق اإلنسان. 
االنــســان  »حــقــوق  وقــالــت منظمتا 
تتخذان  اللتان  و»هــنــكــاو«،  ــران«  إيـ فــي 
الدين  إن محيي  مــقــرًا،  الــنــرويــج  مــن 
ُأعــدم فجر أمس في سجن  ابراهيمي 

أورميه في شمال غرب إيران. 
ــال آخــريــن  كــمــا ُأعـــــِدم خــمــســة رجــ
صـــبـــاحـــًا فــــي الـــســـجـــن نــفــســه بــتــهــمــة 
تــهــريــب مـــخـــدرات، بــحــســب الــمــصــادر 

نفسها. 
ــى أن عــائــلــة  وأشــــــارت »هـــنـــكـــاو« إلــ
ابراهيمي ُأبلغت أواًل بنقله إلى سجن 
آخر بعد تعليق عقوبته، قبل أن تتلقى 

اتصاال يدعوها الى تسّلم جثته. 
وُأديــــــن إبــراهــيــمــي النــتــمــائــه الــى 
الحزب الديمقراطي الكردي اإليراني، 

في  محظورة  مسّلحة  مجموعة  وهــو 
الــبــالد حــاربــت مــن اجـــل إقــامــة حكم 
ذاتــــــي فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــي يــقــطــنــهــا 

األكراد في إيران. 
ــذه الـــتـــهـــم،  ــ ــفــــى إبـــراهـــيـــمـــي هــ ونــ
مشيرًا إلى أنه عمل كـ»مهرّب« لبضائع 
قادمة من العراق، بحسب المنظمتين 
ــتــــاه  ــيــــن وصــــفــ ــتــ ــلــ الـــحـــقـــوقـــيـــتـــيـــن الــ
القبض  وألقي  السياسي«.  بـ»السجين 
أن  قبل   2017 عــام  في  ابراهيمي  على 
ُيحكم عليه باإلعدام في العام التالي. 
وتحدثت منظمة »حقوق اإلنسان 
فــي إيـــــران« عــن تــظــاهــرة حــصــلــت في 
وقت متأخر يوم الخميس أمام سجن 
إبراهيمي  أقرباء  َعلم  بعدما  »أورميه« 

أن عملية إعدامه أصبحت »وشيكة«. 
من جهة أخرى، أعدم سجين آخر 
ــاد  ــرم آبـ ــوم الــخــمــيــس فـــي ســجــن خــ يــ
شرطي،  قتل  بتهمة  ــران،  إيــ غــرب  فــي 
ــة األنــــبــــاء  ــ ــالـ ــ ــا أفـــــــــادت وكـ ــ بـــحـــســـب مـ

اإليرانية الرسمية »إرنا«. 

باستخدام  طهران  نشطاء  ويّتهم 
تــحــركــات  لــقــمــع  أداة  عــقــوبــة اإلعـــــدام 
احتجاجية أعقبت وفاة الشابة أميني 
من  توقيفها  من  أيــام  بعد  عاما(   22(

جانب شرطة األخالق في طهران. 
أربــعــة أشخاص  اآلن  وأعـــدم حتى 
ــم بـــاالحـــتـــجـــاجـــات، فــيــمــا  ــهـ ــاطـ ــبـ الرتـ
في  اإلنــســان  حــقــوق  »منظمة  أعــلــنــت 
بداية  إعــدام 144 شخصًا منذ  إيــران« 

العام الحالي. 
محمود  المنظمة  مــديــر  ووصـــف 
أمــيــري مــقــّدم األشـــخـــاص الــذيــن تم 
إعدامهم بـ»ضحايا آلة إعدام الحكومة 
الناس  ترهيب  إلــى  فقط  تهدف  التي 

ووضع حّد لالحتجاجات«. 
ونــــــّددت مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة 
في  مـــرّوع  بـ»تصعيد  أمــس  )أمنستي( 
تــطــبــيــق عــقــوبــة اإلعــــــدام« فـــي إيــــران، 
تستهدف  اإلعـــدامـــات  أن  الــى  مشيرة 
بشكل خاص األشخاص المنتمين إلى 

األقليات اإلثنية الكردية والبلوشية. 

منظمات حقوقية: منظمات اإيران اأعدمت »�صجينا �صيا�صيا« كرديا

}  محيي الدين إبراهيمي الكردي الذي أعدمته السلطات اإليرانية. )رويترز(

وزير  �صنوات..  ع�صر  منذ  مرة  لأول 

اليوم  م�صر  يزور  التركي  الخارجية 
القاهرة - الوكاالت: يزور وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو 
مصر اليوم لتدشين مرحلة جديدة من التقارب بين البلدين بعد عقد 

من القطيعة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس. 
وسيلتقي تشاوش أوغلو نظيره المصري سامح شكري بعد زيارة قام 

بها األخير لتركيا في فبراير عقب الزلزال المدّمر الذي ضرب البالد. 
الخارجية  بــاســم  الــرســمــي  المتحدث  زيــد  أبــو  أحــمــد  السفير  وقـــال 
بمثابة تدشين لمسار  ُتعّد  إلى مصر  أوغلو  »زيــارة تشاوش  إن  المصرية 
حول  ُمعمق  حــوار  وإطـــالق  البلدين،  بين  الطبيعية  العالقات  استعادة 
محل  والدولية  اإلقليمية  والقضايا  الثنائية  العالقات  جوانب  مختلف 
تفاهم  إلى  »للوصول  تهدف  الزيارة  أن  إلى  وأشــار  المشترك«.  االهتمام 

مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين«. 
نظيره  يستقبل  أن شكري سوف  الخارجية  باسم  المتحدث  وكشف 
التركي في لقاء ثنائي في مقر وزارة الخارجية في قصر التحرير، ويعقب 
ذلك محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين، ومؤتمر صحفي مشترك. 
طيب  رجــب  والتركي  السيسي  عبدالفتاح  المصري  الرئيسان  وكــان 
أردوجان قد تحدثا عبر الهاتف بعد يوم من الزلزال المدمر الذي ضرب 

تركيا في 6 فبراير وأدى إلى مقتل 48500 في هذا البلد. 
وكان الزعيمان قد تصافحا في نوفمبر في كأس العالم في قطر، وفي 

مايو 2021 زار وفد تركي مصر لمناقشة »التطبيع«. 
على المستوى التجاري لم تتوقف التبادالت بين البلدين، بل زادت 
من 4,4 مليارات دوالر في 2007 إلى 11,1 مليار دوالر في 2020، بحسب 
مستورد  أول  أنــقــرة  كانت   2022 فــي  إنــه  حتى  لألبحاث،  كارنيجي  مركز 

للمنتجات المصرية بقيمة أربعة مليارات دوالر. 

بغداد - د.حميد عبداهلل

توصل رئيس الوزراء العراقي محمد 
شـــيـــاع الـــســـودانـــي إلــــى اتـــفـــاق مـــع إقــلــيــم 
كردستان أطلق عليه مستشاره السياسي 

)سياسة تصفير األزمات مع اإلقليم(.
ــــري مـــســـتـــشـــار  ــمـ ــ ــشـ ــ وقـــــــــال فـــــــــادي الـ
السوداني للشؤون السياسية إن الحكومة 
االتـــحـــاديـــة تــمــكــنــت مـــن إتـــمـــام اتــفــاقــهــا 
ــع حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  ــر مــ ــيــ األخــ
برنامجها  بتطبيق  منها  التزامًا  العراق 
ــيــــاســــي وذلـــــــك بـــوضـــع  الـــحـــكـــومـــي والــــســ
إيرادات اإلقليم في حساب مركزي واحد 
ــح إن  االتـــفـــاق يــعــد أحـــد مــنــجــزات  واضــ
وفق  حققتها  التي  االتــحــاديــة  الحكومة 
والحوار  التفاهم  على  المبنية  سياستها 

البناء والمكاشفة. 
أنه ألول مرة منذ عام 2003  وأوضــح 
ــبـــادرة  ــغــــداد زمــــــام الـــمـ تــــأخــــذ  حـــكـــومـــة بــ
ــاق مـــنـــصـــف بــيــنــهــا  ــ ــفـ ــ وتـــحـــصـــل عـــلـــى اتـ
ــنـــص عــلــى  ــم   يـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــة اإلقـ ــومـ ــكـ ــيــــن حـ وبــ

إيــــرادات نفط اإلقــلــيــم فــي حساب  وضــع 
ــراقــــب من  مــكــشــوف وواضــــــح ومــعــلــن ومــ
الرقابة  وديــوان  االتحادية  الحكومة  قبل 
ويخضع لتدقيق شركة دولية، مشيرا إلى 
أنه سيتم  غلق أي حسابات فرعية أو غير 

مرئية .
كـــان  اذا  مــــا  الـــشـــمـــري  يـــوضـــح  ولـــــم 
بــإمــكــان الــحــكــومــة الــمــركــزيــة الــتــصــرف 
من  نسبة  منحه  مقابل  اإلقليم  بـــواردات 
الموازنة العامة تصل إلى 17 بالمائة من 

مجمل اإليرادات العامة للدولة.
إن  الـــعـــراقـــيـــة  الــنــفــط  وزارة  وتـــقـــول 
اإلقــلــيــم يــصــدر مـــا يــقــرب مـــن 450 ألــف 
ــذه اإليــــــــرادات لن  بــرمــيــل يــومــيــا لــكــن هــ
ــل الـــخـــزيـــنـــة الـــمـــركـــزيـــة مــبــيــنــة أن  تـــدخـ
حــكــومــة بــغــداد تــطــالــب بـــأن يــتــم تصدير 
مــن خــالل شركة تسويق  الــكــردي  النفط 

النفط العراقي في بغداد.
وكــــانــــت الـــمـــحـــكـــمـــة االتــــحــــاديــــة قــد 
الحكومة  بموجبه  منعت  قـــرارا  أصـــدرت 
ــة مـــبـــالـــغ إلـــى  ــ الـــمـــركـــزيـــة مــــن إرســـــــال أيـ

الشد  من  ما خلق حالة  الكردي  اإلقليم 
السياسي بين بغداد وأربيل ما دفع بعض 
القوى المرتبطة بإيران إلى اإلشادة بقرار 
اإلقليم  بسياسة  نكاية  العراقي  القضاء 

الكردي المناهضة للتطلعات اإليرانية. 
ــا إنــــــه ســيــتــم  ــضــ ــمــــري أيــ ــشــ وقــــــــال الــ
الــعــقــود كــافــة مــراجــعــة شاملة  مــراجــعــة 
الرقابة  لديوان  جميعها  وتخضع  وتدقق 
يرفع  بــشــكــل  تكييفها  يــتــم  ثــم  الــمــالــيــة، 
الــغــبــن والــضــرر الـــذي حــصــل بــعــد تعاقد 
اإلقــلــيــم فــي ظــــروف غــيــر مــســتــقــرة وبما 
يــحــقــق إيــــــــرادات أعـــلـــى لــصــالــح الـــدولـــة 
عــن  دوالرا   15-11 ــع  ــ ــواقـ ــ وبـ الـــعـــراقـــيـــة 
عليها  تستحوذ  كــانــت  الــواحــد  الــبــرمــيــل 

الشركات بشكل جائر.
ولم يتحدث االتفاق بين بغداد وأربيل 
الخمسة  الحدودية  المنافذ  إيــرادات  عن 
الماليين  بمئات  تقدر  التي  اإلقليم  فــي 
ــل تـــدخـــل في  مـــن الــــــــدوالرات شــهــريــا وهــ
موازنة اإلقليم أم تذهب لصالح الحزبين 

الكرديين.

الإقليم  اإي����رادات  ال��ع��راق..  ف��ي  م��رة  لأول 

المركزية  ال��ح��ك��وم��ة  م��راق��ب��ة  ت��ح��ت  ال��ك��ردي 

ب(:  ف  )أ   - بـــــيـــــروت     
المركزي  المصرف  نفى حاكم 
الجمعة  أمـــس  ريــــاض ســالمــة 
في ختام جلستي استماع إليه 
بــحــضــور مــحــقــقــيــن أوروبــيــيــن 
مــن مصرف  أمـــوال  أي  تحويل 
لبنان الى حساباته الشخصية 
الــبــالد، منتقدًا  ــارج  وخــ داخـــل 
وتعّطش  نّية  بـ»سوء  وصفه  ما 
لالدعاء« عليه من جهات عدة. 
ـــون  ــيــ ــ وأنــــهــــى مـــحـــقـــقـــون أوروبـ
أمس الجمعة اليوم الثاني من 
بإشراف  سالمة  إلى  االستماع 
ــار  الــقــضــاء الــلــبــنــانــي، فـــي إطـ
قضايا  فــي  أوروبــيــة  تحقيقات 
غـــســـل أمــــــــوال واخـــــتـــــالس فــي 

لبنان مرتبطة به. 
   وســيــعــود الــوفــد مــجــددًا 
ــروت الـــشـــهـــر الــمــقــبــل  ــيــ إلـــــى بــ
لــلــتــحــقــيــق مـــع شــقــيــق ســالمــة 
ــه مـــــاريـــــان  ــ ــدتـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ رجــــــــــا، ومـ
أفــاد مصدر  مــا  وفــق  الحويك، 
قــضــائــي وكـــالـــة فـــرانـــس بــرس 
أمــــس الــجــمــعــة. تــشــّكــل ثـــروة 
أطول  أحد  عامًا(،   72( سالمة 
حـــكـــام الــــمــــصــــارف الـــمـــركـــزيـــة 
ــور  عــــــهــــــدًا فــــــي الـــــعـــــالـــــم، مـــحـ
تــحــقــيــقــات مـــنـــذ عـــامـــيـــن فــي 
تالحقه  والــخــارج، حيث  لبنان 
ــدة بــيــنــهــا اخــتــالس  شــبــهــات عــ
ــوال وتــحــويــلــهــا الــى  ــ وغــســل أمـ

حسابات في الخارج. 
   وأوضــح سالمة في بيان 
فـــي خــتــام االســتــمــاع الــيــه أنــه 
حضر بصفته »مستَمع إليه ال 
كمشتَبه به وال كمّتهم«.  وشّدد 
على أن »حسابه الشخصي في 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان غـــيـــر مــرتــبــط 
تــــودع فيها  الــتــي  بــالــحــســابــات 
األموال العائدة الى المصرف« 
مضيفًا »لم ُتحّول الى حسابي 
لبنان«.  أمــوال من مصرف  أي 
الـــى  ــويــــالت  ــحــ ــتــ »الــ أن  وأّكـــــــــد 
بـــي، ومهما  الــخــاصــة  الـــخـــارج 
ــابـــي  ــا حـــسـ ــ ــدرهـ ــ ــصـ ــ بــــلــــغــــت، مـ

الشخصي«. 
الــتــحــقــيــقــات  وتـــــرّكـــــز      
األوروبــــيــــة عــلــى الــعــالقــة بين 
مــصــرف لــبــنــان وشــركــة »فـــوري 
أســوشــيــيــتــس« الــمــســّجــلــة في 
في  ولها مكتب  العذراء  الجزر 
بيروت والمستفيد االقتصادي 
ــا  ــق الــــحــــاكــــم رجــ ــيـ ــقـ ــا شـ ــهـ ــنـ مـ
الــشــركــة  أن  وُيــعــتــقــد  ســـالمـــة. 
لـــشـــراء  الـــوســـيـــط  دور  لـــعـــبـــت 
ــد  ــونــ ــوروبــ ــة ويــ ــنـ ــزيـ ســــنــــدات خـ
مــن مــصــرف لــبــنــان عــبــر تلّقي 
تحويلها  تـــّم  اكــتــتــاب،  عــمــولــة 
إلـــى حــســابــات رجـــا ســالمــة في 

الخارج. 
لـــكـــن حـــاكـــم الــمــصــرف     
المركزي قال في بيانه الجمعة 

في  المدّونة  الدائنة  »المبالغ 
حساب المقاّصة المفتوح لدى 
مــصــرف لــبــنــان والــــذي ُحــّولــت 
فــوري، كانت  الــى  منه عموالت 
قد ُســّددت من أطراف أخرى«. 
وتــــابــــع »لـــــم يــــدخــــل إلـــــى هـــذا 
مــن مصرف  مــال  أي  الحساب 
لبنان«. ونّدد سالمة بما وصفه 
ــوء نــيــة وتــعــّطــش لــالدعــاء«  »ســ
عــلــيــه مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــامــيــن، 

عبر تقديم إخــبــارات ضــده في 
لبنان وخارجه. 

    وينفي سالمة باستمرار 
ــيـــه،  ــهـــة إلـ االتــــهــــامــــات الـــمـــوجـ
تــأتــي  مـــالحـــقـــتـــه  أن  مـــعـــتـــبـــرًا 
ــاق عـــمـــلـــيـــة ســيــاســيــة  ــيــ ــــي ســ فـ
وإعــالمــيــة »لــتــشــويــه« صــورتــه. 
ــه جـــمـــع ثــــروتــــه مــن  ــ ــؤكــــد أنـ ويــ
الــســابــق طــيــلــة عقدين  عــمــلــه 
فـــي مــؤســســة »مــيــريــل لــيــنــش« 

ــن  ــ ــة الــــعــــالــــمــــيــــة ومـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــاالت  ــــجـ ــي مـ ــ ــ ــارات فـ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ اســ
دامــت  أولــى  عــدة. وبعد جلسة 
أكـــثـــر مـــن خــمــس ســـاعـــات يــوم 
الخميس، مثل سالمة الجمعة 
أمام المحققين األوروبيين في 
أكثر من ثالث  جلسة استمرت 

ساعات.  
الــــمــــصــــدر  وبـــــحـــــســـــب     
أجاب سالمة خالل  القضائي، 

ــؤااًل  ســ  198 عــلــى  الــجــلــســتــيــن 
بـــالـــلـــغـــة الــــعــــربــــيــــة، تـــمـــحـــورت 
فـــوري  شــركــة  حـــول  بمعظمها 
ــي لــبــنــان،  وطـــبـــيـــعـــة عــمــلــهــا فــ
ــوال الطائلة  »األمــ الــى  إضــافــة 
ــارات الـــتـــي يــمــلــكــهــا في  ــقـ ــعـ والـ
لــبــنــان والـــخـــارج ومـــصـــادرهـــا«. 
األول  التحقيق  قاضي  وتولى 
فـــي بـــيـــروت شـــربـــل أبــــو ســمــرا 
ــلـــى ســالمــة  ــرح األســـئـــلـــة عـ ــ طــ
ترجمة  وتّمت  الجلسة،  وإدارة 
أجوبته الى اللغتين الفرنسية 
ــرر  ــقـ ــمـ ـــة. ومـــــــن الـ ــيــ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ واأللـ
»الــنــيــابــة  أبــــو ســـمـــرا  يـــــزود  أن 
بالمحاضر  التمييزية  العامة 
أن  عــلــى  للتحقيق،  الــرســمــيــة 
ترسلها بدورها إلى المحققين 
ــبــــوع  ــــن خـــــالل األســ ــيـ ــ ــيـ ــ األوروبـ

المقبل«، وفق المصدر ذاته. 
    وقال المصدر إن سالمة 
ــة األســـئـــلـــة  ــافــ ــى كــ ــلـ »أجـــــــــاب عـ
يتحّفظ  ولــم  واالستيضاحات 
عن أي منها، وتعّهد بتقديم كّل 
تبّين مصادر  التي  المستندات 
ــا خــالــيــة مـــن أي  ــهـ أمــــوالــــه وأنـ
المحققين  وبــتــزويــد  شــبــهــات، 
وردت  أشــــــخــــــاص  بــــعــــنــــاويــــن 

أسماؤهم خالل التحقيق«. 

����ص���الم���ة ي��ن��ف��ي اأم�������ام م��ح��ق��ق��ي��ن اأوروب����ي����ي����ن ت��ح��وي��ل 

اأم��������وال م����ن ال���م�������ص���رف ال���م���رك���زي اإل������ى ح�����ص��اب��ات��ه 

}  صحفيون ينتظرون خارج قصر العدل في بيروت أثناء استجواب سالمة. )أ ف ب(


