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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

  تصويت املصريني بالداخل بإعادة «الشيوخ» يبدأ اليوم
القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

اليــوم عملية  تنطلــق 
تصويت املصريني بالداخل 
فــي اجلولــة الثانيــة من 
انتخابات مجلس الشيوخ، 
والتــي جترى منافســاتها 
على ٢٦ مقعدا بإجمالي ٥٢ 
متنافســا، في ١٤ محافظة، 
وتســتمر يومــني (اليــوم 
وغدا) من التاسعة صباحا 

وحتى التاسعة مساء.
وجترى جولــة اإلعادة 
بني مرشحني اثنني مبحافظة 
القليوبيــة، و٤ مرشــحني 
باملنوفيــة، و٤ فــي كفــر 
الشيخ، ومرشحني باجليزة، 
و٦ فــي أســيوط، و١٠ في 
ســوهاج، و٦ فــي قنا، و٤ 
في األقصر، و٤ في أسوان، 
ومرشــحني فــي أســوان، 
ومرشــحني فــي دميــاط، 
ومرشــحني في بورسعيد، 
ومرشــحني باإلسماعيلية، 

ومرشحني في مطروح.
كمــا يتنافس في جولة 
اإلعــادة مرشــحان اثنــان 
فــي دائــرة بني ســويف، 
أحدهما مت تصعيده لإلعادة 
بقرار مجلس إدارة الهيئة 
الوطنية لالنتخابات إعماال 
للقانــون لكونــه حــل في 
ترتيب مجمــوع األصوات 
املتوفــى املرشــح  بعــد 
شــعبان أحمــد عبدالعليم 

شعبان.
وكذلك احلال بالنســبة 
ملرشح مت تصعيده ملنافسات 
جولة اإلعادة في أســيوط 
وهو إيهاب حلمي رزق اهللا 
عوض، في الدائرة ١١ بدال من 
املرشح املتوفى عصام الدين 

عبدالغني يسن بركات.
املصريــني  ان  يذكــر 
فــي اخلــارج قــد اختتموا 
التصويت في جولة اإلعادة 
النتخابات الشــيوخ امس 
بعد ان استمرت على مدار 
يومي ٦ و٧ سبتمبر، وتعلن 
النتيجة يوم ١٦ ســبتمبر 

بحد أقصى.

«الداخلية» تنهي استعداداتها لتأمني اجلولة النهائية لالنتخابات

عبدالعظيم لـ«األنباء»: بدءًا من مارس املقبل لن يتم 
االعتراف بأي عقد ابتدائي غير مسجل بالشهر العقاري

القاهرة - ناهد إمام

أكـــــد خــبـيـــر 
االستشــارات العقارية 
أكتوبر  ووكيل معهــد 
لالقتصــاد  العالــي 
السياســية  والعلــوم 
د.ماجد عبدالعظيم، أن 
التعديل على بعض أحكام 
القانون رقم ١١٤ لسنة 
١٩٤٦ اخلــاص بتنظيم 
الشــهر العقاري، شدد 
على أنه ال قيمة ألي عقد 

ابتدائي بدءا مـن مارس الـمقــبل دون
تســجيل وإجـــراء صحة ونفاذ بالشهر 

العقاري.
وكشف تعديل بعض أحكام القانون، 
الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، 
أن صحة التوقيع ال تعد تسجيال للعقد، 
ألن امللكيــة ال تنتقل بحكم القانون إال 
بالتسجيل، وان املرافق األساسية مثل 
الكهرباء واملياه والغاز لن تعترف بأي 
عقد غير مسجل بعد فترة الستة أشهر، 
حيث ألزم التعديل شــركات الكهرباء 
الشــركات  واملياه والغاز وغيرها من 
واجلهات واملصالح احلكومية عدم نقل 
املرافق واخلدمــات أو اتخاذ أي إجراء 
من صاحب الشــأن يتعلق بالعقار إال 
بعد تقدمي الســند الــذي يحمل رقم 
الشــهر أو القيد في الشــهر العقاري
امللكية املشهرة  لضمان استمرار نقل 

قانونا.
وأشار عبدالعظيم، في تصريحات 
خاصــة لـــ «األنبــاء» أن الهدف من 
تلــك التعديالت هو حتقيــق هدفني:

أولهما: العمل على حفظ ملكية األفراد 
وعدم ضياع حقوقهم.

للثروة  الثاني: إجراء حصر شامل 
العقاريــة فــي مصــر حيث تشــير 
اإلحصاءات إلى وجود حوالي ٩٠٪ من 
العقارات غير مسجلة في الشهر العقاري 

وبالتالي ال ميكن إجراء
احلصر السليم لها داخل 

البالد.
انه  وقــال د.ماجد، 
بدءا من شــهر مارس 
٢٠٢١ لن يتم االعتراف 
بأي عقــد ابتدائي غير 
مسجل بالشهر العقاري 
عــن طريــق دعــوى 
صحة ونفاذ لهذا العقد 
وليس صحــة التوقيع

فقـــط التــي ال تعــد 
تسجيال.

وأشار إلى أن تعامل املصــــريني 
العاملني باخلارج مع ذلك القرار، يتطلب 
على من ميتلك وحــدة عقارية القيام 
بصحة ونفاذ العقد االبتدائي من خالل 
توكيل محامي أو من ينوب عنه بالوكالة 
من أفراد أســرته أو أصدقائه لضمان 
حقه في امللكية وذلك من خالل السفارة 

املصرية في الكويت.
وكشف عبدالعظيم، أن صحة التوقيع 
للعقد ال تعد سندا قانونيا مللكية الوحدة 
العقارية، حيث إنها متثل دعوى وقائية 
هدفها ان البائع ال ينكر التوقيع وبالتالي 
هي مجرد دعوى الهــدف منها إثبات 
صحة توقيع البائع فقط على عقد البيع.
 وأضاف: ان دعــوى الصحة والنفاذ 
في الشهر العقاري الغرض منها إثبات 
صحة العقد بأكمله من البداية إلى النهاية 
وهي الدعوى الوحيدة التي تقوم بنقل 
ملكية الوحدة العقارية محل البيع إليه

ملكية تامة وبالتالي فإنها دعوى ناقلة 
للملكية.

وأوضــح أن ذلك اإلجــراء حماية 
حلق املالك للوحدة، وهذا ما يركز عليه

الشــهر العقاري وبدليل ذلك، االلتزام 
التوقيــع فقط ملن  بالبصمــة وليس 
يحــرر أي توكيــل لضمــان عــدم

 التالعب في تلك التوكيالت واإلضرار 
بصاحبه.

اخلبير العقاري أكد أن ٩٠٪ من العقارات غير مسجلة 

د.ماجد عبدالعظيم

األسد يؤكد لوفد روسي املرونة في املسار السياسي: 
مهتمون بإجناح استثماراتكم في سورية

عواصمـ  وكاالت: استقبل 
الرئيس بشــار األســد أمس 
وفدا روســيا رفيع املستوى 
برئاسة يوري بوريسوف نائب 
رئيس الوزراء وحضور عدد 
مــن الديبلوماســيني الروس 
على رأسهم سيرغي الڤروڤ 
وزير اخلارجية. وقالت وكالة 
االنباء الرســمية (ســانا) ان 
اجلانبني عبرا عن ارتياحهما 
للمســتوى الــذي وصل إليه 
التعاون الثنائي بني البلدين 
فــي مختلــف املجــاالت ومت 
التأكيد على اإلرادة املشتركة 
لدى موسكو ودمشق ملواصلة 
تطوير هذا التعاون واالرتقاء 
به مبا يحقق مصالح الشعبني 

الصديقني.
وعلى الصعيد االقتصادي 
جرى خالل اللقاء بحث مجريات 
تنفيذ االتفاقيات املوقعة بني 
اجلانبني ومساعيهما للتوصل 
إلى اتفاقيات جديدة مبا يسهم 
في حتقيــق مصالح البلدين 
والتخفيف من آثار سياســة 
علــى  الغربيــة  العقوبــات 
النظــام، وقالت «ســانا» انه 
كان هناك اتفــاق على أهمية 
البدء بتنفيذ اآلليات الكفيلة 
بتجاوز احلصار االقتصادي 
والضغوطــات على الشــعب 
السوري. في اجلانب السياسي 
أكد الوفد الروســي استمرار 
دعم روسيا االحتادية لسورية 
ومســاعدتها فــي مســاعيها 
السياســية علــى املســارات 
املختلفة، بينما أكد األسد أن 
سورية كانت ومازالت تنتهج 
املرونة على املسار السياسي، 
وفق مــا نقلت عنــه الوكالة 

السورية. 
وأعرب األســد عن تقدير 
السوريني جميعا ملا تقوم به 
قيادة روسيا وشعبها سياسيا 
وعســكريا واقتصاديــا فــي 
مساعدة سورية، مؤكدا عزم 
حكومته على مواصلة العمل 

مع احللفاء الروس.

حل مقبــول للطرفني للعديد 
مــن القضايا»، مشــددا على 
أننا«مهتمون بجدية في إجناح 

االستثمارات».
من جانبه، أشار بوريسوف 
إلى أن روســيا «تقدر تقديرا 
عاليا عالقات الشراكة القائمة 
بــني بلدينا»، وأشــار األســد 
إلى أهميــة الزيارة في ضوء 

التعاون الثنائي، مركزا على 
أن «الزيارة تتم بعد أيام قليلة 
من جتديد مجلس الوزراء».

وكان وزيــر اخلارجيــة 
الروسي الڤروڤ وصل متأخرا 
عن الوفد الروســي أمس، في 
أول زيارة يجريها إلى سورية 
منذ ٢٠١٢، بعد عام على اندالع 

النزاع في البالد.

الڤروڤ في دمشق ألول مرة منذ ٨ سنوات

األسد مستقبال يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء وسيرغي الڤروڤ وزير اخلارجية                 (سانا)

ونقلت وكالة «سبوتنيك» 
الروســية عن االسد تأكيده، 
ان ســورية مهتمــة بإجنــاح 
الروســية  االســتثمارات 
فــي البــالد. وقال فــي بداية 
االجتماع «اعلم أنه كان لديكم 
لقاء مع وزير شؤون رئاسة 
اجلمهورية وأنكم متكنتم من 
إحراز تقدم نحو التوصل إلى 

«كورونا» يصيب ٢٠٠ من موظفي األمم املتحدة في سورية
عمان - رويترز: قال عاملون في املجال 
الطبي ومســؤولون في األمم املتحدة إن 
ما يربــو على ٢٠٠ مــن موظفي املنظمة 
الدولية أصيبوا بڤيروس كورونا املستجد 
«كوفيد-١٩» في سورية مع تعزيز املنظمة 
خلططها الطارئة للتصدي لالنتشار السريع 

للجائحة في البالد.
وكان عمران رضا املنسق املقيم لألمم 
املتحدة ومنسق الشــؤون اإلنسانية في 
سورية، قد قال لرؤساء وكاالت األمم املتحدة 
في رسالة لتوزيعها على املوظفني األسبوع 
املاضي، إن األمم املتحدة في املراحل األخيرة 

لتوفير منشأة طبية لعالج احلاالت.
وأضاف رضا، وهو أكبر مسؤول لألمم 
املتحدة في سورية، في الرسالة التي سربها 
موظف محلي مصاب لرويترز «مت رصد 

أكثر من ٢٠٠ حالة بني موظفي األمم املتحدة، 
وبعضهم نقل للمستشفى وثالثة مت إجالؤهم 

طبيا».
وقــال عاملون في املجال اإلنســاني 
ومسعفون إن العدد احلقيقي للحاالت أكبر 
من ذلك بكثير مبا يشمل املئات من املوظفني 
لدى املنظمات غيــر احلكومية التي تعمل 
لصالح العشرات من وكاالت األمم املتحدة 
التي تشرف على أكبر عمليات إغاثة إنسانية 

في البالد.
وكشف رضا عن أن عدد حاالت اإلصابة 
في ســورية ارتفع إلى عشرة أمثاله خالل 
شــهرين من آخر إفادة قدمها للموظفني، 
في إشــارة إلــى أرقــام وزارة الصحة

التي أعلنت تسجيل أكثر من ٣١٧١ إصابة و١٣٤ 
وفاة منذ اكتشاف أول حالة يوم ٢٣ مارس.

ازدهار سوق السالح «غير الرسمي» في لبنان.. الدفع بالدوالر «كاش» و«القطعة» يبقى سعرها فيها
بيروت - جويل رياشي

ينفرد لبنان في كونه بلد املفارقات، ففي وقت 
يئن فيه الناس حتت وطأة الضائقة االقتصادية التي 
بدأت أواخر عام ٢٠١٩، في ضوء انهيار سعر صرف 
العملة الوطنية أمام الدوالر األميركي، وصوال الى 
تداعيات انفجار مرفأ بيروت الكارثية على الصعيد 
االقتصادي، يطالعنا عدد من الوسطاء في بيع األسلحة 
متحدثني «عن نشاط الفت وحركة أقرب الى الكثيفة 

تواكب سوق بيع األسلحة».
عندما نتناول موضوع السالح في لبنان، تغيب 
األسماء الصريحة من قبل الذين يتحدثون في هذا 
السياق، ألســباب معروفة، في طليعتها جتنيبهم 
املالحقة من قبل األجهزة األمنية، في غياب «تشريع» 
لسوق بيع السالح في بلد يكاد ال يخلو فيه أي منزل 

من «قطعة» (االسم التعريفي للسالح في لبنان).
أحد الوسطاء خارج بيروت، وهو وفق تعريفه 
يرفض إطالق اسم تاجر عليه، يقول: «هناك إقبال 
الفت على الشــراء من قبل الناس في هذه الفترة، 
وهذا ما فاجأنا كثيرا في ضوء األزمة االقتصادية. 
الطلب يفوق املعروض، وال أستطيع حتديد األسباب. 
إال أنني أعتقد أن األمر يعود الى قناعة لدى البعض 
بضرورة حيازة السالح الفردي، ألسباب تتنوع بني 
الشعور باألمان، وصوال الى ما يتصل بوضع البعض 

مدخراته من األوراق املالية النقدية في البيوت، جراء 
ما أصاب القطاع املصرفي من تصدع واهتزاز الثقة 

به من قبل املودعني».
يضيف الشاب اخلبير في حتديد جودة األسلحة 
الفردية وإعادة تفعيل القــدمي منها: «اعتدنا إقدام 
البعض على بيع ما يحتفظون به من أســلحة في 
فترات انطالق العام الدراسي، من باب احلاجة إلى 
املال لتسديد األقساط املدرسية وتأمني دخول األوالد 
إلى املدارس. أمــا الالفت اآلن، فهو الطلب الكثيف 
من زبائن أعرفهم، يهتمون بحيازة أكثر من قطعة 
وتوزيعها بني أماكن سكنهم وسياراتهم، في مقابل 
زبائن يبيعون ما يصح تســميته بالفائض لديهم. 
ال أريد الدخول في األســباب، لكنني أالحظ إقباال 
غير معهود منذ فترة، ذكرني بتلك التي اندفع فيها 
املواطنون الى حيازة األسلحة الفردية ملواجهة خطر 
تنظيم «داعش» الذي انتشر في لبنان منذ أغسطس 
٢٠١٤ (االعتداء على اجليش اللبناني في عرســال 
بالبقاع الشمالي). إقبال يتخطى ما يعرض عادة في 
هذه الفترة، لدرجة ان البعض يسجل اسمه تسريعا 

للظفر بقطعة سالح».
البنادق مطلوبة أكثر من املسدســات. ويعزو 
وسيط آخر األمر «الى قناعة لدى البعض ان البندقية 
حتمي من اعتداء على املنزل كمحاولة ســرقة في 
الغالب، أكثر من املسدس.. ال يفكر الناس باحلرب، 

بل يخشون تعرضهم العتداء بداعي السرقة، جراء 
الضائقة االقتصادية».

أما األسعار «فهي بالدوالر األميركي ونقدا، ذلك 
ان قلة تبدي حماسة للبيع مقابل شيكات مصرفية». 
ويتابع وسيط سبعيني معروف في تأمني األسلحة، 
فيقول: «نالحظ انخفاضا في األسعار بنسبة تصل 
الى ٢٠٪ كمعدل وسطي في أسعار البنادق واملسدسات 
املستعملة عما كانت عليه سابقا. وعلى سبيل املثال، 
يبلغ متوسط سعر بندقية الكالشينكوف الروسية 
مــن نوع أخمس ١٥٠٠ دوالر أميركي كحد أقصى، 
مع إمكان احلصول على بنادق مماثلة مصنعة في 
دول كانت منضوية إلى املعسكر الشرقي في القارة 
العجوز مبتوســط أسعار يناهز الـ ٨٠٠ دوالر. أما 
أسعار مسدسات الهرستال البلجيكية املعروفة بـ 

١٤، فيتراوح بني ١٢٠٠ و٢٠٠٠ دوالر».
ويتناول مســدس ١٤ هرستال بلجيكي «نتاش 
ظاهر» قائال: «هذا معروض بـ ١٦٠٠ دوالر، ويعتبر 
صفقة جيدة ملن يحظى به». أما عن تأمني الدوالرات 
فيقول: «لم يعد األمر مشــكلة كما في بداية األزمة 
النقدية، ذلك ان البعض يرى في شــراء األسلحة 
استثمارا ناجحا حلماية دوالراته التي يحفظها في 

منزله».
في املقابل، يوفق البعــض في احلصول على 
أســلحة مقابل الدفع بالعملة الوطنية، «وهذا األمر 

متاح ملن يستطيع الوصول الى من يعرضون هذه 
األســلحة للبيع بعيدا من العاصمة، وفي الشمال 
حتديدا، حيث يقبل البائع بالعملة الوطنية»، بحسب 
ناشط اجتماعي يهوى حيازة األسلحة، وبات يعرف 
مصادر عدة توفر هذه اخلدمة. ويشــير الى شراء 
أحد رفاقه مسدس «سوبر كولت ٣٨» بأربعة ماليني 
ليرة لبنانية، أي ما يعادل ٥٠٠ دوالر أميركي، علما 
ان سعر هذا املسدس بلغ قبل األزمة النقدية زهاء 

٢٥٠٠ دوالر.
يقول الناشط: «السوق يقوم على العرض والطلب، 
وعلى متكن الراغب بالشراء من بلوغ البائع مباشرة 
دون املرور بوسيط، ذلك ان األخير يفرض التسعير 

بالدوالر األميركي لتحقيق أرباح».
إشارة الى أن األسعار تختلف بحسب املناطق 
حيث تختلف اخليارات لدى الزبائن. وبحسب أحد 
الوســطاء، «فإن مسدسات الـ ١٤ غير مرغوبة في 
ضاحية بيروت اجلنوبية، حيث يفضل الناس هناك 
املسدسات اجلديدة، األمر الذي يختلف في مناطق 
شــرق العاصمة، حيث مييل األهالــي الى حيازة 
مسدســات قدمية التزال فعالة، تفاديا لإلحراج في 
حال ضبطهم من قبــل األجهزة األمنية، فيقولون 
ان هذه القطع وصلت اليهم بالوراثة من أجدادهم، 

تفاديا للمساءلة».
ولم يعد سرا أن من يقتني السالح، بات يقصد 

من يستطيع صيانته واحملافظة على جودته، وهؤالء 
ينتشرون في املناطق، وبعضهم بات عالمة ثقة لدى 
املواطنني، فال يسلمون قطعهم إال له حصرا لضبطها 

والتأكد من حفظها بشكل جيد.
«من قال ان الســالح في لبنان يخزن من أجل 
االعتداءات؟»، عبارة طالعنا بها أحد الذين ميلكون 
مخرطة لصيانة أسلحة الصيد واألسلحة احلربية، 
مضيفا: «الحظوا اإلقبــال على حيازة التراخيص 
الرسمية حلمل األسلحة من قبل وزارة الدفاع اللبنانية، 
وهذا يعني أن غالبية مقتني السالح يريدون البقاء 
حتت سقف القانون، علما أن التراخيص حتظر في 

شكل كامل شهر األسلحة وإطالق النار».
أحد املغتربني املقيمــني في العاصمة األميركية 
(واشنطن) والذي قصد بيروت إلقامة مراسم العزاء 
لوالده الذي توفي وقت إقفال املطار بداعي ڤيروس 
كورونا قال لـ «األنباء»: «الســالح عملة باتت لها 
قيمتها في أيامنا هــذه، وحاولت جاهدا احلصول 
على أسلحة جديدة، لكنني لم أوفق بسبب اشتراط 
التجار احلصول علــى مبالغ نقدية، في حني كنت 
أسعى الى التسديد عبر شيكات مصرفية، إلخراج 
ما في حوزتي من مال في أحد املصارف اللبنانية، 
السالح بات كمعدن الذهب، سعره فيه، وتستطيع 
بيعــه وتعويض ثمنه في أي وقــت. هكذا علمني 
املرحوم والدي، الذي تعلم الدرس من املرحوم جدي».

تأجيل إجناز التركيبة احلكومية.. أديب «متفائل» وعون يفضلها ٢٤ وزيرًا
بيروت ـ عمر حبنجر

أمــس انطوى األســبوع األول من 
مرحلة األسبوعني التي أعطاها الرئيس 
الفرنســي اميانويل ماكرون للرئيس 
املكلف بتشكيل احلكومة مصطفى أديب 
ولرؤســاء الكتل النيابية كي يشكلوا 
«حكومة مهمة» إلنقاذ الوضع، وتبخر 
الوعد بإجناز التركيبة احلكومية غدا، 
ليتحدد املوعد بعد يومني، وسط تكتم 
شديد في اللقاءات واملداوالت احلاصلة 

حتت الرعاية الفرنسية املستدامة.
ويلفت رئيس مجلس النواب نبيه 
بري الى أن املرحلة التي يعيشها لبنان 
اآلن لم يشــهد مثيال لهــا منذ احلرب 

العاملية األولى.
بري الــذي كان يتحدث الى القناة 
الفرنسية «فرانس ٢٤»، أضاف: املبادرة 
الفرنســية هي املخرج الوحيد إلنقاذ 
لبنان من محنته، وماكرون لم يستبعد 
حزب اهللا من لقاءات «قصر الصنوبر»، 

ويعــود الفضل في هذه اإليجابية الى 
احلزب والى الرئيس ماكرون.

ويبدو ان الرئيس املكلف مصطفى 
أديب، الذي اتخذ له منزال في شارع 
كليمنصو بجوار منزل رئيس احلزب 
التقدمي االشــتراكي وليد جنبالط، 
وضــع تصــوره األولــي للحكومة، 
مفضال حكومة مصغرة كالتي يراها 
الرئيس ماكرون من ١٤ وزيرا، وهو 
قال لصحيفة «اللواء» انه متفائل وان 
شاء اهللا خير، لكن الرئيس ميشال 
عون ورئيس التيــار الوطني احلر 
جبران باسيل يفضالن حكومة أوسع، 

وضمن حدود ٢٤ وزيرا.
وينتظر أن يلتقي أديب املعاونني 
للرئيــس نبيه بري والســيد حســن 
نصــراهللا (النائب علي حســن خليل 
واحلاج حسني خليل) مرة أخرى حلل 

مشكلة املداورة في الوزارات.
األمني العام حلزب الطاشناق االرمني 
النائب هاغوب بقرادونيان أبلغ قناة 

«اجلديد»ـ  ردا على سؤال حول من طلب 
منه تسمية الرئيس املكلف مصطفى 
أديب بتشــكيل احلكومة؟ ـ أن رئيس 
تكتل لبنان القوي جبران باسيل هو من 
أعطاه االسم وانه وآخرين في التكتل 
تســاءلوا عمن يكون مصطفى أديب؟ 
فقيل لهم إنه ســفير لبنان في أملانيا 

املوثوق من فرنسا.
وروى بقرادونيان أن بعض رؤساء 
الكتل أطلقوا على الرئيس الفرنسي لقب 
«أبوالعبد ماكرون» كناية عن الشخصية 

اللبنانية الشعبية «أبوالعبد».
واملعــروف ان الرئيس الفرنســي 
عنيَّ حارســا استخباراتيا على تأليف 
احلكومــة، لضبــط اإليقــاع وضمانة 
تســريع املهمة، لكن يبــدو ان رئيس 
الفرنســية اخلارجية  االســتخبارات 
بيرنــار امييه املتموضــع في بيروت 
منذ الزيارة الرئاسية الفرنسية الثانية، 
يبذل أقصى جهوده حتســبا للفشــل 
الــذي قــد ينتهــي اليه بســبب تعدد 

ارتباطات جوقة السلطة في لبنان، عبر 
استدراجه الى اخلندق الداخلي املعقد 
حلســابات إقليمية أو دولية تتربص 
مببادرة «أبوالعبد ماكرون» ومرشحه 
لتشكيل احلكومة مصطفى أديب، الذي 
أظهــر لآلخرين، حتى اآلن، أنه «عايز 
ومستغني». أمني سر كتلة لبنان القوي 
النائب ابراهيم كنعان لفت الى أن مبادرة 
ماكــرون هي الفرصة األخيــرة، فيما 
نقلــت اذاعة «صوت املــدى» الناطقة 
بلسان التيار الوطني احلر عن مراسلتها 
عن بعبدا ظهر أمس أن عملية تشكيل 
احلكومة تتواصل بصمت وبعيدا عن 
اإلعالم، وقد توقعت مصادر مطلعة على 
مسار التأليف زيارة مرتقبة للرئيس 
املكلف الى بعبدا خالل اليومني املقبلني، 
ليعرض مــع الرئيس عون مشــروع 
الصيغة احلكومية. وأشارت «صوت 
املدى» الى ان الرئيس عون «يريد لكل 
وزير حقيبة والرئيس املكلف يدرس 

هذا األمر»، 

بري: املبادرة الفرنسية املخرج الوحيد إلنقاذ لبنان
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