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لبنان: تعديالت قانون البلديات قيد اإلقرار واالنتخابات بحكم المؤجلة لسنة
الحريري اتصل باألسد موضحاً تصريحاته عن العالقة مع سورية.. وسليمان في السعودية 6 و7 مارس المقبل

بيروت ـ داود رمال
الوضع اإلقليمي والتهديدات االسرائيلية 
املقرون���ة بانتهاكات جوية يومية للقرار 1701 
شكال العناوين األبرز لزيارة الرئيس ميشال 
سليمان الى موسكو التي انتهت أول من أمس، 
باتفاق للتعاون العس���كري بني البلدين، أهم 
بنوده اس���تبدال طائرات »امليغ 29« العش���ر 
املتفق على تقدميها كهبة الى لبنان، مبروحيات 
متقدمة من ن���وع »مي 24« مجهزة بصواريخ 
دفاعية. وقد وافق اجلانب الروس���ي على هذا 
االس���تبدال بعدما أكد اجلانب اللبناني حاجة 
اجليش امللحة للمروحيات املسلحة، في ضوء 
دراسات أظهرت أن طائرات »امليغ 29« تتطلب 
موازنة مالية يصعب على احلكومة اللبنانية 
تغطيتها بسهولة. وكشف الرئيس سليمان أن 
لبنان وقع اتفاق تعاون عس���كري مع روسيا 

يؤسس للتعاون املستمر في التجهيز والعتاد 
والتدريب بني اجليشني. وشدد الرئيس سليمان 
عل���ى أن لبنان قوي بوح���دة صفه وبوجود 
جيش���ه وقوات األمم املتحدة املس���ؤولني عن 
الوطن. وعن اتصال الرئيس اإليراني أحمدي 
جناد به قبل س���فره الى موسكو، قال ان هذا 
االتصال أمر طبيعي مشيرا الى أن جناد أبلغه 
أن إيران جاهزة لتقدمي املساعدة والوقوف الى 
جانب لبنان في حال تعرضه للعدوان. وعن 
العالقة مع سورية قال سليمان: ال ميكننا أن 
نكتفي بالعالقات الديبلوماسية مع دمشق ومن 
الضروري الوصول ال���ى عالقة ثقة متبادلة. 
ولف���ت في حديث لقناة »روس���يا اليوم« الى 
اس���تعادة لبنان دوره الدولي، كما أن احلركة 
التي يجريها على مستوى رأس الدولة جعلت 
اسرائيل تعيد احلسابات قبل تنفيذ أي تهديد 

سليمان عاد باتفاق استبدال »الميغ« الروسية بمروحيات »مي«:
إسرائيل تعيد حساباتها قبل العدوان على لبنان

أكد أنه ال يمكن االكتفاء بالعالقات الديبلوماسية مع سورية

سياسية بارزة ل� »األنباء« أن قرار 
تأجيل االنتخابات البلدية س����نة 
كاملة قد اتخ����ذ، وتبقى صياغته 

رسميا قيد اإلجناز.
وردت املص����ادر الس����بب الى 
األجواء اإلقليمية املكفهرة، والتي 
يتجن����ب حزب اهلل رب����ط رغبة 
التأجيل بها، حتى ال يخوف الناس، 
لذلك يعمد مع التيار الوطني احلر 
الى طرح حجة اإلصالح االنتخابي 
البلدي كأولوية قبل االنتخابات، 
األمر ال����ذي يعوقه ت����آكل املهلة 

القانونية لهذه االصالحات.
وكان الرئيس سليمان استهل  
اجللس����ة أمس بإط����الع مجلس 
الوزراء على نتائ����ج زيارته الى 
روس����يا ولقاءاته مع املسؤولني 

الروس.
كما ابلغ سليمان الوزراء عزمه 
العربية السعودية  زيارة اململكة 

في 6 و7 مارس املقبل.

مروره في مجلس الوزراء، مرور 
الكرام ف����ي مجلس النواب، حيث 
تتوزع بعض القوى األدوار، بني 
مؤيد لإلصالحات البلدية ومعارض 
إلجراء هذه االنتخابات في مايو، 
وبني مع����ارض لإلصالحات التي 
يراها مغايرة للتقاليد الدميوقراطية 
اللبنانية، ومؤيد لالنتخابات بحسب 

القانون القدمي املعمول به.

جهوزية الداخلية

وزير الداخلية زياد بارود أكد 
جاهزية وزارته إلجراء االنتخابات، 
خالفا ملا يروجه البعض وقال: نحن 

دائما جاهزون.
أكد وزير  وفي اإلطار عين����ه 
األشغال والنقل غازي العريضي 
أنه يؤيد 100% إجراء االستحقاق 

البلدي في موعده.
وزي����ر الع����دل إبراهيم جنار 
أعلن من جهته أن مشروع قانون 

بشار األسد، أوضح فيه التصريح 
الذي أدل����ى به لصحيفة ايطالية. 
وأشارت الصحيفة نقال عن مصادر 
أن احلريري قد يزور دمشق مرة 

أخرى قريبا.

ل� »األنباء« أن زيارة الرئيس سعد 
احلري����ري الى الكوي����ت مرجحة 
في نهاية األس����بوع املقبل، وهي 

ستستمر ليومني على األقل.
إلى ذلك وفي خطوة ملزيد من 

البلدي����ات س����يقر ويح����ال الى 
مجلس النواب وهذا ما أكد عليه 
أيضا وزير اإلعالم طارق متري، 
حيث قال انه من املفترض إقرار 
مش����روع اإلصالحات البلدية في 
هذه اجللس����ة. ومثله أمل وزير 
الشؤون االجتماعية الكتائبي سليم 
الصايغ، وأيد الصايغ تطبيق املادة 
املتعلقة بإنش����اء هيئة اإلشراف 
على االنتخابات التي مت تشكيلها 
النيابية  في قانون االنتخاب����ات 
البلدية، وهي  على االنتخاب����ات 
املعنية مبراقبة االنفاق االنتخابي، 
ومدى مراعاة املرشحني في احلملة 
االنتخابية للقوانني. الوزير التقدمي 
االشتراكي وائل أبو فاعور قال نحن 
في هذه اجللسة مالئكة مجنحة، 
وال مانع لدين����ا من اعتماد هيئة 
اإلشراف على االنتخابات ونحن 

مع الوفاق الوطني.
لكن ف����ي معلوم����ات مصادر 

وبالعودة إلى جلس����ة مجلس 
الوزراء أمل الوزراء قبل دخولهم 
الى قاعة االجتماع أن تكون هذه 
اجللسة هي األخيرة حول قانون 
االنتخابات البلدية، الذي ال يعني 

التوضيح حلديث احلريري األخير 
حول العالقات بني سورية ولبنان، 
حتدثت صحيفة »الوطن« القطرية 
عن اتصال هاتفي أجراه الرئيس 
الس����وري  الرئيس  احلريري مع 

بيروت ـ عمر حبنجر
بات قانون البلديات املعدل بحكم 
املقرر في مجلس الوزراء الذي انعقد 
للمرة السادسة بخصوصه في قصر 
بعبدا ظهر أمس، برئاسة الرئيس 
ميشال سليمان وحضور رئيس 
الوزراء سعد احلريري والوزراء، 
وفيه ما سبق أن نوقش وأقر في 
اجللسات السابقة وتناول الكوتا 
النسائية وخفض والية املجالس 
البلدية من 6 الى 5 سنوات، مرورا 
باعتم����اد النس����بية، وصوال الى 
السماح للموظفني من الفئة الثالثة 
وما دون بالترش����ح لالنتخابات 

البلدية واالختيارية.
وقد متخضت اجتماعات االمس 
عن تشكيل جلنة وزارية لوضع 
اقتراح بشأن هيئة االشراف على 
احلملة االنتخابية لتعرض تقريرها 
على احلكومة في جلس����ة سابعة 

اخلميس املقبل.

خلوة بين الحريري وسليمان

وسبق اجللسة خلوة بني الرئيس 
سليمان والرئيس احلريري، الذي 
أطلع بدوره مجلس الوزراء على 
عزمه القيام بزيارة رسمية الى قطر 
اليوم ضمن إطار متابعة جوالته 

على العواصم العربية.
حيث يلتقي احلريري أمير قطر 
الش����يخ حمد بن خليفة آل ثاني 
ورئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ حمد بن جبر وعدد من كبار 

املسؤولني.
وأوضح املكتب اإلعالمي للرئيس 
احلريري أن الوفد الرسمي املرافق 
سيضم الوزير السابق باسم السبع، 
واملستش����ار الديبلوماسي محمد 
شطح ومدير مكتبه نادر احلرير 
واملستشار اإلعالمي هاني حمود.
الرئيس احلريري أش����ار في 
حديث لصحيفة »الراية« القطرية، 
الى أنه يحمل معه رسالة امتنان 
من الشعب اللبناني الى دولة قطر 
أميرا وحكومة وشعبا، الفتا الى أن 
اتفاق الدوحة أنقذ لبنان من مأزق 
كبير، مؤكدا أنه يحفظ ألمير قطر 
أدواره اإلقليمية والدولية لضمانه 

األمن العربي ووحدة لبنان.
 ونق����ل زوار »بيت الوس����ط«

إشارات إيجابية من دمشق للمختارة: 
هل اقتربت زيارة جنبالط؟

بيروت: على ما يبدو ان اإلش���ارات 
السورية االيجابية بدأت تضيء باللون 
األخضر باجتاه املختارة، وهذا ما تناقلته 
تقارير صحافية عن زوار دمشق حرصا 
س���وريا على العالقة م���ع النائب وليد 
جنبالط وتصريحا بأن استقباله سيكون 
مميزا، إذ يرى هؤالء أن جنبالط قادر على 
القيام بدور مهم ف���ي اللعبة اللبنانية، 
داعني رئيس اللقاء الدميوقراطي الى »أن 
يصم أذنيه عن الكالم السلبي، وال يسمع 

إال للسيد حسن نصر اهلل«.
وتضيف املصادر ان حلفاوة االستقبال املنتظرة 

اسباب عديدة:
 ال تريد دمش���ق أن تش���عر الطائفة الدرزية 
بأن هناك إذالال يتعرض له���ا زعيمها األول، ملا في 
األمر من انعكاسات سلبية على العالقة املستقبلية، 
وخصوصا أن جتربة الرئيس سعد احلريري التزال 

ماثلة أمام األعني.
 تعرف دمشق أنه في حساب املصالح، العالقة 
مع النائب وليد جنبالط ضرورية، بسبب الدور الذي 
يستطيع أن يقوم به، كحاضن للحريري وكمهذب 
لقائد القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي يصفه أحد 
زوار دمشق بأنه الوحيد القادر على حمل مشروع 

معاد في لبنان.
 يقول الس���وريون إن »زعلهم كان على وليد 
جنبالط ال من وليد جنبالط«. يضيف زوار دمشق 
أن جنبالط تعرض للغش عندما نقلت إليه معلومات 
خاطئة وضلل فسار في املشروع األميركي، وحصل 
هذا األمر ممن كان مكلف���ا بالعالقة، واملقصود هنا 
نائب الرئيس السوري الس���ابق عبداحلليم خدام 

وفريقه.
 إن ما قاله وليد جنبالط بدد الكثير من غضب 
الشعب السوري الذي بات قادرا على مسامحته على 
الكالم املسيء في حقه وحق رئيسه، ويشير الزوار 
إلى إعالن جنبالط أنه يقف إلى جانب س���ورية في 
أي اعتداء تعرض له. يضاف إلى هذا الكالم، ما نقله 
أحد أهم القادة العسكريني االشتراكيني، غامن طربيه، 
لدمشق، وخصوصا أن األخير محط ثقة في دمشق 

وعند حزب اهلل.
وهناك أمر يكرره عارفو دمشق، وهو أنها قادرة 
على املسامحة عندما تكون في موقع القوي، وهي 
اليوم أقوى م���ن أي وقت مضى، وقد عبر عن ذلك 
في جريدة »الوطن« السورية، في افتتاحية كتبها 
وضاح عبد ربه، حتدث فيها عن أن احلريري »تذوق 
طعم الضيافة السورية االستثنائية وعرف تسامح 
الرئيس بشار األسد وكل السوريني، مع كل ما جرى 
ويجري على الساحة اللبنانية، واكتشف كبر قلبهم«. 
لذلك )يتابع املصدر( عندما سيزور جنبالط سورية 
ويلتقي رئيسها، سيجد نفسه أمام احتضان سوري 
كبير وأمام ود وتقدير، وذلك ألن »الرئيس األس���د 
يحترم ويقدر الدروز في لبنان وفلسطني وسورية 
كثيرا، وموقع وليد جنبالط في هذه املعادلة الطائفية 
كبير، كما العالقة التاريخية معه«. وهناك رهان على 
دور ميك���ن أن يؤديه جنبالط في اللعبة الداخلية، 

إلى جانب املقاومة في لبنان.
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أخبار وأسرار لبنانية
 اسرائيل مرتعبة من زيارة جناد إلى دمشق: حتدثت 
صحيفة »معاريف« اإلسرائيلية عن »رعب« في 
إسرائيل بسبب زيارة الرئيس االيراني محمود 
أحمدي جناد إلى العاصمة السورية دمشق ولقائه 
األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية وديبلوماسية 
إسرائيلية تخوفها الشديد من الزيارة، موضحة 
أن خطورة هذه الزي���ارة ال تأتي ملهاجمة جناد 
»السافر« )على حد تعبيرها( إلسرائيل وتأكيده 
بأن مصيرها هو الزوال، بل حرصه أيضا على 
االجتماع مع قادة الفصائل الفلسطينية املتواجدة 
في العاصمة السورية وعلى رأسها حركتا »حماس« 

و»اجلهاد اإلسالمي«. 
وكتبت الصحيفة في س���ياق التفاصيل أنه لو 
كانت هناك مفاوضات مع سورية اآلن، ملا وصل 

جناد إلى دمشق، ولكان خطر احلرب زال، ولو 
بشكل مؤقت الفتة إلى أنه لو كان هناك نوع من 
املفاوضات مع الفلسطينيني ملا وقعت املواجهات 
في اخلليل، ولكانت صورة إسرائيل أفضل في 
العالم، وكان باإلمكان عزل إيران، وحتييد اخلطر 

املاثل من »حزب اهلل« و»حماس«.
 بيروت 12 دائرة!: في سياق السجال الدائر حول 
االنتخابات البلدبة اعتبر عضو تكتل التغيير واالصالح 
النائب نبيل نق��وال أن »العمل يجب ان يتركز على 
بلدية بيروت التي يفترض ان تقس��م الى 12 دائرة 
تؤمن كل منها لناخبيها اخلدمات الالزمة، وال مشكلة 
في تطبيق النسبية ضمن التقسيم«. وأضاف: »لعل 
افضل مثال على ذلك، املنت الشمالي الذي يضم مئة 
وسبعني ألف ناخب مقسمني على تسعني بلدية، فلم 
ال تكون بيروت التي تضم مئتي ألف ناخب مقسمة 

أيضا الى دوائر تؤمن لها التمثيل الصحيح؟
 انس��جام »غريب عجيب«: اس���تغرب مصدر 
نيابي معارض االنسجام »الغريب العجيب««الذي 
شهدته جلسة خفض س���ن اإلقتراع بني التيار 
الوطني احلر والقوات اللبنانية والكتائب مؤكدا 
»الطائفية نهش���ت عظام النظام اللبناني«، وأن 
»ربط إش���راك املغتربني في االنتخابات بخفض 

سن االقتراع هو ابتزاز سياسي«.
 معركة جزين مستعرة باكرا: بدأت معركة بلدية 
جزي��ن االنتخابية باكرا حتى قبل أن يخرج قانون 
البلديات الى النور، وقبل اجلزم بحصول انتخابات 
بلدية. ويبدو أن كل ش��يء مسخر خلدمة املعركة. 
وهي بالنسبة إلى التيار الوطني احلر، وأنصار النائب 
السابق سمير عازار معركة شرسة ومفصلية وقد 
شهدت مدينة الشالالت تبادل االتهامات بني االطراف 

ونشر البيانات وتصعيد السجال.
 تعويضات ونسبة أرباح: سجلت اخلطوة األولى 
في مل���ف تعويضات ضحايا الطائرة األثيوبية 
املنكوبة التي حتطمت فوق البحر في بيروت بعد 
إقالعها بث���الث دقائق، بعدما كان ممثلو مكاتب 
وشركات محاماة قد قدموا إلى لبنان وعرضوا 
خدماتهم على أهال���ي الضحايا، قبل أن يصدر 
التقرير الرسمي النهائي الذي يحدد املسؤوليات عن 
سبب احلادث. ووفقا لتقارير صحافية فان ممثلني 
عن املؤسسات القانونية األميركية والبريطانية 
قاموا مبقابلة معظم األهالي، عارضني خدماتهم 
في مقابل أتعاب هي عبارة عن نس���ب تتراوح 
بني 20 و33% من قيمة التعويضات عند انتهاء 

احملاكمات.

دوفريج لـ »األنباء«: ما تناقلته الصحف عن الحريري اجتزاء 
واستنتاجات أبعد ما تكون عن رأيه في العالقة مع سورية

التعاطف يجب أال يكون على قاعدة 
سقوط آالف القتلى من اللبنانيني 
وتدمير البنى التحتية في البالد، 
مشيرا الى أن إيران تستعرض على 
شاشات التلفزة وبشكل شبه يومي 
قدراتها العسكرية من صاروخية 
ومقاتالت حربية وغيرها، مما يعني 
وبحسب ما تس����تعرضه أنها لن 
تكون بحاجة الى مساندة حلفائها 
في لبنان م����ن خالل فتح اجلبهة 
العلم  اللبنانية مع إسرائيل. مع 
أن لبن����ان دفع ومازال يدفع أغلى 
العربي  الص����راع  األثمان نتيجة 
� اإلسرائيلي، مؤكدا  الفلسطيني 
أن لبن����ان كدولة وليس كمقاومة 
سيكون أول املشاركني في احلرب 
ضد إسرائيل فيما لو قرر العرب 
مجتمعني احل����رب عليها، رافضا 
استعمال البعض من عرب وغير 
ع����رب الس����احة اللبنانية بهدف 
حتويل مسار احلرب الى أراضيها 
حلماية منوهم االقتصادي واإلمنائي 

على حساب الدولة اللبنانية.

التحرك السياسي اجلديد لرئيس 
النائب وليد  الدميوقراطي  اللقاء 
جنبالط، أعرب النائب دوفريج ردا 
على س����ؤال عن عدم اعتقاده بأن 
يكون النائب جنبالط قد طلب خالل 
زيارته لتركيا من رئيس الوزراء 
الترك����ي رجب طي����ب أردوغان، 
التوس����ط لدى الرئيس السوري 
بشار األسد الستعجال موعد زيارته 
لسورية أو لتس����هيلها، الفتا من 
جهة أخرى الى أنه يستطيع تفهم 
أسباب التحول السياسي للنائب 
جنبالط وتفهم قراءته السياسية 
حول التطورات اإلقليمية اخلطيرة 
التي ق����د تؤدي م����ن وجهة نظر 
جنبالط الى مزيد من االنشقاقات 
في الداخل اللبنان����ي، إمنا ما لن 
يستطيع تفهمه هو األسلوب الذي 
اعتمده إلجناز هذا التحول، بحيث 
كان مبقدور جنبالط، الوصول الى 
اليها  التي وصل  النتيجة نفسها 
اليوم إمنا بأسلوب أفضل من الذي 
اعتمده، بحي����ث أوحى من خالله 
لآلخرين وعن غير قصد وكأن قوى 
14 آذار كانت على خطأ في مسارها 

تيار املستقبل واضح حيال بناء 
أفضل العالقات بني لبنان وسورية 
على قاعدة العالقات من دولة الى 
دولة، ودفعها الى األمام لتحريرها 
من الشوائب احمليطة بها، مبعنى 
حتريرها من عالقات بني دولة وفئة 
أو ح����زب او تيار الى عالقات بني 
دولة وأخرى، مذكرا مبوقف الرئيس 
احلريري في جلسة افتتاح طاولة 
احلوار األولى في 2 مارس 2006 
في املجل����س النيابي، حيث أعلن 
بوجود أمني عام حزب اهلل السيد 
حسن نصراهلل أنه ال يريد أن يكون 
إقرار احملكمة الدولية شرطا لبناء 
أفضل العالقات بني لبنان وسورية، 
وال أن تكون احملكمة بندا من بنود 
تلك العالقات، مشيرا الى أن هناك 
اللبنانيني املتضررين من  بعض 
قرار املستقبل املشار اليه يعملون 
على عرقلة مساره بهدف تعزيز 
موقعهم السياسي وتصدر الواجهة 
م����ع الدولة الس����ورية، ولو على 
حساب مفهوم قيام الدولة اللبنانية 

وكيفية بنائها.
وردا على س����ؤال حول كيفية 

السياسي، نافيا أن تكون حتوالت 
النائب جنبالط قد أربكت في مكان 
ما الرئيس احلريري أو مسار قوى 

14 آذار السياسي.

احتمال الحرب

وعما يشاع عن احتمال حرب 
مقبلة على املنطقة وعن دور لبنان 
فيها، ختم النائب دوفريج مؤكدا 
ان لبنان بكامل مكوناته احلزبية 
والطائفية هو عدو إلسرائيل، إمنا 
على اللبنانيني عدم تقدمي الذريعة 
لها إلمعانها مجددا في تدمير بنيته 
التحتية. ولفت ردا على س����ؤال 
الى أن سالح حزب اهلل لن يكون 
الذريعة إن لم يتم استخدامه إال في 
حالة العدوان على لبنان، معتبرا 
أنه في حال نش����وب احلرب ضد 
إيران، فمن غير الطبيعي أن يشترك 
بها الشعب اللبناني، كون لبنان ال 
دخل له بتلك احلرب ال من قريب 
وال من بعيد. وأشار إلى أن الشعب 
اللبناني ق����د يتعاطف مع الدولة 
اإليرانية ضد أي عملية عسكرية 
غبية على مفاعلها النووي، إمنا هذا 

تعاطي تيار املستقبل وقوى 14 آذار 
مع االستنابات القضائية السورية،   
لفت النائ����ب دوفريج الى أن تلك 
االس����تنابات ال عالقة للبنان بها، 
كونها شأنا قضائيا يرتبط باحملكمة 
الدولية وبرأيها حول شهادة الزور 
وكونها صاحبة احلق احلصري 

في بت األمر.

تحرك جنبالط

على صعيد آخر وعلى مستوى 

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة »املس����تقبل« 
النيابية وتكتل »لبنان أوال« النائب 
نبيل دوفري����ج أن كالم الرئيس 
احلريري لصحيفة »كوريير ديال 
س����ييرا« اإليطالية حول طبيعة 
العالقات اللبنانية � السورية، بأنها 
»تشبه العالقات التي كانت سائدة 
بني الرئيس العراقي السابق صدام 
حسني والكويت«، قد أسيء فهمه 
ومت اجتزاؤه على قاعدة »ال اله« 
فقط، معتبرا أن ما ذكرته الصحف 
الس����ورية وغيرها من تعليقات 
واس����تنتاجات هي أبعد ما يكون 
عن مضمون املقابلة وعما عبر عنه 
الرئيس احلريري بخصوص رأيه 
في العالقات اللبنانية � السورية، 
داعيا اجلميع لبنانيني وسوريني 
الى قراءة كامل املقابلة التي أجرتها 
الصحيفة املذك����ورة مع الرئيس 
احلريري قب����ل أن يحكموا عليها 
جراء قراءتهم للتعليقات الصادرة 

حيالها من هنا وهناك.
النائ����ب دوفريج في  ولف����ت 
تصريح ل����� »األنباء« الى ان قرار 

عضو كتلة المستقبل النيابية ال يعتقد أن جنبالط طلب وساطة أردوغان لتسريع زيارته لدمشق

نبيل دوفريج

بي��روت: رأى وزير الدولة لش��ؤون 
التنمية اإلدارية محمد فنيش )حزب اهلل( 
أن لقاء الرئيس الس��وري بش��ار األسد 
واألمني العام حلزب اهلل الس��يد حس��ن 
اإلسالمية  اجلمهورية  ورئيس  نصراهلل 
اإليرانية محمود أحم��دي جناد يعكس 
ق��وة حض��ور في املش��هد السياس��ي 
الدولي. وأشار فنيش الى أن زيارة جناد 

الى دمشق دليل على قدرة محور املمانعة 
وقوة حض��وره في احلقل��ني االقليمي 
والدولي. وأبلغ فني��ش قناة »املنار« أن 
القلق اإلس��رائيلي من هذه الزيارة نابع 
من إدراك تل أبيب أن سياسة التهديدات 
لم تع��د تخيف دول املنطق��ة، مؤكدا أن 
س��ورية مبوقعها عصية على االحتواء 
والعزل وال ميكن املس��اس بعالقتها مع 

املقاومة. بدوره النائب نواف املوس��وي 
)كتلة الوف��اء للمقاوم��ة( رأى أمس، أن 
املعادل��ة اإلقليمي��ة تغيرت مه��ددا بأن 
املقاومة ستس��قط مباني ف��ي تل أبيب 
مقاب��ل بناء واحد في الضاحية. وأضاف 
في ندوة بالضاحية اجلنوبية أن املقاومة 
ق��ادرة اآلن على تكبيد العدو خس��ائر 

فادحة.

حزب اهلل: لقاء األسد ونجاد ونصر اهلل دليل قوة »محور الممانعة«

)محمود الطويل(الرئيس ميشيل سليمان في حديث جانبي مع الرئيس سعد احلريري خالل جلسة احلكومة في بعبدا أمس 


