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»طحشة« أميركية ومؤتمرات مقاومية وسط انشغال اللبنانيين بـ »طائفيتهم السياسية«
مشعل وجونز تحت سماء لبنان

)محمود الطويل(سليمان لدى لقائه جونز في قصر بعبدا أمس

)محمود الطويل( احلاضرون في ملتقى دعم املقاومة لدى استماعهم أمس إلى السيد نصراهلل

.. ومشعل أيضا                  )أ.ف.پ(

بيروت ـ عمر حبنجر
طغ����ت املعطي����ات االقليمية 
والدولية على احلراك السياس����ي 
الهامش احمللي  في لبنان، رغ����م 
الواس����ع الذي م����ازال يحتفظ به 
طرح رئيس مجلس النواب نبيه 
بري تشكيل الهيئة املكلفة بدراسة 

الغاء الطائفية السياسية.
فقد احتضن����ت بيروت امس 
امللتق����ى العرب����ي والدولي لدعم 
ف����ي لبنان وفلس����طني  املقاومة 
والعراق، وكان����ت كلمة االفتتاح 
لالمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل الذي تطرق الى االوضاع 
احمللية مع التركيز على مواجهة 
التهديدات االس����رائيلية املغطاة 
اميركيا، وتزامن املؤمتر الذي حتدث 
فيه ايضا رئيس املكتب السياسي 
حلماس خالد مش����عل، مع وجود 
القومي االميركي  مستشار األمن 
اجلنرال جيمس جونز، اآلتي في 
اطار جول����ة اقليمية مرتبطة مبا 
يوصف بتجفيف بؤر االرهاب في 
املنطقة. ويشهد لبنان منذ اسبوع 
حركة اميركية كثيفة في اجتاهه، 
فبعد زيارة وفد الكونغرس برئاسة 
السيناتور جون ماكني، ووصول 
الذي جال على  املستشار جونز، 
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان 
ورئيس مجلس النواب نبيه بري 
ورئيس احلكومة سعد احلريري، 
وسيستكمل لقاءاته اليوم، ينتظر 
وصول املبعوث الرئاسي االميركي 
اللبناني األصل جورج ميتشل بعد 
غد، ضمن جولة للتش����اور حول 
اميركية جدي����دة الحياء  اف����كار 
مفاوضات السالم على املسارين 
الفلس����طيني والس����وري. وفي 
املعلومات ان مهمة كل من املسؤولني 

الطائفية السياسية عبر القول 
ان هذا االمر يتطلب تهيئة للمناخ 
واالرضية على املستوى الوطني، 
واقتن����اص اللحظة املناس����بة 
للطرح، مع ع����دم رغبة التيار 
في انتقاد طرح بري خصوصا 
ان احلري����ري يجري اتصاالته 
القناع بري بسحب طرحه من 

التداول، دون التعرض له.

بري: نحن مستمرون في طرحنا

في هذا الوقت دعا بري الى 
االستفادة من االجواء التوافقية 
وتعزيز الوفاق الوطني، وقال 
امس انه من هذا املنطلق تقدم 
بطرح الغاء الطائفية السياسية، 
ومن موقع االلتزام بالدستور.

بري وعبر معاونه السياسي 
علي حس����ن خليل جدد رفضه 
الدخول في س����جاالت بش����أن 
الطائفية  الغاء  موضوع هيئة 
الرافضني  السياسية سواء مع 
كليا لهذا املوض����وع، او الذين 
يتبن����ون نظري����ة االلغاء من 
النف����وس قب����ل النصوص، او 
اولئك املطالبني باجماع وطني 

حوله.
واكد خلي����ل بعبارة واحدة 
بحسب ما ابلغ صحيفة »السفير« 

نحن مستمرون في طرحنا.
من جهته الرئيس االس����بق 
للحكومة فؤاد السنيورة رأى 
ان املش����كلة في موضوع الغاء 
الطائفي����ة السياس����ية هي في 
التوقيت فالتوقيت غير مالئم 
لطرح هذه القضية التي يجب ان 
تتعزز بالقناعات واملمارسة، وان 
تأتي مسبوقة باجواء حتضيرية 
لتقبل هذه اخلطوة باطمئنان.

كانت هناك مواقف ستحدد هذا 
املوضوع فذلك يعني انه ال إجماع 

عليه.
الرئيس  ان  وأضاف: أعتقد 
بري يتعاط����ى بهذه الروحية، 
ونح����ن اآلن في حكومة وحدة 
وطني����ة ونح����اول ان جنم����ع 

اللبنانيني على أمور أخرى.
ويذك����ر ان رئيس احلكومة 
التقى أم����س األول رئيس تيار 
املردة النائب سليمان فرجنية، 
الطائفي����ة  موض����وع  وكان 
السياسية والتعيينات محور 

اللقاء.
مصادر تيار املستقبل دعمت 
موق����ف املتحفظ����ني على آنية 
تش����كيل الهيئة املكلفة بالغاء 

املطلوب م���ن جنبالط توضيح 
املقص���ود بكالم���ه، وفي ضوء 
التوضيح يتقرر موعد الزيارة.

الحريري يدعو بري لسحب 
طرحه

في غض����ون ذلك، حس����م 
احلريري اجل����دل القائم حول 
تش����كيل هيئة وطني����ة إللغاء 
الطائفية السياس����ية، بدعوته 
بري الى سحب هذا الطرح من 

التداول في الوقت احلاضر.
وفي املوضوع اخلالفي اآلخر، 
املتمحور حول التعيينات اإلدارية 
واألمنية، تقرر ان يعقد مجلس 
الوزراء جلسته األسبوعية يوم 
الثالثاء املقبل، بدال من األربعاء، 

سلطته على كامل اراضيه. ويدخل 
أمن القوات االميركية في العراق 
والعالقة االميركية مع سورية في 

اعتبار حركة جونز االقليمية.
وس����بق وصول جون����ز قيام 
الس����فيرة األميركية في بيروت 
ميش����يل سيس����ون بجولة على 
أبرزه����ا كانت زيارتها  القيادات، 
للعماد ميشال عون، بعد انقطاع 
طوي����ل، وق����د ب����ررت انقطاعها 
عن العماد ع����ون بظروف لبنان 

الداخلية.

وزراء جنبالط في الرياض بوجود 
األسد

وفي السياق اإلقليمي، يستمر 
ف���ي بي���روت بزيارة  االهتمام 

ملناقشة وإقرار اآللية التي عهد 
بها ال����ى وزير التنمية اإلدارية 
محمد فنيش، متهيدا النطالق 
قطار التعيينات الذي يفترض ان 
مير على 47% من دوائر الدولة 

اللبنانية الشاغرة.
وتقريب موعد اجللسة من 
األربعاء الى الثالثاء مردود الى 
ارتباط احلريري بزيارة رسمية 
ال����ى باريس بن����اء على دعوة 
ان  رسمية يوم األربعاء، علما 
احلريري سيزور دولة اإلمارات 

العربية املتحدة يوم األحد.
احلريري وفي دردش����ة مع 
الصحافيني قال ان إلغاء الطائفية 
الى إجماع،  السياسية يحتاج 
وان اإلجماع هو األس����اس وإذا 

الس���وري بشار األسد  الرئيس 
الى الرياض، والتي واكبها سفر 
وزراء اللقاء النيابي الدميوقراطي 
غازي العريضي وأكرم ش���هيب 
ووائل أبوفاع���ور الى العاصمة 
الس���عودية، في خط���وة تبدو 
مرتبطة بتمهيد األجواء لزيارة 
رئيس اللقاء النائب وليد جنبالط 

الى دمشق.
وفي هذا املجال تقول جريدة 
»األخبار« القريبة من دمشق، ان 
عقدة أخيرة مازالت تعوق زيارة 
جنبالط الى دمش���ق تتمثل في 
تصريح أدلى به سابقا لصحيفة 
أميركية وفيها ينسب اليه دعوة 
األميركيني الى معاجلة الوضع في 
س���ورية على غرار العراق، وان 

االميركيني مختلفة، فجونز مهتم 
بالتعاون االستراتيجي في مواجهة 
التنظيمات التي تصفها واشنطن 
ف����ي املنطقة ولبنان،  باالرهابية 
حي����ث ان البي����ت االبيض يبدي 
قلقه لوج����ود مجموعات ارهابية 
في لبنان منذ محاولة اغتيال النائب 
مروان حم����ادة اواخر عام 2004، 
ثم االغتياالت السياسية فمعارك 
اجليش مع تنظيم »فتح االسالم« 
في مخيم نهر البارد. وكان جونز 
حتادث مع الرئيس سليمان في هذا 
الشأن خالل زيارة االخير للبيت 
االبيض، واستكمل مباحثاته معه 
امس، وهي تناول����ت احتياجات 
لبنان العس����كرية واألمنية، التي 
متكنه من مواجهة االرهاب وبسط 

نصراهلل: حرب تشويه سمعة المقاومة لن تهّزها
بي���روت: توعد األمني العام حلزب اهلل الس���يد 
حسن نصراهلل إسرائيل بالهزمية مجددا على يد 

املقاومة في حال شنت أي اعتداء على لبنان.
وألقى نصراهلل خطابا متلفزا أمس أمام امللتقى 
العربي الدولي لدعم املقاومة الذي انعقد في بيروت 
أمس وحضره رئيس املكتب السياسي حلركة حماس 
خالد مشعل ورئيس املقاومة العراقية حارث الضاري 
ومسؤولون آخرون في حركات املقاومة وشخصيات 

رسمية ودينية.
وقال نص���راهلل ان احلرب النفس���ية هي أبرز 
املخاطر التي تواجه املقاوم���ة بعد انتصاراتها في 

لبنان وغزة.
وأضاف ان املقاومة تتعرض حلرب تشويه السمعة 
عبر فضائيات مشبوهة للنيل من مصداقيتها أمام 
شعوبها عبر إلصاق التهم بها مثل ترويج املخدرات 
وثقافة املوت واالرتهان ل���دول إقليمية، فضال عن 
وصمها باإلرهاب، وإذ أكد الس���يد نصراهلل ان هذه 

احل���رب التي وصفها ب� »الناعمة« لن تهز املقاومة، 
طالب مؤيديها ومناصريها بدعمها أمام هذه الهجمة 

اإلعالمية.
وقال ان اسرائيل تعيش مأزقا تتحدث عنه إعالمها 
ومؤسساتها األمنية والسياسية منذ خسارتها في 
حربي لبنان وغزة، وانها حتاول ترميم ذلك عبر قرع 

طبول احلرب ضد لبنان وغزة وإيران.
وأردف قائ���ال ان كل ه���ذه التهديدات لن تخيف 
املقاومة التي حققت اإلجنازات في أس���وأ الظروف 
العربية والدولية وبالرغم من التواطؤ والطعنات 

في الظهر من قبل ذوي القربى.
وتطرق إلى فشل مشروع الهيمنة األميركية في 
املنطقة. وقال ان قلة اخليارات أمام اإلدارة األميركية 
حاليا هي مؤشر لقرب السقوط النهائي لهذا املشروع، 
ووجه نصراهلل انتقادات ضد األنظمة املتواطئة ضد 

املقاومة وأشاد بإيران وسورية اللتني دعمتاها.
كذلك حتدث مشعل في خطاب ألقاه عن ضرورة 

وجود املقاوم���ة ودعمها ومطالبا القادة العرب بأن 
يحذو حذو النموذج التركي املعتدل كحد أدنى، اذا 
كانوا يرفضون النموذجني الس���وري واإليراني في 

احتضان املقاومة.
وقال ان ملتقى دع���م املقاومة ينعقد في ذكرى 
صمودين في لبنان وغزة ومتوعدا إسرائيل بقتال 

ضار بال هوادة اذا شنت حربا جديدة ضد غزة.
وأض���اف: »نحن لم نختر احل���رب املاضية وال 
نختارها اليوم، ولكن اذا فرضت علينا فخيارنا هو 
الصم���ود والقتال الضاري ب���ال هوادة ومن ظن ان 
غزة هي األضعف فرمبا يكتشف انها املقتل احلقيقي 

إلسرائيل وبداية النهاية لصورتها في العالم«.
وأشاد مشعل بالتقاء املقاومة بقضايا األمة بعيدا 

عن الطائفية البغيضة.
ودع���ا مصر إل���ى إزالة اجلدار الف���والذي الذي 
تبنيه على حدودها مع غزة وإلى إزالة الريبة التي 
رافقت بناءه بالتزامن مع العدوان اإلسرائيلي على 

القطاع.
وقال ان اجلدر تبنى بني األعداء وليس االخوة، داعيا 

السلطات املصرية إلى وقف التجييش اخلاطئ.
وعن املصاحلة الوطنية الفلسطينية أبدى استعداده 
مجددا للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
في أي مكان وزمان من أجل االتفاق متهيدا لتوقيع 

املصاحلة في القاهرة بحضور عربي.
وأوض���ح ان املصاحلة تنقصها لكي تتم خطوة 
واحدة هي موافقة مصر على طلب حماس لتدقيق 
الورقة النهائية للمصاحلة مع املسودات التي مت االتفاق 

عليها خالل اجتماعات الفصائل في القاهرة.
ه���ذا وحتدث ف���ي املؤمتر ح���ارث الضاري عن 
املقاومة العراقية وصموده���ا وألقى مبعوثا إيران 
وس���ورية كلمتني مؤيدتني حل���ركات املقاومة ضد 

العدو الصهيوني.
ولم توف���د حركة أمل أي ممث���ل عنها حلضور 

امللتقى.

خطب هو ومشعل والضاري في الملتقى العربي والدولي لدعم المقاومة بغياب ممثلين عن حركة أمل

قنديل يدعو إلقالة مبعوث لبنان إلى األمم المتحدة!
مصدر أكثري لـ »األنباء«: بسبب إعالنه تمسك لبنان بالقرار 1559 بعكس تصريحات رئيسي الجمهورية والحكومة

المحاصصة عنوان التعيينات

أحكام بين السنتين والمؤبد 
بحق مدانين بأعمال إرهابية

بيروت ـ ناجي يونس
التساؤالت مستمرة حول طبيعة االحتفال 
بذكرى اغتيال رئيس احلكومة السابق الشهيد 
رفي���ق احلريري في 14 فبراير املقبل، وحول 
مضمون الكلمات التي س���تلقى باملناس���بة 
خصوصا كلمة رئيس الوزراء سعد احلريري، 
في ضوء مستجدات العالقة مع دمشق وحلفائها 
في بي���روت منذ تش���كيل حكوم���ة الوحدة 

الوطنية.
وتقول مصادر كتلة »لبنان أوال« ان الرأي لم 
يستقر بعد حول الصيغة االحتفالية االنسب، 
فهناك من يطرح استنهاض حشد جماهيري 
الحتف���ال مفتوح وهناك م���ن يفضل احتفاال 
مركزيا رمزيا في مكان مغلق، ومبشاركة النخب 

السياسية، تفاديا ألي احراجات حتصل.
وال ترى املصادر مشكلة بالنسبة للحريري 
فيما سيقوله في خطابه بهذه املناسبة املهمة 

كونه مستمرا على مواقفه الثابتة، وهو راض 
عن مواقف احللفاء في 14 آذار، ولئن اضطر الى 
التصرف تكتيكيا في بعض االحيان، وبصورة 

مؤقتة.
وعن التعيينات االدارية اكدت املصادر ان 
احملاصصة س���تكون عنوان هذه التعيينات 
وان ما يجري عمله اآلن مرتبط بالبحث عن 
املخارج الالئقة لتغطية احملاصصة املنتظرة، 
مبا يقنع الناس بأن ما اتفق عليه منسجم مع 

مبادئ االصالح املطلوب.
وفي رأي املصادر ان التعيينات ستحصل 
عل���ى دفعات ولكن كلما تأخرت احلكومة في 

ذلك، فقدت من زخم انطالقتها.
وعلى صعيد التعيينات األمنية يظهر بحسب 
املصادر انها س���تتأخر على مستوى الصف 
األول ريثما يحال بعض القادة الرئيسيني إلى 

التقاعد في نهاية هذه السنة.

بيروت � يو.ب���ي.آي: أدانت احملكمة العس���كرية في لبنان 
خمسة اشخاص بتهمة القيام بأعمال »ارهابية« واثنني آخرين 
بتهمة اطالق النار على مركز عسكري مما ادى الى مقتل مجند 

وجرح آخر.
واصدرت احملكمة احكاما غيابية قضت بالس���جن املؤبد مع 
االشغال الشاقة بحق فلسطيني وسوري واحكاما وجاهية بحق 
لبناني وس���وري وفلس���طيني تراوحت ما بني السجن خمس 

سنوات وسنتني.
وقد ادانتهم احملكم���ة بتهمة »تأليف عصابة بقصد ارتكاب 
اجلنايات على الناس والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وحيازة 
مواد متفجرة واس���تعمالها في اعم���ال ارهابية ونقل وحيازة 

االسلحة احلربية دون ترخيص واالجتار بها«.
من جهة ثانية اصدرت احملكمة العس���كرية احكاما غيابية 
تراوحت ما بني االشغال الشاقة املؤبدة واالشغال الشاقة ملدة 20 
عاما بحق لبنانيني اثنني بتهمة قتل مجند في اجليش اللبناني 

ومحاولة قتل آخر بإطالق النار على مركز عسكري.

بيروت: دعا النائب الس���ابق
ناصر قنديل الى اقالة رئيس 
البعثة اللبنانية في األمم املتحدة 
افراد  نواف س���الم واس���تدعاء 
البعثة والتحقي���ق معهم، حول 
مصدر التعليم���ات التي تلقوها 
وأدت الى اعالن متسك احلكومة 
الداعي  بالق���رار 1559  اللبنانية 
لنزع سالح امليليشيات اللبنانية 
وغير اللبنانية واعتباره ضامنا 
الستقالل لبنان، وتساءل قنديل 
عن سبب متادي سالم في الرجوع 
الى النائب فؤاد السنيورة حتى 
بعد تولي سعد احلريري رئاسة 

احلكومة.
ف���ي مؤمتر  وكش���ف قنديل 

وتابع قنديل ان مواقف رئيس 
اجلمهورية في واشنطن وباريس 
وأمام الوف���ود الدولية تعبر عن 
وطنية صافية وواضحة، في اعتبار 
شأن سالح املقاومة شأنا داخليا 
لبنانيا والعالقة مع سورية شأنا 
الدولتني، وكذلك  سياديا يخص 
املواقف العادية الصادرة عن رئيس 
احلكوم���ة، فمن هو املرجع الذي 
ميلك صالحي���ة اصدار تعليمات 
العالقات  فتنة أهلية وتفخي���خ 
اللبنانية � السورية مجددا، ومتنى 
قنديل على وزير اخلارجية الذي 
كان سباقا في اعالن وفاة القرار 
1559 ان يحص���ر به ش���خصيا 
حتديد املوقف الرسمي من القضايا 

اخلارجي���ة بانه في حال لم يكن 
لديه���ا تعليم���ات اضافي���ة فإن 
بعثة لبنان ستعاود التأكيد عند 
مناقشة القرار 1559 على وجوب 
ان تشير التقارير الصادرة حوله 
الى االنسحاب االس���رائيلي من 
الغجر وتالل كفر شوبا ومزارع 
شبعا والتأكيد على طاولة احلوار 
كمرجعية لسالح املقاومة والتشديد 
على تقدم العالق���ات اللبنانية � 

السورية.
اللبنانية  البعث���ة  ان  ويبدو 
لم تتل���ق اي اضافات من وزارة 
اخلارجية، علما ان تصريح الوزير 
الشامي لم يقترن مبوافقة مجلس 

الوزراء.

صحافي عقده في مكتبه امس عن 
معلومات تؤكد ان البعثة اللبنانية 
اللجنة اخلامسة  فاجأت اعضاء 
املخصصة للشؤون املالية، عندما 
ابلغ���ت احلض���ور ان احلكومة 
اللبناني���ة تريد حس���م النقاش 
لصالح جتديد مهمة املبعوث األممي 
تيري رود الرسن، واعتبار القرار 
1559 ضمانة الس���تقالل لبنان، 
والتأكيد على شمول مهمة الرسن 
العالقات اللبنانية � الس���ورية، 
وتس���اءل قنديل عن مصدر هذا 
املوق���ف اخلطير بينم���ا البيان 
ال���وزاري للحكومة وبعد نقاش 
مستفيض جتاهل القرار املشؤوم 

واكتفى بذكر القرار 1701.

املطروحة على جدول اعمال البعثة 
اللبنانية في نيويورك، خصوصا 
في مدة تول���ي لبنان املقعد غير 
الدائم في مجلس األمن، ألن الكثير 
من ألغام فؤاد السنيورة قد تكون 
معدة للتفجير في الوقت املناسب 
اذا بقي نواف سالم رئيسا للبعثة 

اللبنانية.
وكانت »األنباء« اشارت امس 
االول الى اقرار االمم املتحدة مليزانية 
مهمة الرسن املتعلقة بتنفيذ القرار 
1559، دون تصويت باالجماع رغم 

حتفظ املندوب السوري.
ام���ا مندوب لبن���ان بالوكالة 
كارولني زي���ادة، فتقول املصادر 
ابلغت وزارة  انها  الديبلوماسية 

أخبار وأسرار لبنانية
 احلريري وتياره: توقع رئيس احلكومة سعد احلريري خالل اجتماعه 
مع نواب كتلة املستقبل في منزله وشرحه الظروف احلالية حلركته 
السياس����ية حراكا اقتصاديا مريحا ومربحا للبنان وكان احلريري 
مقتضبا في الرد على مفاعيل زيارته لسورية مؤكدا ان هذه املفاعيل 

ستكون إيجابية.
 ميقاتي: سئل رئيس احلكومة السابق جنيب ميقاتي عن زيارة احلريري 
الى دمشق واملوقف السني منها، فأجاب: »هذه الزيارة ميكن النظر اليها 
م��ن زوايا عدة. في الزاوية األول��ى يقول البعض جيد انها حصلت ولو 
متأخرة. لقد تابعت الزيارة ولدى عودة احلريري من دمشق اتصلت به 
هاتفيا وهنأته عليها وخصوصا على ش��جاعته وتغلبه على كل األمور 
التي كانت مبنية وقائمة على مدى الس��نوات األربع الفائتة. لكن ال شك 
كانت هناك تعبئة شعبية في السنوات األربع الفائتة كبيرة جدا، وبالتالي 
ال ننتظر ان ت��زول بني ليلة وضحاه��ا. اذن الرئيس احلريري وجميع 
الصادقني اقتنعنا بانه يجب ان تكون العالقات بني البلدين طبيعية وليست 
مبنية على اتهامات واتهام��ات مضادة وعلى تخوين من اجلانبني. فمن 

الضروري ان تبنى على الثقة، وهذا األمر لن يحصل بني ليلة وضحاها 
ألنه��ا كانت تتعرض للهدم على مدى أربع س��نوات، واعادة بنائها على 
أس��س سليمة يلزمها وقت. املهم ان يكون القرار متخذا والنيات صافية 

فيمشي احلال«.
 استدارة جنبالط لالكتمال: يؤكد النائب وليد جنبالط للمقربني منه أنه 
سيكمل استدارته السياسية لتثبيت السلم األهلي، وان هذا سيجعله 
صاحب مروحة سياس����ية واسعة تسمح له باتخاذ موقف مناسب 
في كل ش����أن على حدة دون التقيد باصطف����اف حاد، ويعتبر هذا 
النمط من السلوك السياسي مخففا للتوتر، وهذا يكفيه في املرحلة 
احلالية، هذا وبدأ جنبالط اإلعداد للنزول سياسيا الى الشارع بهدف 
توضيح وش����رح مواقفه األخيرة، حيث يبدو ان الش����ارع الدرزي 
الذي لم يتقبل بعد استدارة زعيمه في 2 أغسطس 2009 من العداء 
لس����ورية إلى اس����تعادة التحالف معها. وقسم من الشارع الدرزي 

اليزال ينفر من هذا التحول.
 املـر يراعـي األرمن: في حني تردد ان الغي��اب املفاجئ للوزير الياس املر 

عن الوفد املرافق للحريري الى تركيا س��ببه اجتماعي وعائلي استدعى 
سفره الى فرنسا، هناك من يقدر ان حسابات سياسية كانت وراء قرار 
املر ملراعاة حساس��ية حزب الطاشناق والشارع األرمني ازاء املوضوع 
التركي، وفي سياق توجهه الى اعادة ما انقطع في العالقة التاريخية بني 

آل املر والطاشناق في االنتخابات األخيرة.
 صور األسد في عكار: صور الرئيس السوري بشار االسد التي »نزعت« 
من عدد من ش���وارع بلدات وقرى قضاء عكار بعد العام 2005، 
عادت لتظهر من جديد قبل أسابيع، على اثر زيارة الرئيس سعد 

احلريري الى دمشق ولقائه الرئيس السوري. 
وكان الفت���ا ان ه���ذه الصور التي أرفق���ت بالفتات تضمنت 
اس���تعادة لعبارات حول العالقة املميزة مع سورية، واالشادة 
باألس���د، لم جتد من ينزعها أو يش���وهها كما كان يحصل منذ 
العام 2005، وبعض ه���ذه الالفتات والصور رفعت قرب صور 
الرئيس احلريري، ومنها من جمع الرئيس���ني االسد واحلريري 

في الفتة واحدة.


