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)محمود الطويل(رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مرحبا بنظيره اللبناني سعد احلريري قبيل بدء املباحثات بينهما في أنقرة أمس اجلنرال ميشال عون مستقبال النائب وليد جنبالط والوفد املرافق في الرابية أمس 

سليمان في الجنوب والحريري في أنقرة وجنبالط في الرابية »تمهيداً لتحالف انتخابي«

واضاف: هذا اللقاء لي����س موجها ضد احد، 
وهو ملصلحة الوطن والوحدة الوطنية، علما ان 

جميع الفرقاء ممثلون في الوزارة.

خاتمة المصارحة عند العماد عون

وردا على سؤال لطاملا طرح عليه مؤخرا حول 
موعد زيارته لسورية، قال جنبالط: انا اآلن في 
الرابية بلبنان، اما موضوع س����ورية فسيناقش 

في الوقت املناسب.
ثم استدرك قائال: ال مانع لدي من زيارة سورية، 
امنا في الوقت املناسب، والظرف املناسب للقيادة 
السورية، وحليثيتي الش����خصية، باعتبار كما 
تعلمون هناك ماض ثقيل ف����ي بعض التعابير 

من هنا وهناك.
وقيل جلنبالط بعد اجلاهلية والش����ويفات 
والرابية من تريد ان تصارح او تصالح؟ فأجاب: 

خامتة املصارحة عند العماد عون وكفى.
بدوره أكد عضو تكتل »التغيير واالصالح« 
النائ����ب وليد خوري في حديث صحافي ل� »ناو 
ليبانون« أن رئيس التكتل النائب ميشال عون 
ورئيس »اللقاء الدميوقراطي« النائب وليد جنبالط 
»متفقان على سلسلة خطوات يجب اتخاذها في 
اجلب����ل تبدأ بعودة الدور املس����يحي الفاعل الى 
املنطقة، وصوال الى االتفاق في املفاصل السياسية 
املقبلة كانتخابات النقابات واجلامعات واالنتخابات 
البلدية املقبلة، على أن ميه����د ذلك لالنتخابات 

النيابية ايضا«.

14 فبراير

على صعيد آخر، رأى خوري أن »إحياء ذكرى 
الرابع عشر من فبراير هذا العام لن يكون كاالعوام 
الس����ابقة، ألن االصطفافات السياس����ية تغيرت 
وسيكون للرابع عش����ر من شباط نكهة خاصة 
هذا العام«، موضحا أنه »وبعيدا عن التجاذبات 
السياسية التي سادت في االعوام املاضية، فإن 
الرئيس رفيق احلري����ري ميثل رمزا وطنيا في 
املنطقة وبالتالي جميع التيارات السياسية ليست 
بعيدة عن احياء الذكرى مع الرئيس سعد احلريري، 

اللهم إذا لم يذبذب أحد على الذكرى نفسها«.
من جهة اخرى وفي اطار جوالته الدولية التي 
بدأها منذ انتخابه رئيسا للحكومة لتعزيز مكانة 
لبنان في اخلارج، التقى رئيس مجلس الوزراء 
س����عد احلريري امس، الرئيس التركي عبداهلل 
غول ورئيس ال����وزراء رجب طيب أردوغان في 
إطار زيارة رسمية تستمر ثالثة أيام بدأها اول 
من امس على رأس وف����د حكومي يضم ثمانية 
وزراء. الرئيس احلريري وإثر وصوله الى انقرة 
اس����تقبل في مقر إقامته وزير اخلارجية التركي 
أحم����د داود اوغلو الذي قال بعد اللقاء إن زيارة 
احلريري ستكون نقطة حتول تاريخية في العالقات 
الثنائية بني البلدين، مؤكدا ان استقرار لبنان مهم 
جدا بالنسبة لتركيا ألن ذلك يعني االستقرار في 

منطقة الشرق األوسط.
وتخلل احملادثات اللبنانية � التركية توقيع 
اتفاقات في مجال األمن والنقل البحري والزراعة 
وإلغاء تأشيرات الدخول كما أجرى احلريري لقاءات 
مع مستثمرين ورجال أعمال أتراك حلضهم على 

االستثمار في لبنان.

واستقراره وطمأنينيته حتصن الوحدة الوطنية 
وحتصن دفاعه، وأعتقد ان االيام اآلتية دليل على 
ذلك. وس����ئل جنبالط عما اذا كان هذا اللقاء قد 
اسفر عن تأسيس قواعد عمل بني احلزب التقدمي 
االشتراكي والتيار الوطني احلر، فقال: تشكلت 
جلان للمتابعة مع الوزير اكرم شهيب بالنسبة 
للمصاحلات وحتسني العودة، كما شكلت جلنة 
اخرى من د.ناصيف قزي وناصر زيدان الستكمال 

النواقص االدارية املرتبطة بالعودة.

خرجنا من الخنادق

وعن م����دى تأثير هذا اللق����اء على حتالفاته 
الس����ابقة، قال جنبالط: لقد خرجنا من اخلنادق 
السابقة مبجرد دخولنا حكومة الوفاق الوطني، 
وس����ندرس كل بند وآخر، اما املواضيع الكبرى 

فمرجعها طاولة احلوار.

قبل اليوم في هيئة احلوار الوطني التي شكلها 
الرئيس بري ثم الحقا في الهيئة التي شكلت بعد 
اتفاق الدوحة، ونتابع الي����وم في الرابية حيث 
تصارحنا في كل املواضيع، هناك مواضيع اجرائية 
ف����ي عهدة مجلس الوزراء الذي نتج عن حكومة 
وفاق وطني، وهناك االمور الكبرى التي ستناقش 
في هيئة احلوار، وهذه كلماتي اليوم عند العماد 
ميشال عون. بدوره، اعلن العماد عون عن ترحيبه 
بالنائب وليد جنبالط واعضاء كتلته النيابية، 
وقد تعددت املواضيع باملصارحة، تهيئة ملرحلة 
جديدة حتى تكمل عودة املهجرين الى اجلبل مع 
التناغم في املواضيع السياسية الكبرى والوطنية 
في املجلس، وطبعا العودة وحدها ال تكفي، اجلبل 
بحاجة الى امناء كي يبقى س����كانه فيه، ويبقى 
االساس عودة الطمأنينة والهدوء على مستوى 
اجلبل، الذي يشكل قلب لبنان بساحله وسهله 

بيروت ـ عمر حبنجر
زار الرئيس ميشال سليمان منطقة اجلنوب 
امس في جولة تفقدية على مواقع اجليش اللبناني 

والقوات الدولية العاملة هناك.
ورافق قائد اجلي���ش العماد جان قهوجي 
الرئيس سليمان في هذه اجلولة، وقد استهل 
اجلولة من القطاع الشرقي، حيث مقر الكتيبة 
االسبانية في بلدة مرجعيون التي وصلها عند 
الساعة 12 ظهرا، وكان في استقباله نائب القائد 
العام لليونيفيل ومدير الش���ؤون السياسية 
لديها ميلوس شتروغر وقائد الكتيبة االسبانية 

وضباط من اجليش.
وأدت ثلة من اجلنود االسبان التحية للرئيس 
على ايقاع النشيد الوطني اللبناني ونشيد االمم 
املتحدة، ووضع الرئيس اكليال من الزهور على 
النص����ب التذكاري للكتيبة االس����بانية، ثم عقد 
اجتماع����ا مع قيادة اليونيفيل قبل ان ينتقل الى 
بلدة كفر دونني في القطاع االوس����ط، حيث مقر 
قيادة اللواء احلادي عشر في اجليش اللبناني، 
ومس����تهال بوضع اكليل من الزهور على نصب 
شهداء اجليش وحتادث مع قادة اللواء، ثم انتقل 
بواس����طة املروحية الى محطته الثالثة في بنت 
جبي����ل وزار بلدة تبنني وتفق����د مراكز اجليش 
والدوليني هناك. في ه����ذا الوقت، راح الطيران 
االسرائيلي يحلق فوق مزارع شبعا وتالل كفر 
شوبا في القطاع الشرقي، وقد تصدت له النيران 

االرضية للجيش اللبناني.
إلى ذلك توقف قطار املصاحلات اجلنبالطية 
الذي قط����ع محطات ع����دة كان آخرها مصاحلة 
الش����ويفات امس على محطة الرابية، حيث كان 
اللقاء الثاني بني جنبالط والعماد ميش����ال عون 
بحضور نواب ووزراء الفريقني، الى جانب ممثل 
لرئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان الراعي 

االساسي لهذه املصاحلة.
وفيما يقول جنبالط ان هذه احملطة هي االخيرة 
لينف����ي ضمنا ما تردد عن زي����ارة مطلوبة منه 
الى الرئيس السابق اميل حلود ولبعض اركان 
عهده في اطار التمهيد لزيارة دمشق، لكن صفارة 
االنطالق الى العاصمة الس����ورية لم تطلق بعد. 
ولن تطلق هذه الصفارة قبل ان تؤاتيها الظروف، 
او حتقق الش����روط، بحس���ب مص��ادر سورية 
قالت ل����� »األنباء« ان جنبالط طل����ب لقاء اميل 
حلود اال ان هذا االخير اش����ترط اصطحاب اكرم 
شهيب ومروان حمادة واالعتذار عن االساءة التي 
وجهها للحود والرئيس الس����وري بشار االسد، 
اال ان املصادر رجحت ان يقوم الرئيس السوري 
باستقبال جنبالط اخيرا وان تكون الزيارة مبعية 
املير طالل ارسالن وأكدت املصادر أنه ال مالمح 

واضحة بعد ملوعد الزيارة.
وبعد لقاء الرابية، صرح جنبالط لالعالميني 
بالقول ان هذا اللقاء هو للمصارحة ال للمصاحلة، 
ألنه سبق ان التقينا مع التيار الوطني احلر في 
مناس����بات عدة وتفاهمنا، وكان اللقاء االساسي 
عام 2001 عندما توج البطريرك نصراهلل صفير 
مصافحة اجلب����ل، فيما كان التيار الوطني احلر 
يواج����ه االضطهاد في منطق����ة العدلية، والحقا 
جرت ظروف انتخابية وسياسية باعدت بيننا، 
ولم نستطع ان نلتقي في حينه، واخيرا التقينا، 

مصــادر لـ »األنباء«: رئيس اللقاء الديموقراطي طلب لقاء لحود واألخير اشترط اصطحاب أكرم شهيب ومروان حمادة واالعتذار عن اإلساءة إليه

صوفر ـ الجاهلية ـ الشويفات ـ الرابية 

طريق جنبالط إلى دمشق.. طويلة ومتعرجة
بي����روت: ط����وت »مصاحلة الش����ويفات« أم����س االول ما 
تبق����ى من صفحة 7 مايو، املصاحل����ة كانت بني الطائفتني 
الشيعية والدرزية أكثر مما كانت مصاحلة بني حزب اهلل واحلزب 
االش����تراكي ولكنها مع ذلك ال تنفصل عن مسار سياسي قرره 
الزعيم الدرزي وليد جنبالط على مرحلتني: أحداث 7 مايو 2008 
وما كشفته من واقع درزي محاصر ومستفرد يقف وجها لوجه 
أمام واقع شيعي متحفز، وانتهاء عهد الرئيس بوش ومعه احلقبة 
االميركية الهجومية في املنطقة، وهذا املسار بدأه جنبالط مع 
حزب اهلل ليصل في نهاية املطاف الى دمشق بعد توقفه في محطات عدة: 
صوفر حيث صالح قيادة احلزب القومي السوري، اجلاهلية حيث اعترف 
باالس����تاذ وئام، الش����ويفات حيث حصلت آخر املصاحلات مع حزب اهلل، 
وامس في الرابية حيث صالح جنبالط العماد ميشال عون وادخله شريكا 
في »اجلبل اجلنوبي« )الدرزي املس����يحي( انسجاما مع مقتضيات املرحلة 
اجلديدة وكنتيجة مباشرة للتحول السياس����ي والواقع اجلديد الذي نقل 
جنبالط من ضفة 14 آذار الى الضفة املقابلة والذي استوجب تغيير احلليف 
املس����يحي في اجلبل واحالل التيار الوطني احل����ر محل القوات اللبنانية، 
واجتم����اع الرابية امس فتح صفحة جديدة ب����ني جنبالط وعون متجاوزا 
مرحلة حافل����ة باملواجهات على امتداد عقدين من الزمن، ولكنه في الواقع 
يشكل امتدادا وتكملة للقاءين: األول حدث منذ سنوات في املختارة عندما 
أطل����ق البطريرك مار نصراهلل بطرس صفير املصاحلة الدرزية املارونية، 
والثاني حدث منذ أسابيع عندما رعى الرئيس ميشال سليمان لقاء املصاحلة 
بني عون وجنبالط، لينطلقا سريعا في ترتيب العالقة السياسية اجلديدة 
التي يش����كل اجلبل أرضها املش����تركة، وتتمحور حول عنوانني: استكمال 
عودة املهجرين واجناز ما تبقى من مصاحلات، وتفعيل الوجود املسيحي 

في ادارات الدولة، وكوجود سياسي، وعبر مشاريع تنموية وخدماتية.
الوزير أكرم شهيب هو املكلف مبلف العالقة مع حزب اهلل »وفيق صفا« 
وم����ع التيار الوطني »آالن عون«، فيما الوزي����ر وائل أبوفاعور يتولى أمر 
التنسيق والعالقة مع الرئيس ميشال سليمان، فيما عهدت الى الوزير غازي 
العريضي مهمة العالقة مع دمشق واعادة وصل ما انقطع منها، وقد باشر 
العريضي هذه املهمة الصعبة وغير املستحيلة لوضع اطار زيارة جنبالط 
وترتيباتها السياس����ية و»التنظيمية«، هذه الزيارة التي مازال لغط كبير 

يدور حولها وغموض كثيف يحيط بها.
من الواضح ان القيادة السورية وضعت دفتر شروط ورسمت خارطة 
فريق »متعرجة« توصل جنبالط الى دمشق، ومن الواضح أيضا ان جنبالط 
قرر الوصول الى دمشق مهما كلف األمر من تضحيات واعتذارات »شاقة« 
سيكون آخرها اعتذار علني من سورية رئيسا وشعبا، ولكن طرأ في اآلونة 
األخيرة ما يش����ير الى تأفف جنبالط وتذمره من اشارات سياسية توحي 
بتوسيع الئحة الشروط واالعتذارات لتشمل الرئيس اميل حلود والضباط 
األربعة الذين ميثلهم اللواء جميل السيد، وهو ليس في هذا الوارد، ولذلك 
أكد ان زيارته الى الرابية س����تكون آخ����ر الزيارات احمللية قبل زيارته الى 
دمش����ق، ومبوازاة ذلك بدأت تصل الى جنب����الط مالحظات وانتقادات من 
قيادات في حزبه ومش����ايخ في طائفته بشأن طريقته السياسية في ادارة 

الوضع وتنفيذ خياراته اجلديدة.
واذا كان جنبالط أثبت من خالل انعطافته احلادة انه مازال مسيطرا على 
الطائف����ة الدرزية وانها مازالت »مطواعة« بني يديه، فإن ذلك ال يلغي واقع 
ان جنبالط يواج����ه انتقادات ال تصل الى حالة اعتراضية وحالة متلمل ال 
تصل الى »مترد«، وهو مدرك ان خياره اجلديد »غير شعبي« وان الشارع 
الدرزي تقبل حتوله على مضض ومن خلفية انه حلماية اجلبل وملصلحة 

الطائفة، ولكنه يرفض مزيدا من »االذالل السياسي واألداء املهني«.

خالفات داخل جبهة العمل اإلسالمي 
وحزب اهلل يدخل على خط الوساطة

بيروت ـ محمد حرفوش
تعاني جبهة العمل االسالمي حالة من االرباك 
والبلبلة، وسط خالفات داخلية كانت قد تفاقمت 
في اعقاب وفاة مؤسسها فتحي يكن، وتركزت 
على مسائل تتصل بكيفية تعاطيها مع املستجدات 
السياسية الداخلية في لبنان، اضافة الى الشكل 
التنظيمي الدارة عمل اجلبهة في املرحلة املقبلة، 
حيث مت اعتماد منذ غياب يكن اسلوب القيادة 
اجلماعية، ما يعكس صراعا داخليا على رئاسة 
اجلبهة التي تأسست في اغسطس 2006، وهي 
تضم، حركة التوحيد االسالمي بقيادة الشيخ 
بالل ش���عبان، مجلس القيادة برئاسة هاشم 
منقارة، لقاء اجلمعيات والشخصيات االسالمية 
برئاسة الش���يخ عبدالناصر جبري، مجموعة 
قوات الفجر املنش���قة عن اجلماعة االسالمية 
برئاس���ة عبداهلل الترياقي، اضافة الى العديد 
من املشايخ والشخصيات االسالمية في مختلف 

املناطق.
وق���د اهتزت االوضاع داخ���ل اجلبهة، حني 
اقامت احتفالني في عكار، االحتفال الرس���مي 

من تنظيم رئيس مكتب عكار ماهر عبدالرزاق، 
واحتفال م��واز اقامه الشيخ هاشم منقارة في 
برقايل )عك���ار ايضا( حضره الشيخ عبدالناصر 
جب���ري، وهذا ما يؤشر الى اخلالفات املكبوتة 
بني اطراف وشخصيات اجلبهة، وتردد ان بعض 
قيادييها يتهم آخرين مبحاولة استغالل اخلالفات 
الداخلية للوصول الى تكريس���ه او تس���ميته 

رئيسا.
واشارت املعلومات الى جتاذبات تتركز ايضا 
على ملف اجلبهة املالي، حيث يسعى كل طرف 
ال���ى زيادة موازنته اخلاصة من اموال اجلبهة 
العامة، وعلى ملكية جريدة »الثبات« الناطقة 

باسمها.
وحتدثت املعلوم���ات عن دخول حزب اهلل 
وجهات اقليمية على خط استيعاب تلك اخلالفات 
ملنع انزالقها الى حدود االنش���قاق، وذلك عبر 
التمني بابقاء القيادة اجلماعية لتسيير اوضاع 
اجلبه���ة حاليا، وتأجي���ل البحث في موضوع 
رئاس���تها، بانتظار التوافق على آلية وتصور 

موحد حيال هذا املوضوع.
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أخبار وأسرار كشف مصدر  متابعة بعيدة عن األضواء: 
قريب من الرئيس سعد احلريري ان 
االتصاالت في شأن إزالة أسماء األشخاص 
التي وضعت على احلدود اللبنانية � 
السورية )من اجلانب السوري( على 
مدى الس���نوات املاضية )في مرحلة 
املواجهة السياسية مع اجلانب السوري( 
قيد املتابعة مع اجلانب السوري بعيدا 

عن األضواء.
معركة شرسة:  غرفة جتارة صيدا تتجه 
الى معركة قاسية بني حركة »أمل« و»تيار 
املس��تقبل« بعد ان حتول عدد كبير من 
رجال األعمال والتجار وممثلي املزارعني 
الذين كانوا وعدوا بالوقوف على احلياد 
لتجنيب صيدا معرك��ة ذات بعد مذهبي 
عادوا وأكدوا وقوفهم مع أي الئحة يشكلها 
تيار املستقبل، حتى ال يصل مرشح أمل 
)ش��يعي( إلى رئاس��ة غرفة مدينة سنية 
في اجلنوب باالتفاق مع النائب الس��ابق 
أسامة سعد ورئيس البلدية عبدالرحمن 

البزري.
مشـاركة سـورية بالتحقيقـات: أك���دت 
مص���ادر قضائي���ة ان املس���ؤولني 

األمنيني والقضائيني 
اللبنانيني، س���هلوا 
لنظرائهم السوريني، 

التي  التحقيقات  مهمة املش���اركة في 
أجريت في حادثة إط���الق النار على 
األوتوبيس السوري في بلدة دير عمار 
الشمالية، والتي أدت الى سقوط قتيل 
من ركاب األوتوبي���س الذي كان يقل 
العمال السوريني اآلتني  مجموعة من 

إلى لبنان للعمل فيه.
وأش���ارت املصادر الى ان األجهزة 
اللبناني���ة تلقت فور وقوع اجلرمية، 
اتصاالت من مسؤولني أمنيني سوريني 
ملواكبة التحقيقات اجلارية في اجلرمية 
التي وقعت بعد 24 س���اعة من انتهاء 
الزيارة التي قام بها رئيس احلكومة 
سعد احلريري للرئيس السوري بشار 
االسد في دمش���ق، وسط مخاوف من 
دخول املتضررين من الزيارة على خط 
نتائجها من خالل افتعال أحداث أمنية 

من النوع الذي حصل في دير عمار.
وقد حضرت ال���ى مكان اجلرمية، 
ثم الى مكان التحقيقات، مفرزة أمنية 

س���ورية  وقضائية 
رافقت التحقيق الذي 
أجراه اجلانب اللبناني 
املتوافرة عن  وتبادل���ت املعلوم���ات 
احلادث وصوال الى اكتشاف األجهزة 
األمنية اللبناني���ة هوية مطلق النار 
واعتقال���ه واعترافه بأن���ه أقدم على 
جرميته العتبارات شخصية، السيما 
انه كان يستهدف سائق الباص وليس 
الركاب لوجود خالفات سابقة معه على 
عمليات جتارية بعضها يدخل ضمن 

املمنوعات.
ووفقا للمعلوم���ات املتوافرة لدى 
املصدر القضائي اللبناني، فإن التعاون 
امليداني بني اجلانبني اللبناني والسوري 
في ح���دث أمني يقع داخ���ل األراضي 
اللبناني���ة، حصل للم���رة األولى منذ 

العام 2005.
عالقة أرسالن باملعارضة: يرفض أرسالن 
حتميل حزب اهلل أو سورية نتائج »تهميشه« 
في التمثيل، ال بل ينتفض ويقول: »ثمة 
خطان أحمران، الس��يد حسن نصراهلل 
والرئيس بشار األسد، ومعهما ال أتعامل 

من املنطلق السياسي«.
من جهة أخرى، يشير ارسالن إلى أن 
عالقته مع الرئيس بري ممتازة، وكذلك 
م��ع العماد ميش��ال ع��ون. وعن وجود 
مشكلة مع األخير تتجسد بعدم حضور 
املير اجتماعات تكتل التغيير واإلصالح، 
يشدد على أنه انتدب النائب فادي األعور 
ممثال له ف��ي اجتماعات التكتل، مضيفا 
أن ثمة اجتماعات خماس��ية تعقد دوريا 
م��ع العماد ميش��ال ع��ون، وهي تضم، 
إضافة إلى املير، كال من النائب س��ليمان 
فرجنية، ممث��ل عن الطاش��ناق، وإيلي 
س��كاف. أما عن العالقة بالوزير السابق 
وئ��ام وهاب وتي��ار التوحي��د اللبناني، 

فيقول: »ال جواب«.
اجتمـاع لكـوادر املسـتقبل: ثمة من  

يتحدث عن اإلعداد الجتماع موسع 
للكوادر في تيار املستقبل، وقد يكون 
االتفاق على عقد مؤمتر لكوادر التيار 
بغية توضيح ما حصل خالل األشهر 
القليل���ة املاضية، وحتديد املس���ار 
السياسي اجلديد وتوحيد اخلطاب 

السياسي واإلعالمي.

بري في بيت مري زائرًا صاحب »النهار«:
لبنان من دون غسان تويني مختلف

بيروت: قام رئيس مجلس النواب بزيارة
للنائب الس��ابق غس��ان تويني، صاحب 
»النه��ار« في منزله ببل��دة بيت مري، »حيث 
يس��تمد املعل��م أريج قلم��ه«. وحتدث بري 
عن عش��ق تويني لهذا الوط��ن املرفوع على 
صليب الع��ذاب والقهر والذي لم يبخل عليه 
من ينب��وع قلمه االخضر ليكون ديك النهار 
احد معالم لبن��ان، حيث وقف وواجه ونزف 
على مس��رح االستشهاد والتضحيات. دخل 
بري املنزل املسكون بالكلمة واالميان والذي 
تزدان جدران��ه بااليقونات وص��ور جبران 
ونايلة ومكرم وكل االحفاد، وجلس الى جنبه 
حيث اس��ترعته علبة س��جائر طامل��ا رافقته 
ط��وال 60 عاما، لكنه ابتع��د عنها في اآلونة 
االخي��رة نزوال عن��د نصائح االطب��اء، وقد 
عابث��ه الرئيس بري قائال: من��ذ متى ادعوك 

لطالق هذه السيجارة؟ 
الس��يدة شاديا، عقيلة االس��تاذ التويني 

جلس��ت الى يس��ار زوجها، وكان��ت تبلغت 
ني��ة الرئي��س بري احلض��ور، قب��ل نحو 
س��اعة، وعندما اخبرت زوجه��ا رد بالقول: 
أهال وس��هال بهذا النوع النادر من االصدقاء 

االوفياء بهذا الزمن. 
بري دعا تويني الى االلتزام بإرش��ادات 
االطباء والسيدة شاديا، التي قالت انها سمعت 
من غس��ان نيته التوجه الى عني التينة، عند 
اعتراضه أو انزعاجه م��ن بعض الطروحات 
السياس��ية كونه يجد في سياس��اتك العالج 
الش��افي للكثير من االمراض السياسية في 

هذا الوطن.
ورد بري قائال: أوال أطال اهلل في عمرك، 
ان لبن��ان من دون غس��ان تويني هو لبنان 
آخر ومختلف، يكفيك ان صحيفتك حضنت 
نخبة من االجيال وأطلقتها، وسواء اتفقنا مع 
سياستها أو اختلفنا، فإننا ال نستطيع إال أن 

نحترمها وستبقى زادنا الدائم كل صباح.

)محمود الطويل( النائب السابق غسان تويني مستقبال الرئيس نبيه بري في بيت مري أمس  


