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الحكومة تقر «البلدية» في موعدها و«التعيينات» تحسم في االجتماع المقبل
المناخات اإلقليمية المالئمة انسحبت انسجامًا داخليًا يوفر للبنان استراحة طويلة

باالنتخابات النيابية، مع امكانية 
تعديل قانونها احلالي، اذا سمحت 

املهل القانونية زمنيا بذلك.
الــــوزراء، اتخذ  وكان مجلس 
قرارين أساســــيني فــــي اجتماعه 
القصــــر اجلمهوري  فــــي  الليلي 
الرئيس ميشال سليمان  برئاسة 
وحضور الرئيس سعد احلريري 
الدفاع  والوزراء، باستثناء وزير 
املر املوجــــود في باريس  الياس 
لظروف عائلية صحية طارئة، قرار 
بأن يحســــم املجلس في جلسته 
املقبلة آلية التعيينات االدارية في 
ضوء االستشــــارات التي أجراها 
وزير التنمية االدارية محمد فنيش، 
والقــــرار الثاني، اتفــــاق الوزراء 
على اجراء االنتخابات البلدية في 

موعدها في الربيع املقبل.
إلغاء الطائفية السياسية

وحول ردود الفعل على طرح 
بري تشكيل هيئة الغاء الطائفية 
السياسية، اعتبرت مصادر التيار 
الوطني احلر في طرح رئيس مجلس 
النواب تشكيل الهيئة املكلفة بدرس 
الطائفية السياسية، رغبة  الغاء 
في اثبات طائفية املجتمع اللبناني 
ودستورية طرحه تشكيل هيئة 
تبحث في الغاء الطائفية السياسية، 

فانطلق من وثيقة اتفاق الطائف 
التي تنص في املادة ٩٥ على اتخاذ 
الغاء  االجراءات املالئمة لتحقيق 

الطائفية وفق خطة مرحلية.
الرئيس بري  ان  وأضافـــت 
وفي معرض شرحه لآللية التي 
ســـيعتمدها اضـــاع البوصلة، 
الوطني احلر،  التيار  بحســـب 
فكانت النتيجة ان الهيئة احلوارية 
التي ستبحث في الغاء الطائفية 
السياسية ستشكل مناصفة بني 
الطوائف وستبحث بحسب بري 
في مواضيع ال تســـهم في الغاء 
الطائفية من النفـــوس، اذ قال 
ان هذه الهيئة سيرأسها رئيس 
اجلمهورية، مبشـــاركة رئيس 
املجلس النيابي ورئيس مجلس 
الى شخصيات  الوزراء، اضافة 
سياسية وفكرية مع االشارة الى 
ان ما ستتوصل اليه الهيئة لن 

يكون تقديريا.
النائب ســـامي اجلميل قال 
ان الطائفية السياســـة حتمي 
التعددية في لبنان، والغاؤها 
يقابلـــه اعتمـــاد الفيدراليـــة، 
مستغربا كيف ان اقوى جهتني 
تطالبان بالغاء الطائفية وهما 
حزب اهللا وحركة أمل، ينتميان 
الى طائفة واحدة وينطلقان من 

خلفيات طائفية.
قمة روحية تدعم اإللغاء

بــــدوره طالب نائــــب رئيس 
املجلس االسالمي الشيعي االعلى 
الشيخ عبداالمير قبالن بعقد قمة 
روحية اسلـ  مسيحية لدعم مشروع 
إلغاء الطائفية السياسية واخراجه 

من الظلمة ليبصر النور.
واقترح فــــي تصريح له على 
رؤســــاء الطوائف الدينية دراسة 
مشروع إلغاء الطائفية السياسية 
السياســــية  وان يدعموا احلركة 

املنظمة إللغائها.
طالبا من البطريرك املاروني مار 
نصر اهللا بطرس صفير توجيه 
الى رؤساء الطوائف حتى  دعوة 
الطائفية  إلغاء  يتبنوا مشــــروع 
السياســــية، وقال: اننا ســــنكون 
دائمــــا بخدمــــة لبنان وشــــعبه، 
فالكفاءات املوجودة عند الشعب 
اللبناني يجب ان نعمل للمحافظة 
عليها ونعمل ليكون لبنان وطن 
الوحدة والنموذج والعيش املشترك 
والشــــراكة والتوافق، وعلينا ان 
نعمل من اجل االنســــان اللبناني 
بقطع النظر عــــن مذهبه ودينه، 
فالدين امر يخص االنسان وحده 
وهو ينير الطريق ويبصر االنسان 

ويهدي الضال ويبعد املساوئ عنه 
لذلك ندعو الى االسراع لعقد هذه 
القمة الروحية بدعوة من البطريرك 
صفير فــــي اي مكان يريده، حتى 
نزيل العثرات والعراقيل التي تعيق 
مشروع تشــــكيل الهيئة الوطنية 
إللغاء الطائفية السياسية والسيما 
انــــه مت تأجيــــل املشــــروع مرارا 

ووضعت العراقيل في طريقه.
واضاف: ان الوقت حان لنغير 
حالنا الى االفضل واالحسن فنسهل 
الطريق إللغاء الطائفية السياسية 
ونشرع القوانني ملصلحة االنسان 
اللبناني الن في تشريعها انعكاسا 
ايجابيا ملصلحة الناس في تعلم 
التربيــــة والثقافة والتزام النظام 
والتنظيــــم، ونحن نريــــد لبنان 
وطــــن الثقافة والعلــــم واملعرفة 
وال نريد لبنان الفوضى واجلهل 
والقتل، ونريد لبنان وطن املساواة 
واألمن واالستقرار ال لبنان الظلم 

واالضطهاد.
اإللغاء من النفوس قبل النصوص

لكن البطريرك املاروني نصراهللا 
صفير اكد امس امام زواره انه على 
كالمه السابق، وهو انه يرى إلغاء 
النفوس  السياسية من  الطائفية 

قبل النصوص.

 بيروت ـ عمر حبنجر
ـ  الســــورية  القمــــة  عــــززت 
الســــعودية في الريــــاض املناخ 
االســــتقراري في لبنــــان، حيث 
توقعت مصادر سياسية لبنانية 
لـ «األنباء» ان يكــــون لبنان في 
استراحة طويلة، عززتها االجواء 

االقليمية السائدة.
بيد ان هــــذا االرتياح الداخلي 
لم يحجــــب بعــــض االختالفات، 
أكان حول موضوع تشكيل الهيئة 
املعنية بإلغاء الطائفية السياسية، 
الــــذي تصدر املؤمتــــر الصحافي 
لرئيس مجلــــس النواب اللبناني 
التعيينات  أو حــــول  نبيه بري، 
االدارية واالمنية، التي كانت محور 
التداول في مجلس الوزراء امس 
والذي اعطى نفسه مهلة اسبوع 
قبل التفــــرغ عمليا، إلنضاج آلية 
هذه التعيينات ووضعها برســــم 

التنفيذ.
واجلديد في املشهد السياسي 
البلدية  الداخلــــي، االنتخابــــات 
واالختيارية التي حســــم مجلس 
الوزراء قراره بشــــأن اجرائها في 
موعدها في مايو املقبل، وكلف وزير 
الداخلية والبلديــــات زياد بارود 
عــــرض اقتراحاته عــــن املطلوب 
إلجنازهــــا في يوم واحد، اســــوة 

مصدر ديبلوماسي لـ «األنباء»: األمم المتحدة 
جددت موازنة الـ ١٥٥٩ دون تصويت

مصدر لـ «األنباء»: الحريري يطلع اليوم كوادر 
المستقبل على المتغيرات في نظرة التيار لألوضاع

بيروت: علــــق مصدر ديبلوماســــي في بيروت 
لـ «األنباء» علــــى حديث رئيس مجلس النواب 
اللبناني املتجدد حول زوال ضرورة القرار الدولي رقم 
١٥٥٩ الصادر عام ٢٠٠٤، بالقول ان اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة وافقت في النصف الثاني من ديسمبر 
املاضي على ميزانيات البعثات السياسية اخلاصة 
كما أقرتها اللجنة اخلامسة في األمم املتحدة وبينها 
ميزانية مكتب املبعوث اخلاص لألمني العام تيري 
رود الرسن، املعني بتنفيذ القرار ١٥٥٩ للسنتني ٢٠١٠ 
و٢٠١١. وأضاف املصدر، ان هذه املوافقة متت من دون 
تصويت، اي باالجماع املطلق، وبالتالي سبق السيف 
العذل بالنسبة ألي اعتراض او حتفظ على دميومة 
هذا القرار واستمرارية مهمة الرسن املرتبطة بتنفيذه. 
وكان الرئيس بري تابع حملته، التي تعكس وجهة 
نظر املعارضة (السابقة) من هذا القرار الذي يصفه 
رئيس اللقاء النيابــــي الدميوقراطي اللبناني وليد 
جنبالط بـ «املشؤوم»، وقال في مؤمتره الصحافي 
امس االول االربعاء انه بات لزوم ما ال يلزم. واستشهد 
بري بقول مساعد وزيرة اخلارجية االميركية جيفري 
فيلتمان يوم كان سفيرا في لبنان ان القرار ١٥٥٩ قد 
طبق، وقال في تصريح له ان الرئيس بري أقنعني بأال 
ضرورة لهذا القرار بعدما نفذت كل بنوده. وأضاف 
بري مســــتدركا: اال انهم كانوا يعتقدون بأن سالح 
املقاومة هو سالح غير شرعي، واآلن هم يريدونه سيفا 

مصلتا فوق رأسنا ورأس سورية. وردا على سؤال 
حول ما اذا كان التمسك بهذا القرار هو للضغط على 
سالح حزب اهللا قال: انا مع املقاومة، حتى اذا بقي 
مقاومان فسأكون انا واحدا منهما. وأوضح املصدر 
الديبلوماســــي لـ «األنباء» ان مندوب ســــورية في 
اجتماع اللجنة اخلامسة، املختصة بامليزانيات املالية 
ملبعوثي األمني العام، أبدى حتفظه على تخصيص 
موازنة مالية للمبعوث اخلاص الرسن، رغم انه كان 
سحب اقتراحا بحذف الفقرة التي تدعو االخير الى 
دعم عملية حل جميع امليليشــــيات اللبنانية وغير 
اللبنانيــــة العاملة في لبنان، مع االلتزام بالقرارات 
الســــابقة ملؤمتر احلوار الوطني «املتعلقة بالسالح 
الفلسطيني داخل املخيمات وخارجها»، لكن موازنة 
القرار أقرت مع موازنات املهمات األخرى دون حاجة 
الى تصويت، كما سبق القول. اشارة الى ان املوازنة 
السنوية املقررة ملكتب الرسن، من اجل متابعة تنفيذ 
القرار ١٥٥٩، او ما تبقى منه، بلغت ٦٩٥٠٠٠ دوالر. 
اما عن موقف لبنان الرســــمي، فقد اتسم باملوافقة 
على جتديد مهمة الرسن والقرار مع املطالبة بالوقف 
الكامل للخروقات االســــرائيلية للسيادة اللبنانية، 
وباالنســــحاب االســــرائيلي من اجلزء الشمالي من 
بلدة الغجر احلدودية، ومن مزارع شبعا وتالل كفر 
شوبا، مع التأكيد على ان سالح املقاومة شأن طاولة 

احلوار الوطني.

بيروت: في محاولة للملمة الوضع الذي طرأ داخل 
تيار املستقبل على خلفية زيارة رئيس احلكومة 
سعد احلريري الى دمشق دون سابق حتضير وتهيئة 
للقاعدة الشعبية للتيار، علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعة ان احلريري يجتمع عند السادسة من مساء 
اليوم مع اكثر من ٥٠٠ من كوادر التيار في قريطم 
لوضعهم بأجواء املتغيرات التي طرأت على نظرة 

«املستقبل» لألمور داخليا وخارجيا.
وأكد املصدر ان هذا اللقاء يأتي ايضا بعد ان سّلمت 

اللجنة اخلماســــية املكونة من: سمير دومط، فايز 
مكوك، احمد احلريري، مصطفى علوش، صالح فروخ 
مسودة النظام الداخلي لتيار املستقبل للرئيس سعد 

احلريري حتضيرا ملناقشتها وابداء الرأي فيها.
في هذه األثناء ذكرت مصادر صحافية ان اتصالني 
هاتفيني على األقل أجريا بني الرئيس السوري بشار 
األســــد والرئيس احلريري منذ زيــــارة األخير الى 
دمشق وأولهما بعد مقتل الشاب السوري في حادثة 

دير عمار.

تعليقًا على رفض بري للقرار

معلومات عن اتصاالت بين األسد ورئيس الحكومة اللبنانية

السيد حسن نصراهللا مستقبال الرئيس السابق اميل حلود وجنله اميل بحضور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد وعضو كتلته علي عمار 

(محمود الطويل) رئيس احلكومة سعد احلريري مستقبال النائب سليمان فرجنية في السراي احلكومي أمس  

ردود الفعل على طرح 
بري إللغاء الطائفية

بيروت: التطــــور السياســــي البارز أمس 
األول متثل فــــي املؤمتــــر الصحافي الذي 
عقده الرئيس نبيه بري وأطلق عبره ما اعتبر 
حملة مركزة لتشــــكيل الهيئة الوطنية إللغاء 
الطائفية السياســــية، حيث قدم بري مطالعة 
دفاعية تبريرية لطرحه ضمنها األسباب املوجبة 
لتأليف الهيئة ومحاذير عدم تأليفها، مشــــددا 

على النقاط التالية:
ـ ان تعطيل تأليف الهيئة يؤدي الى اســــتمرار تعطيل 
مواد دســــتورية أخرى يرتبط تطبيقها بتطبيق املادة ٩٥ 
منها: انشاء مجلس الشيوخ، قانون االنتخاب على أساس 
احملافظة، انتخاب املغتربني في اخلارج، قانون الالمركزية 

االدارية.
ـ صيغة الهيئة كافية لتوفير الضمانات للجميع واملشاركة 
فيهــــا مفتوحة للجميع، وميكــــن ألي طائفة أن تنتدب من 

ميثلها إلبداء رأيه ومناقشته.
ـ ال أحد ميكنه ان يفكر بإلغاء الطوائف في لبنان والهيئة 
اذا قامت فســــتعمل متاما كطاولة احلوار، ال تقرر شــــيئا 
دون ارادة أي طــــرف من األطــــراف، فعالم اخلوف والبقاء 

في التخلف؟
ـ مــــا تتوصل اليه الهيئة ال يكون تقريرا أبدا، بل مجرد 
اقتراح، وتأليفها ال ميكن ان يعني ان الطائفية قد ألغيت.

ـ (عن التوقيت) املوضوع ال يطرح للمرة األولى، وسبق 
ان طرح بعد انتخاب بري رئيســــا للمجلس أول مرة عام 

١٩٩٢ ثم في عام ١٩٩٥.
والتوقيت ال عالقة له باستئناف طاولة احلوار وموضوع 

الغاء الطائفية ال عالقة له مبوضوع املقاومة وسالحها.
أما أبرز ردود الفعل على مؤمتر بري فتضمنت:

ـ تأييدا من النائب وليد جنبالط الذي سأل أين اجلرمية 
في دعوة بري الى تشــــكيل مجرد هيئة لدرس سبل الغاء 

الطائفية.
ـ حتفظــــا من العماد عون على تأليف الهيئة قبل اعادة 

النظر في الكثير من النصوص.
ـ رفضا مــــن األمانة العامة لقــــوى ١٤ آذار التي أعلنت 
متســــكها باحترام أولوية بسط شــــرعية الدولة على كل 
أراضيها قبل أي اصالح سياســــي. وفي هــــذا االطار يرى 
مصدر معارض ان موقف األمانة العامة يطرح مســــألتني 

في غاية األهمية راهنا:
األولى تتعلق باخلالف علــــى األولويات املطروحة في 
املرحلة املقبلة، والتي ستأخذ مداها في النقاش السياسي 
الذي يسبق دعوة رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
أعضاء طاولة احلوار الوطني لالجتماع قريبا، وعلى األرجح 
في النصف الثاني من الشهر املقبل، خصوصا بعد أن انضم 
إلى جدول أعمالها بحكم الواقع بند إلغاء الطائفية السياسية 

إلى جانب بند االستراتيجية الدفاعية.
الثانية ترتبط مبدى تبني رئيس احلكومة سعد احلريري 
ملوقف األمانة العامة، التي شارك في اجتماعها النائب عمار 
حوري ممثال تيار املستقبل، خصوصا فيما يتعلق بقضية 
السالح، على اعتبار أن هذه النقطة حتديدا ما تزال عالقة 
عند تيار املستقبل وظهرت التحفظات املرتبكة عليها خالل 

مناقشة البيان الوزاري للحكومة احلالية.
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أخبار وأسرار لبنانية

حتسن العالقة بني احلريري وباسيل: الحظ مراقبون 
حتســــنا ظاهرا في العالقة بني الرئيس ســــعد 
احلريــــري والوزير جبران باســــيل الذي رافق 
رئيس احلكومة في زيارتيه الى الدامنارك (قمة 

كونبهاغن) والى تركيا.
لقاءان بعيدا عن األضواء بني عون واملر: لقاءان بعيدان 
عن األضواء عقدا حتى اآلن بني العماد ميشال عون 
والوزير الياس املر وطرحت فيهما امكانية املصاحلة 
بني عون والنائب ميشال املر اذا وافق املر األب على 

شرط عون بأن يزوره في منزله في الرابية أوال.
جنبـالط والورقة الفلسـطينية:  يقال ان جنبالط 
مببادرته الى لعب الورقة الفلســــطينية وجعل 
القضية الفلسطينية قضية مركزية في خطابه 
السياسي وفي حركته (مؤمتر حقوق الفلسطينيني 
أمس) امنا اســــتجاب لنصائح عدد من أصدقائه 
القدامى املنتمني الى حقبة احلركة الوطنية ومن 
بينهم محســــن ابراهيم. وان جلوء جنبالط الى 
قضية «فلســــطني والعروبــــة» يصب في خدمة 
توجهه السياســــي اجلديد وفي تعبئة فراغ في 
خطابه السياسي املقبل على تغييرات أساسية 
في التعابير واملفــــردات، اضافة الى االبقاء على 
صالت وتواصل مع الشــــارع الســــني في لبنان 

والعالم العربي.
أهمية زيـارة احلريري الى فرنسـا: زيارة الرئيس 
ــا واإلمارات  ــري املقبلة إلى كل من فرنس احلري
ــيط  ــة املتحدة ومصر تأتي في إطار تنش العربي
العالقات اللبنانية مع هذه الدول، ومن املرجح أن 
ــا توقيع اتفاقيات مهمة على  تتخلل زيارة فرنس
الصعيدين االقتصادي والثقافي، وفي هذا اإلطار 
طلب الرئيس احلريري من الوزراء مراجعة االتفاقات 
بني لبنان، وهذه البلدان وإبداء مالحظاتهم عليها 
متهيدا لدرسها واالستفادة منها. ووصف مصدر 
فرنسي رفيع الزيارة املرتقبة للرئيس احلريري 
ــي ٢٠ اجلاري بأنها «مبنزلة تتويج  الى باريس ف
ــنتني من اجلهود إلحالل االستقرار في لبنان  لس
وتطبيع أوضاعه وإخراجه من األزمة املؤسساتية 

التي واجهها».
استبعاد فرنسي حلرب إسرائيلية ضد لبنان:  استبعد 
مصدر ديبلوماسي فرنسي رفيع املستوى إمكان 
حصول ضربة إسرائيلية على لبنان، إذ «ليس 
هناك ما يحمل إسرائيل على مثل هذه اخلطوة، 
وهيئة األركان اإلســــرائيلية أعلنت بنفسها قبل 
بضعة أسابيع أن اجلبهة الشمالية هي اليوم أهدأ 
مما كانت عليه في أي وقت ســــابق، وباريس ال 
ترى أن من مصلحة أي من الطرفني العمل على 

زعزعة االستقرار القائم».
وأضاف أن «أي مغامرة إسرائيلية جديدة في 
لبنان ستكون مكلفة، ليس فقط بالنسبة الى صورة 
إسرائيل، وإمنا أيضا سياسيا وحتى أمنيا، بالنسبة 
الى الدولة اإلسرائيلية، والتحذيرات اإلسرائيلية 
التي وجهت الى احلكومة اللبنانية، وظيفتها برأي 

باريس، لالستهالك الداخلي اإلسرائيلي».

بيروت ـ أحمد منصور
رأى عضو تكتل «لبنان أوال» النائب احمد فتفت 
ان الطائفية السياسية ضرورة للبنان، معتبرا انه 
من دونها ال مستقبل للبنان ألنها تعني املناصفة 
وان الغاء املناصفة يعني الغاء ان يستمر لبنان، 
الفتا الى ان هواجس السابع من مايو مازالت ماثلة 
عند الناس، مؤكدا ان التحالف ما بني الرئيس سعد 
احلريري والنائب وليد جنبالط متني وليس فيه 
اي مشكلة. وقال فتفت في حديث لـ «األنباء»: ان 
موضوع الغاء الطائفية السياسية مناورة وليس 
جديا وذلك لعدة اســـباب، أولها كالم البطريرك 
صفير حول السالح والرد عليه، والسبب الثاني 
كان املوضوع املطروح عندما كنا نناقش البيان 
الوزاري، الســـبب الثالث كان قبل خطاب األمني 
العام حلزب اهللا السيد حسن نصراهللا الذي رأى 
انه اذا كنا ال نريد الغاء الطائفية فلنكن متوافقني 

الى األبد، وهذا يعني فيدرالية الطوائف الى األبد. واضاف ان الطائفية 
السياســـية انقذت لبنان وهي تنقذه اليوم، وهذه الطائفية السياسية 
يوجد فيهـــا عيوب في التطبيق، فنحن مســـؤولون عن هذه العيوب 
وليس الطائفية السياسية هي املسؤولة، لذا من الضروري ان نصلحها 
وان نصلـــح تعاطينا معها، حيث عندما تقدم الطوائف افضل ما لديها 

فعندها ال يعود هناك مشكلة بالطائفية السياسية.
التعيينات والمصالحات

ورأى فتفـــت في موضـــوع التعيينات انه يجـــب اال يتقدم الى 

مجلـــس الوزراء اال ملفات اصحـــاب الكفاءة، وعندها 
يقوم مجلس الوزراء باالختيار وفق املنطق السياسي 
واملناصفة وحصة كل مذهب ووفق التوازنات، مشددا 
على اهمية دور املؤسسات واالدارات ومجلس اخلدمة 

املدنية في هذا اخلصوص.
وفي موضوع املصاحلـــات السيما احلركة السيـــاسية 
للنائـــب وليد جنبـــالط قــــــال فتفت: «ان جنبالط 
هـــو زعيم لبنانـــي كبيـــر وزعيم درزي من الدرجة 
األولـــى، وهو ينطلق مـــن معطيات الوضع الصعب 
للطائفة الدرزية في اجلبـــل، وهو يسعى إلزالة رواسب 
السابع من مايـــو ٢٠٠٨»، لذا نحـــن نعتبر اي مصاحلة 
على الصعيـــد اللبناني ـ اللبنانـــي هي عامل وشيء 
ايجابي ويجـــب ان يكـــون لها اولوية، فوليد جنبالط 
يقـــوم بإعـــادة متوضع انطالقا من احداث الســـابع 
من مايـــو كـــي يتفادى حصـــول ٧ مايو جديد، وفي 
محاولة حلمايـــة مواقع الطائفة الدرزيـــة، كما قالهـــا 

وكـــي ال تكـــون ضحية في اي موقع.
استمرار تحالف قوى ١٤ آذار

وشـــدد فتفت على اهمية وضرورة متاسك قوى ١٤ آذار، مؤكدا 
حتالف تيار املستقبل مع القوات اللبنانية والكتائب والقوى املسيحية 
واالسالمية في ١٤ آذار، نافيا اي تباين او خالفات داخل قوى ١٤ آذار، 
مشيرا الى ان االختالف قد يكون في وجهات نظر معينة في موقع 
معني فهذا شيء طبيعي ألننا لسنا في تنظيم واحد، معتبرا ان قوى 

١٤ آذار واستمرار حتالفها هو قوة لتيار املستقبل.

بيـــروت: زار الرئيس 
الســـابق اميل حلود 
امـــس االول االمني العام 
حلزب اهللا السيد حسن 
نصـــراهللا يرافقه جنله 
الســـابق،  النائب  اميل، 
بحضـــور رئيـــس كتلة 
الوفاء للمقاومة محمد رعد 
وعضو الكتلة علي عمار.

وحســـب بيان وزعه 
احلزب، فإنـــه متت في 
االجتماع مناقشة االوضاع 
واحتمـــاالت  الراهنـــة 
املرحلة املقبلـــة، حيث 
جـــدد نصراهللا شـــكره 
الســـابق على  للرئيس 
مواقفه الوطنية الشجاعة 
القيادية في  ومساهمته 
التحرير ودعمه  معركة 

املطلق للمقاومة.

نصراهللا استقبل لحود وشكره على دعم المقاومة

فتفت لـ «األنباء»: ال مستقبل للبنان دون طائفية سياسية
عضو تكتل «لبنان أوال» أكد أن تحالف الحريري ـ جنبالط متين

احمد فتفت


