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 نائب عوني لـ «األنباء»: إما أن ينسجم ميقاتي مع األكثرية الجديدة أو يستقيل! 

 بيروت ـ عمر حبنجر
  موعد تشـــكيل احلكومة اللبنانية 
اجلديدة، الزال خارج امكانية التحديد، 
ال، بل انه أسير جملة مواعيد، فالرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي ينتظر اجلواب 
النهائي من قوى ١٤ آذار حول امكانية 
املشاركة متهيدا لالنطالق في تشكيل 
احلكومة، والوزير في حكومة تصريف 
األعمال بطرس حرب طلب مهلة ٢٤ ساعة 
لنقل اجلـــواب النهائي، اي الى ما بعد 
احتفال ذكرى ١٤ فبراير تاريخ اغتيال 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري وصحبه 
اليوم، وقوى ٨ آذار لها انتظاراتها أيضا، 
امنا تريد من الرئيس املكلف عكس ما 
تريده قوى ١٤ آذار حول احملكمة الدولية، 
اللبنانية، اضافة  وعالقتها باحلكومة 

الى بعـــض الرغبات املتصلة بتركيب 
احلكومة، فالعماد ميشـــال عون يريد 
االستئثار بتسمية الوزراء املسيحيني 
وعلى رأسهم الوزير املفترض للداخلية، 
األمر الذي ال يتقبله الرئيس ميشـــال 
الرئيس ميقاتي انسياقا  سليمان وال 
مع العرف الساري بأن تكون الوزارات 
السيادية من اختيار الرئيسني، كل فيما 
خص طائفته. والتلويح بالقبضة بوجه 
الرئيس ميقاتي من قبل الوزير السابق 
وئام وهاب امس األول بسبب رفضه 
توزير «االستفزازيني» يعكس موقف 
جميع أحـــزاب الثامن مـــن آذار ومن 
وراءها، وال ميكـــن اعتبار كالمه عن 
اعتذار ميقاتي وعن ان حكومته لن تكمل 
الشهرين، مبثابة رد فعل شخصي على 

استبعاده عن دائرة التوزير، بوصفه 
احـــد «االســـتفزازيني» املطلوب عدم 

توزيرهم.
  على أي حال الرئيس ميقاتي أمهل 
١٤ آذار، ٧٢ ساعة بدال من ٢٤، ليقرروا 
املشاركة او املعارضة، وبالنسبة لتوزير 
االستفزازيني فقد أخرجهم من اللعبة 
متاما، بدليل حملة وئام وهاب وأحزاب 
القومي والبعث واالحتاد على رئيس 

احلكومة املكلف.
  لكن ميقاتي ماض في كسب الوقت 
والتعامل الهادئ واملنفتح على ١٤ آذار 
وباحلدود املمكنة، ولذلك لن يســـهل 
تشكيل حكومة أكثرية فاقعة ومن لون 
واحد، تفاديا لالحراج السني، خصوصا 
بعد لقاء دار الفتوى املوّسع الذي رسم 

السقف الذي على رئيس حكومة لبنان 
ان يتحرك ضمنه مع التلويح بتظاهرة 
شعبية عارمة في ١٤ آذار، يحسب ميقاتي 
حسابها منذ اآلن. ومن هنا سعيه للتقرب 
من سعد احلريري ومن رموز ١٤ آذار، 
بدأ به على االيحاء باستقالليته عن ٨ 
آذار عبر التناغم مع ١٤ آذار، بفتح باب 

املشاركة أمامها.
  الرئيس ميقاتي أكد لـ «النهار» امس 
انه مستمر في مساعيه لتقريب وجهات 
النظر، وانه لن يلتزم اي موعد محدد 
إلعالن احلكومة او عدد وزرائها، موضحا 
ان ما يهمه فـــي النهاية االطاللة على 
الناس بتشكيلة حكومية توحي الثقة 
للناس وعندما تصبح احلكومة جاهزة 

سنعلنها فورا. 

 بيروت ـ ناجي يونس
  قال نائب من كتلة التغيير واالصالح، حرص 
على عدم ذكر اســــمه لـ «األنباء»، ان االكثرية 
النيابية اجلديدة قد تشــــكلت وانه من حقها 
ان تشكل حكومة وحتكم على اساس النظام 
البرملانــــي القائم على قاعــــدة اكثرية واقلية 
معارضــــة وهو أمر متبع فــــي لبنان وان هذا 
االمر يعني ان االكثرية اجلديدة قادرة دستوريا 
وسياسيا ان تشكل احلكومة اللبنانية العتيدة 
خصوصــــا بعدما اكــــدت ١٤ آذار انها ال تريد 
اي مشــــاركة فعلية فهي جلــــأت الى املناورة 
لتقول فــــي النهاية ان الطرف اآلخر هو الذي 
حال دون اي مشاركة من هذا القبيل. واضاف 
املصدر: لقد وضعت ١٤ آذار ٣ شروطا تعجيزية 
يستحيل ان يقبل بها الرئيس جنيب ميقاتي 
اذ ان مطلب نزع ســــالح حزب اهللا سحب من 
التداول فــــي الفترة االخيرة فما مبرر العودة 
إليــــه، أما موضوع احملكمــــة اخلاصة بلبنان 
والقرار االتهامي فهما موضع خالف مستحكم 
بني اللبنانيني فكيف ســــتقبل االكثرية بذلك؟ 
وإذا كانت االستجابة لهذين املطلبني غير ممكنة 
فكيف ســــتعطي االقلية ثلثا معطال والسيما 
بغياب اي تسوية في تركيبة احلكومة وثوابتها 

وبيانها الوزاري.
  من هنا فإنه بات مسلما به بالنسبة للحضور 
تشــــكيل حكومة اكثرية ومن لون واحد فهذه 
االكثرية هي التي سمت ميقاتي ومن حقها ان 
تشكل احلكومة وحدها، مؤكدا ان تكتل التغيير 
واالصالح هو املكون االكبر لهذه االكثرية بالتالي 
فإن من حقه ان يحصــــل على احلصة االكبر 
نسبيا على مجمل املقاعد املسيحية وان رئاسة 
اجلمهورية حكم بني سائر اللبنانيني وهي ليست 
طرفا على االطالق فما سيكون مبرر اعطائها 
حصة وزارية خصوصا فيما يتعلق بالتمثيل 
املســــيحي؟ وتابع يقول: ان كل االكثرية الى 
جانب الرئاسة األولى التي تستطيع ان تعتبر 
ان كل مكونات احلكومة العتيدة ستكون فريق 
عمل واحدا وبإمكان الرئيس ميشال سليمان 
ان يعتبرها فريقه املوحد بغياب اي مبرر ملا 
يحكى هنا وهناك عن ايجاد توازنات واطراف 
مع هذا الفريق او ضد ذاك. ومن حق الرئاسة 
األولــــى في نهاية املطــــاف بوزيرين او ثالثة 
تبعا لواقع احلال وللضــــرورات وقد ترتفع 
حصته الى ٣ وزراء واحــــد ماروني والثاني 
كاثوليكي والثالث ارثوذكسي وقد يكون بينهم 
ارمني اذا اقتضــــت احلاجة الى ذلك. واضاف 
وفي الســــياق نفسه فإن حصول قوى ٨ آذار 
على الثلثني امر محسوم تداركا ألي خطر او 
وقوع في احملظور من خالل احلكومة ال سمح 
اهللا مما يعني ان الرئاســــتني األولى والثالثة 
لــــن تعطيا اكثر من ١٠ وزراء.واكد املصدر ان 
الرئيس ميقاتي يستطيع ان يعتبر االكثرية 
فريق عملــــه لكن الثوابت واضحة االمر الذي 
يفضي الى احتمالني ال ثالث لهما فإما ان ينسجم 
ميقاتي مع االكثرية اجلديدة وإال فإنه قادر على 

االستقالة وإسقاط احلكومة. 

(محمود الطويل)   مفتي اجلمهورية الشيخ د.محمد رشيد قباني وعدد من مشايخ الطائفة السنية والدرزية يقرأون الفاحتة على روح الشهيد رفيق احلريري عشية اغتياله 

 ... والرئيس المكلف يتابع المساعي رافضًا االلتزام بموعد

 أخبار وأسرار لبنانية 
  مطالب ليسـت بشـخصية: أكثر املطالب التـــي يواجهها الرئيس 
ميقاتي ليست موجهة اليه. فعلى سبيل املثال فإن ما يحكى عن 
ترشح طالل ارسالن لوزارة الدفاع تقف أمامه أربع نقاط هي: 
أوال املوقع حاليا مشغول من وزير أرثوذكسي، وثانيا انه من 
حصة رئيس اجلمهورية، وثالثا ان الوزير ارسالن سيحتل مقعدا 
درزيا، ورابعا انه يحسب من حصة املواالة اجلديدة، وبالتالي 
على الوزير املرشح ان يحل هذه النقاط مع أربع جهات، أضف 
الى ان البعض يريد الوزارة، وعلى ارسالن أيضا ان يطلب منه 
التخلي عن طموحه بها. وقد يقول ميقاتي من البداية انه ال مانع 
لديه من تولي ارســـالن للوزارة وان العقبات ليست عنده بل 
عند أطراف أخرى. ويسعى النائب طالل ارسالن الى ان تكون 
احلقيبة التي تسند اليه وزارة الدفاع، وهي تاريخيا أسندت الى 
والده، بالرغم من انها وزارة معنوية ألن الدور فيها هو لقيادة 
اجليش وسلطة الوزير سياســـية. وهذه الرغبة عند ارسالن 

تعود الى سنوات، وهو يطمح الى ان يصل الى ذلك.
  وقد طرح املوضوع مع الرئيس ميقاتي الذي لم ميانع وسأل 

ارسالن عن رأي حلفائه في تكتل االصالح 
والتغيير، اضافة الى حليفيه حزب اهللا 
وحركة أمل، ألن الوزارة التي يطلبها هي 

وزارة ســـيادية، وقد تعرقل تشكيل احلكومة. فأجرى ارسالن 
اتصاالت ولقاءات مع قيادة حـــزب اهللا فكان اجلواب ايجابيا 
بأن تسند اليه «الدفاع»، وكذلك تلقى ارسالن جوابا ايجابيا من 
النائب ســـليمان فرجنية اذا كان هو من سيتسلم الوزارة ألنه 
يرغب في أن تكون احلقيبة للنائب الســـابق فايز غصن، وهو 
نائب رئيس «تيار املردة». وبقيت عقدة عند العماد عون الذي 

اقترح الوزير السابق يعقوب الصراف لهذه احلقيبة.
   السـنيورة حترك ديبلوماسيا لشـرح موقفه: قام الرئيس فؤاد السنيورة 
ــعد احلريري بحملة اتصاالت ديبلوماسية  بتكليف من الرئيس س
لشرح وجهة نظر كتلة املستقبل من التطورات احلكومية األخيرة، 
ــس ميقاتي مع عدد  ــذي قام به الرئي ــي موازاة التحرك ال وذلك ف
من السفراء والديبلوماسيني املعتمدين في لبنان لتوضيح ظروف 
ــكيل احلكومة اجلديدة ورؤيته الى املواضيع اخلالفية  تكليفه بتش

وأبرزها احملكمة الدولية والعالقة مع املجتمع 
الدولي.وقد باشر الرئيس السنيورة حتركه 
ــفيرة األميركية  من خالل لقاء عقده مع الس
مورا كونيللي قبل توجهها الى واشنطن للتشاور، ثم مع مجموعة 
ــفير اسبانيا خوان  ــفراء أميركا الالتينية العشرة ومبشاركة س س

كارلوس غافو.
ــنيورة  ــرة، فإن الرئيس الس ــى املعلومات املتواف ــتنادا ال   واس
ــي أدت الى خروج  ــباب الت ــفراء الذين التقاهم في األس وضع الس
ــم، و«حقيقة» ما تردد عن توقيعه على  الرئيس احلريري من احلك
مسودة تتضمن بنود التسوية التي كانت ترعاها املبادرة السورية 
ــتقبل احملكمة الدولية والقرار الظني  ــعودية، ومن بينها مس - الس

وشهود الزور.
ــات التي رافقت    اال ان حيزا كبيرا من احلديث تطرق الى املالبس
ــتقبل» احتجاجا على عدم  «يوم الغضب» الذي دعا اليه تيار «املس
ــكيل احلكومة، خصوصا بعدما أورد عدد من  ــمية رئيسه لتش تس
ــفراء مالحظات سلبية عما حصل في بيروت وعدد من املناطق  الس

وطرابلس. وقد شرح السنيورة موقف كتلته ورئيسها مما حصل 
مميزا بني التعبير عن الرأي وأحقيته،  وأعمال الشغب التي سجلت 
السيما في العاصمتني األولى والثانية، ناهيك عن الطريق الساحلي 

للجنوب في خلدة واجلية والناعمة.
   البيان الوزاري: تقول مصادر ديبلوماســـية ان املجتمع الدولي 
ينتظر الدرجة التي ســـتصل بها احلكومة فـــي مواقفها، وان 
معادلة» اجليـــش والشـــعب واملقاومة» الواردة فـــي البيان

الـــوزاري للحكومة احلالية، متثل شـــكال من أشـــكال حماية 
املقاومة.

  لكن في ضوء احلديث عن حماية املقاومة حاليا، هل ستتم 
زيادة عناصر جديدة على هذه املعادلة؟ وهل املفهوم مير تنفيذه 
بفك االرتباط مع احملكمة، الســـيما ان األمني العام حلزب اهللا 
حســـن نصراهللا وقوى الثامن من آذار يتهمون احملكمة بأنها 
اسرائيلية وأميركية، ويتحدثون في الطعن في الظهر، والتخوين 
في الداخل؟ فهل املقصود احملكمة أم مجرد التعبير عن موقف 

داعم للمقاومة، فيما الطلب األساسي يستهدف احملكمة؟

 هل يكرر سليمان تجربة ٢٠٠٩ ويرفض التوقيع؟ 

 .. وما هي خطط «المعارضة الجديدة»؟ 

 بيروت: ترمي قوى ١٤ آذار اليوم الكرة في ملعب 
رئيس اجلمهورية ميشـــال سليمان بعد فشل 
مفاوضاتها مع الرئيس املكلف بتشـــكيل احلكومة 
جنيب ميقاتي، وتنتظر منه خالل أيام تكرار جتربة 
عام ٢٠٠٩ حني رفض التوقيع على تشـــكيلة رئيس 
حكومة تصريف األعمال سعد احلريري باعتبار انها 
«ال حتظى بتوافق جميع القوى اللبنانية». وحينها 
نقل عن الرئيس سليمان انه «لن يتصرف على انه 
ملزم بتوقيع مشـــروع املرسوم الذي أعده الرئيس 
املكلف وسلمه إياه، بل سيتعامل معه على انه مسودة 
مشروع تشكيلة حكومية، يحتاج الى نقاش مع بقية 
القوى في البالد لتحويله الى حقيقة». ولكن مصادر 
في األكثرية اجلديدة تعتبر انه «في عام ٢٠٠٩ رفض 

الرئيس سليمان توقيع مرسوم احلكومة، ألنه كانت 
هناك طائفة مستثناة من احلكم وأخرى ممثلة متثيال 
هزيال، أما اليوم فكل الطوائف ستكون ممثلة في أفضل 
متثيل وخاصة الطائفة السنية، اذ كنا حريصني على 
اإلتيان بشـــخصيات سنية لديها حيثيتها الشعبية 
واملناطقية وهي ســـليلة عائالت عريقة في التاريخ 
اللبناني كعائالت الصلح وكرامي وميقاتي والصفدي 
وغيرها». وتؤكد املصادر على ان التشكيلة احلكومية 
التي ســـيحملها الرئيس ميقاتي الى قصر بعبدا لن 
تكون منقوصة التمثيل أو غير ميثاقية، بل دستورية 
وميثاقية ١٠٠٪، الفتة الى ان سليمان لن يكون محرجا 
في التعاطي معها خاصة انه مطلع متاما على أجواء 

التحضير للوالدة احلكومية. 

 بيروت: قالت مصادر قريبة من تيار «املستقبل» 
انه مت تشكيل فريق عمل كلف بالتحضير ملرحلة 
ما بعد تشكيل احلكومة اجلديدة بهدف اطالق حترك 
للمعارضة متعدد الوجوه، بالتزامن مع التحضيرات 
اجلارية لالحتفال الذي ســـيقام في مجمع «البيال» 
مبناسبة الذكرى السادسة الستشهاد الرئيس احلريري، 
بعدما تقرر صرف النظر عن املهرجان الشعبي الواسع 
وارجاء مثل هذا التحرك الى ١٤ آذار املقبل لالحتفال 
بذكرى انطالقة «ثورة األرز» على نطاق جماهيري 
واسع. وفي انتظار ١٤ آذار املقبل، فإن خطة «املواجهة» 
تقوم على قاعدتني أساسيتني: األولى: التواصل املباشر 
مـــع الناس من خالل لقـــاءات وجتمعات تندرج من 
محلية وصوال الى النشاط املركزي لشرح األسباب 
التـــي أدت الى ابعاد الرئيس احلريري عن رئاســـة 
احلكومة واخلطوات الواجب اتباعها لتأمني معارضة 
واسعة،  سياسية وشعبية، حلكومة الرئيس ميقاتي. 
كذلـــك فإن الهدف من هذا التواصـــل تقييم املرحلة 
السابقة بأخطائها وايجابياتها ووضع خطة عمالنية 

واعالمية إلخراج جماهير ١٤ آذار من حالة االحباط التي 
يعيشونها. وسيكون لالعالن موقعه في هذه اخلطة 
من خالل جملة شعارات وعناوين توزع على اللوحات 
االعالنية في الطرق واملفاصل املرورية الرئيسية. أما 
القاعدة الثانيـــة فترتكز على مرحلة ما بعد صدور 
القرار الظني وما سيتضمنه من اتهامات توجه الى 
أشخاص تشـــير التسريبات الى قربهم من املقاومة 
عموما ومن حزب اهللا خصوصا، وذلك لالنطالق من 
مضمونه ومطالبة احلكومة باتخاذ اجراءات تعكس 
التزامها في معرفة احلقيقة في جرمية اغتيال الرئيس 
احلريري. واليزال فريق العمل يدرس قاعدة ثالثة 
لم يحســـم خياره فيها، وتقوم على تهيئة القواعد 
الشعبية على شعار «رفض عودة زمن الوصاية»، 
وذلك في انتظار التوجه اجلديد في العالقة مع سورية 
الذي يفترض ان يحدده الرئيس احلريري نظرا لدقة 
هذا املوضوع وحساسيته. اال ان ثمة من يدعو داخل 
فريق العمل الى التركيز على موضوع «رفض وجود 

أي سالح خارج الدولة».

 اجتماع «البيال» اليوم
  ينقل ١٤ آذار موحدة إلى المعارضة

 بيروت ـ محمد حرفوش
  حتيي قوي ١٤ آذار عصر اليوم الذكرى السادسة الغتيال الرئيس 

رفيق احلريري وذلك في احتفال سيقام في «البيال».
  وحســـب مصادر في قوى ١٤ آذار فإن هذا التجمع سيشكل 
مناسبة خلروج هذه القوى من ارباكها واإلعداد ملواجهة املرحلة 
املقبلة وســـيبعث برســـالة تطلقها تلك القوى في شأن وحدة 
مكوناتها ومضيها في تأكيد ثوابتها، وخصوصا بعد التطورات 
االخيرة، وباالضافة الى ذلك فإن االحتفال سيؤســـس حملطة 
حتضيرية للتظاهرة الشـــعبية الضخمة التي ستجرى في ١٤ 

آذار املقبل.
  ووصفت املصادر خطاب الرئيس ســـعد احلريري في هذه 
املناسبة بأنه «سيشكل انعطافة مهمة وسيعرض بصراحة لكل 
ما جرى منذ توليه رئاســـة احلكومة، وسيطلق مواقف بارزة 
إيذانا بانتقاله وتيار املستقبل وقوى ١٤ آذار الى املعارضة ليكون 
ما بعد االثنني ١٤ فبراير مختلفة متاما عما قبله. وســـيتحدث 
في املهرجان اضافة الى احلريري الرئيس امني اجلميل ورئيس 
الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية ســـمير جعجع، ومنسق 

االمانة العامة لقوى ١٤ آذار فارس سعيد. 

 وزارة العدل.. قبلة األنظار 

 وزارة العدل واحدة من أبرز الوزارات في احلكومة 
اجلديدة التي تتجه اليها األنظار الى درجة انها 
تكاد تضـــاف الى الئحة الوزارات الســـيادية االربع 

(املالية واخلارجية والداخلية والدفاع).
  أما االعتبارات التي جعلت وزارة العدل مطلبا للكتل 
السياسية البارزة الراغبة في دخول احلكومة، فأبرزها 
ملف احملكمـــة الدولية وتفرعاتها من جلنة التحقيق 
الدولية الى القرار الظني في جرمية اغتيال الرئيس 
رفيق احلريري، وصوال الى ملف شهود الزور وعمل 
النيابات العامة وفي مقدمها النيابة العامة التمييزية 

التي يرأسها القاضي سعيد ميرزا.
  وبعد اعتذار الوزير السابق بهيج طبارة عن تولي 
وزارة العدل كوزير وســـطي، بدا واضحا من مسار 
االتصاالت اجلارية لتشكيل احلكومة ان فريق األكثرية 
اجلديدة لم يحسم بعد مرشحه لهذه الوزارة. فالعماد 
عون يتطلع الى حصول فريقه على هذه احلقيبة ويرشح 

لها نقيب احملامني السابق شكيب قرطباوي.
  كذلك أوحى حزب اهللا بأنه يأمل في توزير العضو 
السابق في املجلس الدســـتوري د.سليم جريصاتي 
(املستشار القانوني للرئيس السابق اميل حلود) الذي 
كانت له اليد الطولى في وضع مالحظات حول نظام 
احملكمة الدولية وقانون انشائها، اضافة الى ترؤسه 
الفريق الذي شكله حزب اهللا لتقدمي مطالعة قانونية 
تبرز الثغرات القانونية والدستورية التي شابت عملية 

انشاء احملكمة الدولية والتي أذيعت في مؤمتر صحافي 
جمع جريصاتي مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب 
محمد رعد. في املقابل تشير معلومات الى وجود توافق 
بني الرئيس ســـليمان والرئيس املكلف على ضرورة 
ابعاد وزارة العدل عن التجاذبات السياسية بحيث يحل 
فيها وزير يتعاطى مع امللفات احلساسة في الوزارة 
مبوضوعية ومناقبية وجترد، علما ان ملف احملكمة 
الدولية يكاد يكون األبرز الذي يحدد مسار احلكومة 
اجلديدة وخيارات رئيسها قياسا الى ملفات أخرى ال 

تقل أهمية، لكنها تأتي حاليا في املرتبة الثانية.
  ويبدو ان الرئيس ســـليمان يرشح لهذه الوزارة 
مستشاره القانوني و«ضابط االرتباط» مع سورية 
الوزير الســـابق ناجي البستاني الذي يتمتع مبوقع 
خاص لدى املعارضة السابقة. غير ان مصادر متابعة 
تقول إن حتديد «هوية» الشـــخصية التي ستتسلم 
حقيبة العدل لن يكون ممكنا قبل بت «مصير» وزارة 
الداخليـــة، ألن ثمة من قال انه فـــي حال تعذر ابقاء 
وزارة الداخلية من حصة رئيس اجلمهورية الذي قد 
يحتفظ فقط في هذه احلالة بوزارة ســـيادية واحدة 
هي الدفـــاع، فإن الوزير بارود ســـينتقل الى وزارة 
العدل لتأمني عدم وجود «وزير طرف» فيها ميكن ان 
«يســـتفز» الفريق املعارض اجلديد. وفي هذه احلال 
يتسلم الوزير السابق ناجي البستاني حقيبة الدفاع 

ويكون من حصة رئيس اجلمهورية. 

 ناجي البستاني  سليم جريصاتي  شكيب قرطباوي 

 ميقاتي: لمصر العروبة أجمل تحية ولشعبها ألف سالم
  

ــا رئيس الوزراء اللبناني املكلف جنيب ميقاتي    بيروت ـ ا.ش.ا: حي
ــن تاريخ مصر. وقال  ــعب مصر الذي كتب بنضاله فصال جديدا م ش
ــعب مصر  ــن العابقة بعنفوان ابناء ش ــح له امس ان امليادي في تصري
ــت حدا فاصال بني  ــة باحلرية والعيش الكرمي وضع ــم املنادي واصواته
ــعب اثبت انه  ــتنقل الى اجيال واجيال حكاية ش ــوف والكرامة وس اخل
ــدام وأبي. واعرب ميقاتي عن امله في ان تتعزز الوحدة الوطنية بني  مق
ــعب املصري والتي جتلت في هذه االيام املجيدة  مختلف مكونات الش
ــود مصر كما كانت على الدوام رائدة العروبة وفي طليعة املدافعني  لتع
ــه بالقول «ملصر العروبة  ــوق العربية. وختم ميقاتي تصريح عن احلق

اجمل حتية ولشعب مصر الف سالم». 

 المقاطعة األوروبية لغباغبو
  تشمل مغتربين لبنانيين بارزين!

 بيروت ـ منصور شعبان
  طالت العقوبات األوروبية االقتصادية املفروضة على رئيس ساحل 
العاج لوران غباغبو الرافض لنتائج االنتخابات الرئاسية التي اسفرت 
عن فوز احلسن وتارا، عددا من رجال األعمال اللبنانيني البارزين في هذا 
البلد. وفي تقرير من ابيدجان لـ «األنباء» ان االحتاد األوروبي أضاف الى 
الئحة العقوبات السابقة دفعة جديدة من األسماء بينها اسما املغتربني 
اللبنانيني ابراهيم عز الدين ولوران داغر. ويعد عز الدين أكبر موزع 
لألرز في افريقيا الغربية وصاحب املطاحن الكبرى في ابيدجان، الذي 
ينسب اليه خرق االحتكار الفرنسي لتجارة االرز في ساحل العاج، اما 

داغر فيعد من أكبر العاملني في قطاع املطابع والورق. 


