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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

اللجنة الدستورية تواصل أعمالها وتبحث 
«اجليش واملخابرات» في يومها الثاني

املجلس النيابي: ٢٧ مارس موعدًا 
لالنتخابات  وال تخصيص مقاعد للمغتربني

صندوق لدعم استخدام الطاقات املتجددة

ر  البيطار يستأنف نشاطه ويتحضَّ
الستجوابات جديدة

عواصــم - وكاالت: اســتأنفت اللجنــة 
الدســتورية الســورية أمس نقــاش املبادئ 
األساســية للدستور اجلديد في االجتماعات 
املتواصلة للجولة السادســة مبدينة جنيڤ 

السويسرية.
ووصلت وفود احلكومة واملعارضة وممثلي 
املجتمــع املدني الثالثة إلــى املقر األممي في 
جنيڤ أمس، في اليوم الثاني من اجتماعات 
اجلولة السادســة ألجل إجراء جلستي عمل 
للمجموعة املصغرة املكلفة بصياغة الدستور 

واملكونة من ٤٥ عضوا بالتساوي.
ومتحــور النقــاش فــي اجللســة األولى 
أمــس حول نص دســتوري مقترح من وفد 
املعارضة، ويشمل اجليش والقوات املسلحة 
واالستخبارات. وقدمت ورقة أكدت فيها «التزام 
الدولــة ببناء مؤسســات األمــن واملخابرات 
حلفظ األمن الوطني وتخضع لسيادة القانون 
وتعمل وفقا للدستور وتلتزم باحترام حقوق 
اإلنسان..»، بحسب موقع تلفزيون «سوريا».

وأضافــت الورقــة أن اجليــش والقوات 

املســلحة واألجهــزة األمنيــة مؤسســات 
وطنية تضمن السيادة والوحدة القانونية، 
وحتــدد عقيدة اجليش بعيدا عن االنتماءات 
األيديولوجية واحلزبية والفئوية وحتتكر 
حمل السالح واستعماله في عموم األراضي 
الســورية. ولفتت الورقة إلــى أن «اجليش 
هو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الكفاءة 
واالنضباط، ويلتزم باحلياد السياسي التام 

ويدعم السلطات املدنية».
وأكــدت أن «األجهــزة األمنيــة مكلفــة 
بحفظ األمن، والنظام العام، وحماية األفراد 
واملؤسسات واملمتلكات وإنفاذ القانون، في 
إطــار احلياد السياســي التــام». واختتمت 
أعمال اليوم األول الذي اقتصر على جلســة 
واحدة مبناقشة الورقة األولى حول «السيادة 
الســورية»، أمس األول. وقدم وفد احلكومة 
مقترحا بعنوان «سيادة اجلمهورية العربية 
السورية»، وطرح تعريفات للخيانة والعمالة 
والتخابر. ومن املتوقع أن تستمر اجتماعات 

اجلولة احلالية حتى بعد غد اجلمعة.

بيروت - أحمد عزالدين 

وافق مجلس النواب على اجراء االنتخابات 
في ٢٧ مارس رغم معارضة التيار الوطني احلر 
برئاســة جبران باسيل الذي لوح بالطعن في 
القانون، وصوت املجلس ضد اعتماد ٦ مقاعد 
مخصصة للمغتربني على ان يشارك املغتربون 
بالتصويت جلميع النواب مثل املقيمني، فيما 
سقط اقتراح حتديد «الكوتا النسائية» مببرر 

عدم االستعجال.
املجلس النيابي عقد أمس جلستني، االولى 
دستورية تعقد في بداية العقد العادي الثاني، 
بحيث جــدد لهيئة مكتبه وجلانه كما هي مع 
تعديالت طفيفة. والثانية حول قانون االنتخاب 
وتركز النقاش على امرين، موعد االنتخابات، 
واقتــراع املغتربني، اضافة الى اقرار تعديالت 

اجرائية لوجستية.
في موضوع حتديد املوعد كانت مداخالت 
مطولــة للنائب جبران باســيل ونواب كتلته 
اعتراضا على تقدمي املوعد وانه في شهر مارس 
هناك احتمال كبير للعواصف وحاجة للوقود 
والكهرباء مما يعرض العملية االنتخابية لضعف 

املشاركة وأعباء مادية.
وتخوف نواب من ان اللجوء للطعن ميكن 
ان يطير االنتخابات او يؤجلها على االقل، فرد 
الرئيس نبيه بري بحدة قائال ما حدا يهددني.
واضــاف بري لقد تقدمنا باقتراح عصري 
لالنتخاب منذ ثالث ســنوات ولم ياخذ حقه، 

ولم أعترض ولم أخلق اشــكاالت، معتبرا ان 
مشــروع كتلته ينقل البلد مــن حال الى حال 

لكن البعض ال يريد التغيير.
املوضوع اآلخر الذي احتدم النقاش حوله 
هو اقتراع املغتربني حيث بدا واضحا االنقسام 
بني املطالبة بتخصيص ســتة مقاعد لهم كما 
في القانون وبني املطالبة مبشــاركتهم اسوة 
باملقيمني باختيار ١٢٨ نائبا. وقد اعترض النائب 
باسيل وكتلته بشكل حاد على التعديالت. واقر 
املجلس ايضا رفع رسم الترشيح للنيابة من 
ثمانيــة ماليني ليرة الى ٣٠ مليونا. وســقف 
االنفاق االنتخابي للمرشح من ١٥٠ مليون ليرة 
الى ٧٥٠ مليونا وسجل نواب اعتراضهم على 
املبلغ ألن التجارب اظهرت ان الرقابة مفقودة.

وقــال رئيس احلكومة جنيــب ميقاتي ان 
األمر منوط بهيئة االشــراف على االنتخابات 
وهي لم تضبط االمر ومت التوافق على انشاء 
هيئــة االشــراف ملدة ســنة بتعيينها من قبل 
احلكومة قبل ٦ اشهر مع جلان القيد وحصل 
ايضــا جدل حول البطاقة االنتخابية واقتراع 
الناخبني في اي مكان فتم االتفاق على جتميد 

هذه املادة حتى االنتخابات املقبلة.
وبعد التصويت على القانون طرح اقتراح 
القانون املعجل املتعلق بـ«الكوتا النســائيه» 
وجــرى نقــاش علــى مــدى اكثر مــن نصف 
ســاعة اشــار بعدها نواب الى عدم التصويب 
على احلاجة الى اســتعجال االقتراح، فسقط 

بالتصويت على العجلة، ورفعت اجللسة.

وكاالت: أصدر الرئيس السوري بشار األسد 
قانونا يقضي بإحداث «صندوق دعم استخدام 

الطاقات املتجددة، ورفع كفاءة الطاقة».
ووفقــا للمرســوم الصــادر أمــس يحدث 
الصندوق لدى وزارة الكهرباء، ويكون متمتعا 
باالســتقالل املالــي واإلداري، يترأســه وزير 
الكهرباء، ويكون مقره األساسي في العاصمة 
دمشق، مع إمكانية إحداث فروع له في احملافظات 

األخرى بقرار من الوزير.
وتصــرف أموال الصنــدوق وفقا للقانون 
على تسديد نفقات الصندوق من جهة، وعلى 
تقدمي الدعم للمستفيدين (املستهلكني حلوامل 
الطاقة أو الراغبني بإقامة مشروع لالستفادة من 
مصادر الطاقات املتجددة) على هيئة قروض 
دون فوائد، ودعم الفائدة على القروض، بحسب 
نص القانون الذي نشــرته الوكالة السورية 

لألنباء (سانا).

بينمــا تتضمــن أبــرز أهــداف الصندوق، 
«تشجيع مستهلكي الطاقة على استخدام مصادر 
الطاقات املتجددة، والعمل على رفع مساهمة 
مصادر الطاقة املتجددة إلى النسب املستهدفة». 
ويحدث للصندوق فرع خاص ضمن املوازنة 
العامــة للدولة، على أن تصدر موازنته بقرار 
من وزير املالية، وتتمثل مهام الصندوق بتقدمي 
الدعم للمستفيدين، باإلضافة إلى مهمة اتخاذ 
اإلجراءات الكفيلة بتنفيذ الدراسات والنشاطات 

والفعاليات لتحقيق أهداف الصندوق.
وتقــدم «املؤسســة العامة لنقــل وتوزيع 
الكهرباء» والشركات التابعة لها في احملافظات، 
الدعــم الفنــي واإلداري وما يلزمــه من آليات 
ومقرات واحتياجات للصندوق، وفقا للقانون، 
كما يقدم «املركز الوطني لبحوث الطاقة» الدعم 
الفني واإلداري الالزمني للصندوق، ويشارك 

في تنفيذ مهامه.

بيروت - يوسف دياب

استأنف احملقق العدلي في جرمية انفجار 
مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار نشاطه أمس، 
وحضر إلى مكتبه في قصر العدل رغم املخاطر 
التي حتيط به، بعد اشــتباكات املسلحة التي 
شهدتها منطقة الشياح عني الرمانة يوم اخلميس 
املاضي. وفيما لم يجر البيطار استجوابات يوم 
أمس، التقى عددا من احملامني وكالء الدعوى، 
وأوضحت مصادر مطلعة لـ «األنباء»، أنه يتجه 
إلى «حتديد مواعيد جللســات اســتجواب قد 
تشمل النائبني نهاد املشنوق وغازي زعيتر، 
بعد تأجيل اســتجوابهما الذي كان مقررا يوم 
األربعاء املاضي بسبب دعوى الرد التي قدمت 
ضــد البيطار قبل أن تصــدر محكمة التمييز 
املدنيــة قــرارا برفضها». وأكــدت املصادر أن 
«موعد اســتجواب رئيس احلكومة الســابق 
حســان دياب اليزال بتاريخ ٢٨ اجلاري، وأن 
القرار الذي سيتخذه يتوقف على مثول دياب 

أو عدمه».
إلى ذلك، تسلم احملقق العدلي من احملامي 
العام التمييزي القاضــي عماد قبالن، جواب 
مجلس الدفاع األعلى الذي رفض إعطاء اإلذن 

ملالحقــة مدير عــام أمن الدولــة اللواء طوني 
صليبا.

في األثناء، شدد مصدر في مجلس القضاء 
األعلى لـ «األنباء» على أن املجلس يرفض حملة 
التهديــد والتخوين التي يتعرض لها القضاء 
«وأي محاولة لتقويض دور القضاء كســلطة 
مستقلة»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «املجلس 
ليس بصدد البحث بأي صيغة ترمي إلى تنحية 

القاضي البيطار ال من قريب وال من بعيد».
إلى ذلــك، تقدمت احملامية مي اخلنســاء، 
املعروفة بوالئها لـ «حزب اهللا»، بإخبار أمام 
النيابــة العامة التمييزية ضــد رئيس حزب 
«القــوات اللبنانية» ســمير جعجع واحملقق 
العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي 
طارق البيطار، وكل من يظهره التحقيق فاعال 
أو متدخال أو شريكا أو محرضا. ونسبت إليهم 
ارتكابهــم جرائم «اإلرهــاب ومتويل اإلرهاب 
والنيل من هيبة الدولة وارتكاب جرائم الفتنة 
والتحقير وجرائم ضد القانون وضد الدستور 
اللبناني»، وذلك على خلفية االشتباكات املسلحة 
التي شــهدتها بيروت يــوم اخلميس املاضي، 
واعتبــرت أن التحقيق بانفجــار املرفأ انحاز 

عن مساره السليم.

«الكوتا النسائية» تسقط بعدم احلاجة لالستعجال

قمة مصرية - يونانية - قبرصية ُتعزز الشراكة عبر «املتوسط»
خديجة حمودة - ناهد إمام

أكــد الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي أن آليــة التعــاون 
الثالثي بني مصــر واليونان 
وقبرص أصبحت محفال بالغ 
األهمية لتدعيم التعاون بني 
الــدول الثالث، فــي مختلف 
املجاالت والتشــاور في شأن 
جميع القضايا ذات االهتمام 
املشــترك، مشــيدا بالتطور 
النوعي الذي شهده التعاون 
الثالثــي والــذي متثــل فــي 
التوقيــع على اتفــاق الربط 
الكهربائي بينها، والذي يعد 
خطــوة متهيدية تقــرب من 
الهدف الذي تطمح إليه فيما 
يتعلق بالربط الكهربائي مع 

بقية الدول األوروبية.
جاء ذلك في مؤمتر صحافي 
مشترك بني الرئيس السيسي 
اليونــان  وزراء  ورئيــس 
كيرياكوس ميتســوتاكيس 
والرئيس القبرصي نيكوس 
القمة  أناستاســيادس، عقب 
الثالثية في جولتها التاسعة 

بأثينا.
وقال الرئيس السيســي 
القمــة مبنزلــة فرصــة  إن 
مواتية ملناقشة التطورات في 
منطقة شرق البحر املتوسط 
والقضية القبرصية والشرق 
األوسط، مشددا على أن الدول 
الـ ٣ توافقــت على ضرورة 
إجــراء االنتخابــات الليبية 
فــي موعدها وخروج جميع 

القوات األجنبية من ليبيا.
وأضــاف أن املناقشــات 
في القمــة الثالثية تطرقت 
أيضا إلى تطورات القضية 
واجلهــود  الفلســطينية، 
املبذولة إليجاد حل شــامل 
لهــا يتضمن إقامــة الدولة 

واليونان، على هامش القمة 
الثالثية، حيــث وقع وزير 
الكهرباء والطاقة املتجددة 
د.محمد شاكر مذكرة تعاون 
مع املســؤولني مــن دولتي 
قبــرص واليونــان اتفاقية 
بشأن الربط الكهربائي العابر 
للحدود بني شبكات توزيع 
الكهرباء في الدول الثالث. 
كما وقعــت وزيرة الهجرة 
السفيرة نبيلة مكرم مذكرة 

تعاون في مجال املغتربني 
مع مكتب املفوض الرئاسي 
القبرصيــة  للجمهوريــة 
ووزارة اخلارجية اليونانية.

على صعيد مختلف، أعلن 
البنــك املركزي املصري أن 
حتويالت املصريني العاملني 
باخلارج قد ســجلت خالل 
الفترة مــن يناير- يوليو 
٢٠٢١ ارتفاعا مبعدل ١٠٫٢٪ 
دوالر  مليــار   ١٫٧ بنحــو 

لتســجل نحــو ١٨٫٧ مليار 
دوالر (مقابل نحو ١٧٫٠ مليار 
دوالر خالل الفترة من يناير/ 
يوليو ٢٠٢٠). وذكر البنك 
املركزي - فــي بيان له أن 
حتويالت شهر يوليو ٢٠٢١ 
   قد تراجعت مبعدل طفيف 
بلــغ ٣٫٠٪  لتســجل نحــو 
٢٫٧٩ مليــار دوالر (مقابل 
نحو ٢٫٨٨ مليار دوالر خالل 

شهر يوليو ٢٠٢٠).

توقيع اتفاق الربط الكهربائي بني الدول الثالث متهيداً الستكماله مع بقية أوروبا

(رويترز) الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس عقب قمتهم الثالثية بأثينا امس  

الفلســطينية علــى حدود 
الرابــع مــن يونيــو ١٩٦٧، 
وعاصمتها القدس الشرقية، 
مشــيرا إلــى أن املباحثات 
تطرقت إلى األزمة السورية 
وناقشــت قضيــة اإلرهاب 

والفكر املتطرف.
الرئيــس  شــهد  وقــد 
عبدالفتاح السيسي توقيع 
عدد مــن مذكــرات التفاهم 
املشترك بني مصر وقبرص 

ارتدادات حملة نصراهللا على «القوات»: ُرّب ضارة نافعة
وجعجع يستغرب اتهامها بدعم «داعش»

بيروت - عمر حبنجر

لم يكن التجاوب الشعبي 
والسياسي مع خطاب األمني 
العــام حلــزب اهللا الســيد 
حســن نصراهللا، الذي هدد 
فيــه القــوات اللبنانيــة بـ 
١٠٠ ألف مقاتل، باملســتوى 
املتوقــع من جانبــه، ورمبا 
العكس حصل، حيث اعتبرت 
املصادر املتابعــة ان جهات 
لبنانية أساســية، اعتبرت 
نفســها معنية بوجود مثل 
هذا الكم الهائل من املسلحني، 
بإمرة دولــة إقليمية تطمح 
إلــى التوســع والســيطرة، 
وليس حزب القوات اللبنانية 
وحده املقصود، رغم وصف 
نصراهللا لــه بالعــدو، بدل 
اخلصم، مساويا بالعداء بينه 
وبني إســرائيل، قاطعا بذلك 
كل سبل التفاهم املمكن، مع 

طرف لبناني آخر.
والحظــــــت املصــــادر 
لـ «األنبــاء» ان هذه احلملة 
القاسية على القوات وبالذات 
رئيسها سمير جعجع، نفعته 
أكثر مما أضرته، بحيث رفعه 
نصراهللا، إلى مستوى موقعه 
كطرف رئيس في مواجهة الـ 
١٠٠ ألف مســلح الذي هدده 
بهم، وجعله قبلة أنظار كل 
معارض للحزب، من مختلف 

الطوائف اللبنانية.
وفي تقديــر املصادر انه 
كان على السيد نصراهللا، قبل 
ان يصوب على القوات كعدو 
آخر له بعد إسرائيل، مركزا 
على حجم قواتها املسلحة، 
الذي قدره بـ ١٥ ألف مقاتل، 
األخذ باعتباره وجود املرافئ 
اللبنانيــة املفتوحة، املهيأة 
ملضاعفة هذا العدد أكثر من 
مرة، على غرار احلدود البرية 
املفتوحة أمام احلزب، والتي 
وفرت له مثل هذا الرقم من 

املقاتلني.
وفي أول رد فعل صدر عنه 
قبل ان يتسنى له االستماع 
الى كلمة الســيد نصراهللا، 
او حتــى قراءتها اســتغرب 
رئيس القوات سمير جعجع 
ملوقع (أم تي في) اإللكتروني 
اتهام نصراهللا للقوات بدعم 
«داعش»، وقال: «إذا كان في 
حدا أسوأ من حزب اهللا فهو 
داعش». واســتبعد جعجع 
أن يقتنع املسيحيون بكالم 

فيمــا قال نائب بيروت فؤاد 
مخزومــي: ما ســمعناه من 
نصراهللا فيه حتوير للحقائق، 
اخلــالف في لبنان ليس بني 
املســيحيني وحزب اهللا، بل 

بني شعب لبنان واحلزب».
أمــا رد فعل التيار احلر، 
فصدر صبــاح أمــس، عبر 
قنــاة «أو تــي ڤــي» وإذاعة 
صوت املدى، وفيه ان بعض 
املليشيات هي نفسها القوى 
السياسية، التي نقلها اتفاق 
الطائف من البزة العسكرية 
الى تلك املدنية. وتبنت قول 
نصراهللا، بأن هناك من يريد 
إشــعال احلــرب األهلية في 
لبنان، واحد املنفذين حاضر 
وموجود. انه رئيس القوات 
ســمير جعجع الذي فرد له 
الســيد نصــراهللا مســاحة 
كبيــرة من خطابه، من دون 
تســميته، معتبرا انه العدو 
األكبر للمسيحيني في لبنان».
وتضمــن التعليــق قول 
رئيس التيــار احلر جبران 
باسيل: «ان اختصاص جعجع 
باحلرب ضرب املسيحيني...».

املزيد من شعبيته املسيحية، 
فقــد بقي وحيدا في ســعيه 
القانونية، علما  للتسويات 
ان الصراع الدائر حول هذه 
املسألة، او من خاللها، تخطى 
التيار ودوره متاما. وقد دخل 
مجلس النــواب على اخلط 
أمس، بافتتاح دورته العادية 
الثانية التــي أعادت مؤقتا، 
احلصانة على النواب املدعى 
عليهم بانفجار مرفأ بيروت.
رئيــس احلكومة جنيب 
ميقاتي، حيد نفسه وموقعه 
عن كل ما هو شأن قضائي، 
مجمدا اجتماعات حكومته الى 
ما بعد إيجاد حل للمشــكلة 

القضائية.
والرهان اآلن على التحقيقات 
التي يتوالها اجليش في أحداث 
«الطيونة» حول مصدر القنص 
الــذي أوقــع الضحايا الســبع 
والهوية احلقيقية للقناصني. 
وسجل امس اعتصام للمعارضة 
اللبنانية وحزب الكتائب أمام 
قصــر العــدل دعمــا للمحقق 
العدلي طــارق البيطار بوجه 

حمالت حزب اهللا عليه.

فــي غضون ذلــك، تهاوت 
املقترحات ومشاريع التسويات 
السياسية والقانونية لقضية 
القاضي طارق البيطار تباعا، 
وآخرها اقتراح بتشكيل مجلس 
النواب هيئة اتهامية برئاسة 
قــاض غير مســيحي، للنظر 
باالعتراضــات املقدمــة ضــد 

احملقق العدلي البيطار.
وكان وزير العدل هنري 
خوري يعتزم توجيه رسالة 
الى التفتيش القضائي، مطالبا 
إيــاه بتفعيــل أداء القاضي 
الطرحان  البيطــار، ولكــن 
رفضا باملطلق من حزب اهللا 
وحركة أمل، اللذين اليزاالن 
عند مطالبتهما بـ «قبع» هذا 
احملقق العدلي من مهمته، في 
حني ان القوات اللبنانية، ومن 
معها من املعارضني يرفضون 
الطرحــني، باعتبــار انهمــا 
يقيدان حريــة عمل احملقق 
العدلي، وبالتالي استقاللية 

القضاء.
التيار احلر، اخلائف  أما 
من إغضاب حليفه حزب اهللا، 
وفي الوقــت ذاته من فقدان 

سعيد يسجل لألمني العام حلزب اهللا تكريس زعامة جعجع.. وميقاتي يحّيد نفسه

مجموعة من الناشطني خالل وقفة رمزية أمام قصر العدل في بيروت تضامنا مع احملقق العدلي في انفجار املرفأ القاضي طارق البيطار    (محمود الطويل)

نصراهللا، سوى قلة معروفة. 
أما غالبية املسيحيني، وعلى 
اختالف انتماءاتهم، فباتوا في 
موقع اخلصومة الشديدة مع 

حزب اهللا، ولن يتأثروا».
وتوقف جعجــع أمام ما 
النائب السابق فارس  كتبه 
ســعيد تعليقــا علــى كالم 
نصــراهللا، حيــث قــال: لقد 
كّرس كالمه، زعامة جعجع.

وكان سعيد استبق خطاب 
نصراهللا بتغريدة عبر تويتر، 
اعتبر فيها حزب اهللا مبنزلة 
«جالية إيرانية في لبنان».

وأشارت مصادر متابعة 
إلى تشــكيل حتالف لبناني 
وطني ضد إيــران وأذرعها، 
بقيادة جعجع وأشرف ريفي.
وتســاءل رئيــس حركة 
التغيير إيلــي محفوظ، مع 
وجــود ١٠٠ ألف مقاتل، ملاذا 
ال يحــرر نصراهللا اجلوالن 

ويتجه إلى القدس؟».
النائــب املســتقيل ندمي 
اجلميل، توجه إلى نصراهللا 
بالقــول: أنــت لســت عــدو 
املسيحيني، أنت عدو لبنان، 

ملشاهدة الڤيديو


