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طيب!!!

حجر.. في البحيرة الراكدة
استكماًال للحديث عن ضرورة التفكير 
«خارج الصندوق»، الستقطاب «ماليني» 
األوروبيــني الباحثــني عــن بلــد «دافئ» 
يحتضنهم ويقيهم زمهرير شتاء أوروبا 
الطويــل الذي يدق أبواب القارة العجوز 
في غياب الغاز الروســي، أتســاءل: ملاذا 
ُيبقــي ماليني املصريني بيوتهم الصيفية 
في الســاحل الشمالي املمتد من العريش 
حتى مرسى مطروح، وشاليهاتهم الشتوية 
على سواحل سيناء والبحر األحمر مغلقة 
أغلب شهور العام، يدفعون تكلفة صيانتها 
واحلفاظ عليها وضرائبها، دون حتقيق 
أدنى اســتفادة منها سوى قضاء أسابيع 

اإلجازة القليلة مع األسرة؟
شخصيًا قضيت مع العائلة إجازات في 
مختلف مدن أميركا باستخدام تطبيق إير 
بي إن بي «AIRBNB» السحري الذي يوفر 
للمشــترك أكثر من مليون وحدة سكنية 
في ١٤٢ دولة يعرضها أصحابها لإليجار 
ملدد مختلفة طبقًا لشروط صارمة تضمن 
حقوق املؤجر واملستأجر، مقابل حصول 
الشركة على ٥٪ فقط من القيمة اإليجارية، 
بعض هذه اإلجازات قضيناها في مزارع 
شاسعة وبيوت أقرب إلى القصور القدمية!! 

وبأسعار أكثر من معقولة!!
الفكرة تقتــرب من فكرة «أوبر» التي 
ينقل املشاركون فيها الركاب بسياراتهم 
اخلاصة من خالل التطبيق الشهير، وفي 
«إيــر بي ان بــي» هناك شــروط صارمة 
لكل شيء لضمان حقوق جميع األطراف، 
وحلول لكل املشاكل، وهذه الشركة التي 
تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها منذ 
٢٠٠٨، تدير تأجير مئات اآلالف من العقارات 

دون أن متلك عقاراً واحداً منها!!
ويتابع صفحتها على «فيسبوك» أكثر 

من ١٦ مليون متابع!
وباملناسبة هناك آالف العقارات املسجلة 
على موقع الشركة من مصر، ولم تنجح 
«الفهلوة» املصرية في إفساد األمر (جتربة 
شخصية: عند تأجير شاليه في الساحل 
«الشــرير» حاولــت مالكتــه االســتذكاء 
وتسليمنا شاليهًا آخر يعلو الشاليه املتفق 
عليه، وفور شكوى ابنتي الصغرى إسراء 
عبر اإلمييل كان التواصل الفوري الهاتفي 
من إدارة الشــركة وفتــح حتقيق انتهى 
بإعادة األمــور لنصابها، ومعاقبة املالكة 
وخصم مبلغ من التعاقد وإعادته حلسابي 

فورا.. وببساطة)!
خالصة األمر، ملاذا ال يتم إنشاء شركة 
 ،(AIRBNB) (موقــع) مصــري مماثل لـــ
وتديــره «جهة» موثــوق فيها، وتخضع 
لقواعد وقوانني ورقابة صارمة، يتم فيه 
جتميع كل العقارات التي يرغب أصحابها 
في تأجيرها بنفس الطريقة داخل مصر 

فقط؟
وإن لم نستطع ذلكـ  وهو أمر يسيرـ  
فلماذا ال نبدأ بإنشاء موقع موثوق يساعد 
أصحاب العقارات على التعامل مباشــرة 
مع «إير بي ان بي»، خاصة من ال ميتلكون 
القــدرة أو اللغــة أو املهــارة للتعامل مع 

التكنولوجيا احلديثة؟
مجرد أفكار.. عابــرة.. وبالتأكيد فإن 
أهل «التخصص» لديهم ما هو أفضل من 
ذلــك، لكنني أحاول فقط رمي حجر رمبا 

يحرك مياه البحيرة الراكدة.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي يوّجه بإنشاء مجمع صناعي متكامل 
لتوطني إنتاج األطراف الصناعية

القاهرة ـ خديجة حمودة

وجه الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي ببدء إنشاء مجمع 
صناعــي متكامــل لتوطــني 
إنتــاج األطــراف الصناعيــة 
التعويضية لذوي  واألجهزة 
القدرات اخلاصــة، بالتعاون 
مع الشركات األجنبية العريقة 
في هــذا املجال، وذلــك لدعم 
املواطنني من ذوي االحتياجات 
اخلاصــة ومســاعدتهم على 
احلياة اليومية بشكل طبيعي، 
كمــا وجه الرئيس السيســي 
بالتوســع في تهيئــة مرافق 
الدولــة للتعامــل مــع ذوي 
االحتياجــات اخلاصة، طبقا 
لألكواد العاملية في هذا املجال.

جاء ذلك خالل لقاء الرئيس 
السيسي امس مع د.مصطفى 
مدبولي رئيس مجلس الوزراء 
وعدد من الوزراء واملسؤولني.

االجتماع شهد استعراض جهود 
الدولة مــن خالل كل األجهزة 
املعنية املختلفة لوضع تصور 
شامل إلنشاء مجمع صناعي 
شــامل لألطــراف الصناعية 
واألجهــزة التعويضيــة فــي 
مصــر، وذلــك وفقــا ألحدث 
املعايير التكنولوجية والطبية 

إنتاج مكونات عالية اجلودة، 
التكنولوجيا، وتوطني  ونقل 
الصناعــة، وتعزيــز البحــث 
العلمــي والتطويــر، أخذا في 
االعتبــار أن املجمع من املقرر 
أن يشــتمل على مجموعة من 
املصانع املتخصصة في إنتاج 
مكونات األطراف الصناعية، 
وأجهــزة الشــلل واجلبائــر، 
التصنيــع،  واملــواد ســابقة 
والكراسي املتحركة ومساعدات 
احلركــة، واألحذيــة الطبية، 

ومنتجات السليكون.
ووجه الرئيس السيسي 
باالهتمــام بتأهيــل الكوادر 
البشــرية، وتدقيــق قواعد 
البيانــات اخلاصــة بأعــداد 
املســتفيدين وحجم الطلب 
احمللــي، وكذلك بحث فرص 
القطــاع اخلــاص  إشــراك 
املصــري مــن ذوي اخلبرة 

في هذا املجال.

الدوليــة، حيــث مت عــرض 
نتائج االتصــاالت التي متت 
مع مختلف الشركات العاملية، 
فضال عن الزيــارات امليدانية 
اخلارجية لالطالع على أحدث 
اإلمكانات في هذا املجال سعيا 
نحــو إقامة املجمع، من خالل 
عدة محــاور رئيســية أهمها 

الرسمي  وصرح املتحدث 
باسم رئاسة اجلمهورية السفير 
بســام راضي بــأن االجتماع 
تناول «متابعة جهود توطني 
صناعة األطــراف الصناعية 
التعويضية لذوي  واألجهزة 

القدرات اخلاصة».
وأضاف املتحدث الرسمي أن 

االقتصادي د.إيلي يشوعي لـ «األنباء»: ال يجوز 
فرض ضرائب في زمن االنكماش واالنهيار

بيروت ـ احتاد درويش

رأى اخلبير االقتصادي 
د.ايلي يشوعي أن املوازنة 
العامة التي توقف النقاش 
فيها فــي مجلــس النواب 
الى األســبوع املقبل يجب 
متزيقها ورميها في ســلة 
املهمالت، إذ ال يعقل إقرار 
موازنــة تتــم فيهــا زيادة 
الضرائب في زمن االنكماش 
واالنهيــار قبــل اســترداد 
األمــوال املنهوبة التي هي 

البداية، باإلضافة الى كشــف كل الفجوات 
املاليــة أكان فــي املصرف املركــزي أو في 

اإلدارات.
ووصــف د. يشــوعي فــي تصريــح 
لـ«األنبــاء» املوازنــة العامــة للعام ٢٠٢٢

بأنهــا موازنة «دكنجي» وليســت موازنة 
حكومة وهذا أقل ما يقال فيها، مشيرا الى 
أن عمليــة اإلنفــاق التي جــرت على مدى 
األشــهر التسعة املاضية كانت على قاعدة 
االثني عشرية، معتبرا أن للحكومة احلق 
بزيادة الرسوم والضرائب وجبايتها عند 
إقرار املوازنــة والتصويت عليها لتصبح 
نافــذة، لكن ما حصــل أن احلكومة زادت 
الرســوم على االتصاالت وبدأت بجبايتها 

قبل ذلك وهذه مخالفة قانونية.
وأبدى د. يشوعي مالحظاته على املوازنة 
التي يجري فيها حتميل أعباء االنهيار املالي 
للمواطنني، ولم تأت على ذكر احملاســبة، 
وال تتضمن إعادة هيكلة للمصارف وللدين 
العام وال استرجاع األموال املنهوبة وال فيها 
كالم عن التدقيق املالي اجلنائي، بل كل ما 
تضمنته هي الرســوم على الدخل وفرض 
ضريبــة على األمالك املبنيــة وعلى مبان 

شاغرة وعلى العقارات غير املستعملة.
وعــن االقتحامات التي قام بها عدد من 
املودعــني للمصــارف رأى د. يشــوعي أن 

التحرك باجتــاه املصارف 
لم يبدأ لكي يتوقف، وعلى 
املودعني الذهاب الى منازل 
أصحاب املصارف التي دعت 
جمعيتها لإلقفال لثالثة أيام 
وذلك لنشر القوى األمنية 

ألن االقتحامات ستعود.
يشــوعي  د.  وحمــل 
مســؤولية مــا آلــت إليــه 
أوضــاع املودعــني حلاكم 
مصرف لبنان رياض سالمة 
الــذي طلب مــن املصارف 
زيادة رأســمالها، الفتا الى 
أن املصــرف عندما يزيد رأســماله يكون 
لهدفني إما لزيادة أصوله، أو لزيادة سيولته، 
أما في واقع املصارف اللبنانية فإن الهدف 
زيادة الســيولة بفعــل انخفاضها من ٢٢

مليــار دوالر عشــية االنهيــار الى أقل من 
٨ مليــارات دوالر وهــي اليوم تشــكو من 
ضعف الســيولة، وعليــه فإن زيادة رأس 
املال يكــون بتعزيز هذه الســيولة، الفتا 
الــى أن املصــارف لم تعوم نفســها كفاية 
وال املساهمني جاؤوا وأضافوا على الـ٢٠٪ 
نقدا رساميل جديدة من حساباتهم اخلاصة، 
مؤكدا أن املصارف لم تضع سلم أولويات 
للتعامــل مع الزبائــن خصوصا املودعني 
الذين لديهم حاالت انسانية تتعلق باملرض 
واالستشــفاء، لذلك حصلت هــذه الثورة 
على املصارف واللجوء الى هذا األســلوب 

للحصول على ودائعهم.
وأشــار د. يشــوعي الى فقدان ٧٥ مليار 
دوالر من املصرف املركزي وأن التدقيق املالي 
اجلنائي عليه أن يشرف على مسببي فقدان 
واختفاء وتبخر هــذه األموال. وثانيا على 
أصحاب املصارف إنقاذ شركاتهم املصرفية من 
خالل مد اليد على جيوبهم لزيادة رساميلهم، 
أي زيادة ســيولة مصارفهم من أجل تلبية 
الطلبات امللحة من قبل بعض املودعني، وال 

حل ثالثا أبدا وإال فليتحملوا املسؤولية.

د. ايلي يشوعي

موجة تفاؤل بانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف احلكومة 
يكبحها تعدد اخليارات ورغبات بالتريث إلى ما بعد الرئاسة

بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال

موجــة تفاؤل سياســي 
عارمة تغمر اللبنانيني منذ 
اواخر االسبوع الفائت، وفجأة 
عــاد احلديث عــن احلكومة 
وعن االســتحقاق الرئاسي، 
وتاليا عن ترســيم احلدود 
البحرية مع اســرائيل، بعد 
طول تعقيد ومعاناة دفعت 
بالدوالر االميركي الى حدود 
األربعني ألف ليرة، وباملودعني 
الــى اقتحام املصــارف التي 
أغلقــت ابوابها منــذ االثنني 

حتى اليوم األربعاء.
الفضــل  البعــض يــرد 
بــني  لوســاطة حــزب اهللا 
الرئيس ميشــال  حليفيــه، 
عون وتياره، برئاسة الصهر 
الظل جبران باســيل، وبني 
الرئيــس نبيه بري وعبره، 
رئيس احلكومة املكلف جنيب 
ميقاتــي، وتاليــا ســليمان 
فرجنية مرشح احلزب وفريق 
املمانعة لرئاسة اجلمهورية. 
والبعض اآلخر يعطي املوجة 
أبعــادا دوليــة  التفاؤليــة، 
واقليميــة أوســع، انطالقــا 
من عملية ترســيم احلدود 
البحرية بني لبنان وإسرائيل.
وواضــح ان حــل عقدة 
الترســيم بات في متناول 
اليد، في ظل التفاؤل الذي 
عبــر عنــه الرئيــس عون 
أثنــاء لقائــه ممثلــة األمم 
املتحدة. وقد أوفد الرئيس 
عــون مفوضــه الــى هذه 
املهمة، نائب رئيس مجلس 
اليــاس بوصعب  النــواب 
الى نيويــورك امس، للقاء 
الوســيط االميركي آموس 
هوكشــتاين وإبالغه، كما 
يبدو قبول اجلانب اللبناني 
بآخر الطروحات االسرائيلية، 
والتــي يخشــى ان تتضمن 
مقايضة البر بالبحر، أي ان 
BI يتنــازل لبنان عن نقطة

عند رأس الناقورة، التي تطل 
على ساحل نهاريا وتوابعها، 
علــى اجلانب االســرائيلي، 
مقابــل االســتجابة ملطالب 
لبنان على مستوى اخلطوط 

البحرية.
وســبق هــذه التطورات 
اعــالن االمني العــام حلزب 
الســيد حســن نصــر  اهللا 
اهللا الوقوف خلف السلطة 
موضــوع  فــي  اللبنانيــة 
مفاوضات ترســيم احلدود، 
وانــه يريد ان يــأكل العنب 
وحســب، أي دون مشــكلة 

مع احد.

قبل عون وميقاتي، ســهلت 
العودة الى مســار التأليف، 
واجلهة األبرز التي ضغطت 
في هــذا االجتــاه هي حزب 
اهللا الذي يخشى من تنازع 
دستوري على تسلم حكومة 
تصريف االعمال صالحيات 
رئيس اجلمهورية، فتحرك 
باجتــاه ميقاتي وباســيل، 
التحرك جتاوز  واثمر هــذا 
مســألة اضافة ســتة وزراء 
سياســيني واالبقــاء علــى 
تشــكيلة حكوميــة من ٢٤

وزيرا».
فــي املقابــل، ثمــة مــن 
يرفض فكرة تعومي احلكومة 
احلالية. وللقوات اللبنانية 
وجهة نظر خاصة، اذا انها 
تــرى فــي الدفــع احلاصل 
باجتــاه تأليــف حكومــة 
جديدة، او تعومي احلكومة 
مــن  جانبــا  احلاضــرة، 
التي ميارســها  الضغــوط 
الــذي  الرئاســي  الفريــق 
ســبق ان هدد علنا، باتخاذ 
خطوات غير دستورية، ملنع 
حكومة تصريف االعمال من 
تســلم صالحيــات رئيس 
اجلمهورية، واعتبرت القوات 
ان اي حكومــة يحاولــون 
متريرها قبل انتخاب رئيس 
اجلمهورية، لن تنال ثقتنا.
كمــا أن مطلــب انتخــاب 
رئيــس اجلمهوريــة قبل أي 
استحقاق آخر، يحظى ايضا 
بدعــم عربي ودولي واســع، 
وهــذا مــا نقلتــه ســفيرة 
فرنســا في لبنــان آن غريو 

االجتمــاع مخصص للنواب 
احلاليني فقط، درءا للمطالبة 

بالتوسعة.
وقد اكتملت صورة املواقف 
من اللقاء بحيــث ان النواب 
التغييرين اخلمسة منهم اثنان 
أكدا حضورهما وهما ياسني 
ياســني ومحمــد فنــج، فيما 
النواب الثالثة حليمة قعقور 
اعتــذرت وإبراهيــم منيمنة 
ووضــاح الصــادق اليزاالن 
يدرسان املشاركة أو االعتذار، 
أما النائب أســامة سعد فقد 
اعتذر ألنه ال يشــارك في أي 
اجتماع على هذا الصعيد منذ 

سنوات انتخابه.
وكشفت «األنباء» عن ان 
اللقاء سيفتتح بكلمة للمفتي 
دريان يؤكد فيها على الثوابت 
الوطنيــة والتمســك باتفاق 
الطائف وانتخاب رئيس جديد 
للجمهورية وتعزيز العالقات 

مع الدول العربية.
وأكــدت مصــادر نيابية 
لـ«األنباء» ان اللقاء له رمزية 
وطنية ال طائفية، واي كالم 
غير ذلك هو عملية تشــويه 
ومحاولة إلفشال ما سيصدر 
عنه، ومن املتوقع ان يصدر 
في نهاية االجتماع توصيات 
او بيان، يضــع فيها النقاط 

على احلروف.
وشددت املصادر على ان 
الدعــوة التــي وجهها املفتي 
دريــان الــى النواب الســنة 
القت ترحيبا وتأييدا ودعما 
واسعا سياسيا وشعبيا محليا 

وعربيا.

الى فريــق املمانعة وبالذات 
حزب اهللا، وســيبلغ سفراء 
الدول املهتمة بالشأن اللبناني 
القــوى والفعاليات  مختلف 
السياسية والنيابية مثل هذا 
التوجه، لتتحمل مسؤوليتها 
في اختيار الرئيس االنقاذي 
املناســب. وفي هذا الســياق 
التقت الســفير غريو رئيس 

التيار احلر جبران باسيل.
بدوره، السفير السعودي 
وليــد البخــاري التقى أمس 
اللبنانيــة  القــوات  رئيــس 
سمير جعجع الذي قال بعد 
اللقاء إن االجتماع «طال وقمنا 
بجولــة أفــق وتركيزنا كان 
علــى مختلف جوانب األزمة 
وانتخابات الرئاسة وال خالص 

للبنان إال بعمقه العربي».
وأضــاف «ملســت اهتمام 
الســعودية الكبيــر بلبنــان 
ولكنها تريد دولة لتتعاطى 
معهــا وهــي حتضــر حــزم 
مساعدات كبيرة إذا كانت هناك 
دولة جديرة بالثقة وإال فهي 
ليست مستعدة للتعاطي مع 

مسؤول منغمس بالفساد».
في هذه االثناء، دعا بري 
مجلــس النــواب الــى عقــد 
جلستني يوم االثنني املقبل، 
ملتابعة درس وإقرار مشروع 

املوازنة العامة لعام ٢٠٢٢.
وضمــن هذا االطــار يقع 
اجتمــاع النواب الســنة في 
دار الفتوى يوم ٢٤ اجلاري، 
والذي سيحضره ٢٤ نائبا من 
اصل ٢٧. وحرصت املصادر 
التأكيــد أن  املتابعــة علــى 

بعد فك عقد ترسيم احلدود البحرية مع إسرائيل.. ومصادر تتوقع صدور مراسيم التأليف قبل نهاية الشهر

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مستقبال في معراب سفير اململكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري  (محمود الطويل)

االنعكاســات االيجابيــة 
لهذه املستجدات يفترض ان 
تظهر في السياق احلكومي 
ثــم علــى مســتوى  أوال، 

االستحقاق الرئاسي.
توافــق  هنــاك  وبــات 
على تعــومي احلكومة عبر 
مسارين، إما اصدار مراسيمها 
بتركيبتهــا احلاليــة، وإمــا 
تغيير بعض األسماء فيها.

وهنا كشف مصدر رسمي 
لبنانــي لـ«األنبــاء» عن ان 
مســار تأليــف احلكومــة 
اجلديدة قطع شوطا كبيرا، 
وان القرار بتأليفها قد اتخذ 
وال رجوع عنه، وبعد عودة 
ميقاتي من نيويورك، سيعقد 
الســابع واحلاســم  اللقــاء 
بينــه وبــني الرئيــس عون 
لالتفاق على األسماء املقترح 

استبدالها».
ورجح املصدر ان «تولد 
احلكومــة اجلديدة وتصدر 
مراســيم تأليفها قبل نهاية 
الشــهر اجلــاري، وســقف 
االتفــاق علــى تأليفها رمبا 
يكــون يــوم اخلميــس من 
االســبوع القــادم على ابعد 
تقديــر، وكل ما يشــاع عن 
وجود عقبات تتصل بتغيير 
من ٤ الى ٦ وزراء مع اجتاه 
رئيس اجلمهورية الستبدال 
وزراء محسوبني من حصته 

أمر غير صحيح».
واشــار املصــدر الى ان 
«أكثر مــن جهة دخلت على 
خط تذليل العقبات، بحيث 
حصلت تنازالت متبادلة من 

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي

«التعليم»: امتحانات «أبناؤنا في اخلارج» إلكترونيًا وفق نظام الفصلني الدراسيني
وال يجوز عقدها في أية دولة ليس ملصر متثيل ديبلوماسي بها

القاهرة ـ هالة عمران

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.رضا 
حجازي قرارا وزاريا بتعديل أحكام القرار الوزاري 
رقم (١٣٦) لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم امتحانات «أبناؤنا 
في اخلارج»، واملعدلة باملادة األولى من القرار الوزاري 

رقم (٤٦١) لسنة ٢٠١٥. ويتضمن القرار: تعقد امتحانات 
«أبناؤنا في اخلارج» إلكترونيا حتت إشراف سفارات 
جمهوريــة مصر العربية في جميع دول العالم طبقا 
ألحكام قانون التعليم، وتعديالته وكل اللوائح والقرارات 

الوزارية املنظمة لهذا الشأن.
كما تضمن القــرار ـ وفق بيان الوزارة ـ أنه ال 

يجوز عقد هذه االمتحانات في أية دولة ليس ملصر 
متثيل ديبلوماسي بها، وتعقد هذه االمتحانات بنظام 
الفصلني الدراسيني اعتبارا من العام الدراسي ٢٠٢٢-

٢٠٢٣، ويعفى الطالب املتقدمون لهذه االمتحانات من 
درجات أعمال السنة واألنشطة التربوية املنصوص 

عليها بالقرارات الوزارية املنظمة لهذا الشأن.

محكمة التمييز رفضت ٣ دعاوى ضد البيطار
بيروت ـ يوسف دياب

ردت محكمة التمييز اجلزائية برئاسة 
القاضية جمال اخلوري، ثالث دعاوى مقدمة 
ضد احملقق العدلي في جرمية انفجار مرفأ 
بيروت القاضي طارق البيطار، والتي يطلب 
فيها املدعون، نقل امللف من عهدته «بسبب 
االرتياب املشروع، واالنحياز الواضح في 

عمله، وتعيني قاض بديل عنه».
وتقاطعت األسباب التي ساقها مقدمو 
الدعاوى املوقوف محمد املولى واملدعيان 
يوسف املولى وهشام حيد أحمد، وزعمت أن 
احملقق العدلي «خضع لضغوط الرأي العام، 
وكشــف مواعيد االســتجوابات قبل إبالغ 
أصحابها مبن فيهم السياســيون، وسرب 
قرارات اتخذها ومذكرات توقيف أصدرها، 
كما تعمد تســريب أســماء الشــخصيات 
السياسية واألمنية والعسكرية إلى وسائل 
اإلعالم، وهو ما تسبب بحملة إعالمية داخلية 
وخارجية تأثر بها البيطار وخضع لها».

وأشــار املدعون إلى أن احملقق العدلي 

«اعتمــد االنتقائيــة فــي االســتجوابات 
واملالحقات، بحيث لم يســتدع الرؤســاء 
والوزراء والقادة األمنيني والقضاة واإلداريني 
الذيــن علموا بدخــول نتــرات األمونيوم 
إلــى مرفأ بيروت، كما أنــه تلقى دعما من 
جهــات خارجية ملــآرب سياســية، حيث 
أعلن الكونغرس األميركي دعمه للقاضي 
البيطار، ومتســكه به وبآليــات التحقيق 

التي يعتمدها».
واعتبرت احملكمة في حيثيات القرارات 
الثالثة التي أصدرتها، أن «مسألة االرتياب 
املشروع، هي من األهمية بصورة ال ميكن 
إســناد أســبابها إلى ما ميكن أن يسمع أو 
يشاع، وال ميكن التعويل على ما يصدر عن 
أي طرف في الدعوى». وشــددت على أنه 
«ال شأن للمحقق العدلي بكل التصريحات 
التــي تصدر مــن هذه اجلهــة أو تلك، وال 
بالتحليالت اإلعالمية الستنتاج انحيازه».

وخلصت احملكمة إلى قبول دعاوى الرد 
في الشــكل وردها في األســاس، وتضمني 

املدعني الرسوم والنفقات القانونية.


