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أنباء سورية

أنباء لبنانية

طرابلس توّدع ضحايا «املركب».. والغضب يطول مرشحني ومسؤولني
بيروت - عمر حبنجر

مركب املوت هز طرابلس، 
عســكرية  مواقــع  ــف  وعنَّ
وصحية بعد انكشــاف هول 
املأســاة وفقدان أســر ونشر 
املزيــد مــن اليتــم والترمل، 
في مجتمع حلــت عليه لعنة 
االبتالء مبنظومة سياســية، 
تعمل بذهنية جتار البندقية 
اجلشعني، كما صورهم األديب 
اإلنكليزي شكسبير، حتى بات 
املواطــن يــرى البحــر أمامه 
والفســاد خلفه، فكان ركوب 

البحر خياره األفضل.
احلصيلــة غيــر النهائية 
ملأساة غرق الزورق، انتشال 
٩ جثث لغرقــى املركب، و٤٧ 
ناجيا، وبقي عديد املفقودين، 
مفتوحا بســبب تعذر حصر 

عداد الركاب.
زوارق  واصلــت  وقــد 
البحرية، ومروحيات ســالح 
الطيــران عمليات البحث عن 
املفقودين، الــى جانب أهالي 
الســاحل الطرابلســي، طوال 

نهار أمس.
أما عن املسؤوليات، فسواء 
كان مركب املهاجرين، اصطدم 
بخافــرة للجيــش، كما تقول 
قيادة البحرية، ام ان اخلافرة 
العسكرية هي من تعمدت صدم 
املركــب من خلف ومــن امام، 
فإن اجليش تعهد بلسان قائد 
البحرية العقيد هيثم الضناوي 
بإجراء حتقيق شفاف، وعلى 
مســتوى املســؤولية. فهناك 
الناجــني بالصــوت  إفــادات 
والصورة، والتي تصبح مجرد 
تفاصيل امام هدر الدم. واحلداد 
الرسمي ال يكفي، وال حتى مع 
تنكيس االعالم، فضال عن تقبل 

التعازي.
رئيس التيار احلر جبران 
باســيل، نشــر ڤيديــو علــى 
مواقــع التواصــل االجتماعي 
حتت عنوان: «حذار من خلق 
الفتنة وتأجيل االنتخابات».

(أبو عمر) برصاصة في الرأس 
أطلقها عمر املصري شعراني، 
احتجاجا على نزع صورة احد 

املرشحني.
غضب الناس دفع بعضهم 
الشــؤون  الــى منــع وزيــر 
االجتماعيــة هيكتــور حجار 
احملسوب على التيار احلر من 
اكمــال تصريح كان يدلي به، 
بتكليف من الرئيس ميقاتي، 
وانهالــوا عليــه وعلــى كبار 
املسؤولني بالصراخ والشتائم.
كمــا عملــت مجموعة من 
الناشــطني، على اخراج وزير 
الطاقة وليد فيــاض من احد 
علــى  احتجاجــا  املطاعــم، 
مشاركته في سهرة احتفالية، 
بينما ضحايا «مركب املوت» 
لم يشــيعوا بعــد، والكهرباء 
التي هي مسؤوليته مقطوعة 
على الدوام. وقد بالغ أحدهم، 
الناشط ايلي هيكل، عندما وجه 
«دفشة» قوية للوزير ادت الى 
ارتطامــه باجلدار، وقد أوقف 
هيكل الحقــا، واصدر الوزير 
بيانــا ذكــر فيــه: التوقيف ال 

يكفي.

املركب الغريق، على شــاطئ 
بلــدة شــكا وهما أميــر قدور 
وخديجــة النمــري. والحقــا 
عثــر على جثــة راكبة أخرى 
هي حورية كرمية زوجة رائد 
دندشي في نفس املكان تقريبا.

ويبــدو ان فاجعــة غــرق 
مركــب املهاجريــن، لــم يفت 
مــن عضد مــن عقــدوا العزم 
على اخلــروج مما يعتبرونه 
جحيما ال يطاق، بدليل ان احد 
زوارق التهريب استغل انشغال 
اجليش والناس بارتدادات غرق 
مركب املوت، وغادر الساحل 
الشمالي فجر أمس، وعلى متنه 
١٠٠ راكب، وقد تبلغت املراجع 
الرسمية اللبنانية انهم وصلوا 

الى قبرص بسالم.
فــي غضــون ذلــك، أرجأ 
وليــد  الســعودي  الســفير 
البخاري إفطارا تكرمييا دعاه 
اليه ميشال معوض في زغرتا 
غروب اليوم، بسبب وصول 
وفد ســعودي معنــي بتقدمي 
املساعدات الى بيروت، فضال 

عن الظروف الراهنة.
اللجــان  واليــوم، تعقــد 
النيابية املشتركة اجتماعا قبل 
الظهر، ملتابعة بحث مشروع 
«الكابيتــال كنترول» املتعلق 
بالتحويــالت املاليــة، والذي 
تصر احلكومة علــى اقراره، 
وســط معارضــة مصرفيــة 
ونقابية واســعة خشية على 

مصير اموال املودعني.
وقــد دعــت نقابــات املهن 
احلرة الى اعتصام حاشد امام 
مجلس النواب لرفض املشروع، 
حيث اصدرت كل من نقابات 
احملررين الصحافيني واألطباء 
واحملامــني دعــوات للنــزول 

بكثافه الى محيط البرملان.
كما دعت منظمات املجتمع 
املدني الــى التجمــع صباحا 
رفضــا للمشــروع مما يجعل 
من الصعوبة اقراره من النواب، 
وتأجيــل هــذا القــرار ملا بعد 

االنتخابات.

وفــي ذات الوقت اعتصم 
متظاهــرون غاضبــون امــام 
منزل رئيس احلكومة جنيب 
ميقاتي في بيــروت، ومثلهم 
عنــد منــزل وزيــر الداخلية 
بســام املولوي في طرابلس. 
وترافق مع تشــييع الضحايا 
اطالق الرصاص فــي الهواء، 
عالمة للحزن الشديد، ورشق 
مشــيعون عناصــر اجليــش 
باحلجــارة، مــا حمل اجليش 
على اخالء ثالثة حواجز له في 
حي البقار ومنطقة الريفا التي 
ينتمي اليها عدد من الضحايا، 
وانتقل التوتر الى حاجز ثكنة 
اجليش والشرطة العسكرية، 
حيث اتســم تصرف اجليش 

باملرونة مراعاة للوضع.
وتضامنــت بيــروت مــع 
طرابلس باقفال جسر «الرينغ» 
الــذي يربط شــرق العاصمة 
بغربها، وكذلك فعلت صيدا من 
خالل اقفال «مستديرة إيليا» 
البوابات  التي متثــل احــدى 
األساسية بني صيدا واجلنوب.

وفي هذه األثناء، لفظ البحر 
جثتي رجل وامرأة من ركاب 

منع وزير من الكالم و«دفش» آخر ونزع صور املرشحني.. واعتصام حاشد أمام مجلس النواب اليوم

(محمود الطويل) لبنانيون غاضبون يطلقون النار أثناء تشييع ضحايا الزورق الغارق 

اللبنانية  القوات  بدورها، 
وعبر إذاعة لبنان احلر وضعت 
عملية اغراق املركب في خانة 
العمليــة االنتخابية  عرقلــة 
ورمبا نســفها عن بكرة أبيها 

في لبنان وبالد االنتشار.
ودعا األمــني العام حلزب 
اهللا الســيد حسن نصر اهللا، 
الى اجراء حتقيق سريع، وقال: 
هذا أقل الواجب، كما يجب أال 
نســمح ألحد بأخــذ البلد الى 

الفتنة.
املرشح لالنتخابات النيابية 
عن دائرة طرابلس د.مصطفى 
علوش قــال: انه عهــد جهنم 
بالفعل، فقبول الناس باملوت 
من اجــل الهجرة، هــو املوت 

بحد ذاته.
وفيما كانت الدولة اللبنانية 
في حالة حداد رســمي أمس، 
كان يوم غضب عارم بالنسبة 
ألهالــي طرابلــس الذيــن هم 
اهل الضحايا، حيث انشــغل 
عــدد منهم بتشــييعهم، فيما 
انصرف آخــرون الى متزيق 
صور املرشحني لالنتخابات، 
ما أوقع قتيال يدعى محمد مراد 

احملامي كرمي ضاهر لـ «األنباء»: «النقد الدولي» 
تبرأ من «الكابيتال كونترول» بصيغته املطروحة

بيروت - احتاد درويش

رئـيـــس  حـــّذر 
لجنــة حمايــة حقوق 
المودعيــن فــي نقابة 
المحامــي  المحاميــن 
مــن  ضاهــر  كريــم 
الطريقة التي يتم فيها 
التعاطي مع مشــروع 
«الكابيتــال  قانــون 
كونترول»، أو ما يعرف 
التحويــالت  بضبــط 
والســحوبات، فيمــا 
المطلوب من السلطة 
السياســية مصارحة 

المودعين عن مصير أموالهم والتدابير 
التي سوف تتخذها في هذا الشأن، ال أن 
تقــول إنها على عجلة من أمرها لتمرير 
مشروع كهذا واعتبار أن المسألة ضرورية 
لضمان عدم خروج الرساميل من لبنان. 
فهــذه كذبة ألن الرســاميل أصبحت في 
الخارج، أما المســألة الثانيــة المعيبة، 
فقولها إنه في حال عدم إقرار هذا القانون 
فإن صندوق النقد الدولي لن يقرض لبنان 
مبلغ الـ ٣ مليارات دوالر التي يحتاجها.
وكشــف ضاهـــر الـــذي شــارك في 
االجتمــاع األخيــر للجــان النيابية في 
حديــث لـ«األنبــاء» أن صندوق الـــنقد 
الدولــي يتبــرأ من الصيغــة الحكومية 
لمشــروع قانون «الكابيتال كونترول» 
الــذي يناقشــه مجلس النــواب، والذي 
أشــار بعض نوابه في هذه الجلسة الى 
أن هذا القانون هو قانون صندوق النقد، 
وعندما واجهـــناهم بالحقيقة وقلنا ان 
هذا الكالم غير صحيح لم يتجرأوا على 
الرد، موضحا ان صندوق النقد الدولي لن 
يقبل السير به دون رزمة من االجراءات 
والتدابير الضروريــة، وبالتالي هو لن 
يقدم دوالرا واحدا وليس ٣ مليارات، اذا 
لــم يتأكد أن هــذه األموال لن تخرج من 
لبنان بطريقة غير مباشــرة مما يتعذر 

عليه اعادة تسديدها فيما بعد.
ورأى ضاهر أن السلطة السياسية تريد 
تمرير الـ «الكابيتال كونترول» كيفما كان 
من أجل إرضاء صندوق النقد الدولي الذي 
ليست لديه الثقة بالحكومة الحالية وال 
يعرف ما اذا كانت الحكومة التي ستأتي 
بعد االنتخابات النيابية ستتشكل بسرعة، 
أما في حــال بقاء الحكومة الحالية فهي 
حكما حكومة تصريف أعمال، لذلك فإن 
الصندوق الذي يطالب برزمة إصالحات 
يشدد على قانونين هما السرية المصرفية 
وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. والسؤال 
لماذا ال يتم طرحهما بذات العجلة المطروح 
فيها قانون «الكابيتال كونترول» والسير 

بها جميعها بالتوازي. 
وأكــد ضاهــر أن المودعيــن الذيــن 
تظاهروا بقوة أمام البرلمان واستطاعوا 
تعطيل جلسة اللجان النيابية، لن يقبلوا 
تمرير قانون «الكابيتال كونترول» من 
دون أن تكــون هناك خطــة تضمن لهم 
حقوقهم وتطمئنهم علــى أموالهم، وأال 
يشعروا بأنهم سيتحملون خسائر فوق 
الخســائر التي تكبدوها نتيجة تذويب 
جزء كبير من أموالهم أوال بفعل أسعار 
صرف مختلفة، وثانيــا بفعل التضخم 
وتهاوي سعر صرف العملة الوطنية، الى 
جانب القيود التي تفرضها المصارف على 
السحوبات، كما أن هناك فئة من المودعين 

بالليرة اللبنانية ال يفكر بهم أحد.

وأكــد ضاهــر على 
ضــرورة إعادة هيكلة 
وكيفيــة  الديــون 
وتحديــد  تســديدها 
المســؤوليات. ولفت 
الى أن هــذا ما أعلنته 
الحرة  المهــن  نقابات 
وتصر عليه وال تقبل 
بأي شكل من األشكال 
بتوزيع للخسائر وال 
بكابيتال كونترول قبل 
المســؤوليات  تحديد 
والبــدء بالمحاســبة، 
وهذه فرصة نادرة في 
تاريخ لبنان وهي عدم 
اإلفالت مــن العقاب، فمــن ارتكب عليه 
أن يدفع الثمــن ويرجع األموال المهربة 

والمنهوبة.
ورأى ضاهــر أن موضوع اســترداد 
األمــوال يكــون أوال عن طريــق تطبيق 
القوانين النافذة منها قانون اإلثراء غير 
المشروع، لكن السلطة الخبيثة تقول في 
خطة التعافي التي أرسلتها الى مجلس 
النواب انها ستعدل القانون ١٨٩(التصريح 
عن الذمة المالية واإلثراء غير المشروع) 
ليس ألنه غير جيد ويحتاج الى تعديل، 
بل ألنهم يخشــونه ويخافون منه، ألنه 
في حــال تطبيقه وفق ما هو منصوص 
عليه يأتي بالعديد منهم الى السجن، بدءا 
من أعلى الهــرم ونزوال، لذلك يهرولون 

باتجاه تعديله.
وأشار ضاهر الى أن الخالف الظاهر 
بين المصارف والحكومة ما هو إال تبادل 
أدوار الهدف منه حماية المصارف وإبراء 
ذمتها عن االرتكابات السابقة والحاضرة 
والمستقبلية في ظل غياب الخطة إلعادة 
هيكلتها التي هي السبيل الستعادة الودائع 
ولو على المدى القريب المتوسط، وهذه 
غير مطروحة اآلن، وخطة التعافي التي 
أرسلتها الحكومة الى مجلس النواب تقول 
إن إعــادة هيكلة المصــارف لن تحصل 
قبل شهر سبتمبر أو أكتوبر وهو أقرب 
تقدير، وبالتالي من يضمن في حال جرت 
االنتخابــات أن تعــود الحكومــة ذاتها، 
ومن يضمن تشــكيل حكومة جديدة، ما 
يعني أن ليس هناك قانون إلعادة هيكلة 
المصارف أي أن الودائع ستبقى محتجزة 
في «مصارف الزومبي»، ثم هناك اللجنة 
التي تضمنها مشــروع قانون الكابيتال 
كونترول والمؤلفة مــن المرتكبين من 
السلطة السياسية وحاكم مصرف لبنان، 

فبقدر ما يحبونه ال يتخلون عنه.
وقــال ضاهر إن أصحــاب المصارف 
وجمعيتها يعلمون تمام العلم أنه ال ثقة 
للبنانيين بعد اليوم بالمصارف وهي لن 
تعود ألنهم يــرون أن لبنان انتهى وأن 
ليس بإمكانهــم إرجاع الودائع وال فرق 
عندهم، والمهم عند الطبقة السياســية 
والمصرفية أال تتجرع كأس المحاســبة 
وأنه ال أحد يحقق معها ويحاسبها ويفتح 

لها الملفات.
وأكد ضاهر أن أموال المودعين غير 
موجودة في المصارف، وما هو موجود ما 
يقوله حاكم مصرف لبنان رياض سالمة 
إن لديه احتياط ١١ مليار دوالر هي أموال 
المودعين من أصل ١٠٣ مليارات، ويقال إن 
المصارف المراسلة لديها ٣ أو ٤ مليارات، 
وحقيقة األمر أن سالمة يرسلهم ورقيا 
ويكتب لرئيس الجمهورية على ورقة ما 

لديه من احتياط إلزامي.

رئيس جلنة حماية حقوق املودعني يرى أن الودائع ستبقى محتجزة

كرمي ضاهر

رئيس حركة التغيير إيلي محفوض لـ «األنباء»:
ميشال سليمان كان آخر الرؤساء اللبنانيني

بيروت - زينة طّباره

رأى رئيس حركة التغيير 
احملامي ايلــي محفوض، أن 
اكبــر جرميــة ترتكب بحق 
لبنان واللبنانيني، هو بقاء 
الرؤساء ميشال عون ونبيه 
بــري وجنيــب ميقاتــي في 
مواقعهم الســلطوية، وذلك 
العتباره ان االحداث املتنقلة 
في لبنان، سياسية كانت أو 
أمنية أو اجتماعية أو مالية، 
وآخرهــا غرق الــزورق في 
طرابلــس بلبنانيــني فارين 
مــن جهنم العهــد، قد تكون 
مقدمة مدموغة بختم السلطة 
لنسف االنتخابات النيابية، 
علمــا ان تأكيــدات الرئيس 
عون بحصــول االنتخابات 
فــي موعدهــا، غيــر قابلــة 

بــدءا برئاســة اجلمهورية، 
مرورا بالسلطتني التشريعية 
والتنفيذية، وصوال الى آخر 
كاتب فــي احملاكم واإلدارات 

العامة والرسمية.
ولفــت محفــوض فــي 
تصريح لـــ «األنبــاء»، الى 
أن الرئيس الســابق ميشال 
ســليمان، كان آخر الرؤساء 
اللبنانيــني، قبــل ان يدخل 
القصر اجلمهوري من بعده 
احلاكــم بأمر إيران الســيد 
حسن نصراهللا ممثال بالعماد 
املتقاعد ميشال عون، مشيرا 
مبعنى آخــر، الى ان القصر 
اجلمهوري شاغر من ساكنه 
وال وجــود بالتالي لرئيس 
فيــه، ال قــوي وال ضعيف، 
إمنا هناك «ناطور مفاتيح» 
ال اكثر وال اقل، ما يعني من 

ســواء كان جلهة استقباله 
كبار السفراء العرب واألجانب 
الدوليــني  وكل املســؤولني 
للتباحــث واملناقشــة فــي 
االحداث والتطورات احمللية 
جلهــة  أو  واخلارجيــة، 
رســم املرحلــة املقبلة على 
املتغيــرات اإلقليمية  ضوء 
والدولية، وما مأدبة اإلفطار 
التي حضرها سفراء الكويت 
واململكة العربية السعودية 
وســائر الــدول اخلليجيــة 
الشــقيقة، إضافة الى مصر 
واألردن وعدد كبير من الدول 
العربية، ســوى خير شاهد 
ودليل على انه وبالرغم من 
وجود القصر اجلمهوري في 
بعبــدا، فإن الرئيس الفعلي 
موجود باملعنى املجازي في 

معراب.

وجهة نظر محفوض، انه من 
واجب املؤرخــني في لبنان، 
إسقاط الرئيس الثالث عشر 
بعد االستقالل من مدوناتهم! 
واعتبار املرحلة ما بني انتهاء 
والية الرئيس ســليمان في 
٢٠١٤/٥/٢٤، وانتخاب رئيس 
جديــد فــي أكتوبــر ٢٠٢٢، 
مرحلة شغور مطلق في موقع 

رئاسة اجلمهورية.
واستدراكا لفت محفوض 
الى أن القصر اجلمهوري يقع 
من الناحيــة اجلغرافية في 
بعبــدا، لكن مــن الناحيتني 
العمليــة والواقعيــة فــإن 
الرئاســة اليوم في معراب، 
بدليل حتول مقر رئيس حزب 
القوات اللبنانية د. ســمير 
جعجع، وخالفا لواقع القصر 
اجلمهــوري، الى خلية نحل 

إيلي محفوض

للصــرف، ألن مــن يصنــع 
السياســة في لبنان اليوم، 
هو حاكم الدولــة اللبنانية 
األمني العام حلزب اهللا السيد 
حسن نصراهللا، الذي يتحكم 
مبفــارق الســلطة ويديرها 
وفقــا ألجندتــه اإليرانيــة، 

مسؤول يوضح أسباب استمرار
ارتفاع أسعار اخلضار والفواكه

«العفو الدولية» تدعو فرنسا إلعادة
أطفالها احملتجزين بسورية

وكاالت: كشــف مصدر ســوري سبب 
استمرار ارتفاع اسعار الخضار والفواكه 
رغم وعود سابقة من مسؤولين بانخفاضها 
مع ارتفاع درجــات الحرارة وبدء توزيع 

المنتوجات محليا.
واعتبر عضو لجنــة تجار ومصدري 
الخضار والفواكه بدمشق أسامة قزيز ان 
الســبب الرئيس الرتفاع أسعار الخضار 
والفواكه حاليا، هو التصدير الن ارتفاع 
أسعارها خاضع للعرض والطلب واإلنتاج، 
وقدر أن سورية تصدر نحو ٦٢٥ طنا من 
الحمضيات ونحو ٢٠٠ طن من البندورة 

يوميا.
وقال لصحيفــة الوطــن الموالية، إن 
األسعار تخضع لتقلبات الطقس والتسعير 
والتخزين التصدير، الفتا إلى أن بداية كل 
موسم ألي نوع من الخضار والفواكه يسهم 
في زيادة الطلب عليها، إضافة إلى ارتفاع 
التكاليف مثل الوقود وأجور النقل وعبوات 
فارغة مثل الفلين والكرتون والبالستيك 
المستورد، وإضافة إلى أجور اليد العاملة 
وصعوبة الحصول على المواد الزراعية 
من األسمدة والمبيدات حتى البذار الذي 

ارتفعت أسعاره ٢٠ ضعفا، كل هذا يسهم 
في ارتفاع أسعار الخضار والفواكه.

ولفت إلى أن كميات الفواكه والخضار 
التــي تصدر يوميا إلى الــدول المجاورة 
وبشــكل وســطي نحــو ٢٥ بــرادا لمادة 
الحمضيات وكل براد سعة ٢٥ طنا وبحسبة 
بســيطة نجد أنه يوميا ســورية تصدر 
نحــو ٦٢٥ طنا من الحمضيات إلى الدول 
المجاورة، كذلك البندورة التي لم يتوقف 
تصديرها والسيما «البندورة الساحلية» 
العاليــة الجودة حيث تصدر يوميا نحو 

٢٠٠ طن.
وأوضــح أن ٥٠٪ مــن الفالحيــن في 
الساحل السوري ما عادوا يهتمون كثيرا 
بزراعة الخضار والفواكه بل توجهوا إلى 
البيوت المحمية وإلى زراعة المحاصيل 
االستوائية مثل الموز والكيوي واألفوكادو 
واألنانــاس وغيرها، ألن أســعارها تزيد 
أربعــة أضعاف عــن المحاصيل األخرى، 
علما أن التكاليف والتعب ال يختلف كثيرا 
عــن زراعة المحاصيــل المذكورة، مؤكدا 
أنها زراعة ناجحــة ويتم تصدير كميات 

قليل منها.

باريــس ـ أ.ف.پ: دعــت منظمــة العفو 
الدولية بفرعها الفرنسي الرئيس إميانويل 
ماكرون إلى إعادة األطفال الفرنسيني املئتني 
احملتجزين في سورية ووضع حقوق اإلنسان 

«في قلب أولويات» واليته اجلديدة.
وجاء في بيان أصدرته بعيد اإلعالن عن 
فوز ماكرون بوالية ثانية: «ندعو إلى إعادة 
توطني األطفال الفرنسيني املئتني احملتجزين 
في سورية خالفا لكل قواعد القانون بال أي 
تأخير، وهو النهج الذي ينتهجه املزيد من 

الدول األوروبية».
وتعتمــد باريس راهنا سياســة إلعادة 
التوطــني تقوم على دراســة كل حالة على 
حــدة. وهي أعادت ٣٥ طفال، أغلبهم يتامى. 
وتشــدد على ضرورة محاكمة البالغني في 

مكان وجودهم.
وتعــد عودة الفرنســيني الذين التحقوا 
بتنظيم داعش مسألة حساسة في فرنسا، 
حيث حتتجــز ميليشــيات قوات ســوريا 
الدميوقراطية (قســد) التي يسيطر عليها 
األكراد، اآلالف من ابنــاء وزوجات عناصر 

ينتمون للتنظيم.
وصرحت سيسيل كودريو رئيسة الفرع 

الفرنســي ملنظمة العفو الدولية في البيان 
«لم تكــن الوالية الرئاســية األولى مثالية 
في مجال حقوق اإلنسان، لذا ندعو رئيس 
اجلمهورية الــذي أعيد انتخابه.. إلى جعل 

عهده الثاني منوذجيا».
وأشــارت املنظمة إلى أنــه «في حني بدأ 
جمع األدلة على جرائم دولية مفترضة في 
أوكرانيا وتسنى لعدة دول أوروبية محاكمة 
مجرمي حرب سوريني باالستناد إلى الوالية 
القضائية العاملية، ما زال القانون الفرنسي 
يتضمن قيودا تقوض بشدة قدرات محاكمه».
وحــان الوقــت «لالنعتاق من تشــريع 
ملتبس وإجــراء التكييفات الالزمة إلتاحة 
كل الســبل القانونية التي تسمح مبحاكمة 
مشتبه بارتكابهم جرائم دولية، في فرنسا»، 

وفق املنظمة غير احلكومية.
وشــددت العفو الدولية في بيانها على 
ضرورة أن تتوقف فرنسا عن «بيع األسلحة 
املوجهة إلى السعودية واإلمارات، وهما بلدان 
منخرطان في حتالف يشتبه بارتكابه جرائم 
حرب في اليمن»، داعية الدولة الفرنسية إلى 
إرساء «آلية مراقبة برملانية فعلية» للتدقيق 

في مبيعات األسلحة.

تركيا تستكمل بناء جدار حدودي 
مع سورية بطول ٨٣٧ كلم

وكاالت: قــال وزيــر الداخلية التركي ســليمان 
صويلــو، إن بالده اســتكملت بنــاء جدار حدودي 

بطول ٨٣٧ كيلومترا على الحدود مع سورية.
وأضاف صويلو في تصريحات أدلى بها، خالل 
قيامه بجولة تفقدية على الحدود بين بالده وإيران، 
في والية وان، أن تركيا اســتكملت حتى اآلن بناء 
جدار بطول ١٠٢٨ كيلومترا على الحدود مع كل من 

سورية وإيران.
وأوضح أن بالده تهدف لالنتهاء من بناء الجدار 
الحدودي على طول الحدود الجنوبية والجنوبية 
الشــرقية، بحلول عام ٢٠٢٣، مــع تزويده بتدابير 

أمنية إضافية مثل كاميرات وأبراج المراقبة.
وتشــهد الحــدود الســورية- التركية نشــاطا 
لعمليات التهريب، ما جعل الحكومة التركية تبدأ 
ببناء الجدار األسمنتي على طول الحدود مع سورية 
منذ أواخر عام ٢٠١٥، بهدف منع عمليات التهريب 

والدخول غير القانوني إلى البالد.
وتســتخدم تركيا في مراقبــة الحدود كاميرات 
وأنظمة استشــعار حراريــة وأنظمة إضاءة جرى 
تركيبها على طول ١٥٣ كيلومترا من الحدود التركية 
المشــتركة مع كل من إيران وســورية في واليات 
آغــري وإيغدير شــرقي البالد، وهاطاي وشــانلي 

أورفا في الجنوب.


