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»لبنان الالحكومة« للشهر الخامس: التجاذب على »العدل« بعد »االتصاالت«
دور الناخبين السّنة في العالقة 

بين قريطم والمختارة

توطين الموتى واألحياء!

تيمور يرفض 
ويتجاهل اإلعالم!

 بيروت: نفى مقربون من رئيس
     اللقاء الدميوقراطي النائب وليد 
جنبالط أن تكون أصوات الناخبني 
السنة في إقليم اخلروب، في قضاء 
الشوف، والتي حتتسب في غالبيتها 
الساحقة لتيار املستقبل »مع عدد 
كبير من الناخبني املسيحيني« هي 
التي حتكم عالقته السياسية برئيس 

احلكومة املكلف سعد احلريري.
وقال املقربون إن جنبالط الذي 
كان يرتبط بعالقة وطيدة جدا مع 
الرئيس الش���هيد رفيق احلريري 
وألسباب تتعلق بالوضع اللبناني، 
من دون إغفال الصالت الشخصية 
التي أخذت منحى »وجدانيا«، هي 
مس���تمرة اآلن مع االبن »معنويا 
واستراتيجيا« ألنه مع خط االعتدال 
والتعقل الذي ينتهجه ويعد ضرورة 
لبنانية دائمة ألن األزمات في لبنان 

تعتبر دائمة أيضا.

 بيروت: مصدر معارض عقب
    بس���خرية، على مبادرة رئيس 
اللق���اء الدميوقراطي النائب وليد 
جنبالط بتخصيص قطعة أرض في 
منطقة سبلني الستخدامها كمدفن 

للفلسطينيني.
التعقيب اعتبر »أن وليد اليزال 
عن���د موقفه الداعم للتوطني، اآلن 
توط���ني املوت���ى، وغ���دا توطني 

األحياء«.

 بيروت: جه���ات إعالمية بذلت
     محاوالت متالحقة للحصول على 
مقابالت مع تيمور جنبالط، جنل 
رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب 
وليد جنبالط، اجلواب كان الرفض 

أو التجاهل أو االستغراب.

مهرنا غال.
واضاف: نحن املوارنة والتيار الوطني احلر 

ال نحتمل زيجتني.
بدوره الوزير ماري����و عون، عضو التيار 
الوطني احلر لفت عبر اذاعة »صوت لبنان« 
الى امكانية التخلي عن وزارة االتصاالت مقابل 
ارضاء التيار الوطني احلر بوزارة املالية مثال أو 
الداخلية. وقال: الكتل النيابية االخرى حافظت 
على احلقائب التي بيدها، واملطلوب من التيار 
وحده ان يتنازل عن حقائبه. واضاف ان العماد 
عون ينتظر رد الرئيس املكلف على طروحاته 
االخي����رة، وهذا الرد لم يصل يوم االحد، وأنا 

أتوقع حلوال خالل ايام.

تعطيل معلل

غير ان النائب رياض رحال )لبنان أوال( 
يأمل ان يختم هذا االسبوع على حكومة.

وعن الصيغ املطروحة إلرضاء العماد عون 
قال: لقد عرضت عليه وزارات االشغال والتربية 
والعم����ل والثقافة اضافة الى وزير دولة، وال 

أدري اذا كان املطلوب اكثر من ذلك.
وحول طرح الوزي����ر ماريو عون حقيبة 
سيادية كاملالية، أو االشغال والعدل معا، مقابل 
وزارة االتصاالت ق����ال النائب رحال: ان هذا 
تعطيل معلل، هل نعطل البلد من خالل تعطيل 
احلكومة من اجل وزارة معينة؟ انا أشك في 

وجود خلفية خارجية وراء هذا املوقف.

أن يكون في وارد بازار مع »القوات اللبنانية« 
وحزب الكتائب وسائر قوى االكثرية. كما نفى 
وجود سباق بني االكثرية على حقيبة العدل 

أو اي حقيبة اخرى.

الجميل: ال حل ملموسًا

لكن رئيس حزب الكتائ����ب أمني اجلميل 
ال يرى حال ملموس����ا عل����ى االرض ملوضوع 

احلكومة، حتى اللحظة.
وقال في تصريح له امس: أخشى ما أخشاه 
بعد كل ه����ذه املماطلة وهذا التحرك، أال نرى 
جديدا، واعتبر ان تعطيل تش����كيل احلكومة 
خطير جدا، لقد جتاوزنا األزمة احلكومية الى 

أزمة احلكم وأزمة املؤسسات.

صقر: الحل قريب

وعلى عكس اجلميل، فإن النائب في كتلة 
»لبن����ان اوال« عقاب صقر توق����ع، بعد لقائه 
البطريرك املاروني نص����راهلل صفير، والدة 
حكومة طبيعية خالل اسبوع، لكن بعده قال 

صقر: ستكون الوالدة قيصرية.
واعتبر صقر ان زيادة عمر التعطيل سيقصر 

من عمر لبنان.

باسيل: مهرنا غاٍل

وزير االتصاالت جبران باسيل عكس موقفا 
متشددا في حديث ل� »الس����فير« بالقول: ان 

املجلس من دون ان يستطيع ان يفعل شيئا 
بس����بب غياب احلكوم����ة االصيلة، وفي رأيه 
ان العقدة املعرقلة ه����ي داخلية بامتياز وان 
املطلوب ملواجهتها ه����و االبتكار واالبداع في 

ايجاد احللول الوزارية املناسبة.

الخليل: بري قلق

بدوره، عضو كتلة التنمية والتحرير النائب 
أنور اخلليل قال ان القلق لدى الرئيس نبيه 
بري يتنامى بشكل كبير، وهو غير راض عن 

هذه املراوحة والتأجيل والتسويف.
اخلليل وفي تصريح له امس قال ان رئيس 
املجلس سيس����عى جاهدا لتشكيل احلكومة، 

مشيرا الى ان اقتراحات بري هي ملك له.

جنبالط متمسك بوزارة األشغال

النائب جنبالط ابلغ مس����تقبليه في بلدة 
»معصريتي« يوم االحد، ان هناك من يقترح 
عليه املوافقة على اسناد االتصاالت الى اللقاء 
النياب����ي الدميوقراطي لقاء تخليه عن وزارة 
االشغال لعون، ونقل احلاضرون عن جنبالط 
انه ال يحبذ تسليم وزارة االتصاالت الى كتلته، 
وانه اليزال متمس����كا بوزارة االشغال كونها 
حقيبة خدماتية بامتياز، وانه ال يريد اقحام 

حزبه في متاهات وزارة االتصاالت.
وكان قد تردد ان حقيبة وزارة العدل ستذهب 
ال����ى النائب بطرس حرب، غير ان حرب نفى 

وقال: اذا بقي رئيس اجلمهورية منتظرا، فإن 
كل الفرقاء الذين يعرقلون تشكيل احلكومة، 

ميضون في العرقلة الى ما ال نهاية.
لكن النائب مروان فارس عضو كتلة احلزب 
السوري القومي االجتماعي توقع اعتذارا ثانيا 

وثالثا ورابعا من الرئيس املكلف«.
النائب فارس اعتب����ر ان اميركا هي وراء 
تعطيل عملية تشكيل احلكومة، وتريد استبعاد 
ح����زب اهلل عن احلكومة، املتحالف مع التيار 

الوطني احلر.
وق����ال ان املصاحلة بني احل����زب القومي 
واحلزب التقدمي االشتراكي من شأنها تعزيز 
موقف جنبالط خارج األكثرية، الس����يما ان 
جنب����الط ترك مواقع املواالة وال عالقة له بها 

إال ما يجمعه مع احلريري.

تحرك بري

إلى ذلك، ينتظر ان يباشر رئيس مجلس 
الن����واب اتصاالت هادفة الى توس����يع دائرة 

اخليارات، اذا بقيت العقبات في محلها.
زوار بري نقلوا استياءه مما وصلت اليه 
األمور من ترهل وتضييع للوقت في متاهات 
تأليف احلكومة فيما املنطقة من حولنا تغلي 
والقضايا الداخلية لم تعد حتتمل االنتظار، وان 
بري يعتقد ان مجلس النواب من اكبر ضحايا 
التأخي����ر احلاصل في تأليف احلكومة، حيث 
مضى حتى اآلن خمس����ة أشهر على انتخاب 

بيروت ـ عمر حبنجر
مع كل بداية اس����بوع يلتقي فريقا املواالة 
واملعارض����ة في لبنان على اإليحاء بأن األيام 
القليلة املقبلة س����تكون حاسمة على صعيد 

تشكيل احلكومة.
وبداية هذا األسبوع كبدايات معظم األسابيع 
العابرة في نفق التشكيل احلكومي، وأوحت 
للطرفني بأن باب الفرج قريب، اس����تنادا الى 
اللقاءات االخيرة، خصوصا بني الرئيس املكلف 
سعد احلريري والعماد ميشال عون، والى ان 
املفاوضات والنقاش����ات توصلت الى حصر 
التجاذب حول مثلث وزارات االتصاالت والعدل 
والطاقة، التي يصر العماد عون على واحدة من 
الثالث مقابل تخلي كتلته عن وزارة االتصاالت، 
وهي وزارة العدل التي تتمس����ك بها القوات 
والكتائب، فيما تبقى وزارة الطاقة بيد ممثل 

حزب اهلل في احلكومة.
وتق����ول مصادر كتلة ع����ون انه لبث منذ 
مس����اء االحد ينتظر جواب رئيس احلكومة 
املكلف على طروحاته في لقاء الرابية، بينما 
تقول مصادر األكثرية ان الرئيس املكلف هو 
من ينتظر جواب ع����ون على العروض التي 

قدمها هو اليه.
وكان احلري����ري عرض على عون وزارات 
التربي����ة والطاق����ة والش����ؤون االجتماعية 
واملهجري����ن، لكن عون ملح ال����ى انه اذا كانت 
االكثري����ة ترفض التنازل ع����ن وزارة العدل 
وترفض احتفاظ »التغيير واالصالح« بوزارة 
االتصاالت، فإنه لن يقبل بأي حقيبة اقل من 

وزارة األشغال.
وقد انتقل احلريري الى منزل عضو كتلته 
نائب رئيس املجلس فريد مكاري القريب من 
منزل عون في الرابية ومنه اتصل بالنائب وليد 
جنبالط املتمسك بوزارة األشغال التي يديرها 
الوزير غازي العريضي بجدارة، لكن جنبالط 

رفض التخلي عن هذه الوزارة.

سليمان: ظروفنا السياسية تحل قريبا

في غضون ذلك، اك����د رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان خالل زيارته معرض الكتاب 
الفرانكوفوني، في قاعة »بيال« ان املش����اكل 

السياسية ستحل قريبا.
واضاف: ظروفنا سياس����ية بسيطة امنا 
لبنان الدميوقراطية، لبنان التعايش ولبنان 
التنوع اجلغرافي واحلضاري والشعبي، هو 

األساس.
اما السياسة، فقال الرئيس سليمان ليست 

مشكلة انها تروح وجتيء.

حبيش: الحريري لن يقدم تشكيلة لترفض

غير ان النائب هادي حبيش )املس����تقبل( 
حث رئيس اجلمهورية على وضع سقف زمني 
محدد لكل الفرقاء بهدف تش����كيل احلكومة، 
مؤكدا ان الرئيس املكلف لن يقدم تش����كيلة 

لترفض الحقا.

باسيل يتحدث عن المهر الغالي.. وقلق بري يتنامى بشكل كبير

جنبالط أصبح »في المقلب اآلخر«.. كلياً 
الى عط���اءات، والصمود الى 

انتصار«.
وختم ح���ردان: »يا رفيق 
أبو تيمور، ال أخالني إال معبرا 
باسمك وباسمي وباسم حزبينا 
مع القوى الوطنية كافة، حني 
العالي  التثمني  أتوجه بتحية 
والتقدي���ر الكبير لس���ورية، 
شعبا وجيشا وقيادة، وعلى 
رأسها الرئيس الدكتور بشار 
األس���د، لوقوفه���ا الى جانب 
لبن���ان ومقاومته وش���عبه 
وجيشه ومؤسساته ووحدته 

واستقراره«.
مبوازاة ذل���ك، ثمة قناعة 
تزداد رس���وخا لدى قوى 14 
آذار بان جنبالط خرج نهائيا 
من 14 آذار وأصبح في املقلب 
اآلخر، وانه يكمل اس���تدارته 
نحو سورية وحزب اهلل، وان 
زيارته الى س���ورية حصلت 
فعليا وسياس���يا حتى لو لم 
حتصل حتى اآلن على أرض 
الواقع، وثمة اعتراف ضمني 
لدى هذا الفريق بأنه »خسر« 
جنبالط وان سورية وحزب اهلل 
جنحا في إبعاده عن 14 آذار وفي 
تقويض نتائج االنتخابات من 
خالل ذلك، ويبدو هذا الفريق 
مش���غوال بالهدف التالي بعد 
جنبالط، وسط اعتقاد عام أن 
الهدف التالي هو تفكيك اجلسم 
السياس���ي ل� 14 آذار وضرب 
التحالف الس���ني - املسيحي 
ف���ي 14 آذار، وإبعاد الرئيس 
املكل���ف س���عد احلريري عن 

حلفائه املسيحيني.
تقول أوس���اط من 14 آذار 
ان اخلطة متر حكما بالس���عي 
الى استفراد كل من احلريري 
وجعجع إلضعاف األول حكوميا 
ووطني���ا وتهمي���ش الثان���ي 
مسيحيا. وتقول أوساط أخرى 
في 7 مايو أخضع جنبالط للواقع 
السياس���ي اجلديد بطريقة أو 
أخرى، واملطلوب إدارة إقليمية 
مع حزب اهلل للبنان، ما يتطلب 
فكفكة 14 آذار وفصل جنبالط 
وحصل، هن���اك محاولة لعزل 
املسيحيني في 14 آذار، خصوصا 
للعمود الفقري في هذه القوى 

»سمير جعجع«.

قطع طريق الش���ام الضاربة 
جذوره���ا في عم���ق التاريخ 
واالقتص���ادي  السياس���ي 
واالجتماعي، والتي هي طريق 
حي���اة للبنانيني وش���رايني 
تواصل وتفاعل، كما استمرت 
سورية في احتضان املقاومة 
الت���ي متكنت ع���ام 2000 من 
دحر االحتالل، وساعدت على 
صمود لبنان، وشرعت أبوابها 
وقلبها الحتضان اللبنانيني في 
كل املراحل واحملن التي مرت 
على لبنان، والتي كان آخرها 
حرب 2006، حني جتلى تكامل 
اجليش واملقاومة والشعب في 
لبن���ان، ليحولوا التضحيات 

كان خالف احلركة الوطنية مع 
سورية عام 1975، آنذاك جتاوزنا 
األلم الكبير واجلرح الكبير من 
اجل املصلحة الوطنية والقومية 

ولن أزيد«.
خطاب جنب���الط يتناغم 
وينس���جم متاما م���ع خطاب 
رئيس احلزب السوري القومي 
النائب أسعد حردان الذي قال: 
»كل لبنان الوطني في مختلف 
احملطات الصعبة، ويتذكر اهل 
اجلبل كيف استبسل اجلنود 
الس���وريون خالل االجتياح 
اإلس���رائيلي عام 1982، على 
محور عني زحلتا وعني دارة 
بهدف منع قوات االحتالل من 

2000، وأسقطنا كل احملاوالت 
لربط لبنان باحملور اإلسرائيلي 
الغرب���ي«. وتابع: »اجلغرافيا 
السياسية أملت منذ سنوات، منذ 
عقود أن نختار بني البحر، وال 
أعتقد أننا نسبح كافيا، والذي 
يريد أن يذهب الى إس���رائيل 
رأينا مصيره كيف انتهى في 
مزبلة التاريخ، ولذا سنذهب الى 
العمق العربي الواسع سورية 
ومن خاللها العالم العربي، ال 
أقول هذا ال���كالم ألمتلق، لقد 
خرجت سورية، لكن أقول هذا 
من عمق قناعتي السياس���ية 
وتاريخي السياسي، وعندما 
ابتدأت بالسياس���ة حتى حني 

 بيروت: »مصاحلة 
    صوف���ر« ب���ني 
احل���زب التقدم���ي 
االشتراكي واحلزب 
القومي  الس���وري 
دليل  االجتماع���ي 
آخر على املدى الذي 
وص���ل اليه الزعيم 
الدرزي وليد جنبالط في حتوله 
السياس���ي املت���درج صعودا 
وبخطى متسارعة، أهمية ما 
حدث في صوفر ال تكمن فقط 
في مصاحل���ة حزبية تضاف 
الى مجموعة مصاحلات شرع 
بها جنبالط مع القوى احلليفة 
لس���ورية التي قطع معها في 
السنوات األربع املاضية، وإمنا 
في الكالم السياسي الذي قاله 
والذي يعد األكثر وضوحا في 
مضمونه ورسائله بعد مؤمتر 
»البوريف���اج« الذي فجر فيه 
قنبلة اخلروج السياسي من 

14 آذار.
قال جنبالط في صوفر: »من 
هنا، كان العبور إلى التحرير 
عام 1983، ومن خلفنا اجليش 
 � الذي وقف  العربي السوري 
وهذا تاري���خ ال ميحى - تلك 
الوقفة البطولية في عني زحلتا، 
الس���لطان  في الصف���ا، وفي 
يعقوب، آنذاك وسورية، عبرنا 
الى التحرير، كل منا، كل فصيل 
وطني وقومي وإسالمي كانت 
له مهم���ة، كنتم أيه���ا الرفاق 
في احلزب الس���وري القومي 
االجتماعي السباقني في عمليات 
املقاومة في شارع احلمرا وفي 
غيرها من املناطق، ثم انتشرت 
املقاومة في اجلبل وفي اإلقليم 
وفي صيدا«. وأضاف: »كانت 
مهمتنا نحن املركزية، كحزب 
تقدم���ي اش���تراكي ف���ي صد 
الهجوم أو الهجومات في تلك 
اجلبهة التي سقط عليها اآلالف 
من���ا ومنكم وم���ن املجاهدين 
الوطنيني، ومن الفلسطينيني، 
العربي  والحقا من اجلي���ش 
السوري، جبهة سوق الغرب، 
وعبرت الى كل املناطق، وكان 
التحرير تدريجيا، مرحلة تلو 
مرحلة، الى ان حترر لبنان، كل 
لبنان من العدو اإلسرائيلي عام 
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إسرائيل لألمم المتحدة: 
مستمرون في التجسس 

على لبنان

تصاعد الدعوات 
إلعادة خدمة العلم

عواصم � وكاالت: أكدت إسرائيل 
في رد على توجه األمم املتحدة إليها 
بخصوص قصف أجهزة تنصت 
قرب قرية حولة في جنوب لبنان 
على أنها ستستمر في التجسس 
بادعاء أن احلكوم����ة اللبنانية ال 
تس����يطر على هذه املنطقة بشكل 
كامل. وذكرت صحيفة »هآرتس« 
أمس أن إسرائيل لم تنف ولم تقر 
بأن املوقع الذي مت قصفه يحتوي 
على أجهزة جتس����س زرعتها في 
أمام األمم  املوقع، لكنها ش����ددت 
أنها ستس����تمر في  املتحدة على 
جمع املعلومات االستخباراتية في 
جنوب لبنان ما دامت احلكومة في 
بيروت ال حتكم سيطرتها الكاملة 
في هذه املنطقة.وكان قائد قوات 
الطوارئ الدولية في جنوب لبنان 
)اليونيفيل( اجلن����رال كالوديو 
غراتسيانو عقد اجتماعا ورئيس 
الدائرة اإلس����تراتيجية في قسم 
التخطيط بهيئ����ة األركان العامة 
للجيش اإلسرائيلي العقيد يوسي 
هاميان ومت خالله بحث التوتر في 
جنوب لبنان، خصوصا على ضوء 

قصف أجهزة التنصت.

 بيروت: عودة إلى خدمة العلم؟
    قد يكون هذا ممكنا بعدما طال 
احلديث عن »اجليش املنهك« والذي 
البد أن ينوء بالتطورات، واملفاجآت، 
و»البؤر« اللبنانية التي ال تنتهي، 
ناهيك عن أن تلكؤ املسيحيني في 
التط����وع يحوله����م، تدريجا، إلى 
أقلية »موصوفة« داخل املؤسسة 
العسكرية. وكانت الفتة الدعوات 
األخي����رة التي انطلق����ت للعودة 
إلى اعتماد خدم����ة العلم مع لقاء 
العقيد محمد رمال، الذي س����بق 
ون����ال الدكتوراه عل����ى أطروحة 
تناولت هذا املوضوع، محاضرة 
في مركز عصام فارس في س����ن 
الفي����ل تناول����ت مختلف جوانب 
املشروع، بسلبياته وبإيجابياته، 
مشددا، بوجه خاص، على فرص 
التفاعل التي تؤمنها خدمة العلم 
وهو ما يحتاجه مجتمع منقس����م 

على نفسه طائفيا وسياسيا.

أخبار وأسرار لبنانية
لقاءات بفارق زمني بسيط: اجتماعان عقدهما الرئيس  

املكلف سعد احلريري مع العماد ميشال عون 
في الرابية بف���ارق زمني ضئيل، وذكرت مصادر 
الرابية ان فارقا ملحوظا سجل بني نهاية االجتماع 
االول بني عون واحلريري، وبداية االجتماع الثاني، 
وذلك ان اللقاء االول كان قد حقق تقدما الفتا في 
الصيغ املطروحة الخراج التش���كيلة احلكومية 
م���ن مأزقها، وعلى هذا االس���اس غادر احلريري 
الجراء سلسلة مشاورات مع اركان فريقه وحلفائه 
»البعض قال انه تش���اور مع جنب�����الط بش���أن 
وزارة األش���غال، وهناك من قال بأنه تش�������اور 
مع جعجع بش���أن وزارة العدل«، متهيدا لالتفاق 
النهائي، غير ان االجواء تبدلت في شكل كبير بعد 
عودة احلريري من منزل فريد مكاري في الرابية 
أيضا، حيث اج���رى اتصاالته، بحيث ظهر وكأن 
الصيغ التي كان قد اتفق عليها، س���قطت نتيجة 

تلك االتصاالت بالذات.
وتابعت املص�������ادر ان االجتم���اع الثاني، رغم 
تراجع منسوب التفاؤل وااليجابية فيه، توصل الى 
تصور معني للمت���ابعة، وهو التصور الذي كان 
من املنتظر ان يعطي احلريري جواب����ا حي�����اله 
ظهر امس، ولكن اجل��واب لم يأت، وهو ما يفسر 

حالة الصمت املطبق التي سادت لدى الطرفني.
اتصال األسـد بفرجنية: كشفت معلومات ان النائب  

س��ليمان فرجنية تلقى اتصاال هاتفيا في األيام 
األخيرة من الرئيس السوري بشار االسد عقب االتصال 
الذي جرى بن الرئيس��ن س��ليمان واالسد، وأدرج 
اتصال االسد بفرجنية في اطار تشجيع األخير على 

املضي في تسهيل تأليف احلكومة.
تدهـور دراماتيــــكـي: أبدى مرجع كبير قلقه  

حيال حص����ول تدهور دراماتيكي في العالقات 
العربية واإلقليمية قد ينعكس، بصورة أو بأخ����رى، 
على الوضع الداخلي ف���ي لبن�����ان، من دون أن 
يقتصر ذلك على تداعيات أي تدهور على املخيمات 
الفلسطينية التي تعيش حالة من الترقب املشوب 
باخلوف من احتماالت خطيرة بسبب تعثر املصاحلة 
الفلسطينية � الفلس���طينية مما يعني أن األمور 
وصلت إلى نق����طة دقيقة، وق����د يؤول الوضع 
إلى االنفج����ار إذا ما أص����ر رئيس السلطة محمود 
عب����اس على الدعوة إلى االنتخابات في ين������اير 
املقب����ل، ومن دون التوقيع على وثيقة املصاحلة 
التي بات عباس مقتنعا ان قادة حماس لن يوقعوا 

عليها مه����ما أدخل عليها من تعديالت.
القوة األملانية في اليونيفيل: أكدت مصادر لبنانية رسمية 
أن القرار األملاني بسحب أو خفض قوات البحرية 
االملاني��ة العاملة في اط��ار »اليونيفيل« مرتبط 
بظروف تأليف احلكومة في برلن، وال عالقة له بأي 
تط��ور ميداني في لبنان، وهو م��ا أكدته مصادر في 
اليونيفيل، مذكرة بانس��حاب الكتيب��ة الپولندية من 
القوات العاملة في اجلنوب اللبناني بهدف تعزيز قوات 

بالدها في أفغانستان.

الرئيس ميشال سليمان مستقبال سفير دولة اإلمارات العربية املتحدة لدى لبنان رحمة حسن الزعابي

رئيس احلزب القومي السوري أسعد حردان متوسطا النائب وليد جنبالط وجنله تيمور في مهرجان املصاحلة أمس االول

)محمود الطويل(جنبالط وجنله برفقة وئام وهاب خالل زيارة خلوة الشيخ سليمان حسيب الصايغ
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