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البنتاغون ين�صح ( ...تتمة �ص)1

قالها ال��رئ��ي��س الفرنسي إن��ه ج��اه��ز إلع��ط��اء األوام���ر
لعمليات ف��ي ال��ع��راق ول��ي��س ف��ي س��وري��ة ،وات��ض��ح أنّ
ال��ح��رب ل��ن تحقق نتائج سريعة طالما ال��ق��وى البرية
ال��ق��ادرة خ��ارج ال��ح��رب ،م��ن تركيا وجيشها وسورية
وجيشها ك ّل لسبب.
التوازن الهش يعني بقاء المنطقة في الحلقة المفرغة،
ولبنان من ضمنها ،بل في قلبها ،وللخروج من الحلقة
المفرغة يتح ّرك رئ��ي��س جبهة النضال النيابية وليد
جنبالط ،وي��س�� ّوق مشروع تفاهمه مع العماد ميشال
عون ،بدءا ً من التفاهم على االنتخابات النيابية في جبل
لبنان بين الثنائي ال��درزي ـ المسيحي التقليدي ،الذي
يدرك جنبالط أنّ بلوغه مع العماد عون بدعم وضمانة
حزب الله سوف يغيّر الكثير من الحسابات ،على رغم
مساعيه ل��ض�� ّم ح��زب الكتائب للتفاهم ال��ج��دي��د ،الذي
بشر به البيان المشترك الصادر عن لقاء عون بالسيّد
حسن نصرالله ،عندما دعيا إلى تكرار نماذج مشابهة
لتفاهمهما ،ليظهر أنّ األمر ليس مج ّرد كالم إعالمي ،بل
خطة ترى جنبالط شريكا ً يستهدفه التفاهم الجديد.
أول التغيير كان عند الرئيس سعد الحريري الذي ر ّد
بعنف على ك�لام جنبالط عن التفاهم مع العماد عون
على إجراء االنتخابات النيابية ،وقال إنّ األولوية ال تزال
لالنتخابات الرئاسية ،بينما كشف سمير جعجع النقاب
ع��ن م��ش��روع ينسبه ف��ي أوس��اط��ه إل��ى جنبالط ،بدعم
وصول العماد عون للرئاسة لمدة سنتين يجري خاللها
ترتيب البيت اللبناني ال��داخ��ل��ي ،والتمهيد لمواكبة ما
يجري في المنطقة ،لمالقاة انتخابات رئاسية تنافسية
بعد سنتين.
ً
على إيقاع الحلقة المفرغة أيضا ،بدا أنّ المفاوضات
حول العسكريين المخطوفين قد تفادت تط ّورا ً سوداويا ً
عبر تأجيل إقدام الخاطفين على ذبح عسكريين إضافيين،
بانتظار وصول موفد قطري خالل أربع وعشرين ساعة
كما ق��ال الوزير نهاد المشنوق ،بينما ق��ال زم�لاؤه في
تيار المستقبل إنّ مصير الجلسة التشريعية التي تتعزز
فرصها لتفاهم حول سلسلة الرتب والرواتب ،سيحسم
خالل ثمان وأربعين ساعة.

الجلسة التشريعية تنتظر» 14آذار»

داخلياً ،أك��دت مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية
لـ«البناء» إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ينتظر عودة
عضو كتلة «القوات اللبنانية» جورج عدوان بجواب من الكتل
النيابية المنضوية داخل فريق « 14آذار» بشأن عقد جلسة
تشريعية أو أكثر و المواضيع التي التي يفترض درسها
وإقرارها في هذه الجلسات .والحظت المصادر أن موضوع
زيارة رئيس كتلة «المستقبل» إلى عين التينة ينتظر ترتيب
بعض األم��ور المتصلة بانعقاد الجلسة وتحديدا ً ما يتعلق
بالمواضيع التي ستدرج على جدول أعمالها .لكنها أكدت أن

مسار االتصاالت يحمل بعض االيجابيات في ما يتعلق بعودة
الكتل النيابية في « 14آذار» لحضور الجلسات ،وإذ أشارت إلى
وجود تبدل أولي في مواقف هذه الكتل من بعض الملفات التي
كانت مدار خالف في الفترة السابقة ،خصوصا ً سلسلة الرتب
والرواتب ،أوضحت ،في المقابل ،أن النقطة الخالفية ال تزال
تتعلق بموضوع تسوية الـ  11مليار دوالر التي كانت صرفتها
حكومة السنيورة.
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف لـ«البناء»
أن المشاورات في شأن السلسلة عادت من جديد بين لجنة
النائب عدوان والرئيس بري بالتوازي مع االتصاالت الحاصلة
بين وزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس سعد
الحريري نادر الحريري ووزير الصحة العامة وائل أبو فاعور،
مؤكدا ً أن إق��رار السلسلة لم يعد بعيداً .وأش��ار إلى أن فرض
ضريبة  1في المئة على  TVAمقابل إقرار السلسلة كاملة هو
أحد الخيارات المتاحة إال أننا في النهاية علينا االحتكام إلى
المجلس النيابي عبر إدالء كل نائب بصوته .واعتبر يوسف
أن ال موازنة من دون قطع حساب ،مشيرا ً إلى إن الوزير خليل
يعمل على هذا األمر ،ألن الموازنة ال يمكن أن تنجز من دون قطع
حساب لعام .2013
أما النائب جمال الجراح فأكد بدوره لـ«البناء» أن ال سلسلة
من دون  ،TVAمشيرا ً إل��ى أن ف��رض ضريبة  1في المئة
هي األساس في أي سيناريو يتم البحث فيه .وفي ما يتعلق
بالجلسة التشريعية قال الجراح« :علينا أن ننتظر  48ساعة
لمعرفة نتائج المفاوضات الجارية».
كما أكد مصدر في كتلة المستقبل لـ«البناء» أن أمر الجلسة
يحتاج إلى مزيد من االتصاالت وهو األمر الذي يتواله الرئيس
السنيورة عن كتلة «المستقبل» ،ولفت إلى أن زيارة السنيورة
الرئيس بري لم تتبلور حتى اآلن ،لكن التواصل قائم بطرق
مختلفة ،فيما أكدت مصادر مقربة من السنيورة لـ«البناء» أن
األخير لم يطلب موعدا ً للقاء حتى الساعة.
إلى ذلك ،قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة الرئيس
تمام سالم عقد جلسة خاصة لبحث موضوع النازحين ،فيما
ذكرت مصادر وزارية انه تم توقيع مراسيم الجلسات السابقة
بعد أن عولجت األزمة بشكل إيجابي بوساطة قام بها الوزراء
محمد فنيش وسجعان قزي ووائ��ل أبو فاعور بين الوزيرين
بطرس حرب وجبران باسيل.

مبادرة «متواضعة» للجميل وجنبالط

وبالتوازي استمرت االتصاالت بين القوى السياسية من أجل
ترتيب مخرج ألزمتي الرئاسة والنيابة .والتقى رئيس جبهة
النضال الوطني النائب وليد جنبالط رئيس حزب الكتائب
أمين الجميل في بكفيا التي كان نقطة انطالقته في جولته على
القيادات السياسية وعاد إليها ليستعرض والجميل حصيلة
لقاءاته التشاورية.
وأكد جنبالط بعد اللقاء استمرار التنسيق مع الجميل للوصول
إلى مبادرة متواضعة لتحصين المؤسسات وفي مقدمها الجيش
وسائر المؤسسات األساسية التي تحفظ الدولة ،مشددا ً على
أننا غير قادرين على القفز في الفراغ واالمتناع عن المشاركة
في االنتخابات النيابية .أما الجميل فأكد «أننا وجنبالط على
الموجة ذاتها نسعى إليجاد حلول متواضعة للمشكالت القائمة،
مشيرا ً إلى «أن حصول االنتخابات النيابية قبل الرئاسية يعني
تهميشا ً للمؤسسة األم وتأقلما ً مع الفراغ الرئاسي الخطير».

من جهته ،أعرب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
عن أسفه لـ«عدم وجود أفق لحل أزمة الرئاسة» ،مؤكدا ً «رفضه
اقتراح بعض الوسطاء في الدوائر السياسية بتولي عون رئاسة
البالد ولو لمدة عامين فقط».

المفاوضات في شأن العسكريين معقدة

على صعيد آخ��ر ،وعلى وق��ع تهديدات «جبهة النصرة»
وتنظيم «داعش» بقتل العسكريين المحتجزين لديهما ،كشفت
مصادر وثيقة الصلة بالمفاوضات أن األمور معقدة وتتطلب
المزيد من الجهد في اتجاهات مختلفة .وأضافت إن الجانب
اللبناني ال يترك أي منفذ أو باب إال ويطرقه للمساهمة في
إطالق سراح العسكريين المخطوفين ،مشيرة إلى أن التفاوض
األساس يتم مع القطريين واألتراك لكن أنقرة تتحرك بكثير من
الحذر .وأبدت المصادر خشيتها من حصول أمور غير محسوبة
في هذا الملف.
في غضون ذل��ك ،واص��ل أهالي العسكريين المخطوفين
تحركهم والتقوا في السراي الحكومية أمس الرئيس سالم
الذي أبلغهم أن المفاوضات لم تتوقف حتى اآلن وأن المطالب
التي تلقتها الحكومة تحتاج إلى وقت ،وتوجهوا إلى الخاطفين
بالقول« :العامل األساسي باستمرار التفاوض إيقاف التهديدات
بقتل أبنائنا» .مشددين على أن «تعرض أبنائنا ألي تهديد ال
يخدم أي مطالب».
وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق من موسكو التي وصلها أمس
للبحث مع المسؤولين الروس في إمكان شراء معدات عسكرية
لقوى األمن الداخلي واألمن العام ،أن المعلومات المتوافرة حتى
اآلن تقول إن هناك مجاال ً جديا ً وأنه جرت اتصاالت أمس من خالل
الوسطاء مع الجهتين الخاطفتين للعسكريين لتهدئة األمور
واستمرار المفاوضات وخالل  24ساعة سيكون هناك موفد من
قبل دولة قطر لمتابعة هذه المفاوضات.
وأوضح أن «المقايضة مرفوضة إال ما يستند إلى القانون
اللبناني وإلى اإلجراءات المرعية ألن هذا قرار مجلس الوزراء»،
مؤكدا ً أن «آخر المعلومات التي وصلتني تقول إن هناك اتصاالت
جرت أدت إلى تأجيل مبدئي إلمكان قتل أي من العسكريين
الرهائن».
وأك���د عضو «هيئة العلماء المسلمين» الشيخ حسام
الغالي لـ»البناء» أن الهيئة أبلغت عن طريق أحد النواب أن
المفاوضات في شأن العسكريين المختطفين ال تزال تراوح
مكانها وهي وصلت عند النقطة التي توقفت عندها الهيئة
والمتعلقة بالمقايضة ،مشيرا ً إلى أن «جبهة النصرة» انضمت
إلى «داع��ش» في المطالبة باإلفراج عن موقوفين في سجن
رومية.
وأعرب الغالي عن ثقته بقدرة المدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم على إحداث خرق في هذا الملف العسكريين،
مشيرا ً إلى «أن وصوله إلى حائط مسدود ال سمح الله ،يعني
أن الملف أغلق وأصبح شديد التعقيد ،ال سيما أن أحدا ً لم يكن
يتوقع أن يقدم تنظيم داعش على ذبح عسكريين في الجيش
اللبناني ،وهذا يعني أن ال شيء يردع هؤالء».
ورأى الغالي أن إق��دام الجيش على منع دخول صهاريج
المحروقات إلى الجرود بعد بلدة عرسال ،كان بمثابة توجيه
رسالة للمسلحين أننا ق��ادرون على إقفال الطريق وتوقيف
المساعدات والمازوت مقابل اإلفراج عن الجنود العسكريين،
لكنه أشار إلى أن أحدا ً ال يعلم إلى ماذا ستؤدي هذه اإلجراءات.

«داع�ش» ولبنان ( ...تتمة �ص)1
ث ّم جرى استدراكه ،عبر تسوية تعني ،أكثر ما تعنيه،
مساعدة الرئيس أوباما على النزول من أعلى الشجرة
التي كان قد تسلّقها في لحظة انفعال.
بمعزل ع��ن ه��ويّ��ة ضحايا التنظيم اإلره��اب��ي،
وأعدادهم وأديانهم ،وإيمانهم ،ودور عباداتهم ،بمعزل
عن كونهم قلة في مجتمعاتهم أو كثرة ،كان ينبغي
للضمير اإلنساني أن يثور ض ّد عمليات ذبح الناس،
أفراداً ،وجماعات وض ّد عمليّات «وأد» األحياء ،وتجنيد
األطفال واغتصاب النساء ،وتزويجهن قسراً ،وبيعهن
سبايا بالمزاد ،ترويجا ً «للجهاد بالنكاح»!!
ال��دول التي تستعد للحرب في العراق ،لكي تتم
هزيمة «الوحش» تقدّر مدة القتال بشهور قد تطول!!
فيما داع��ش ت��م��دّدت في م��دى أق��ل من يومين ،على
مسافة توازي ثالثة أضعاف مساحة لبنان!!
إذا تسارعت هزيمة داعش في العراق فسورية هي
باب النجاة ،ودور «التحالف الدولي» هنا خاضع
للنقاش ،بحيث يخشى أن يتص ّرف «التحالف» ،كما
فعلت داع��ش بالتمام ،أي بتجاهل لحرمة الحدود،
ولسيادة الدول على أراضيها!! وتشريع المعاصي،
النقي ،الذي
والمظالم باسم اإلسالم ،الدين السماوي
ّ
نهى عن هذه المنكرات كلّها.
ث ّمة احتماالت كثيرة للعواقب ،والذيول «واألضرار
الجانبيّة» التي ستلحق حتماً ،بدول معنيّة بالحرب
القادمة ،وليس المقصود هنا تركيا ،الضالعة في
ال��م��ؤام��رات منذ ما قبل بداياتها ،بل المقصود هو

وفيات
الحزب السوري القومي االجتماعي

زوجته سامية الزير
شقيقتاه :صونيا زوجة رفيق سماحه
وعائلتهما وخ��زام��ى أرملة الشهيد كمال
خيربك.
أوالد شقيقتيه :هاني سماحه وعائلته،
زياد سماحه وعائلته ،الرا زوجة وليد حنا
وعائلتهما وهشام خير بك.
ابنتا زوجته :جوانا رعد وداليا زوجة
وليم مجاعص وعائلتهما.
حماته :ماري فغالي أرملة غبريال الزير
أشقاء زوج��ت��ه :سليم الزير وعائلته،
طوني الزير وعائلته
ينعون إليكم بمزيد من األسى فقيدهم
الغالي المرحوم الدكتور

مخول فؤاد قاصوف
المنتقل إلى رحمته تعالى أول من أمس
األربعاء  17أيلول  2014متمما ً واجباته
الدينية.
يحتفل بالصالة ل��راح��ة نفسه اليوم
الجمعة  19ال��ج��اري ال��س��اع��ة الرابعة
بعد الظهر ف��ي كاتدرائية النبي الياس
الخنشارة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي
السبت واألحد  20و 21الجاري في صالون
الكاتدرائية من الساعة الحادية عشرة
صباحا ً لغاية السادسة مساء.

فاجأ السفير العراقي في هلسنكي
سعد عبد ال��وه��اب قنديل أوس��اط
الجالية العراقية في فنلندا واألوساط
األكاديمية األوروب��ي��ة ،بعد تبرئته
لتنظيم القاعدة من قتل أطفال العراق،
جاء ذلك في كلمة السفير التي ألقاها
بمؤتمر مكافحة اإلره��اب الذي نظم
بالتعاون مع جامعة هلسنكي يوم
االثنين الماضي.

ت��م ذل���ك ب��ح��ض��ور ال��ع��دي��د من
أس��ات��ذة ال��ج��ام��ع��ات المشاركين
في المؤتمر من فنلندا وخارجها،
م��ن أب��رزه��م رئ��ي��س قسم اللغات
وال��ث��ق��اف��ات السامية البرفسور
ه ّنويوسوال ،إضافة إل��ى السفير
اإليراني في فنلندا ،وممثلي بعض
األح��زاب العراقية في فنلندا ،كما
حضر المؤتمر متابعون لشؤون

سورية بالذات ،كدولة فاعلة ،ومؤثرة وق��ادرة ،ثم
لبنان ،الوطن المم ّزق ،المنقسم على ذاته ،والضحيّة
التي تتنازعها األهواء ،والتبعيّة للخارج ،والمصالح
المحكومة باألنانيّات.
كما في كل زم��ن عصيب ،تنعقد آم��ال اللبنانيين
ع��ل��ى ج��ي��ش ال��وط��ن ،ق��ي��ادة ،وأج��ه��زة ،ت��رق��ى إل��ى
مستوى المؤسسات ،وضباطاً ،ورتباء ،وجنودا ً ترفع
لتضحياتهم أقواس التكريم وتتلى على أرواح الشهداء
منهم ،أجمل اآليات ،وأكرم الصلوات.
ال��ق��ادم إل��ى لبنان ،بعد ال��ع��راق ،وعبر سورية،
من أه��وال اإلره��اب ،ال يطرح أي س��ؤال حول عزيمة
المؤسسة العسكريّة ،وسائر األجهزة والقوى األمنية
في مواجهة اإلره��اب ...غير أن السؤال المطروح هو
حول العديد ،والعدّة ،ونوعيّة السالح المتاح ،ومصير
السالح الموعود ،الذي قيل إنّ ثمنه مدفوع ،بمثابة
تستحق الشكر حتماً ،ولكن فقط ،عندما يصل
مك ّرمة،
ّ
السالح.
أن يسود الخوف جموع اللبنانيين ،عندما يتم
التداول بهذا االحتمال ،فذلك أمر شبه طبيعي ...أما
أن يكون في لبنان بيئات حاضنة لإلرهاب ،مستعدّة
لمالقاته حتى مبايعة «دولة الخالفة» فذلك هو الشر
الذي يثير الذعر خصوصا ً أن بعض غالة الساسة،
ّ
يبشر «بداعش» ،ويكاد يش ّرع للتنظيم األبواب ،في كل
مكان متاح...

رشاد سالمة

في العمل مع الهند للحفاظ على السالم والطمأنينة في
المناطق الحدودية قبل التمكن من حل المشكلة».
وما زالت تفاصيل الحادث مبهمة لكن نائبا ً هنديا ً من
المنطقة ،قال إن «حوالى ألف جندي صيني عبروا إلى الجهة
الهندية (أول من) أمس» يوم وصول تشي إلى الهند.
يذكر أن الهند والصين على خالف حول خط حدودهما
في منطقتين محددتين إحداهما في إقليم لدخ والثانية هي
والية أروناشال براديش التي تطالب بها الصين.

الحكم على  14بحريني ًا بال�سجن الم�ؤبد
بتهمة «مهاجمة ال�شرطة»
أعلن مصدر قضائي بحريني أمس أن المحكمة الجنائية
حكمت على  14مواطنا ً بالسجن المؤبد بتهمة مهاجمة
الشرطة في قرية بني جمرة القريبة من المنامة.
وأسندت النيابة العامة البحرينية للمتهمين تهمة
«الشروع في قتل الشرطة بواسطة عبوات حارقة وعبوة
مفرقعة» ،كما اتهمتهم بـ»حيازة م��واد مفرقعة بقصد
نشاط يخل باألمن ،بغير ترخيص من وزير الداخلية» .كما
وجهت النيابة العامة لهم تهمة المشاركة في تظاهرة غير
مرخصة «الغرض منها اإلخالل باألمن العام».
ووفقا ً للمصدر القضائي ،فإنه «في  29أيار  2013انفجر
جسم غريب أثناء قيام الشرطة بإخماد حريق في إطارات

بقرية بني جمرة ،وأصيب أربعة من الشرطة بعضهم كانت
إصابته بليغة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العالج».
وخالل جلسات المحاكمة ،تحدث أحد ضباط الشرطة
ع��ن أن «م��ص��ادر س��ري��ة استطاعت ال��ت��وص��ل ألسماء
المتورطين في الحادثة ،وذلك بعد ساعات من حدوث
الواقعة».
وتشهد البحرين حركة احتجاجات وثورة شعبية ،إذ
تشهد القرى البحرينية المختلفة بشكل يومي تظاهرات
ومسيرات تطالب بالديمقراطية وحق انتخاب الحكومة
ال��ت��ي يهيمن عليها ع��م الملك منذ  42ع��ام��ا ً م��ن دون
انتخابات.

وتابع هوالند في مؤتمر صحافي« :قررت الرد باإليجاب على
السلطات العراقية تقديم دعم جوي  ...لن نذهب إلى أبعد من
ذلك .لن تكون هناك قوات برية وسنتدخل في العراق فحسب».
ميدانياً ،دعا حزب العمال الكردستاني أمس الشبان في جنوب
شرقي تركيا الذي تقطنه غالبية كردية لالنضمام إلى التصدي
لتنظيم في شمال سورية.
وقال الحزب في بيان على موقعه االلكتروني« :يتعين على
الشبان التوجه إل��ى كوباني (عين ال��ع��رب) والمشاركة في
المقاومة التاريخية والمشرفة».
وكان مسؤول عسكري كردي أعلن أن أكراد سورية طلبوا دعما ً
عسكريا ً من األحزاب الكردية في المنطقة لصد تقدم تنظيم «داعش»
شمال سورية ،حيث تأتي هذه المطالبة في أعقاب استيالء التنظيم
اإلرهابي على  26قرية تقطنها غالبية من السوريين الكرد غربي
مدينة عين عرب القريبة من الحدود التركية.
وقال أوجالن ايسو نائب قائد قوات الحماية الكردية في المدينة

لوكالة «رويترز» إن األكراد يريدون الدعم من الجماعات األخرى
بما في ذلك حزب العمال الكردستاني لصد تقدم «داعش» ،في
وقت أفيد عن حركة نزوح كبيرة للمدنيين من الريف نحو المدينة
بسبب مخاوف من ارتكاب «داعش» مجازر بحق المواطنين.
ويأتي الهجوم الذي بدأ منذ أربعة أيام على منطقة عين عرب
المحاصرة منذ أكثر من سنة انطالقا ً من ثالثة محاور الشرقي
والجنوبي والغربي ،فيما تتركز االشتباكات من الجهة الشرقية
للمدينة.
وتمكن التنظيم اإلرهابي بنتيجته من السيطرة على قرى:
كورك ،شاويك ،قرفل ،سرزوري ،جرن ،قرطل ،كوشكار ،خانة،
بغديك ،بير ناصر ،كوبلك ،هواليك ،شويتي ،متين ،من جهة
الشرق .قلعة حديد وقراريشك من جهة الجنوب .وبياضية ،زور
مغار ،جب الفرج ،زرك ،وتعلك من جهة الغرب.
وأدت سيطرة التنظيم على تلك القرى إلى زيادة الحصار على
مدينة عين العرب بالكامل مما يهدد بحصول كارثة إنسانية على

أكثر من  500ألف مدني في المدينة بسبب سوء األوضاع فيها
ونقص المواد األساسية والغذائية.
ج��اء ذل��ك في وق��ت استهدف فيه الجيش السوي تجمعات
المسلحين في حلب في مناطق الحاووط وكروم عزيزة ودوار غيور
والوضيحي وصالة الربيع بالسكري ،ومزرعة الشيخ محمود
على محور السفيرة خناصر ومنطقة عنكاش بالقرب من السفيرة،
إضافة الستهداف تجمعاتهم في بابيص والكاستيلو وعندان.
وف��ي دي��ر ال��زور تمكن الجيش ال��س��وري من قتل ع��دد من
المسلحين في عمليات نفذها في أحياء الحويقة والرشدية
والجبيلة والصناعة وقرية الصالحية في ريف المدينة.
في حين واصل الجيش السوري عمليته العسكرية في حي
جوبر المالصق للعاصمة دمشق ،حيث تمكنت وحداته من
السيطرة على عدد من كتل األبنية في محيط برج فتينة داخل
الحي ،في ما استهدفت وحدات أخرى من الجيش مسلحين في
وادي عين ترما ومسرابا وعربين ودوما.

م�شروع قانون مغربي جديد لمحا�صرة الإرهاب
تبنت الحكومة المغربية أمس
م��ش��روع ق��ان��ون ج��دي��دا ً يهدف إلى
تتميم التشريعات المتعلقة بمحاربة
اإلره���اب ،خصوصا ً مع تزايد عدد
المغاربة الذين يقاتلون إلى جانب
تنظيم «داعش» اإلرهابي في كل من
سورية والعراق ،كما أفاد وزير العدل
المغربي.
وقال مصطفى الرميد ،وزير العدل
وال��ح��ري��ات خ�لال ن���دوة صحافية
برفقة مصطفى الخلفي وزير االتصال
الناطق الرسمي باسم الحكومة« :لقد
ت��م وض��ع وتبني م��ش��روع القانون
الجديد المتمم لمقتضيات القانون
الجنائي ،وقانون المسطرة الجنائية،
بغرض حماية شبابنا من السفر إلى

بؤر التوتر حيث القتل والتذبيح».
وأضاف الرميد أن «أي شخص حاول
االلتحاق بمناطق التوتر والمواجهات
ستتم متابعته بمقتضى هذا القانون،
ألن نية السفر إلى مثل هذه المناطق
توجد وراءها نوايا إرهابية».
وسبق لوزير الداخلية المغربي أن
قال منتصف تموز في عرض داخل
البرلمان ،أن هناك مجموعتين من
المقاتلين المغاربة «واح��دة مكونة
من  1122ف��ردا ً ج��اؤوا مباشرة من
المغرب ،والثانية تضم ما بين 1500
إلى  2000مقاتل يقيمون في الدول
األوروبية».
وأوضح أنه حتى اليوم «قتل 200
مغربي في ال��ع��راق على الجبهة».

فيما أوض��ح مصطفى الرميد أن من
ت��م توقيفهم بعد عودتهم م��ن تلك
المناطق فاق  200مغربي ،يخضعون
للتحقيق.
وبموجب مشروع القانون الجديد،
ي��ف��رض ف��ص��ل ج��دي��د ف��ي ال��ق��ان��ون
ال��ج��ن��ائ��ي ع��ق��وب��ات ع��ل��ى شخص
«التحق أو ح��اول االلتحاق بشكل
فردي أو جماعي ،في إطار منظم أو
غير منظم ،بكيانات أو عصابات ،أيا ً
ك��ان شكلها أو مكان وج��وده��ا ،ولو
كانت األفعال ال تستهدف اإلض��رار
بالمغرب وبمصالحه».
ك��م��ا ي��ع��ت��ب��ر ال��ف��ص��ل ج��ري��م��ة
«ال��ت��دري��ب��ات أو التكوينات كيفما
كان شكلها ،داخ��ل أو خ��ارج التراب

الوطني بقصد ارتكاب أفعال إرهابية
داخل المغرب أو خارجه سواء وقع
الفعل أو لم يقع» ،إضافة إلى «تجنيد
أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من
أجل االلتحاق بكيانات أو تنظيمات».
ومن العقوبات التي نص عليها
مشروع القانون الجديد والذي نشرت
بعضه صحيفة «التجديد» القريبة
م��ن ح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية ال��ذي
يقود التحالف الحكومي« ،السجن
الموقت من خمس إلى عشر سنوات
وغرامة مالية ت��راوح بين  50ألف
درهم ( 4500يورو) و 500ألف (45
ألف يورو)» .ويمكن لهذه الغرامة أن
تصل إلى مليونين و 500ألف درهم
( 224ألف يورو) ،إذا ما تعلق األمر

عبد اهلل الثاني وهوالند يعربان عن دعمهما للعراق والتحالف الدولي ّ
�ضد «الدولة الإ�سالمية»
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
أج��رى العاهل األردن���ي الملك عبدالله
الثاني والرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند
م��ح��ادث��ات ف��ي ب��اري��س ،استعرضا فيها
العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين،
والتطورات السياسية في الشرق األوسط،
وجهود تحقيق السالم ،وتطورات األوضاع
في سورية والعراق ،إضافة إلى تصاعد خطر
المتطرفين.
وأعرب الرئيس الفرنسي والعاهل األردني
في بيان مشترك عقب المحادثات ،أول من
أمس ،عن دعمهم للعراق في حربه ضد تنظيم
الدولة اإلسالمية (داعش) ،وللتعبئة الدولية
لمحاربته وجميع التنظيمات «اإلرهابية»
التي تهدد األمن والسلم الدوليين.
وأع��رب��ا أي��ض��ا ً ع��ن أملهما ف��ي «أن تلبي
الحكومة العراقية الجديدة تطلعات جميع
مكونات الشعب العراقي عبر إشراكهم في
العملية السياسية».
وف��ي م��ا يتعلق بعملية التسوية في
ال��ش��رق األوس�����ط ،ش���دد ال��زع��ي��م��ان على
«ض��رورة التوصل إل��ى س�لام دائ��م وشامل
بين الفلسطينيين و«اإلسرائيليين» عبر
إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود

الشرق األوسط من بلدان مختلفة.
قنديل وف��ي معرض حديثه عن
مساوئ تنظيم داعش برأ بشكل مثير
لالستغراب والجدل ساحة تنظيم
القاعدة من سلسلة جرائمه العريضة
في العراق تجاه المدنيين ،خصوصا ً
األطفال ،حيث ق��ال« :لم يعرف عن
تنظيم ال��ق��اع��دة ق��ت��ل األط��ف��ال في
العراق»!

وحدات الحماية ( ...تتمة �ص)1

النزاع الحدودي ( ...تتمة �ص)1
تشكل موضع خالل بينهما إلى تغيير شكل هذه القمة التي
كان يفترض أن تركز على التعاون االقتصادي.
وصرح مودي« :أعربت عن قلقي العميق من األحداث
على طول الحدود ،واتفقنا على أن السالم والطمأنينة في
المنطقة الحدودية عنصر أساسي في الثقة المتبادلة».
وأض����اف« :علينا ال��ت��وص��ل إل��ى ح��ل س��ري��ع للمشكلة
الحدودية».
ورد الرئيس الصيني مؤكدا ً أن لديه «رغبة صادقة

�سفير العراق في هل�سنكي
يبرئ تنظيم القاعدة من قتل الأطفال!

عام  1967واحترام ق��رارات األمم المتحدة
ذات الصلة واتفاقية مدريد ومبادرة السالم
العربية» بحسب ما جاء في البيان.
كما ج��رى بحث تطورات األوض��اع على
الساحتين السورية والعراقية ،حيث أكد
الملك األردني والرئيس الفرنسي على ضرورة
إيجاد حل سياسي شامل لألزمة السورية،
وأهمية العمل على دع��م كل ما يصب في
تعزيز وحدة وتوافق الشعب العراقي.
وبين وزي��ر المياه وال��ري األردن��ي حازم
ال��ن��اص��ر ،أن األردن وف��رن��س��ا وق��ع��ا على
هامش ال��زي��ارة الملكية  6مذكرات تفاهم
 3منها تخص الحكومة واألخ���رى تعنى
بالقطاع الخاص ومنطقة العقبة االقتصادية
الخاصة.
يذكر أن االستثمارات الفرنسية في األردن
تبلغ نحو  3مليارات دي��ن��ار ف��ي قطاعات
االتصاالت والصناعات التحويلية والطاقة
والتجارة والسياحة والقطاع المصرفي.
ويرتبط البلدان بمجموعة اتفاقيات أهمها
اتفاقية الشراكة مع اإلتحاد األوروب��ي ،إلى
جانب اتفاقيتين ثنائيتين ،األول��ى لتعزيز
وحماية االستثمارات المتبادلة ،والثانية
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من
ضريبة الدخل.

باألحزاب أو الهيئات المنظمة.
وأوضحت صحيفة «أوج��وردوي
ل��وم��اروك» أن تعديالً ف��ي القانون
سيسمح ب��ـ»م��ت��اب��ع��ة اإلره��اب��ي��ي��ن
األجانب على األراض��ي المغربية»،
إال إذا ثبت أنه تمت محاكمتهم نهائيا ً
باألعمال الجرمية نفسها في بلد آخر.
وح����ول م��ا ن��ش��رت��ه الصحافة
المغربية عن كون سلطات الرباط
طلبت م��ن س��ل��ط��ات أن��ق��رة ف��رض
التأشيرة على المغاربة القادمين
إليها لتجنب التحاقهم بتنظيم
«داعش» ،لم يؤكد مصطفى الخلفي
وزي��ر االتصال ه��ذا األم��ر ولكنه لم
ينفه أي��ض��اً ،مكتفيا ً ب��ال��ق��ول إنه
«ل��م تتم مناقشة األم��ر في مجلس
الحكومة».
وسبق أن أعلنت ال��رب��اط تفكيك
العديد من الخاليا اإلرهابية ،بلغ
عددها  18خلية بين  2011و2013
وس��ب��ع خ�لاي��ا م��ن��ذ ب��داي��ة .2014
وص���در ق��ان��ون م��ك��اف��ح��ة اإلره���اب
ال��ح��ال��ي ف��ي ال��م��غ��رب ف��ي أع��ق��اب
هجمات أيار  2003في الدار البيضاء
والتي نفذها  12انتحاريا ً وأسفرت
عن مقتل  33شخصاً.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن استدراج للعروض
لنقل المحروقات إل��ى معمل الحريشة،
وذل��ك وفق المواصفات الفنية والشروط
اإلداري��ة المحددة في دفتر الشروط الذي
يمكن الحصول على نسخة عنه لقاء مبلغ
ثالثماية ألف ليرة لبنانية (تضاف )TVA
من قسم الشراء في المصلحة اإلداري��ة في
مركز الشركة في البحصاص ما بين الساعة
 8صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم األربعاء
الواقع فيه  15تشرين األول  2014الساعة
 12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1609

