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أنباء سورية أنباء مصرية

أنباء لبنانية

السيسي يتفقد املشروعات الكبرى بالعاصمة اإلدارية اجلديدة
القاهرة ـ خديجة حمودة

الرئيــس املصــري  قــام 
عبدالفتاح السيســي بجولة 
للعاصمــة  أمــس  تفقديــة 
اإلداريــة اجلديــدة، حيــث 
اطلــع على املوقف التنفيذي 
واإلنشائي لعدد من األحياء 
واملنشــآت منها مركز مصر 
الثقافي اإلسالمي الذي يحتوي 
علــى أحد أكبر املســاجد في 
العالم هو «مســجد مصر»، 
بســعة تبلغ ١٠٧ آالف مصل 
وترتفــع مآذنــه بطــول ١٤٠ 
مترا، ويتضمن مجموعة من 
القاعات الضخمة لالحتفاالت 
واملناسبات وحتفيظ القرآن 
الكــرمي للرجال والســيدات 
واألطفــال، كما يحتوي على 
ســاحة انتظــار للســيارات 
وكراج متعدد األدوار (٧ أدوار) 
بسعة إجمالية ٣ آالف سيارة.
كمــا تفقد الرئيــس أيضا 
مبنى مجلس النواب (البرملان) 
بالعاصمة اإلدارية، وهو األكبر 
فــي الشــرق األوســط، حيث 
تســتوعب القاعة الرئيســية 
ألف عضو مبسطح ٣ أضعاف 
املبنى احلالي للبرملان بالقاهرة، 
وملحــق بالقاعــة الرئيســية 
مجموعة مبان خدمية منفصلة 

وقال املتحدث الرسمي باسم 
رئاسة اجلمهورية السفير بسام 
راضي، إن الرئيس تفقد أيضا 
سير األعمال باحلي احلكومي، 
الــذي يحتــوي علــى مقــار 
الوزارات والهيئات احلكومية 
املختلفــة وكذلــك مبنــى مقر 

مجلس الوزراء.
الرسمي  وأضاف املتحدث 
أن الرئيــس اطلــع كذلك على 

على مخططات التنفيذ اجلارية 
ومعــدالت اإلجنــاز، موجهــا 
بااللتــزام باجلــداول الزمنية 
احملــددة وبضوابــط معايير 
اإلنشاء الهندسية لكل املباني 
واملنشــآت اجلاري العمل بها 
داخل نطاق العاصمة االدارية 
اجلديــدة، التي متثــل الدولة 
املصريــة اجلديــدة بواقعهــا 

احلديث.

ســاحة الشعب التي بها أعلى 
وأضخم ساري علم في العالم، 
وكذلك النصب التذكاري الذي 
صمم بطابع فرعوني، من حيث 
استخدام األعمدة والزخارف، 
ويتكون من جزأين على الشكل 
الدائري مدونة عليهما أسماء 
شهداء مصر على مر العصور.

واطلع الرئيس السيسي من 
املسؤولني باملواقع اإلنشائية 

اطلع على املوقف التنفيذي واإلنشائي لعدد من األحياء واملنشآت

جانب من جولة الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي التفقدية للعاصمة اإلدارية اجلديدة أمس

تشــمل: دور عبــادة، ومركزا 
طبيا، ومبنى للشرطة، ووحدة 
إطفاء، وسجال مدنيا، وقاعات 
استماع، ومركزا إعالميا، ومركز 
معلومات، ومركــزا تدريبيا، 
إلــى املســطحات  باإلضافــة 
اخلضــراء، كما تعلــو القاعة 
الرئيسية قبة وسطية تعد من 
أكبر القبــاب التي مت تنفيذها 

على مستوى العالم.

تصعيد عسكري شمال غرب سورية 
وكمني لـ«داعش» يقتل عشرات اجلنود

أوروبا تستضيف مؤمترًا حول سورية في مارس

عواصم - وكاالت: شهدت خطوط التماس 
في منطقة خفض التصعيد شمال غرب سورية 
تصعيــدا كبيرا بني قــوات النظام الســوري 
وفصائــل املعارضــة، تخلله تبــادل للقصف 
املدفعــي والصاروخــي، كمــا تعرضت قوات 
الهجــوم لكمــني أودى بأكثر مــن ٢٦ على يد 

تنظيم داعش في البادية.
وأكد مصدر مقرب من احلكومة في دمشق، 
لوكالة األنباء األملانية (د.ب.أ)، وقوع «قصف 
مدفعي عنيــف من فصائــل املعارضة ملواقع 
القوات احلكومية السورية في مناطق خطوط 
التماس في ريف إدلب اجلنوبي وسهل الغاب 
في ريف حمــاة الغربي، وصــوال إلى مناطق 
ريف الالذقية». وشــدد املصــدر على أن «من 
حق القوات احلكومية الرد على مصادر النيران 

بالوسائل التي تراها مناسبة».
من جانبه، قال قائد عسكري في «اجلبهة 
الوطنية للتحرير» ان قوات النظام «املدعومة 
من الطيران احلربي الروسي صعدت عملياتها 
منذ منتصف شــهر ينايــر املاضي، وأن مئات 
القذائف الصاروخية سقطت على مناطق حتت 
سيطرة فصائل املعارضة في ريف إدلب وحماة 
الغربــي». وأكد القائد، لـــ (د.ب.أ)، أن جيش 
النظام املدعوم مبيليشيات موالية من الدفاع 
الوطنــي والفيلق اخلامس الروســي قصفت 
أطراف بلدة البارة بريف إدلب اجلنوبي وبلدة 

الزيارة والقرى واملزارع احمليطة بها
وسط حتليق مكثف لطيران االستطالع في 
تلك املنطقة، كما وسع النظام قصفه باملدفعية 
الثقيلة ملنطقة كبانه بريف الالذقية الشمالي.

وأضاف القائد أن فصائل املعارضة تصدت 
حملاولة تســلل شــنتها القوات السورية على 
أطراف بلدة العنكاوي في ريف حماة الشمالي، 
وردت على قصف القوات احلكومية باستهداف 
مواقعها في بلدة الدار الكبيرة وفي بلدة كفرنبل 
بريف إدلب اجلنوبي موقعة قتلى وجرحى في 

صفوف القوات احلكومية.
وأعلنت مصادر في املعارضة متكن غرفة 
عمليــات «الفتــح املبني»، من إســقاط طائرة 
اســتطالع روسية إثر اســتهدافها باملضادات 
األرضيــة على جبهات ريف إدلــب اجلنوبية 

أمس األول.
وأوضح مصدر عســكري أن الطائرة التي 
متكنت مضادات مدافع الـ «٢٣» التابعة لغرفة 
العمليات «الفتح املبني» من إسقاطها على جبهة 
«بينني» في منطقة «جبل الزاوية» جنوب إدلب 
من نوع «اورالن ١٠» روسية الصنع وتستخدمها 
القوات الروســية لتحديــد مواقع ولتصحيح 
الرمايــات املدفعية والصاروخيــة، باإلضافة 
لتصوير أهداف للطائرات احلربية الروسية.

من جهة أخرى، قتــل ٢٦ عنصرا وأصيب 
آخرون، من قوات النظام واملســلحني املوالني 
لها في هجوم لتنظيم داعش في شرق سورية 
في أكبر حصيلة منذ بداية ٢٠٢١، وفق ما أفاد 

املرصد السوري حلقوق اإلنسان.
وأوضح املرصد ان عناصر التنظيم الذين 
ينشــطون في البادية السورية نفذوا صباح 
أمس كمينا عبر استهداف رتل عسكري لقوات 
النظام وميليشــيا لواء القدس الفلســطيني 
املوالية لها وللروس بالقرب من منطقة فيضة 
ابن موينع في بادية امليادين شرقي دير الزور، 
وذلك أثناء قيام الرتل بتمشيط املنطقة، حيث 
دارت اشــتباكات عنيفة بني الطرفني تسببت 
بسقوط خسائر بشرية فادحة هي األكبر منذ 
مطلع العام احلالي، وثاني أكبر حصيلة منذ 
عودة التنظيم إلى الواجهة السورية بعد كمني 
نهاية العام الذي قتل خالله ٣٩ من قوات النظام 

واملليشيات املوالية لها.
وقتل ١١ من عناصر داعش، ووفقا ملصادر 
املرصد السوري، فإن تعزيزات عسكرية ضخمة 
تابعة لقوات النظام والدفاع الوطني توجهت 

من امليادين نحو منطقة االشتباكات.

بروكسلـ  د.ب.أ: يعتزم االحتاد األوروبي 
استضافة «مؤمتر بروكسل اخلامس» بشأن 
«دعم مستقبل سورية واملنطقة» يومي ٢٩ 

و٣٠ من شهر مارس القادم.
ونظــرا للقيود التــي تفرضها جائحة 
كورونا، فإنه ســيتم عقد املؤمتر بصيغة 

افتراضية.
وجاء في بيان للدائرة األوروبية للشؤون 
اخلارجيــة: «حتــل في ١٥ مــارس الذكرى 
العاشــرة لالنتفاضة الســورية. وال يزال 
الصراع مستمرا، وال يزال الوضع في سورية 
واملنطقــة حرجــا للغاية، بعدما تســببت 
فيــه تداعيات جائحــة كورونا من تدهور 
االقتصادات في أنحاء املنطقة خالل العام 

املاضي وتفاقم للوضع اإلنساني املتردي 
داخل سورية وأوضاع الالجئني السوريني 
واملجتمعات املضيفة لهم في دول اجلوار».

وأضاف البيان: «لقد أصبحت مؤمترات 
بروكسل على مدار السنوات فرصة إلعادة 
التأكيد على دعم املجتمع الدولي املستمر 
لــألمم املتحدة، وجهــود املبعوث اخلاص 
لألمم املتحدة للتوصل إلى حل سياسي عبر 
املفاوضات للصراع السوري، مبا يتماشى 
مع قرار مجلس األمن الدولي رقم ٢٢٥٤. كما 
أنها تعمــل على تعبئة الدعم املالي الالزم 
لتلبية احتياجات السوريني واملجتمعات 
املضيفــة لهم، وكذلك ملتابعــة احلوار مع 

املجتمع املدني وتعميقه».

انطالق أعمال احلوار الوطني الفلسطيني في القاهرة

احلكومة: االتفاق على التعاقد مع شركة عاملية لتصنيع «التابلت» في مصر
القاهرة ـ هالة عمران

ترأس رئيس مجلس الوزراء املصري د.مصطفى 
مدبولى اجتماعا امس ملتابعة خطوات توطني صناعة 
«التابلت» في مصر، وذلك بحضور د.طارق شوقي 
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود.عمرو 

طلعت وزير االتصــاالت وتكنولوجيا املعلومات، 
ورئيس هيئة تســليح القوات املســلحة، وعدد 
من املســؤولني املعنيني. في بداية االجتماع، قال 
د.مصطفى مدبولي: ســبق في االجتماع األخير 
اســتعراض جهود التفاوض مع إحدى الشركات 
العاملية الكبرى لتصنيع «التابلت» في مصر، ومت 

التوافق على أن يتم االنتهاء من حسم نقاط التعاقد 
مع الشركة، مشددا على ضرورة حسم هذا امللف 
بسرعة، وإذا مت التوافق بشــأن هذه النقاط يتم 

إمتام التعاقد، لبدء التصنيع.

www.alanba.com.kwالتفاصيل على موقع «األنباء» اإللكتروني

القاهرة ـ خديجة حمودة

بدأت الفصائل الفلسطينية امس اجتماعات احلوار 
الوطني بالقاهرة حتت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي 
وذلك مبشاركة ١٥ فصيال وقوى وطنية وشخصيات 
مستقلة، حيث قدمت جميع الفصائل شكرها للرئيس 
عبدالفتاح السيسي على دعم ورعاية مصر للقضية 
الفلسطينية، مثمنني جهود مصر وتضحياتها املستمرة 
لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، مؤكدين 

حرصهم على حتقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة 
الوطنية. ومت خالل االجتماعات مناقشة القضايا املتعلقة 
بإنهاء االنقسام وترتيب البيت الفلسطيني وإجراءات 

عقد االنتخابات العامة الفلسطينية.
ومــن املقرر أن تســتمر اجتماعــات الفصائل 
الفلســطينية مبصر حتى اليوم، والتي جتري في 
أجــواء إيجابية وعزم وتصميم على اخلروج بنتائج 

لتحقيق طموح الشعب الفلسطيني.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول أن احلوار الفلسطيني 

الذي انطلقت أعماله امس حتت رعاية الرئيس عبدالفتاح 
الفلسطينية  الفصائل  السيسي ومبشاركة مختلف 
يستهدف إنهاء االنقسام وإجناح العملية االنتخابية 
في فلسطني. وأشــار املصدر إلى أن انعقاد احلوار 
الفلســطيني بالقاهرة يأتي فــي إطار حصر مصر 
الدائم على تقدمي كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني 
لتحقيق وحدته، موضحا أن احلوار يستهدف أيضا 
السعي إلى جتاوز اخلالفات الفلسطينية من أجل بناء 

مستقبل مثمر لألجيال القادمة.

التزام نسبي بالفتح اجلزئي.. و٢١ فبراير توقيت جديد في سجل االنتظارات اللبنانية
بيروت - عمر حبنجر

مع الفتــح املمرحل لدورة 
احلياة في لبنان، بعد اإلغالق 
التام بوجه «كورونا» انتظم 
اللبنانيون على أبواب متاجر 
املواد الغذائية والسوبر ماركت 
واألفران، بالتزام نسبي واضح 
خصوصا في املدن الرئيسية، 
فيمــا بقيــت أبواب تشــكيل 
احلكومــة موصــدة، بانتظار 
محطــة اســتحقاقية دوليــة 
جديدة، لم تكن في حســبان 

اللبنانيني.
التوسع في خطة فتح دورة 
احلياة اليومية، مبعنى االنتقال 
من املرحلة األولى التي متتد 
ألسبوعني، أي حتى ليل األحد 
٢١ فبرايــر، لن يكون تلقائيا، 
بل هو مشروط بأمرين: هبوط 
عداد اإلصابات اليومية الى ما 
دون األلف، ومثلها انخفاض 
عداد الوفيــات، علما ان عداد 
أول من أمس سجل ٢٠٨١ إصابة 

و٥٤ حالة وفاة.
حكوميا، اســتجد توقيت 
جديد، فرض نفسه أو فرضه 
أصحابه على احلالة السياسية 
املربكة في لبنان، جراء التخبط 
في تشــكيل حكومــة جديدة، 
وهــو ٢١ فبرايــر، الذي تقول 
املصادر املتابعة لـ «األنباء»، 
إنه تاريخ انتهاء البروتوكول 
املعقــود بــني وكالــة الطاقة 
النووية الدولية وبني احلكومة 
اإليرانية، حول مراقبة إنتاج 
املعامــل اإليرانية من الطاقة، 
والذي بعده تستطيع طهران 
أن تلقــي بكاميــرات املراقبة 
الدولية خارجا، وتطلق العنان 
لتخصيب ما تستطيع من هذه 
املادة املدمــرة. وأمام التركيز 
األميركي- األوروبي على هذا 
امللف، أصبحت أزمة، احلكومة 
اللبنانية، أو باألحرى احلكم 
اللبناني، مرتبطة احلل حكما، 
ليــس مبصيــر البروتوكول 
الدولي اإليراني، الذي ينتهي 

إلى بكركي حتت عنوان التهنئة 
بعيد مار مارون، وحتدث بعد 
اللقاء الوزير السابق منصور 
بطيش الذي تال بيانا مكتوبا، 
اكد وجوب أن تأتي احللول من 
الداخل، وأن تتشكل احلكومة 
وفق املبادرة الفرنسية، وعلى 
أن يقصد الرئيس املكلف قصر 
بعبدا ويتشــاور مــع رئيس 

اجلمهورية.
املصادر حتدثت أيضا عن 
اســتياء احلزب مــن تغريدة 
للنائب أنور اخلليل عضو كتلة 
التنمية والتحرير، طالب فيها 
إما تأليــف احلكومة مبوجب 
مبادرة الرئيس نبيه بري أو 
تنفيذ احلــل مبوجب الفصل 
السابع من ميثاق األمم املتحدة 
في لبنــان، ما اعتبره احلزب 
مطالبة بتنفيذ القرار الدولي 
١٧٠١ الذي ال يسمح بوجود اي 
سالح غير شرعي في لبنان.

وبنــاء التصاالت، ســارع 
النائــب اخلليــل الى ســحب 
«بعــد  وقــال:  التغريــدة، 
االســتخدام الرخيص لعبارة 
الفصل الســابع، أشير الى أن 

العربية الســعودية  اململكــة 
فــي بيروت، وليــد البخاري، 
وقد اســتقبل في دارته امس 
الســفير الروســي في لبنان 
الكســندر رودا غوف. ويصل 
اليوم الى بيروت نائب رئيس 
وزراء قطر الشــيخ محمد بن 
عبدالرحمــن آل ثانــي، وزير 
اخلارجية، وسيلتقي الرئيس 
ميشال عون، ثم يعقد مؤمترا 
صحافيا في القصر اجلمهوري.

وأمس أعلنت عائلة الناشط 
السياســي لقمان سليم الذي 
تعرض للخطــف والقتل في 
جنوب لبنان، أنها مســتعدة 
للتعــاون مع األجهزة األمنية 
والقضائية، بخالف ما ذكر عن 
رغبتهــا باللجوء الى حتقيق 

دولي.
إلــى ذلك، تناقلــت مواقع 
التواصل االجتماعي شــريط 
ڤيديو يظهر فيه يوسف محمود 
املصري الشاب الذي اغتيل فجر 
أول من أمس مبنطقة األوزاعي، 
وفيه يوجه الشتائم واالتهامات 
لزعماء الثنائي الشيعي الذين 

قادوا البلد.

هذا املوقف كان مطالبة بحفظ 
كرامة لبنان».

وترتــب مــع هذا ســجال 
إعالمــي بني قناة «أو تي في» 
الناطقة بلسان الفريق الرئاسي 
والتيار احلر، وقناة «ان بي ان» 
الناطقة بلسان الرئيس نبيه 
بري وحركة أمــل، الـ «أو تي 
في» حتدثت عن «السياديون 
اجلــدد» والـ «ان بي ان» ردت 
باحلديــث عــن «الوطنجيــة 
اجلدد» األولى حملت على من 
والوا الوصاية في عز نفوذها، 
وانقلبوا عليها ملا بدأ نفوذها 
باألفول «في إشارة الى الرئيس 
بري»، وردت الثانية بالقول: 
«وصلــت وقاحة هــؤالء منذ 
يوم اجللوس علــى العرش، 
عبر ركــوب املوجة اإلقليمية 
والدولية في بيع وشراء وفق 
أسعار سياسية سوداء بلغت 
حد احلديث عن الســالح مع 
إســرائيل وبيع عميل (عامر 
الفاخــوري)، وهذا كله طمعا 

بوراثة وكيل».
فــي هــذا الوقت عــاد الى 
بيروت أول من أمس، ســفير 

سجال إعالمي بني «التيار» و«أمل».. وأسرة الناشط املغدور لقمان مستعدة للتعاون مع األجهزة األمنية والقضائية

تدافع بني القوى األمنية وعدد من احملتجني خالل اعتصام أمام احملكمة العسكرية في بيروت احتجاجا على توقيف عدد من الناشطني      (محمود الطويل)

مفعولــه فــي ٢١ فبراير، إمنا 
مبآل املفاوضات التي تضعها 
واشنطن في رأس أولوياتها.

ومن هذه الزاوية بالذات، 
ميكــن فهم خلفيــات املبالغة 
في التمســك بحــدود املواقف 
املتباعدة، بني الرئيس ميشال 
عون والرئيس املكلف ســعد 
احلريري، ومــا اخلالف على 
احلصص الوزارية، إال براقع 
وغالالت، تخفي حقيقة غياب 
الضــوء األخضــر، اإلقليمــي 
بوجه التحديد، لغرض إبقاء 
لبنان ورقة في مهب املصالح 

اإليرانية.
مــن هنــا كانــت دعــوة 
املاروني بشــارة  البطريــرك 
الراعــي، الــى مؤمتــر دولــي 
خاص برعايــة األمم املتحدة 
لتثبيــت األطــر الدســتورية 
احلديثة للكيان اللبناني ونظام 
احلياد وتوفير ضمانات دائمة 
للوجود. هذه الدعوة أحدثت 
رد فعــل غاضب لــدى حزب 
اهللا، عبــر عنه باتصاالت مع 
التيار احلر والفريق الرئاسي، 
استدعى انتقال وفد من التيار 

«كورونا» يخطف رجل االعتدال جان عبيد
ورؤساء ونواب ووزراء يرثونه

بيروت ـ أحمد عز الدين 
واحتاد درويش 

 «كورونا» املتفلت من كل 
السقوف  قيد واملتجاوز كل 
على مساحة الكرة االرضية، 
النائب والوزير  خطف أمس 
السابق جان عبيد الذي توفي 
عن عمر ٨٢ عاما بعد صراع 

مرير مع الڤيروس.
عبيــد رجــل االعتدال 
واحلوار والديبلوماســية 
اخللوقة كان على مســافة 

واحدة من اجلميع، حافــظ على ثقة حلفائه 
ولم يفقد احترام خصومه، كان مرشحا دائما 
للرئاسة، وشغل منصب وزير مرتني، وكان 
وزيرا للخارجية بحكومة الرئيس الشــهيد 
رفيق احلريري في عهد الرئيس اميل حلود 
وخالف تعليماته ألنها لم تتوافق مع قناعته، 
دخــل الندوة البرملانية عدة مرات آخرها في 

انتخابات ٢٠١٨.
 بدأ حياتــه صحافيا في مقتبل العمر مما 
فتح له الباب امام فهم السياســة التي تقوم 
على اجلمع ال التفريق ثم تزوج من ابنة قائد 
اجليش السابق اميل بستاني، عمل مستشارا 
لرئيســي اجلمهورية الياس سركيس وامني 
اجلميل، وشارك في مفاوضات إلغاء اتفاق ١٧ 
مايو بني لبنان واسرائيل ومن بعدها في مؤمتر 

احلوار في جنيڤ إلنهاء الصراع في لبنان.
نعاه عدد من الرؤســاء والوزراء والنواب، 
بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس 
احلكومة حسان دياب الذي قال: فقد االعتدال من 
بوصلة لطاملا كانت تشير الى حقيقه ان اللبنانيني 
الواحد. نفقد مفكرا كبيرا  محكومون بالعيش 
تبحر في الدين والسياسة والعروبة والتاريخ.

 الرئيس ميشال ســليمان قال: نفتقد ركنا 
أساسيا من اركان احلوار وصورة مشرقة من 
صور اطالالته على اخلارج وعالقاته باملجتمعني 

العربي والدولي.
 الرئيس جنيب ميقاتي رئيس الالئحة والذي 

ترشــح معه في االنتخابات 
األخيــرة قال: شــخصية 
عريقة رســخت نهجا فريدا 
السياسية  الديبلوماسية  في 
الكلمــة واملوقف،  برصانة 
شخصيتك احملبة ومساعيك 
دائمــا للتوافــق والتقريب 
وبلسمة جراح وطنك احلبيب.
وقال جنبالط: رحل آخر 
الغارق  لبنــان  احلكماء عن 
وسط غابة التوحش واالغتيال، 
رحل جان عبيد صديق كمال 

جنبالط وفلسطني.
وكان قد طرح اســم جان عبيد لرئاســة 
اجلمهورية عام ١٩٩٠ بعد اغتيال الرئيس رينيه 
معوض برغبة من السوريني، لكن األمور لم تصل 
الى خواتيمها السعيدة، ويؤكد العارفون ان ابعاد 
هذا الكأس عن عبيد كان بسبب ان األخير كان 
أكثــر ميال الى الرئيس الياس الهراوي منه الى 

الرئيس الشهيد رفيق احلريري.
ودخل عبيد احلياة النيابية عام ١٩٩١ وعني 
نائبا عن الشــوف، وانتخب نائبا عن الشمال 
وحتديدا عن طرابلس في دورات ١٩٩٢،١٩٩٦، 
٢٠٠٠، وعني وزيرا للدولة في حكومة الرئيس 
رفيق احلريري األولى عــام ١٩٩٣، ثم وزيرا 
للتربية الوطنية وللشباب والرياضة ما بني عامي 
١٩٩٦ و١٩٩٨، ووزيرا للخارجية واملغتربني في 
عام ٢٠٠٣ وعني في العام ١٩٧٨ مستشارا لرئيس 
اجلمهورية الياس سركيس، حتى نهاية واليته 

عام ١٩٨٢.
 ـ شارك في مؤمتر جنيڤ خالل احلرب األهلية.
 ـ عني نائبا فــي العام ١٩٩١ عن املقعد املاروني 

في الشوف.
 ـ انتخــب في العــام ١٩٩٢ نائبا عن طرابلس، 
وأعيد انتخابه في دورات أعوام ١٩٩٦ و٢٠٠٠ 

عن نفس املقعد.
 ـ شارك بانتخابات عام ٢٠٠٩ كمرشح مستقل، 

لكنه لم يحقق النجاح.
 ـ انتخب في العام ٢٠١٨ نائبا عن املقعد املاروني 

في طرابلس.

النائب الراحل جان عبيد


