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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

زايد: مستعدون لتلبية االحتياجات الصحية للبنان

احلكومة: ال تخفيض لدرجات طالب الثانوية املتظلمني
هالة عمران

نفى املركــز اإلعالمي ملجلس الوزراء 
ما انتشــر في بعض املواقع اإللكترونية 
وصفحات التواصل االجتماعي أنباء بشأن 
تخفيض درجات طالب شــهادة الثانوية 
العامة الذين تقدموا بتظلمات من النتيجة. 
وأوضح املركز أنه قام بالتواصل مع وزارة 

التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي 
نفــت تلك األنبــاء، مؤكدة أنــه ال صحة 
لتخفيض درجات طالب شهادة الثانوية 
العامة الذين تقدموا بتظلمات على النتيجة، 
مشددة على أن التظلمات هي حق قانوني 
للطالب علــى نتائــج االمتحانات، ويتم 
فيها تأكد الوزارة من الورقة االمتحانية 
ونسبتها إلى الطالب، مع إعادة تصحيحها، 

مشــددة على أنه إذا لــم ينتج عن إعادة 
التصحيــح إضافة أية درجــات لنتيجة 
الطالب، فإنه ال يتم خصم أي درجات منه 
نهائيا، ويتســلم الطالب نتيجة الفحص 
موضحا فيها سالمة الورقة، ونسبتها إليه 
والدرجات احلاصل عليها، وكذلك نسخة 
إلكترونيــة من ورقــة إجابته املصححة 
ليطمئن بنفسه على سالمة التصحيح. 

القاهرة - ناهد إمام

اســتقبلت وزيرة الصحة 
والسكان د.هالة زايد، السفير 
اللبناني لدى مصر علي احللبي 
بديوان عــام الــوزارة، لبحث 
ومناقشــة ســبل الدعم لدولة 
لبنان في القطاع الصحي، في 
إطــار عمق وترابــط العالقات 
بني البلدين الشــقيقني، وذلك 
بحضور د.محمد جاد مستشار 
والســكان  الصحــة  وزيــرة 
للعالقات الصحية اخلارجية. 
وأوضح د.خالد مجاهد مساعد 
وزيرة الصحة والسكان لإلعالم 
والتوعية واملتحدث الرســمي 
للــوزارة، أن االجتمــاع تناول 
اســتعراض الدور الذي قام به 
فريق األطباء واالستشــاريني 
املصريني الذي سافر إلى دولة 
لبنــان لتقدمي الدعــم ملصابي 
حادث انفجــار منطقة «عكار» 
بدولة لبنان. ولفت مجاهد إلى 
أن الوزيرة أكدت استعداد مصر 

لالســتجابة السريعة وإرسال 
فريق استشاريني وأطباء على 
أعلى مستوى من الكفاءة فور 
وقوع حادث منطقة عكار، حيث 
قام بتقدمي الدعم للفريق الطبي 
اللبناني وساهم في تخفيف آالم 
املصابني اللبنانيني، مؤكدا أن 

ذلك التضامن اإلنساني ساعد 
على رفع الروح املعنوية للفرق 
الطبية واملرضى بدولة لبنان، 
كما أعرب عن تقديره لدور مصر 
الكبير والوقوف بجانب الشعب 
اللبناني منذ حادث انفجار مرفأ 

بيروت.

السفير اللبناني أعرب عن تقديره لوقوف مصر بجانب لبنان منذ حادث مرفأ بيروت

وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد خالل استقبالها السفير اللبناني لدى مصر علي احللبي

الدائــم لتلبيــة كل احتياجات 
القطاع الصحي بدولة لبنان وفقا 
لتوجيهات القيادة السياسية.
مــن جانبــه، توجــه الســفير 
اللبنانــي لدى مصر بالشــكر 
للقيــادة السياســية املصرية 
ووزيــرة الصحــة والســكان 

بدء تنفيذ اتفاق التسوية في درعا برعاية روسية
بــدأ  ـ وكاالت:  عواصــم 
تنفيذ اتفاق التســوية الذي 
رعته روسيا إلنهاء التصعيد 
العسكري غير املسبوق الذي 
اســتمر ألســابيع في مدينة 

درعا.
ودخلت الشرطة الروسية 
إلى أحياء درعا البلد احملاصرة، 
للبــدء بتنفيــذ االتفاق الذي 
مت التوصل إليه، مساء أمس 
األول، بحسب موقع تلفزيون 
«ســورية» نقال عن مصادر 
محليــة. وقالــت املصادر إن 
الشــرطة الروســية دخلــت 
تلك األحياء مبرافقة «اللواء 
الثامــن» التابــع لـ«الفيلــق 
اخلامس» املرتبط بروســيا، 
إضافة لضبــاط من اجليش 
السوري، بهدف تثبيت وقف 
إطالق النار والبــدء بتنفيذ 

بنود االتفاق.
وأضافت املصادر أنه جرى 
أمس تنفيذ البند الثاني من 
االتفاق، وهو الشروع بعملية 
التسوية لـ٣٤ شابا من أبناء 
مدينــة درعــا، مــع تســليم 
بعض السالح اخلفيف، وذلك 
بحضور الشــرطة الروسية 
وضبــاط في حــي األربعني 

بدرعا البلد.
وقــال املرصد الســوري 
حلقوق االنســان بحسب ما 
نقلت وكالة فرانس برس «بدأ 
تنفيذ االتفاق بدخول الشرطة 
العسكرية الروسية إلى درعا 
البلد». وينص االتفاق، على 
أن يسلم املقاتلون املعارضون 
الراغبون بالبقاء أسلحتهم، 

البلــد و«الفيلــق اخلامس» 
الروسي من جهة، و«اللجنة 
األمنية» التابعة لدمشق من 
جهة أخرى، بضمانة اجلانب 
الروسي، وتنص على: الوقف 
الفوري إلطالق النار، دخول 
دورية للشــرطة العسكرية 
الروسية ومتركزها في درعا 
البلــد، فتح مركز لتســوية 
أوضاع املطلوبني وأسلحتهم، 
املتواجدين  معاينــة هويــة 
في درعا البلــد لنفي وجود 
الغربــاء، نشــر أربــع نقاط 
أمنية، فك الطوق عن محيط 

مدينة درعــا، إعادة عناصر 
مخفر الشرطة، البدء بإدخال 
اخلدمات إلى درعا البلد، العمل 
على إطالق ســراح املعتقلني 
وبيان مصير املفقودين بعد 
مضي خمس أيام على تطبيق 

هذه االتفاق.
وأفــادت وكالــة األنبــاء 
الرســمية (سانا)  السورية 
بدورهــا عــن «بدء تســليم 
أســلحة وتســوية أوضــاع 
عدد من مسلحي درعا البلد»، 
ونشرت صورا قالت إنها تعود 

إلى عمليات التسوية.

يتضمن تسليم األسلحة ونشر نقاط أمنية ورفع احلصار 

(انترنت) صورة نشرتها مواقع التواصل جلندي يرفع العلم الروسي في درعا بعد اتفاق التسوية  

فيمــا يرجــح أن يتــم إجالء 
رافضي التسوية.

وأعلنت «اللجنة املركزية» 
املمثلــة ألهالــي مدينة درعا 
االتفــاق بضمانــة  شــروط 

روسية.
الناطــق باســم  ونشــر 
املركزيــة» عدنان  «اللجنــة 
مســاملة عبــر حســابه فــي 
«فيسبوك» بيانا تضمن تلك 
التوافق  التي جــرى  البنود 
عليهــا بــني وجهــاء حوران 
املركزيتــني»  و«اللجنتــني 
لريــف درعــا الغربي ودرعا 

احلكومة هذا األسبوع.. وعد ينتظر التنفيذ!
وبري وميقاتي: ال ثلث معطًال وال فيدرالية

حتقيقات انفجار املرفأ: معلومات جديدة عن باخرة النترات
بيروت - يوسف دياب 

لم حتمــل التحقيقات في 
انفجار مرفأ بيروت أي جديد، 
بانتظار جلســة يوم االثنني 
املقبل، املخصصة الستجواب 
وزير األشغال السابق يوسف 
فنيانــوس كمدعــى عليه في 
القضيــة، وترقب مــا إذا كان 
األخير ســيمثل أمــام احملقق 
العدلي طــارق بيطــار أم ال، 
خصوصا بعد توافر معلومات 
تفيــد بــأن وكيــل فنيانوس 
احملامي طوني فرجنية تبلغ 

شخصيا موعد اجللسة.
فــي هــذا الوقــت، أرجــأ 

احملقــق العدلــي اســتجواب 
العميــد املتقاعــد في اجليش 
اللبناني غســان غــرز الدين 
إلى ١٥ اجلاري، بعد أن حضر 
األخيــر مع وكيلــه القانوني 
وقدم دفوعا شكلية، كما أرجأ 
املتقاعد  العميــد  اســتجواب 
جودت عويــدات الذي حضر 
واستمهل لتقدمي دفوع شكلية 
أيضا، وقد عرضت هذه الدفوع 
على احملامي العام التمييزي 
القاضي غسان اخلوري إلبداء 
الرأي بشــأنها. وإلــى جانب 
التحقيقــات،  املراوحــة فــي 
برز تطوران أساسيان، متثل 
األول بتلقــي النيابــة العامة 

التمييزية مراسلة من السلطات 
األميركية، جوابا على استنابة 
بيطــار التي طلب فيها صور 
األقمار االصطناعية األميركية 
للمرفــأ، وتضمنت املراســلة 
صــورا فوتوغرافية مأخوذة 
عن موقع «غوغل» لوضعية 
العنبر رقــم ١٢ قبل االنفجار 
وبعده، وأكدت مصادر متابعة 
مللف املرفــأ لـ «األنبــاء»، أن 
هذه الصور «جــاءت مخيبة 
إذ ال قيمــة فنيــة لها، وميكن 
ألي شــخص أن ينسخها عن 
«غوغل»، وأن املستغرب هو 
حجب صور الڤيديو لألقمار، 
حلســم فرضية االســتهداف 

اجلوي للمرفأ بشــكل نهائي 
وقاطــع». وأبــدت شــكوكا 
بالذرائع التي تقدمها دول كبرى 
مثل أميركا وفرنسا وبريطانيا 
عن أن أقمارهــا االصطناعية 
لم تكن موجهــة فوق لبنان، 
مذكرة بأن «الشاطئ اللبناني 
يقع حتت املراقبة الدقيقة لهذه 
األقمار التي كانت ترصد هذا 
الشاطئ بشكل دقيق، وتراقب 
حركة الســفن تنفيذا لقانون 
قيصــر الذي يعاقــب النظام 

السوري».
أما التطور اآلخر، فيتمثل 
فــي حصــول القضــاء علــى 
مســتند يتعلــق بالباخــرة 

روسوس التي أقلت النترات 
من جورجيا وأفرغتها في مرفأ 
بيروت، وكشف مصدر قضائي 
لـــ «األنبــاء» أن الباخرة «ال 
متلك عقد تأمني على عبورها 
احمليطات، وأن التأمني يشمل 
مرورهــا في البحــر األبيض 
املتوســط فقط، مــا يعني أن 
الباخرة لم تكن متوجهة إلى 
موزمبيق كما جــاء في إفادة 
قبطانها، بل رست في حوض 
مرفأ بيروت عــن قصد، وأن 
إفــراغ حمولتهــا باملرفأ كان 
متعمدا». وشدد املصدر على 
أن «مزاعم إعطابها كان عمال 

مدبرا».

بيروت - عمر حبنجر

«تقرأ تفرح، جرب حتزن» 
تقرأ التصريحات والتغريدات 
وحتى البيانات، جتد أن اجلميع 
يريد تشكيل حكومة اليوم قبل 
الغد، من رئيــس اجلمهورية 
إلــى رئيــس مجلــس النواب 
املكلــف، فضال  الرئيس  إلــى 
عن القوى املؤثرة، في الداخل 
واخلــارج، لكــن إذا كان األمر 
كذلك، فلماذا لم تتألف احلكومة 

ومن يعرقلها؟
اللبنانيون قلقون، خائفون 
أن ميحــوا حاضرهــم  مــن 
املؤسف، تاريخهم العريق، ومع 
ذلك يجدون مــن ولوا أمرهم 
ميارسون املكر السياسي بأسوأ 
ما فيــه، يطالبون باإلســراع 
في تشكيل احلكومة، ومن ثم 
يعرقلون تشكيلها، والدليل أال 

حكومة حتى اليوم!
رئيس مجلس النواب نبيه 
بري دعا أمس األول إلى إعالن 
احلكومة هذا األسبوع، وتاله 
الرئيس ميشال عون امس مبا 
يشــبه التأكيد لوفــد مجلس 
الشيوخ األميركي «بأن احلكومة 

هذا األسبوع».
ولســان حــال اللبنانيــني 
يقول: «على الوعد يا سادة».

بــري املتحالــف ضمنا مع 
نادي رؤساء احلكومة السابقني، 
ومــع رئيس احلــزب التقدمي 
االشتراكي وليد جنبالط، يلعب 
دور الكابــح لرغبــة الرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي باالعتذار، 
واخلــروج من داومــة مواقف 
بعبدا املزدوجة، والناجمة عن 
التزام الرئيس عون بطموحات 
صهــره رئيــس التيــار احلر 

عن محاوالت الختطاف لبنان 
وإســقاطه من الداخــل، تاركا 
أمر حتديد هوية اخلاطفني إلى 
تقدير اجلمهور الذي كان منصتا 
إليه، ودعا بري إلى تنحية كل 
اخلالفات، واإلسراع إلى تشكيل 

احلكومة خالل هذا األسبوع.
البعــض رأى فــي الدعوة 
«لتنحية كل اخلالفات» مقاربة 
لشــعار عفــى اهللا عما مضى، 
الذي يســتغله السياســيون 
اللبنانيــون، بعــد كل موجــة 
فوضى يشــهدها لبنان، إفالتا 

من العقاب.
وفي هذا السياق، يقع كالم 
السفير البريطاني في بيروت، 
مارتن لوغدين الذي وصف أزمة 
لبنان باالستثنائية والناجتة 
عــن عقود من الفشــل، مؤكدا 
العاجــل  احلاجــة لإلصــالح 

والعمل السياسي الفوري.
وقبل دعوة الرئيس بري الى 

صراع ماروني على مناطق نفوذ 
كل طــرف من األطــراف. وفي 
التشكيلة احلكومية هذه أسماء 
طرحت واستمر التوافق عليها 
ومنها ان يكون سعادة الشامي 
نائبا لرئيس احلكومة، العميد 
موريس ســليم وزيرا للدفاع، 
يوســف خليل وزيرا للمالية 
(حصة الرئيــس نبيه بري)، 
جورج قرداحي وزيرا لإلعالم 
(تيار املردة)، جوني قرم وزيرا 
للصناعة (تيار املردة)، عباس 
حلبي وزيــرا للتربية (حصة 
االشــتراكي)، فــراس األبيض 
وزيرا للصحة (حصة الرئيس 
سعد احلريري)، وناصر ياسني 
وزيرا للتنمية اإلدارية (حصة 

الرئيس سعد احلريري).
أما االسم الذي طفا على وجه 
«التشكيل» ولم يتداول به من 
قبل فهو اسم غبريال فرنيني 

ليكون وزيرا لـ «املهجرين».

تشكيل احلكومة هذا األسبوع، 
كان معاونه السياسي النائب 
علي حسن خليل زار الرئيس 
ميقاتي ٣ مــرات. ومت التداول 
إعالميا، بتعديالت أدخلت على 
آخر تشــكيلة رفعها الرئيس 
املكلف الــى الرئيس عون في 
اللقاء األخير الذي حمل الرقم 
١٣، وكان الالفت إبعاد اســمني 
كان يصــر عليهمــا الرئيــس 
احلريري لوزارة الداخلية، وهما 
اللواء إبراهيم بصبوص واللواء 
مــروان زيــن ليحســم املقعد 
لصالح القاضي بسام املولى.

وكذلــك فــي وزارة العدل، 
سقطت كل األسماء التي رشحت 
ليســمي رئيــس اجلمهوريــة 
القاضية ريتا كرم لهذه احلقيبة، 
موجها بذلك «صفعة» إلى تيار 
املردة بعد أن زرع األخير «لغم» 
الوزيرين املارونيني في كسروان 
ورمبــا يرســم ذلك مســتقبل 

عون يشترط رفع العقوبات األميركية عن باسيل متهيداً ملا بعده.. ولندن: أزمة لبنان ناجتة عن الفشل

الرئيس املكلف جنيب ميقاتي مستقبال  وفد جلنة الشؤون اخلارجية في مجلس الشيوخ األميركي بحضور السفيرة األميركية دوروثي شيا  (محمود الطويل)

النائب جبران باســيل، املمكن 
اختزالهــا بعنوانني محددين: 
رفع العقوبات األميركية عنه، 
وانتخابه رئيسا للجمهورية!

لكــن لبري ومثله ميقاتي، 
شروطا لالستمرار في املرحلة، 
أبرزهــا إجنــاز احلكومــة هذا 
األســبوع، كمــا طالــب بــري 
عالنية، وبدون ثلث معطل ألي 
طرف، مع التوقف عن الترويج 
للفيدرالية، أو الترويج لتعطيل 
مجلــس النــواب مــن خــالل 
الدعوات لالستقالة اجلماعية.

أما ميقاتــي، فإنه يرى ان 
رئيــس احلكومــة هــو الــذي 
يتعرض للمحاسبة أمام مجلس 
النواب، وهو بالتالي املسؤول، 
ولذا عليه اختيار الوزراء الذين 

سيشاركونه املسؤولية.
بري وفي خطاب الذكرى ٤٣ 
لتغييب اإلمام موسى الصدر، 
المس جوهــر األزمة، بحديثه 

العميد الطيار أندريه أبومعشر لـ «األنباء»: 
بعد اعتذار ميقاتي تبدأ معركة إسقاط الرئيس

إقرار استيراد النفط العراقي الثقيل 

بيروت ـ زينة طّبارة

رأى عضو هيئة االنقاذ 
الطيــار  العميــد  الوطنــي 
اندريه ابومعشــر أن مسار 
تأليف احلكومة ال يرتقي إلى 
مستوى التحديات، السيما 
إلى مستوى وجع الناس من 
االنهيار النقدي واالقتصادي، 
ومن ارتفاع منسوب الفلتان 
األمني، معتبــرا بالتالي ان 
مشهدية التأليف توحي وكأن 
لدى البعــض نوايا مبيتة 

لســوق البالد إلى فوضى شــاملة، فما بني 
مطالب رئيس اجلمهورية ومن خلفه حزب 
اهللا ومــن يدور في فلكه، ومطالب الرئيس 
املكلف ومن خلفه نادي رؤســاء احلكومات 
واحللفاء، غرق اللبنانيون في مستنقعات 
الذل، واســتفحل التهريــب واالحتكار على 

حساب كرامة الناس ولقمة عيشهم.
ولفت أبومعشر في تصريح لـ «األنباء» 
إلى ان اجلميع يعلم أين تكمن عقدة التأليف، 
فلــو كان لدى حــزب اهللا نية حقيقية بأن 
يكون للبنان حكومة على املستوى املطلوب 
شعبيا لكانت قد تشكلت منذ األسبوع األول 
لتكليــف الســفير مصطفى اديــب، فحزب 
اهللا ميلــك مفتاح احلــل والربــط، وليس 
صحيحــا بالتالي انه غيــر قادر على خرق 
جدار التعطيــل، ولنفرض جدال أن رئيس 
اجلمهورية والرئيس املكلف ورئيس البرملان 
وحزب اهللا والتيار الوطني احلر وكل من 
هو معني مباشــرة بتأليف احلكومة «مش 
طالع بايدن شي»، ما عليهم سوى االستقالة 
من مســؤولياتهم اليوم قبل الغد، وتعيني 
موعــد النتخابــات نيابيــة مســبقة، تعيد 
تنظيم احلياة السياســية على قاعدة حق 
الناس فــي تقرير مصيرهــم، وفي ضمان 
مستقبلهم ومستقبل البالد. وبناء على ما 
تقدم، أكد ان ما نشهده على خط بعبدا عني 
التينة نادي رؤساء احلكومات، ال عالقة له 
بتأليف حكومة إنقاذ تنال ثقة الناس، إمنا 
هو استثمار بالعصبيات الطائفية واملذهبية 
ليس إال، فرئيس اجلمهورية ميشــال عون 
ومن خلفه جبران باســيل يقدمان نفسهما 

علــى انهمــا املدافعــان عن 
حقوق املســيحيني، مقابل 
الشــيعية  الطائفة  احتكار 
حلقيبــة املاليــة من خارج 
املــداورة، ومقابل متســك 
الطائفة السنية بصالحيات 
الرئيس املكلف في تشكيل 
احلكومة، ما يعني عمليا ان 
اجلميع يتعاطى مع االنهيار 
النقدي واالقتصادي، ومع 
النــاس للغــالء  مواجهــة 
الفاحــش بجيــوب فارغة 
وأمعــاء خاويــة، إضافــة 
إلــى معاناتهم مع انقطاع الكهرباء والدواء 
والشح في املشتقات النفطية، على انه الطبق 
الثنائــي على مائدة تشــكيل احلكومة بعد 
طبق احملاصصة وتقاسم السلطة التنفيذية، 
معتبرا من جهة ثانية ان اخلطر األكبر الكامن 
وراء االســتثمار بالعصبيات الطائفية هو 
في إيصال املشاحنات املذهبية إلى تعاطف 
الناس غرائزيا مع اخلطأ، وذلك على قاعدة 
«صدق الزعيم املدافع عن حقوق الطائفة حتى 
وان كان على خطأ مبني». وردا على سؤال، 
لفت إلى ان ما تبقى من والية الرئيس عون 
ال يكفي للنهوض من السقطة االقتصادية، 
مــا يعني انه ليس لدى رئيس اجلمهورية 
ما يخســره فــي معركة تأليــف احلكومة، 
وســيبقى بالتالي متمســكا مبطالبه حتى 
اللحظة األخيرة من نهاية عهده، لذلك فإن 
مسؤولية املراوحة واملماطلة والتسويف، 
في إخراج لبنان واللبنانيني من النفق، تقع 
علــى ضمير املنظومة السياســية برمتها، 
الســيما املعنيني منها بتشــكيل احلكومة. 
وختم أبومعشــر مشــيرا إلى انه في حال 
اعتــذر الرئيس ميقاتي في ظل االســتثمار 
الطائفي والشــحن املذهبي، ستبدأ معركة 
إســقاط رئيس اجلمهوريــة، وبالتالي فإن 
اخلشــية كل اخلشــية من ان تذهب البالد 
ساعتها إلى حرب أهلية كبديل عن انتخابات 
نيابية مبكرة تعيد تكوين الســلطة، لذلك 
يبقى الرهان على املؤسسة العسكرية ملنع 
انــزالق البالد إلى املجهــول، حيث حتمية 
انتهــاء الكيان اللبناني بعــد مائة عام من 

إعالنه كبيرة.

بيروت ـ أحمد عزالدين

أقرت اللجان النيابية املشــتركة اتفاقية 
بيع زيت الوقود العراقي لصالح مؤسســة 
كهرباء لبنان، وقد وجهت اللجان الشكر لدولة 
العراق ورئيس الــوزراء العراقي الكاظمي، 
فيمــا نفى وزيــر الطاقة رميــون غجر بعد 
االجتمــاع أي علم أو عالقة لــوزارة الطاقة 
مبوضوع استيراد محروقات من ايران. وقال 
الوزيــر غجر ان الدفعة االولــى من الفيول 
ســتصل إلى لبنان بــني ٥ و١٠ اجلاري على 
ان تصل الدفعة الثانية بني ١٠ و٢٠ اجلاري. 
وأشار إلى ان النفط العراقي الثقيل ال يصلح 
لالســتخدام املباشر ملؤسســة الكهرباء، لذا 
ســيتم استبداله عبر شركات نفطية بشكل 
شــهري من خالل املناقصة.  وقــال الوزير 
غجر ان النفط العراقي جاء مبنزلة حل ألن 
مخزون املؤسسة ينتهي في هذا الشهر وكان 

لبنان سيغرق في العتمة، وان النفط العراقي 
ســيؤمن ما بني ٤ و٦ ساعات تغذية يوميا. 
وسئل وزير الطاقة عن استجرار محروقات 
من ايران فقال: ال علم لي وال لوزارة الطاقة 
في هذا االمر وال عالقة لنا بها، مشيرا إلى ان 
مؤسسة النفط توافق على طلبات استيراد 
احملروقات ولم تتلق أي طلب بهذا الشــأن. 
ويتردد ان الباخرة اإليرانية ستصل إلى مرفأ 
بانياس في سورية على ان تنقل بالشاحنات 
الى لبنان. وبحثت اللجان في اجتماعها خمسة 
اقتراحات قوانني بشأن وضع قانون جديد. 
وقال نائب رئيس املجلس ايلي الفرزلي، الذي 
ترأس االجتماع، إن التوجه النيابي بوضع 
قانون عصري حديــث وكانت االجتماعات 
بدأت بهذا الشأن قبل ١٧اكتوبر ٢٠١٩. وأضاف 
ملمحا إلى صعوبة االتفاق على قانون جديد 
بالقــول: هناك قانون معمول به يحتاج إلى 

بعض التعديل.

العميد اندريه ابومعشر


