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رجل أعمال هندي يحتال في اإلمارات ثم يفر هاربًا لبالده
مع استمرار تداعيات أزم��ة NMC وه��روب مؤسسها إلى 
الهند وما تبعه من هروب أكبر مسؤول مالي بالشركة في شهر 
مايو املاضي، طفت على على السطح قضية احتيال جديدة بطلها 
رجل أعمال هندي قام بالنصب على عدد من التجار والشركات 

وفر هاربا إلى الهند.
وأفاد تقرير صحفي إن رجل األعمال الهندي يوغيش فاريفا 
نفذ عملية احتيال تبلغ قيمتها نحو 6 ماليني درهم وغار اإلمارات 

على منت إحدى رحالت اإلجالء الهندية من مطار أبوظبي بتاريخ 
 Royal luck food« 11 مايو املاضي. وميتلك فاريفا شركة
trading« والتي تتخذ من دبي مقرا لها والتي فوجئ التجار 
ورجال األعمال بإغالقها ألبوابها واختفاء جميع العاملني بها في 
وقت سابق من الشهر املاضي. وتضمنت عملية االحتيال عمليات 
سحب لبضائع بشيكات أجلة وبيع بأسعار أقل في السوق 

الفورية واشتملت على مواد غذائية وقفازات وكمامات.

وقال عدد من التجار إن احملتال الهندي رمبا باع البضائع في 
السوق بأسعار أقل مقابل الشيكات آجلة الدفع ما يعني حتقيق 

مكاسب طائلة مقابلة حزمة من »األوراق عدمية القيمة«.
وق��ال أح��د التجار، »ل��ك أن تتخيل حجم املكاسب التي مت 
حتقيقها حتى لو بعيت البضائع بعشر سعرها.. سيحصلون 
على ماليني ال��دراه��م، األرق���ام املعلن عنها م��ازال��ت مرشحة 

للزيادة«.
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إسرائيل تعتقل محافظ القدس وتقمع 

مظاهرة نددت بقتل شاب فلسطيني

اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية محافظ مدينة 
القدس عدنان غيث وناشطني آخرين خالل منعها 
وقفة أمام مقر »بيت الشرق« في املدينة إلحياء 
الذكرى السنوية التاسعة عشرة لرحيل القيادي 

الفلسطيني فيصل احلسيني.
وبررت سلطات االحتالل قرارها بأن الفعالية 
نظمت بتمويل من السلطة الوطنية الفلسطينية 
وب��ع��دم ح��ص��ول امل��ش��ارك��ني على التصاريح 

الالزمة.
كما اعتقلت قوات االحتالل مدير نادي األسير 
الفلسطيني في القدس ناصر قوس، وعضو إقليم 
القدس عوض السالمية، ورئيس نادي سلوان 
مروان الغول، وإسحاق القواسمي، ونائب أمني 
سر حركة التحرير الوطني الفلسطني )فتح( في 
املدينة عادل أبو ازنيد. وأبلغت باقي املشاركني 
في الفعالية بضرورة مراجعة مخابرات االحتالل 

للتحقيق معهم.
ومنذ تعيينه محافًظا للقدس في العام 2018، 

اعتقلت إسرائيل غيث 18 مرة على األق��ل، كما 
متنعه من دخول الضفة الغربية بذريعة تواصله 

مع القيادة الفلسطينية.
قمع مظاهرة

على صعيد آخر، قمعت الشرطة اإلسرائيلية 
مظاهرة نظمها فلسطينيون وسط القدس امس، 
تنديدا بقتلها فلسطينيا من ذوي االحتياجات 

اخلاصة أمس السبت.
وأف��اد شهود عيان ب��أن عشرات من الشباب 
الفلسطينيني حاولوا تنظيم املظاهرة قرب باب 
العامود، أحد أب��واب البلدة القدمية، احتجاًجا 
على استشهاد الشاب إي��اد احل��الق )32 عاما( 

برصاص شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
وذكر الشهود أن قوات الشرطة اعتدت على 
امل��ش��ارك��ني ب��ال��ض��رب، وأجبرتهم على إخ��الء 
املنطقة بالقوة. وطالب املشاركون في املظاهرة 
قبل تفريقها باإلفراج عن جثمان احلالق، الذي ما 

زال محتجًزا لدى سلطات االحتالل.

تقرير أممي يحذر من ضم 
إسرائيل أراضي فلسطينية

حذرت األمم املتحدة من أن ضم إسرائيل مناطق 
فلسطينية سيؤدي إل��ى ان��دالع ال��ص��راع وعدم 

االستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال املبعوث األممي اخلاص لعملية السالم 
في الشرق األوس��ط نيكوالي ميالدينوف -في 
تقرير من املقرر تقدميه إلى اجتماع دولي يعقد 
اليوم الثالثاء عبر دائ��رة تلفزيونية- إنه يجب 
على جميع األط��راف احلفاظ على احتماالت حل 
الدولتني، مبا يتماشى مع ق��رارات األمم املتحدة 

والقانون الدولي واالتفاقيات الثنائية.
وأض��اف أن أي حت��رك إسرائيلي لضم أج��زاء 
من الضفة الغربية، أو أي انسحاب فلسطيني من 
االتفاقات الثنائية سيغير الديناميكيات احمللية، 
وسيؤدي على األرجح إلى اندالع الصراع وعدم 

االستقرار في الضفة وغزة.
وح����ذر م��ي��الدي��ن��وف م��ن أن���ه إذا اس��ت��م��رت 
االجتاهات احلالية ستتالشى إجنازات احلكومة 
الفلسطينية، وس��ي��زداد وض��ع ال��س��الم واألم��ن 
سوءا، وسنواجه بسياسات متطرفة وأكثر صالبة 

من كال اجلانبني.
وي��ش��ارك ف��ي االجتماع ممثلون ع��ن االحت��اد 

األوروب��ي وال��والي��ات املتحدة والنرويج واألمم 
املتحدة والبنك الدولي، ويهدف لتعزيز احلوار 

بني املانحني والسلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وتعتزم احلكومة اإلسرائيلية بدء إج��راءات 
ض��م املستوطنات بالضفة اع��ت��ب��ارا م��ن مطلع 
يوليو/متوز املقبل، بحسب تصريحات سابقة 

لرئيس الوزراء بنيامني نتنياهو.
وتعمل جلنة إسرائيلية أميركية على وضع 
خرائط املناطق التي ستضمها تل أبيب في الضفة 
الغربية لسيادتها، والتي ستعترف الواليات 
املتحدة بها. وتشير تقديرات فلسطينية إلى 
أن الضم اإلسرائيلي سيبلغ أكثر من %30 من 

مساحة الضفة الغربية.
وردا على اخلطوة اإلسرائيلية، أعلن الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس يوم 19 مايو اجلاري 
أنه أصبح في حل من جميع االتفاقات والتفاهمات 
مع احلكومتني األميركية واإلسرائيلية، ومن 

جميع االلتزامات املترتبة عليها مبا فيها األمنية.
وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف 
فكرة حّل الدولتني من أساسها، وقد يسبب في 

اندالع مقاومة شعبية ال حتمد عقباها.

تشييع جثمان فلسطيني من ذوي االحتياجات اخلاصة 
شّيع مئات الفلسطينيني، جثمان الشهيد إي��اد 
احل���الق )32 ع��ام��ا(، ال���ذي ُق��ت��ل السبت برصاص 

الشرطة اإلسرائيلية، وسط مدينة القدس احملتلة.
وقال شهود عيان، أن مئات الفلسطينيني شيعوا 
جثمان احل��الق من مستشفى »املقاصد« إلى منزله 
وسط القدس، ثم للمسجد األقصى، بعد تسلمه من 
السلطات اإلسرائيلية إثر احتجازه لديها ألكثر من 

36 ساعة.
وأدى املشيعون صالة اجلنازة على جثمان الشاب 
املقدسي في املسجد األقصى، مرددين خالل مسيرة 
التشييع تكبيرات وهتافات متجد الشهيد، قبل مواراته 

الثرى في مقبرة املدينة، وفق الشهود.
وف��ي ال��س��ي��اق، ذك���رت هيئة ال��ب��ث اإلسرائيلي 
)رسمية(، أن التشريح الطبي جلثة احل��الق أظهر 

تعرضه إلصابة برصاصتني وسط جسده.
وفي وقت سابق األحد، قمعت الشرطة اإلسرائيلية، 
مظاهرة نظمها فلسطينيون وس��ط مدينة القدس، 

تنديدا بقتلها للشاب.
وصباح السبت، قالت وسائل االعالم الرسمية، إن 
عناصر من »حرس احلدود« بالشرطة اإلسرائيلية، 
أطلقوا النار على فلسطيني حاول الفرار منهم، قرب 
»باب األسباط« أحد أبواب البلدة القدمية في القدس 

الشرقية احملتلة، بزعم االشتباه في أنه يحمل مسدسا.
وب��ع��د اس��ت��ش��ه��اد احل�����الق، ات��ض��ح للشرطة 

اإلسرائيلية أنه من ذوي االحتياجات اخلاصة، ولم 
يكن مسلحا، وفق املصدر ذاته.

قوات حفتر تواصل هجومها على العاصمة وتتكبد خسائر فادحة

فرنسا تبحث مع السراج وقف الهجوم على طرابلس »سريعًا«
أعلنت احلكومة الليبية، املعترف بها دوليا، أن 
رئيسها فائز السراج تلقى اتصاال هاتفيا من وزير 
اخلارجية الفرنسي، ج��ان إي��ف ل��ودري��ان، لبحث 
وقف العمليات العدائية على العاصمة طرابلس 

)غرب( »سريعا«.
وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا 
اجل��ن��رال االن��ق��الب��ي، خليفة حفتر، منذ 4 أبريل 
2019، هجوًما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر 
احلكومة، مما أسقط قتلى وجرحى بني املدنيني، 

بجانب أضرار مادية كبيرة.
وقالت احلكومة الليبية، في بيان: »أجرى وزير 
اخلارجية الفرنسي محادثة هاتفية مع رئيس 
املجلس الرئاسي فائز السراج«، مت التطرق خاللها 
إلى »ض��رورة العمل ألجل وقف االٔعمال العدائية 

على طرابلس سريعا«.
وتابعت: »مت مناقشة تفعيل مخرجات مؤمتر 
برلني، الذي انعقد في بداية السنة، حول دعم املسار 

السياسي واالقتصادي والعسكري«.
ويواصل حفتر القتال متحديا ق��رارا ص��در عن 
مجلس األم���ن ال��دول��ي، ف��ي 12 ف��ب��راي��ر امل��اض��ي، 
ويتضمن نتائج مؤمتر برلني الدولي، وأبرزها وقف 

إطالق النار واستئناف العملية السياسية.
وأردف���ت احلكومة الليبية أن��ه مت��ت مناقشة 
»ضرورة وضع حد للتدخالت االٔجنبية في ليبيا، 

والعمل على بناء الدولة املدنية الدميقراطية«.
ويأتي االتصال الفرنسي في وقت تواصل فيه 
مليشيا حفتر تكبد خسائر ف��ادح��ة، حيث تلقت 
ض��رب��ات قاسية ف��ي كافة م��دن الساحل الغربي 

وص��وال إلى احل��دود مع تونس، إضافة إلى قاعدة 
»ال��وط��ي��ة« االستراتيجية )غ���رب(، وبلدتي بدر 
وتيجي، ومدينة األصابعة باجلبل الغربي )جنوب 

غرب طرابلس(.

اشتباكات بني اجليش اللبناني 
ومتظاهرين أمام القصر اجلمهوري

اندلعت اشتباكات أمس، أمام القصر اجلمهوري 
اللبناني في بعبدا بني اجليش ومتظاهرين. وذكرت 
الوكالة الوطنية اللبنانية لإلعالم أن متظاهرين 
افترشوا طريق القصر اجلمهوري. وتزامن ذلك مع 
وص��ول تعزيزات عسكرية واتخاذ إج��راءات أمنية 

مشددة.
وك���ان ح��وال��ي عشرين محتجاً ق��د جتمعوا في 
طريق القصر حاملني أعالم لبنان، ومرددين هتافات 
منها: »كلهم يعني كلهم« و«ثورة.. ثورة«. واستقدم 
اجليش اللبناني تعزيزات ملنع احملتجني من التقّدم 

أكثر على طريق القصر اجلمهوري.
ووقعت مناوشات بني اجليش واحملتجني، الذين 
ركنوا سياراتهم عند مفرق القصر، مما تسبب بزحمة 
سير خانقة خالل االحتجاج املفاجئ، وهو األول من 

نوعه في تلك املنطقة منذ ستة أشهر. وغادر احملتجون 
بعد وقت قصير، في ظل انتشار أمني كثيف، وعاد 

الهدوء إلى املنطقة.
بالتزامن مع ذلك، قطع محتجون حركة السير في 
منطقة »ساحة النور« مبدينة طرابلس شمالي لبنان، 

تنديداً بتردي األوضاع االقتصادية.
ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً بسبب الفساد 
املستشري في املؤسسات العامة، وال��ذي كان أبرز 
األسباب التي دفعت اللبنانيني للتظاهر بشكل غير 
مسبوق ضد الطبقة السياسية في 17 أكتوبر وعلى 
مدى أسابيع الحقة. ورفعت احلكومات املتعاقبة في 
لبنان شعار »محاربة الفساد« من دون أن ُتقدم على 
إجراء عملي واحد لتنفيذ ذلك عملياً. وتتمتع غالبية 

املوظفني بحماية القوى السياسية.

احلوثيون يعربون عن استعدادهم 
إلمتام اتفاق تبادل األسرى

قالت جماعة احلوثيني اليمنية أمس إنها جاهزة 
لتنفيذ صفقة تبادل األسرى مع احلكومة اليمنية 
املتفق عليها حديثا في العاصمة األردنية عمان، 
وكانت احلكومة قد اتهمت احلوثيني بعدم اجلدية 
وعرقلة تنفيذ اتفاقيات ومساعي عمليات تبادل 
األس����رى. وذك���ر رئ��ي��س جل��ن��ة ش���ؤون األس���رى 
واملعتقلني التابعة جلماعة احلوثيني عبد القادر 
املرتضى في تغريدة له اليوم على تويتر، أن السعي 
لتبادل األس��رى »يأتي حرصا على سالمتهم من 

خطورة تفشي فيروس كورونا«.
وألقى املرتضى بالالئمة في تأخر إمتام اتفاق 
ت��ب��ادل األس���رى على رف��ض التحالف السعودي 
اإلماراتي التوقيع على خطة تنفيذ الصفقة املقدمة 
من األمم املتحدة والصليب األحمر التي وقعت عليها 

جماعته قبل أسبوعني.

احلكومة تتهم
بيد أنه سبق ملاجد فضائل وكيل وزارة حقوق 
اإلن��س��ان اليمنية عضو جلنة ال��ت��ف��اوض بشأن 
األس���رى واملعتقلني، أن ص��رح قبل أسابيع بأن 
جماعة احلوثي »تقابل املساعي بعدم جدية وتعنت 

وحجج واهية وتتهرب من تنفيذ عملية التبادل«.
وكانت احلكومة اليمنية قد وقعت اتفاقا مع 
احلوثيني في فبراير املاضي باألردن يقضي بتبادل 

1400 أسير بإشراف األمم املتحدة.
واق��ت��رح��ت األمم املتحدة تنفيذ ات��ف��اق تبادل 
األسرى على مرحلتني بعد تعثر تنفيذ اتفاق عّمان، 
بحيث يتم في املرحلة األول��ى تبادل 1030 أسيرا 
من الطرفني، وفي املرحلة الثانية يتم تبادل الباقني 

املقدر عددهم 390 من الطرفني.
وف��ي 20 م��ارس امل��اض��ي دع��ا املبعوث األمم��ي 
مارتن غريفيث أطراف النزاع في اليمن إلى تسريع 
عملية إط���الق األس���رى بسبب مخاطر فيروس 

كورونا.

أعداد األسرى
وال يعرف عدد املعتقلني واألس��رى لدى جميع 
األط���راف اليمنية، غير أن احلكومة واحلوثيني 
توصلوا يوم 13 ديسمبر 2018 -إث��ر مشاورات 
جرت في السويد- إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع 
في محافظة احلديدة الساحلية )غ��رب(، إضافة 
إلى تبادل األسرى واملعتقلني لدى اجلانبني والذين 

يزيد عددهم على 15 ألفا.
وسلمت احلكومة قوائم ب�8567 اسما للمبعوث 
األممي، في الوقت الذي قدم فيه احلوثيون قوائم 
ب�7 آالف أسير، لكن تطبيق االتفاق يواجه عراقيل 
بسبب تباين بني املوقعني عليه بشأن تفسير عدد 

من بنوده.

ع�������ق�������وب�������ات أم����ي����ري����ك����ي����ة 
»حزب  تستهدف  جديدة 

الله« وداعميه
أشارت السفيرة األمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، أنه 
ليس هناك من أي حصار اقتصادي أو مالي على لبنان، الفتة 
إلى أن العقوبات االقتصادية األمريكية تستهدف املنظمات 

اإلرهابية ومن يدعمها ماديا.
وأعلنت شيا عن وجود سلة أخرى من العقوبات التي 
ستطال املتورطني بالفساد، ولكن هذه العقوبات ال حترم 
لبنان من التجارة واالستثمار، ألن األس��اس هو أن هذه 
العقوبات ال تتيح للجهات املخّربة بالتسّلل إلى النظام 
املالي. وتابعت السفيرة األمريكية:« لقد طعن »حزب الله« 
بسمعة بلدك املالية ومصداقّيته مل��اذا قد يرغب املستثمر 
الدولي في أن يرتبط اسمه بأموال فاسدة تابعة ملنظمة 
إرهابية أو متوّرطة بغسل األم��وال الناجتة عن عائدات 
تهريب املخدرات؟ هذه ليست سوى أمثلة قليلة، لذا فمن 
مصلحة شعب لبنان أن يكون لديه اقتصاد نظيف، هذا ما 

سيجذب املستثمرين الدوليني«.
وأكدت أن العقوبات تستهدف »حزب الله«، وقد تشمل 
أيضاً أولئك الذين يساعدون حزب الله ويدعمونه، كذلك 
سيكون هناك فئة جديدة من العقوبات التي ستدخل حّيز 
التنفيذ في األول من حزيران/يونيو وستطال قتلة املدنيني 
في سوريا، قد تكون هناك بعض األطراف هنا متورطة في 

سلة العقوبات هذه أيًضا.
ووص��ف��ت السفيرة األمريكية ل��دى لبنان، دوروث���ي 
شيا، اخلطة املالية التي وضعتها حكومة حسان دياب 
بالطموحة، وب��دء املفاوضات مع صندوق النقد الدولي 

باخلطوة األولى الضرورية واملرحب بها.
وأشارت شيا أن الواليات املتحدة ال تزال تراقب متهيدا 
لتقييم اداء حكومة حسان دي��اب لكن املطلوب، االنتقال 
من األق��وال إل��ى األفعال وبالتالي تنفيذ ما وع��دت به من 
إصالحات تضمنتها خطتها اإلنقاذية ما يشكل املفتاح إلعادة 

وضع االقتصاد اللبناني على السكة الصحيحة.
وأضافت: »إن هذه املسالة تتطلب توافقا على األفكار 
ال��واردة في اخلّطة من قبل األشخاص الذين خرجوا إلى 
الشارع في تشرين األول/أكتوبر املاضي وطالبوا بهذه 

اإلصالحات وكذلك توافقا سياسيا«.
وأعلنت شيا أن »الواليات املتحدة لطاملا عملت بشكل 
وثيق مع رياض سالمة على مر السنوات وهو، أي سالمة، 
يحظى بثقة كبيرة في املجتمع املالي الدولي وإذا لم يكن لدى 
هذا املجتمع ثقة في قيادة املؤسسات املالية الكبرى بالبالد 
فأعتقد أنه لن يكون هناك أي تدفق لالستثمار أو النقد الذي 

يحتاجه اقتصاد لبنان«.
وح���ول أن��ه��ا بلغت ك��ال م��ن رئ��ي��س احل��ك��وم��ة حسان 
دياب والوزير جبران باسيل رسالة أمريكية بأن سالمة 
خط أحمر، قالت شيا: »ال أح��ب التعليق على محادثاتي 
الدبلوماسية اخلاصة لكن األكيد أن ما قرأته باإلعالم من 

تكهنات هو اختالق.
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