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ال وساطة بين بكركي وحزب اهلل
بيروت: نفت أوس��اط نيابية في 
تكتل اإلصالح والتغيير ما تردد 
ع��ن مس��عى للعماد ميش��ال عون 
للتقريب بني بكركي وحزب اهلل،  وان 
هذا املسعى كان من أهداف اجتماعه 
مع مجلس املطارنة. كما تنفي أوساط 
أخرى احتمال قيام حزب اهلل ب� »زيارة 
معايدة« الى بكركي مبناس��بة أعياد 

امليالد ورأس السنة.
وفي هذا اإلطار، نقل عن مصادر حزب اهلل ان 
التواصل على املستوى الشخصي مع البطريرك 
صفير بات صعبا جدا على ضوء معادلة »املواجهة« 
التي أرساها مع الضاحية، وبالتالي ال يرى احلزب 
أن الرد على مواقف صفير »املتطرفة« حيال سالح 
املقاومة وزيارة الصرح البطريركي في هذه املرحلة 

سيكون فيهما أي مصلحة وطنية.
عمليا، يشترط حزب اهلل »توقف كل احلمالت 
التحريضية والظاملة ضده« من منبر بكركي كمدخل 
الستعادة املس��ار الطبيعي للعالقة، مع إدراكه أن 
البطريرك يشعر باخليبة الكبيرة لتداعي مشروع 

14 آذار، وانتقال أقطابه إلى الضفة األخرى. وهذا ما 
يدفعه إلى »شد« عصب الفريق املسيحي األكثري، من 
خالل اعتماد إستراتيجية تصعيد احلد األقصى.

وينق��ل مقربون من مس��ؤولني في حزب اهلل 
قولهم »صفير ال يحسن قراءة املعطيات والوقائع. 
هو يعتق��د أن نداء املطارنة العام 2000 قد أخرج 
»السوري« من لبنان العام 2005، متجاهال مترتبات 
املعادلة االقليمي��ة والدولية. واليوم هو يعتقد ان 
»نداءاته« املتكررة حتى مع سقوط مشروع »ثورة 

األرز«، قد تنزع سالح احلزب.
الظروف السياسية مختلفة بشكل جذري، وال 
يب��دو صفير في قلب الصورة متاما«. وينش��ط 
غالب أبو زينب على خط تزخيم جوالت احلوار مع 
الرهبانيات املارونية والحقا مع بعض املطارنة، في 
إطار تبادل اآلراء واألفكار ووضعهم في الصورة 
احلقيقية »ملبرر وجود السالح املقاوم بيد فئة من 

اللبنانيني«، كما تقول املصادر.
واملنطق التسلسلي لتطور األمور سيقود إلى 
حتضير زيارة لوفد من احلزب الى السفير البابوي 

غبريال كاتشيا.
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األس�د مهتم بعالقة مع عون »ال ش�ائبة فيها«: تقول شخصية سياسية 
قريبة من دمش����ق ان الرئيس بشار االسد مهتم فعال مبعرفة ما اذا 
كان العماد ميشال عون يحتفظ حتى اآلن مبآخذ أو رواسب متبقية 
من أحداث 13 تشرين )دخول القوات السورية الى قصر بعبدا عندما 
كان عون رئيس����ا للحكومة االنتقالية(، وان لدى االسد كل استعداد 

لفعل ما يلزم حملو آثار تلك املرحلة.
أول انطباع للسفير السوري عن احلريري: في أول انطباع معلن للسفير 
الس��وري في بيروت علي عبدالكرمي العلي عن الرئيس س��عد احلريري، 
نقل عنه قوله: »هو دون شك ذكي جدا في السياسة. يعرف كيف ينتقل 
من خطاب الى آخر من دون ان يخسر ثقة جمهوره. وكل الكالم عن ضعفه 
السياسي تش��ويه غبي لصورة زعيم شاب يعرف حتى اآلن كيف يشق 
طريقه السياس��ي«. وبعدما استأجرت اخلارجية السورية طابقا في بناية 
في شارع املقدسي املوازي لشارع احلمرا لتستقر فيه السفارة السورية 
مؤقتا، أنهت وزارة اخلارجية الس��ورية معامالت شراء أرض في منطقة 
اليرزة تطل على وزارة الدفاع، وتكفي إلنشاء مقر للسفارة ومنزل للسفير 

وحديقة صغيرة.
وفد سليمان إلى واشنطن لم يضم وزراء لإلصالح والتغيير: ضم الوفد املرافق 

لرئيس احلكومة سعد احلريري الى قمة كوبنهاغن 
الوزير جبران باسيل، فيما لم يضم الوفد املرافق 
للرئيس ميشال سليمان الى واشنطن أيا من وزراء 

تكتل االصالح والتغيير.
امل�ر في باريس ألس�باب صحي�ة: ميكث النائب ميش��ال املر في احد 
مستشفيات باريس للمعاجلة ووضعه الصحي متراجع ولكن ال يدعو الى 

القلق. وعلم انه نقل لفترة قصيرة الى غرفة العناية الفائقة.
عالقة فرجنية � باس�يل: لم تتخل����ص العالقة بني الوزير جبران 
باسيل والنائب سليمان فرجنية من آثار االشكال الذي حدث بينهما 
في فترة تشكيل احلكومة رغم اجلهود التي بذلها العماد ميشال عون 
وزيارته الى منزل فرجنية في الرابية. )فرجنية كان وجه انتقادات 
لباسيل في فترة االنتخابات على أدائه السياسي والشعبي فيها، وفي 
فترة احلكومة على متسكه بوزارة االتصاالت حتى اللحظة األخيرة 

وربطه معنويات التيار الوطني احلر مبشاركته في احلكومة(.
احلوت ليس عضوا في كتلة املس�تقبل: وجه أحد االعالميني سؤاال الى 
النائب عماد احلوت بصفته عضوا في كتلة املس��تقبل النيابية فاعترض 
قائال: »أنا لس��ت عضوا في كتلة املستقبل، أنا ممثل اجلماعة االسالمية 

ف��ي مجلس النواب«. يذكر ان احل��وت لم مينح الثقة 
حلكومة احلريري.

طاول�ة احلوار: برزت مب����ادرة رئيس الهيئة 
التنفيذية للقوات اللبنانية د.سمير جعجع الى اقتراح »اعادة النظر 
في تركيبة طاولة احلوار الوطن����ي واحلاجة الى هذه اخلطوة قبل 
حتدي����د موعد جديد النعقادها«. في هذا املجال تؤكد مصادر مطلعة 
ان اس����تئناف احلوار الوطني لن يكون »تلقائيا« وقريبا بعد امتام 
عملية تش����كيل احلكومة ونيلها الثقة، وأن البحث في ش����أن اعادة 
تشكيل طاولة احلوار س����يأخذ وقتا ميتد ألسابيع قبل الدخول في 
حتديد جدول األعمال، نظرا للتجاذبات السياسية من جهة وللتغييرات 
احلاصل����ة في التحالفات والتموضعات السياس����ية من جهة ثانية، 
اضاف����ة الى ضرورة اعتماد معيار جديد لتمثيل الطوائف واألحزاب 
والكت����ل النيابية في ضوء نتائج االنتخاب����ات النيابية التي أقصت 
شخصيات كانت موجودة على »طاولة احلوار 1« ويفترض ان حتمل 
ش����خصيات الى »طاولة احل����وار 2« )فرجنية وفرعون وارس����الن 
ومكاري...(. كما علم ان الرئيس س����ليمان يتجه الى توسيع طاولة 
احل����وار بضم ممثلني عن هيئات املجتم����ع املدني ليكونوا جزءا من 

فريق رئيس اجلمهورية على طاول����ة احلوار، وعلم أيضا ان هناك 
بحثا سياسيا جاريا في متثيل األقليات على طاولة احلوار لتعويض 
عدم متثيلها في احلكومة، على ان يجري هذا التمثيل بشكل متكافئ 
بتسمية ممثل عن األقليات املسيحية )شخصية سياسية من السريان( 
تكون محس����وبة على فريق األكثرية، وتس����مية ممثل عن األقليات 
االسالمية )شخصية سياس����ية من العلويني( تكون محسوبة على 

فريق املعارضة.
احلريري وسيطا: نقل عن أحد املراجع اللبنانية البارزة قوله انه يتوقع 
ان نحتاج الى توس��يط احلريري لدى الس��وريني بعد زيارته لدمشق، في 

اشارة الى االستعداد السوري للتعاون مع احلريري في املرحلة املقبلة.
تبري�د األج�واء: يقول قريبون من الرئيس س����عد احلريري ان 
اخلطوات االيجابي����ة التي قام بها جتاه بعض حلفاء س����ورية هي 
خطوات لتبريد األجواء ال أكثر، وهم يقصدون التنازل عن الدعاوى 
بحق النائب س����ليمان فرجنية والوزير السابق وئام وهاب وبعض 
»الصحافيني القريبني من دمشق«، ويضعون هذه اخلطوات في اطار 
تنازل عن حق ش����خصي ال أكثر ولتبريد األج����واء، ولفتح صفحة 
شخصية جديدة مع هؤالء ومع اجلميع مع توليه رئاسة احلكومة.

أخبار وأسرار

)محمود الطويل( حديث جانبي بني رئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري واألمني العام لألمم املتحدة بان كي مون على هامش مؤمتر كوبنهاغن امس

الحريري التقى كي مون: سأزور سورية قريبًا جدًا وعلينا توحيد الصف العربي
رئيس الجمهورية العائد من واشنطن يتهيأ لزيارة دمشق معزيًا

سليمان للسفراء العرب في ختام زيارته واشنطن:
لبنان صوت العرب والحق اإلنساني في مجلس األمن

واشنطن � داود رمال
أكد رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان ان لبنان سيكون 
صوت العرب وصوت احلق االنساني في مجلس االمن الدولي، 
مشيرا الى ان انتخابه الى العضوية غير الدائمة سيجعله محط 
تشاور وتنسيق مع الدول وفي طليعتها الواليات املتحدة التي 
تقود حركة االتصاالت في شأن اطالق العملية السلمية في الشرق 
االوسط، واشار خالل استقباله السفراء العرب املعتمدين في 
العاصمة االميركية الى ان لقاءاته مع الرئيس االميركي باراك 
أوباما واملس���ؤولني االميركيني متحورت حول اربعة مواضيع 

تهم لبنان والعرب وهي:
أوال: متكني لبنان من الدفاع عن نفسه ضد العدو االسرائيلي 
وخروقات���ه وتهديداته ش���به اليومية ما يؤث���ر في معنويات 

اللبنانيني وعلى االقتصاد كذلك.
ثانيا: متكني لبنان من التص���دي لالرهاب الذي بات اليوم 
اخلطر االكبر في العالم، الفتا الى انه طالب بأس���لحة متطورة 
وحديثة متكن لبنان من الدفاع عن حدوده اجلنوبية، كما متكنه 

من مواجهة االرهاب.
ثالثا: ضرورة اعطاء الالجئني الفلس���طينيني حقوقهم وفي 
طليعتها حق العودة ألن في ذلك مصلحة للفلسطينيني أنفسهم 
ومصلحة للبنان، ومصلحة احلل السلمي، وانه لن يكون هناك 
حل دائم وس���لمي وشامل، اذ لم يأخذ الفلسطينيون حقوقهم، 
الس���يما فلس���طينيي لبنان ألن توطينهم يتناقض مع مقدمة 

الدستور اللبناني.
رابعا: اعتبار موضوع سالح »حزب اهلل« موضوعا يعالج 

على طاولة احلوار مبا يتناسب مع مصلحة لبنان.
وأشار الرئيس سليمان الى انه عرض رؤيته ووجهة نظر 

لبنان حيال السالم في املنطقة وتطبيق املبادرة العربية التي 
تشكل الفرصة العربية االخيرة للسالم الشامل والعادل، الفتا 
الى ان على اسرائيل التقاط هذه الفرصة والبدء بالتنفيذ على 

مسارات عدة يعرفها االميركيون واالسرائيليون.
ولفت رئيس اجلمهورية الى ان محادثاته مع الرئيس أوباما 
تناولت عدة مواضيع خارجية كون البلدين سيتشاوران فيها 
من خالل مجلس األمن، حيث يبدأ لبنان ممارسة عضويته غير 

الدائمة فيه بدءا من السنة املقبلة.
واستقبل الرئيس سليمان في مقر اقامته في العاصمة األميركية 
املوفد االميركي الى الشرق االوسط السيناتو جورج ميتشل الذي 
وضعه في املراحل التي قطعها حتى اآلن في مهمته في املنطقة، 

الفتا الى انه سيستأنف حتركه مطلع العام املقبل.
واذ اكد ميتشل انه سيسعى الى اعادة اطالق املفاوضات على 
املسارات السورية والفلسطينية مع اسرائيل، فإنه شدد على 
انه لن يكون هناك أي حل على حس���اب مصلحة لبنان وأمنه 

وسيادته واستقراره.
من جهته، شدد الرئيس سليمان على وجوب الضغط على 
اسرائيل لالنخراط في عملية السالم على قاعدة املبادرة العربية، 
مؤك���دا في الوقت نفس���ه على ثوابت املوق���ف اللبناني جلهة 
ضرورة ان تنسحب اسرائيل من مزارع شبعا وتالل كفر شوبا 
وقرية الغجر، وان تعطي الالجئني الفلسطينيني حقوقهم وفي 
طليعتها حق العودة، مكررا رفض لبنان توطني الفلسطينيني 

على ارضه.
ورأى الرئيس سليمان ان الفرصة التزال سانحة امام اجلهود 
الدولية وفي طليعتها االميركية من اجل حمل االطراف في املنطقة 

على البدء بعملية السالم من دون شروط مسبقة.

بيروت � عمر حبنجر
من الزيارات الى االستحقاقات، 
وبعد عودة الرئيس ميشال سليمان 
من واش����نطن الدائرة السياسية 
تنتظ����ر ع����ودة الرئيس س����عد 
احلريري من كوبنهاغن ليكون اول 
اجتماع ملجلس الوزراء احلاصل 
على الثقة العامة في مجلس النواب 
تطرح فيه االولويات االجتماعية 

واخلدماتية على الطاولة.
وبالتزام����ن، باش����ر القص����ر 
اجلمه����وري التحضي����ر لطاولة 
احلوار وجدول اعمالها وتركيبتها 
السياسية في ضوء الغياب النيابي 
لبع����ض االقطاب وع����دم اكتمال 

تشكيلها من جديد.
الرئيس ميشال سليمان عاد من 
واشنطن فجر امس ب� »حصيلة 
السياس����ية  مرضية« في االمور 
وعلى مستوى العالقات الثنائية، 
فيما اعتبر ان »للبحث صلة« في 

موضوع املساعدات العسكرية.

سليمان وزيارة الشام

وترددت معلومات في بيروت 
عن احتمال قيام الرئيس سليمان 
بزيارة لسورية لتعزية الرئيس 
بشار االسد وللتداول معه بحصيلة 

زيارته الرسمية الى واشنطن.
وذكرت مصادر لبنانية واكبت 
زي����ارة الرئي����س س����ليمان الى 
واشنطن ان مباحثات االخير مع 
الرئيس االميركي وكبار معاونيه 
اتسمت بااليجابية واالنفتاح في 
املواضي����ع املتف����ق عليها وكذلك 
بكثير م����ن الصراحة والوضوح 

في املواضيع التي شابها تباين في 
وجهات النظر، وقد عكس البيانان 
العلنيان لكل منهما هذه االجواء، 
حتى ان الرئي����س اوباما بدا في 
تأكيده وجود هذا التباين بالنسبة 
الى موق����ف االدارة االميركية من 
تهريب االسلحة الى لبنان وموقف 
سليمان من اسرائيل، وكأنه يرسل 
اشارة علنية الى احترامه موقف 

رئيس اجلمهورية.

تباين لبناني ـ أميركي

التباين  ان  وقالت »النه����ار« 
برز ف����ي موضوع س����الح حزب 
اهلل وتنفيذ الق����رار 1701 مبقابل 
املوقف املعروف للرئيس سليمان 
من ضرورة الضغط على اسرائيل 
لالنسحاب من مزارع شبعا وتالل 
انتهاكاته����ا  كفرش����وبا ووق����ف 
وتهديداتها للبنان، حيث متسك 
اجلانب االميرك����ي بالتحذير من 
تعاقب عملية تهريب ش����حنات 
االس����لحة الى لبنان، االمر الذي 

اعتبره تهديدا المن اسرائيل.
ولفتت الى ان اجلانب االميركي، 
رغم ذلك، ابدى استعداده لالستمرار 
في توفير املساعدات العسكرية 
للجيش اللبناني الذي قال انه يجب 
ان يك����ون اقوى من كل االطراف، 
وس����يتابع هذا االمر وزير الدفاع 
الي����اس امل����ر خ����الل زيارته الى 
العاصمة االميركي����ة في فبراير 

املقبل.

الحريري في كوبنهاغن

وفي كوبنهاغن محطة لقاءات 

دولية لس���عد احلريري عززت 
الثقة ف���ي املرحلة املقبلة، وقد 
شملت هذه اللقاءات االمني العام 
بان كي مون والرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي وشخصيات 

دولية وعربية.
وقال رئيس احلكومة سعد 
احلريري، بعد لقائه االمني العام 
ل���المم املتحدة بان كي مون في 
كوبنهاغن، انه سيزور سورية 
قريبا جدا ونريد عالقات طبيعية 
مع سورية، نحن ضمن اجلامعة 
العربية ويجب توحيد الصف 

العربي.
واش���ار احلري���ري الى انه 
حتدث مع كي مون عن تطبيق 
القرارات الدولية والى انه اشتكى 
ل���دى االمني الع���ام االنتهاكات 
االس���رائيلية املتكررة لسيادة 
لبنان دون رادع، وطالبه بالتشدد 
جتاه اسرائيل والضغط عليها 

لعدم انتهاك سيادة لبنان.
م���ن جهت���ه، اكد ك���ي مون 
التع���اون الكامل م���ع احملكمة 
الدولية اخلاصة بلبنان، مهنئا 
احلريري بتوليه رئاسة احلكومة، 
آمال ان يقود لبنان لالس���تقرار 

واالزدهار.
وواكبت سفر احلريري الى 
كوبنهاغ���ن ترجيحات من قبل 
وسائل اعالم املعارضة باحتمال 
قيامه بزيارة دمش���ق وهو في 
طريق العودة يوم االحد املقبل 
عل���ى ان تليها زي���ارة لرئيس 
اللق���اء النياب���ي الدميوقراطي 
النائب وليد جنبالط للعاصمة 

السورية دمشق.
لكن اوساط كتلة املستقبل 
حتفظت على اي موعد محتمل 
ال���ى ان اي  للزي���ارة، وحملت 
دعوة سورية رسمية، لم تبلغ 
الى الرئيس احلريري، وهو ما 
اشارت اليه »األنباء« في وقت 
سابق، هذه االوساط لم تستبعد 
ان يط���رح موض���وع زيارته 
للنقاش في مجلس الوزراء فور 
ان يتبلغ الدعوة الى دمشق وفق 

االصول.
واش���ار البعض الى انه الى 
جانب الدعوة الرسمية يتعني ان 
يكون هناك جدول اعمال للزيارة 
كي يرافق وف���د وزاري رئيس 
مجلس الوزراء الذي يصر على 
وجود مثل هذا الوفد، ألنه ليس 
بصدد زيارة تعارف بل بصفته 

رئيس حكومة لبنان.
وتق���ول مص���ادر اعالمية 
في بي���روت ان قضية املذكرات 
ه���ي  الس���ورية  القضائي���ة 
اعاقت  الت���ي  احد االش���كاالت 
امت���ام الزي���ارة، خصوصا ان 
املذكرات ش���ملت مقربني  هذه 
ومساعدين للحريري وصدرت 
عشية ترتيب الزيارة، فيما كانت 
اجتاهات احملكمة الدولية تركز 
على العامل االصولي في جرمية 
اغتيال الرئيس الش���هيد رفيق 

احلريري.
ويبدو ان اجلواب السوري لم 
يكن مقنعا، من حيث القول ان 
املذكرات القضائية شخصية وال 

تستهدف الرئيس احلريري.

استعدادات إلقفال المعسكرات
خارج المخيمات الفلسطينية

بيروت � محمد حرفوش
عاد موضوع املعسكرات الفلسطينية خارج املخيمات مجددا الى 
دائرة املتابعة واالهتمام السياسي. وفي هذا اإلطار كشفت معلومات 
ل� »األنباء« عن سلسلة اتصاالت ومشاورات جرت على خط بيروت � 
دمشق وبعيدة عن األضواء أثمرت توافقا أوليا إلقفال تلك املعسكرات. 
وأش���ارت املعلومات الى ان ثمة اس���تعدادات بني سورية وفصائل 
فلس���طينية متحالفة معها، وتتخذ قياداتها من دمش���ق مقرا لها، 
للبدء بخطوة اإلقفال التي تشمل مواقع عسكرية ل� »فتح« وللجبهة 
الشعبية � القيادة العامة برئاسة احمد جبريل على مشارف بيروت 
)تالل الناعمة( وفي بعض املناط���ق البقاعية القريبة من احلدود 
السورية. والالفت ان تلك املعلومات جاءت غداة لقاءين: األول بني 
جبريل ووزير الدفاع اإليراني احمد وحيدي الذي زار دمشق مؤخرا، 
والثاني عقده مس���اعدو جبريل مع األمني العام حلزب اهلل السيد 
حس���ن نصراهلل. مصدر في األكثرية أبلغ »األنباء« ان هناك فعال 
توجهات إلقفال املعسكرات خارج املخيمات الفلسطينية، مشيرا الى 
ان »املقاتلني« سيتم نقلهم الى داخل املخيمات بحسب كل منطقة، 
وهذا يعني برأي املصدر: »اإلعطاء بيد واألخذ بيد أخرى«، أي إدخال 
املشكلة الى املخيمات واإلخالل مبعادلة املخيمات. ودعا املصدر الدولة 
� احلكومة � الى ان تنتبه، كما دعا منظمة التحرير الفلسطينية الى 
ان تنتبه أيضا. ورأى ان حس���م موضوع إقفال املعسكرات يتطلب 

بدوره حسم قضية املقاتلني ووجهة انتقالهم.

القضاء يتهم 4 لبنانيين بالتعامل مع العدو 
ومراقبة شخصيات سياسية وأمنية

بيروت � يوسف دياب
التحقيق  أص���در قاض���ي 
العسكري سميح احلاج قراره 
االتهام���ي بح���ق 4 لبنانيني 
في قضية تعام���ل مع العدو 
اإلسرائيلي، فطلب انزال عقوبة 
اإلعدام بحق املوقوف جان فؤاد 
زنقول واملتهم الفار من وجه 
العدالة سامي ايليا فرحات، كما 
الشاقة  طلب عقوبة األشغال 
املؤبدة للموقوف جان أسعد 
القاء  نهرا، وأصدر مذك���رات 
قبض في حقهم وأحالتهم الى 
الدائمة  احملكمة العس���كرية 

حملاكمتهم.

تقديم معلومات 

وكش���ف الق���رار االتهامي 
الذي أص���دره القاضي احلاج 

ان املوقوفي�����ن ج��ان نه��را 
وج���ان زنق���ول انخرطا في 
التعامل مع العدو االسرائيلي 
منذ ما قبل حترير اجلنوب في 
العام 2000 وانه بعد التحرير 
تواصال مع العميلني الفارين إلى 
إسرائيل سامي فرحات وفادي 
عيد، وقدما السرائيل معلومات 
عن شخصيات سياسية وأمنية 
لبنانية وعن مس���ؤولني في 
»حزب اهلل« بهدف تس���هيل 
أعمال عدوانية ضدهم وضد 

لبنان.

تجنيد عمالء

واشار القرار الى أن املتهم 
جان نهرا حاول جتنيد عدد من 
اللبنانيني للتعامل مع الع��دو 
اإلس���رائيلي واحلصول على 

معلومات عن مس���ؤولني في 
»ح��زب اهلل« وحتركاتهم، كما 
أنه حاول جمع معلومات عن 
آراد  الطي�ار اإلسرائيلي رون 
املفق���ود في لبنان منذ الع��ام 
1988، وس���عيه للتقرب م��ن 
أحد مس���ؤولي »حزب اهلل« 
للتف��اوض مع��ه حول قضية 
آراد، غي�����ر أن األش���خ��اص 
الذي��ن حاول جتنيده��م أبلغوا 
قي�����ادة احلزب باألمر ما أدى 
إل�����ى مراقب��ة نه��را ومن ثم 
توقيف��ه، حي���ث اعترف في 
التحقيق���ات األولي�����ة بك��ل 
الوقائع املش���ار إليها وكيفية 
التجس���س  انخراط�����ه ف��ي 
لصال��ح إس���رائي��ل وقب��ض 
عش���رات آالف الدوالرات لقاء 

هذا التعامل.

الرئيس اللبناني ميشال سليمان متحدثا أمام وفد من السفراء العرب في واشنطن أمس األول


