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أخبار وأسرار

٭ بري وفيلتمان: أكدت مصادر 
متابعة ان من أسباب عدم 
حصول لقاء بري فيلتمان 
)الذي تكرر للمرة الثانية 

خالل شهرين(، ما كان أورده 
فيلتمان من معطيات في 

التقارير التي كان يرسلها 
عن لقاءاته مع الرئيس بري 

خالل عمله في بيروت، والذي 
نشر على موقع »ويكيليكس« 

وعممته جريدة »األخبار« 
في سلسلة حتقيقات نشرتها 

خالل الشهر املاضي.
وتقول مصادر أخرى انه كان 

معروفا ان بري لن يستقبل 
فيلتمان ألن »زيارته مشبوهة 
وهي للخربطة وقد استبقتها 

االدارة األميركية مبوقف 
تصعيدي ضد النظام السوري 

وضد الرئيس بشار االسد«.
واعتبر املراقبون موقف 

بري طبيعيا وهو يؤكد على 
اعتراضه مع حلفائه في الداخل 

واخلارج على زيارة فيلتمان 
الى لبنان اآلن.

٭ رئيس املجلس يهاجم السنيورة: 
يحمل الرئيس نبيه بري 
الرئيس فؤاد السنيورة 

مسؤولية عرقلة املساعي 
اجلارية لتشكيل احلكومة، 

ويقول في مجالسه اخلاصة 
ان السنيورة هو الذي يقود 

تيار التطرف داخل املعارضة 
وهو الذي مينع البعض من 
املشاركة في احلكومة. كما 
يحمله مسؤولية معارضة 

عقد جلسة تشريعية في ظل 
األوضاع وحكومة تصريف 

األعمال، ألنه ال يريد التمديد 
حلاكم املصرف املركزي 

رياض سالمة، بل يسعى 
لإلتيان بالوزير السابق 

جهاد أزعور مكانه.
٭ تصريحات الفتة: توقف 

مراقبون عند تصريح لرئيس 
»حزب التوحيد العربي« وئام 
وهاب أعرب فيه عن اعتقاده 

»بأننا سنصل الى شهر اكتوبر 
من دون حكومة«.

ولفت وهاب الى ان كل ما 
حدث باألمس وكل ما صدر 
من بيانات هو اعالن حتلل 

املؤسسات وهذا ما يستدعي 
تشكيل حكومة في أقرب وقت 
وتكون حكومة وحدة وطنية، 

ونحن ذاهبون الى انفجار 
كبير على مستوى املنطقة، 
ولبنان أول من سيدفع ثمن 

هذا االنفجار، وحلمايته 
يتوجب تشكيل حكومة اما ان 
تكون حكومة األكثرية إلنهاء 

مناورات ميقاتي، أو ان نسعى 
لتشكيل حكومة وحدة وطنية 

من دون ميقاتي«.
٭ وفد أمني ـ قضائي مصري يزور 
لبنان: من املتوقع أن يقوم 

وفد أمني ـ قضائي مصري 
بزيارة لبنان في األيام 

املقبلة ملتابعة التحقيقات في 
ملفات مالية تتعلق برجال 
أعمال مصريني ولبنانيني 

كانوا من أقرب املقربني 
للنظام السابق، فضال عن 
محاولة متابعة املعلومات 

حول أرصدة وحتويالت 
مالية سبق وان حولها 

سياسيون مصريون خالل 
اندالع الثورة الشعبية في 

مصر.

احلريري دافع عن قوى األمن الداخلي وجهاز معلوماتها واتفق مع الرئيس على االحتكام إلى القضاء

لبنان: عون يهاجم »طق احلنك« ويحّذر من »فك رقاب«
وريفي يرد: قاتلت شاكر العبسي وفتح اإلسالم ولم أرتبك أو أرجتف

العبسي وفتح االسالم ولم ارتبك 
او ارجتف، وبالتالي انا مستعد 
للقيام بواجباتي حتى النهاية، 
فليذهب نحاس للعب هذه اللعبة 

مع سواي. 

سليمان يتابع مع الوزراء

من جهتـــه، تابـــع رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
مع كل من وزراء الدفاع الياس 
املر والداخلية والبلديات زياد 
بارود والعدل ابراهيم جنار في 
حكومة تصريف االعمال مسألة 
تكليف القضاء التحقيق واتخاذ 
االجراءات املناسبة في موضوع 
عدم تنفيذ قوى االمن قرار وزير 
الداخلية بإخالء مخفر احلراسة 
الذي وضع على الطبقة الثانية 

في مبنى وزارة االتصاالت.

الحريري يدعم ريفي

جتنبـــت  آذار   14 قـــوى 
االنخراط في هذه املعمة، لكن 
تيار املســـتقبل وجد نفسه في 
وضعية الدفاع عن قوى االمن 
الداخلي وجهاز معلوماتها الذي 
كسر شوكة املوساد االسرائيلي 
في لبنـــان ولم يوفر املنظمات 
االرهابية املتجلببة برداء الدين، 
وتولى رئيس حكومة تصريف 
الدفاع  االعمال سعد احلريري 
عن موقف االمن الداخلي وقائده 
اللواء اشرف ريفي بخالف موقف 
الرئيس ميشال سليمان الذي كان 
عليه دعم موقف وزير الداخلية 
زياد بارود، الى ان كان املخرج 
بإحالة هذه املسألة الى القضاء 
رغم قناعة وزير العدل ابراهيم 
جنار بأن املســـألة بني الوزير 
واملدير العام ادارية مســـلكية 
وليست قضائية باملعنى اجلزائي 

الذي ذهب اليه العماد عون.
من جهتـــه رئيـــس جبهة 
النضال الوطني النيابية وليد 
جنبالط قال جلريدة »األخبار« 
امس ان حزب اهلل وراء تعطيل 

تشكيل احلكومة.
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

والنصف من بعد ظهر غد االحد 
حيث نعلن اما استمرار اجللسات 
املفتوحة او اقفالها وان شاء اهلل 

نقفلها قبل االحد.
وكان مرتقبـــا اتخـــاذ قرار 
من جانب كتلة عون بتحريك 
تظاهرة لالعتصام حول مبنى 
االتصال احملاط باالمن الداخلي، 
مبعنى محاصرة املبنى مبن فيه، 
لكن اتصاالت كثيفة جرت مع 
العمـــاد عون الـــذي كان هدفا 
مفتوحا خلطبـــاء اجلمعة في 
مساجد السنة امس على خلفية 
ما نسب اليه من اقوال متسهم، 
ما حمله على االكتفاء باجللسة 

املفتوحة لكتلته.
وردا علـــى ســـؤال حـــول 
اخلطـــوات املمكنة اذا لم حتل 
املســـألة قانونيا، قـــال: لدينا 
اخلطـــوات التـــي تلـــي هـــذا 

املوضوع.
وعن تكليف الوزير الياس 
بالداخليـــة بالوكالة، قال  املر 

عـــون: قيل لي انه ال يريد هذه 
الصالحيات.

وعن التظاهر واالعتصامات، 
قـــال: اآلن نضع املوضوع بيد 
رئيس اجلمهوريـــة، وهو من 

يقرر اين يتجه.
وسئل عون: هل يحق لوزير 
االتصاالت جتاهل قرار مجلس 
الوزراء الصادر في 2007/5/21 
والذي وضع الهبة الصينية عند 
هيئة »اوجيرو«؟ فأجاب: الهبة 
جاءت لـــوزارة االتصاالت، اما 
اوجيرو فقد اقتصر دورها على 

التركيب وليس التشغيل.
وسئل عون: ملصلحة من كان 
الوزير يريد نقل معدات الشبكة؟ 
هل صحيح ملصلحة جهات امنية 

غير رسمية؟

فك لرقبة وطق الحنك

فأجاب: ليســـت شـــغلتنا 
االجابة عن الشائعات، من يقل 
هذا فليتفضل ويعلن مسؤوليته 

عن الكالم واال بـ »تفك« رقبتها 
بالنتيجة، نحن ســـنضع حدا 
للشائعات ولطق احلنك، نحن 
اآلن امـــام عمل انقالبي مغطى 
من رئيس احلكومة، اذن القصة 
عم تكبر، نحن نستطيع اتخاذ 
النظام  اجراءات كمان، وليبق 
الدميوقراطي قائمـــا، وعلينا 
معاجلة االمور في كل امليادين. 
وفي اشـــارة الى وصف املفتي 
قباني كالمه عن السنة بالبذاءة، 
قال عون: ولو.. بذاءة، يلطفها 

شوي زغيرة.
من جهتـــه وفي حديث الى 
وكالة »أخبار اليوم«، قال ريفي: 
عندمـــا كنا فـــي ذروة قضية 
االستونيني السبعة واحلاجة 
الى »الداتا« وقتلة راشد صبري 
الذي له عالقـــة بهذه القضية، 
قطع عنا نحاس الداتا وراجعنا 
العديد من الشخصيات لكنه لم 
يرد على أحد نهائيا، وحتجج 

بأمور شكلية فقط ال غير. 

ورأى ريفـــي ان نحـــاس 
وبتصرفه هذا يحاول ان يكشف 
البلد أمنيا، وهذا ما لن نسمح 

به اطالقا. 
واشـــار الـــى أن اوجيـــرو 
مكلفة مبرســـوم مـــن مجلس 
الوزراء بصيانة منشآت الشركة 
الصينية الثالثة للهاتف اخللوي، 
التـــي ال تعمل حتى اآلن، الفتا 
ان اوجيـــرو طلبت منا  الـــى 
تركيز احلراسة حولها، الن لدى 
اوجيرو معلومات بأن نحاس 
يريد تفكيكها، وبالتالي جلأ الى 
هذه الهمروجة اعتقادا منه أنه 

يستطيع ارباكنا. 
وأضاف: فليسمح لنا نحاس، 
ال هو وال غيره يستطيع ارباكنا، 
فنحن واجليش مؤمتنون على 
أمن البلد ولن نتساهل ال معه 

وال مع غيره. 
وقـــال ريفـــي متوجها الى 
ارباكنا  اذا حاولـــت  نحـــاس: 
بأمور صغيرة، فأنا قاتلت شاكر 

حّمل العماد ميشـــال عون 
رئيـــس اجلمهورية ميشـــال 
ســـليمان مســـؤولية معاجلة 
ما وصفـــه بـ»التمرد«، مطالبا 
اياه بكف يد املدير العام لقوى 
اللواء اشـــرف  الداخلي  االمن 
ريفي ومحاكمته بتهمة التمرد 
اوامر وزير  والعصيان علـــى 
انتشـــرت  الداخلية، في وقت 
صور ريفي في شوارع مدينة 
طرابلـــس وهبـــت املعارضة 
اجلديدة ملناصرته في دفاعه عن 
ممتلكات الدولة، فيما شن خطباء 
اجلمعة امس حملة شعواء على 
عون انطالقا من كالمه اجلارح 

عن اهل السنة.
وقال عون بعد اجتماع طارئ 
لكتلته النيابية ان ما حصل امس 
يهدد مصير مجتمع دميوقراطي 
بكامله، ويجر اسوأ النتائج، ألنه 
خرق جميع االحوال الدستورية 
في ممارســـة احلكم من خالل 
مترد اجهزة امنية على السلطة 

الدستورية ومازالت.
وحتدث عون عن مترد آخر 
من جانب السلطة املالية، حيث 
قال ان وزيرة املال ال تنفذ دعوات 
النواب باحلضـــور امام جلنة 
تقصي احلقائق وتعقد نفقات 

ال حق لها فيها.
الـــى حادثـــة وزارة  وعاد 
االتصاالت ووصفها باجلرمية 
املشـــهودة واملتمادية، والتي 
تعتبر انقالبية مبوجب قانون 
العســـكري ومتردا  القضـــاء 
وعصيانا واملادة 2 من تنظيم 
االمـــن الداخلي التي تخضعها 
لسلطة وزير الداخلية وقانون 
العقوبـــات جلهـــة اغتصـــاب 

السلطة.
وقـــال ان وزيـــر الداخلية 
اســـتقال من تصريف االعمال، 
وكلنا يعلم ان الداخلية بعهدة 
رئيس اجلمهورية بصفة كونه 
القائد االعلى للقوات املسلحة، 
وبذلك تعـــود تبعث املوضوع 
الى فخامة الرئيس وبكل مودة 
نســـأله: هل يجـــوز ملدير عام 
قوى االمن ان يطيح بوزيرين، 
وزير الداخلية يعود الى منزله 
ووزير آخر يبقى في املواجهة 

وحيدا؟

المطالبة بكف يد اللواء ريفي

ومتنى عـــون على الرئيس 
سليمان اتخاذ االجراء املناسب 
بكف يـــد مدير عام قوى االمن 
الداخلي وازالة املخالفة االمنية 
وسحب قوى املعلومات من مبنى 
االتصاالت واحالة املدير العام 
الى القضاء العسكري، كما نطلب 
من رئيس مجلس النواب نبيه 
بري املشاركة في معاجلة االمر، 
وعلى املســـتوى الوطني، ألن 
االســـتماتة بارتكاب املخالفات 
اثار عندنا شبهات كثيرة حول 

استعمال الشبكة االضافية.
ابقاء  الـــى  وخلص عـــون 
التغييـــر  اجتماعـــات تكتـــل 
واالصالح مفتوحة حتى الثالثة 

)محمود الطويل( .. واللواء أشرف ريفي مستقبال وفدا من اهالي بيروت دعما ملواقفه   النائب ميشال عون متحدثا بعد اجتماع تكتل اإلصالح والتغيير امس 

مقتل عنصر إيطالي من »اليونيفيل« وجرح 5 آخرين
ومدنيني في انفجار عند مدخل صيدا باجلنوب

عواصم ـ وكاالت: أعلنت مصادر أمنية 
لبنانية ان انفجارا استهدف بعد ظهر امس 

آلية تابعة للكتيبة االيطالية العاملة ضمن 
قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان 

»اليونيفيل« عند املدخل الشمالي ملدينة صيدا 
بجنوب لبنان أسفر عن مقتل جندي ايطالي 

وجرح خمسة آخرين ومدنيني اثنني.
وقالت املصادر ليونايتد برس انترناشيونال 

انه مت إحصاء قتيل وخمسة جرحى بينهم 
واحد في حالة اخلطر عندما انفجرت عبوة 

ناسفة لدى مرور آليتهم عند املدخل الشمالي 
لصيدا. وأضافت ان مدنيني تصادف مرورهما 

في مكان االنفجار أصيبا أيضا بجروح.
وأشارت مصادر في اليونيفيل الى انه مت فتح 
حتقيق في احلادث ولم تعط تفاصل إضافية. 

وهذا رابع انفجار يستهدف قوات اليونيفيل 
في جنوب لبنان بعد زيادة عدد قواتها وفقا 

للقرار 1701 الذي صدر عن مجلس األمن 
والذي أنهى احلرب اإلسرائيلية ضد لبنان في 

صيف العام 2006.
وكانت آلية تابعة للقوة التنزانية العاملة 
ضمن اليونيفيل تعرضت في 16 يوليو 

2007 الى تفجير بواسطة عبوة ناسفة عند 
جسر القاسمية الساحلية في جنوب لبنان 
من دون أن توقع إصابات. وفي 24 يونيو 
2007 استهدف انفجار دورية اسبانية في 

سهل اخليام أوقع 6 قتلى وفي 8 يناير 2008 
استهدف انفجار دورية تابعة لليونيفيل في 

محلة الرميلة شمال صيدا وأسفر عن إصابة 
عنصرين ايرلنديني بجروح طفيفة.

)رويترز( أحد جرحى اليونيفيل اإليطاليني في سيارته بصيدا أمس  

نائب حزب البعث أكد أن السلفيني املعتقلني في سورية هم من »حزب التحرير« في شمال لبنان

قانصوه لـ »األنباء«: انتخابات تشريعية في سورية الشهر املقبل
وواشنطن طالبت األسد بالتمديد لقواتها في العراق وإعادة احلريري في لبنان

وتابع قانصــــوه حديثه قائال: 
ما يحصل في ســــورية مؤامرة 
كبيرة وكونها البلد الوحيد الذي 
مازال قادرا على القول نعم وال 
لألميركيني واإلسرائيليني، وهذا 
الرحب للشقيقة وعلى  الصدر 
رأسها د.بشار األسد يوّلد مناعة 
وخط دفاع أول عن قضايا األمة 
العربية كاملة وخاصة فيما يتعلق 
ـ اإلسرائيلي،  بالصراع العربي 
فالطرف األميركي ـ اإلسرائيلي 
لم ينس حرب أكتوبر التي كانت 
أول هزة للكيان اإلسرائيلي ودعم 
ســــورية للمقاومة فــــي لبنان 
واملقاومة الفلســــطينية اضافة 
حملطة عام 2000 عندما انسحبت 
اسرائيل من جنوب لبنان وكانت 
محطة كبيرة اخرى عام 2006 
منعت خاللها اسرائيل من الدخول 
الى لبنــــان وكان االنتصار في 
املرحلتني حيث كســــرت هيبة 
اجليش االســــرائيلي، وسورية 
في هذه احلالــــة وحيدة بعدما 
خرجت مصر من الصراع العربي 
ـ االسرائيلي نتيجة اتفاقية كامب 

ديڤيد.
هــــذه الوقائــــع القدمية تعطي 
مؤشــــرات للمســــتقبل على ان 
سورية ســــتبقى صامدة بوجه 

األميركي واإلسرائيلي ولن تكون 
هناك فوضــــى خالقة كما تريد 
كوندوليزا رايس وحتى هيالري 
كلينتون ألن الفوضى اخلالقة كما 
يقال ساحبة نفسها من تونس 
ملصر الى ليبيــــا ولبنان، فيها 
نوع من التحليل اخلاطئ فهذه 

انتفاضات وليست فوضى.

إذن كيف تفسر بروز دور 
السلفيين في هذه االنتفاضات 

الشعبية؟

٭ الســــلفيون الذين جاءوا من 
القوات  شــــمال لبنان وألقــــت 
الســــورية القبــــض عليهم في 
»تلكلخ« هم مقاتلون وعصابات 
من حــــزب التحرير، وهذا كالم 
أقوله ألول مرة، كما ان االمارة 
التي قضي عليهــــا في بانياس 
واإلمارة التــــي قضي عليها في 
تلكلخ واإلمارة التي قضي عليها 
في حمص واإلمارة التي قضي 
عليها في درعــــا، هذه االمارات 
تؤلف جيشا من العصابات، قاتل 
جاهل حتى لإلسالم وهو موجه 
ومسير بغريزة القتل والتدمير 
الى جانب فكره الســــلفي الذي 
يرفــــض جميع امللــــل والفئات 
االسالمية، فهم يعتبرون ان كل 

ما هو اآلن سلطة في سورية هو 
ضدهــــم وقتله حالل لذلك نرى 
عددا كبيرا من شــــهداء اجليش 

والشرطة.

والمطالب؟

٭ يجب ان ننزع قضية املطالب 
الناس  باالصالحــــات، هــــؤالء 
يقومون بعمل عصابات تخريب، 
قتل، تدمير، حرق، وكل صفات 

اإلرهاب حتت غطاء اسالمي.
واآلن ما يحصل في ســــورية 
نتيجــــة ما يســــمونه بالربيع 
العربــــي للمطالبــــة ببعــــض 
االصالحــــات، وهــــذا كان منذ 
البداية، هذا حق لهم، هم قلة، لكن 
معهم حق، أعطاهم د.بشار األسد 
ويحاورهم اآلن وسيحاورهم من 
خالل مجلس وطني وأعطاهم 
أكثر مما طلبوا، يعني أقر رفع 
حالة الطوارئ وقانون عصري 
جديد لإلعالم وقانون لألحزاب 
منفتح ومتطور واألهم من كل 
ذلك الغاء شبه كلي للمادة 8 من 
قانون احلكم في القيادة القطرية، 
حزب البعــــث هو احلاكم، هذه 
املادة ألغيت وثم الذهاب باجتاه 
االنتخابات النيابية في الشهر 
املقبل على أساس قانون انتخاب 

جديد باستثناء العمال والفالحني 
بقيت لهــــم حصة األســــد من 
أعضاء مجلس الشعب والباقي 
كلــــه أصبح مفتوحــــا أمام كل 
األحزاب مبا فيها حزب البعث 
يعني من ينجــــح يكون جنح 
وكذلك ستكون هناك انتخابات 
لالدارات احمللية، فإعادة هيكلة 
السلطة في سورية اصبح لها 
وجه آخر بقيادة بشــــار األسد 
الذي أخذ شرعيته من الشعب 
السوري، فاملظاهرات املليونية 
التي أيدته لم حتصل في التاريخ، 
وما ســــمي بالفوضى اخلالقة 
احــــد مظاهره دخول الســــالح 
من العراق واألردن ولبنان الى 
القتالية في السورية  الساحة 
هو موضوع قدمي وجديد برعاية 

أميركية مباشرة.

ما الهدف من ذلك؟

٭ الهــــدف تغييــــر املعادلة في 
الشام، والفترة املقبلة ستكون 
مكاشفة شفافة عن كل من تدخل، 

وأقول ذلك عن معرفة.

متى سيحصل هذا األمر؟ وهل 
المسألة ستطول؟

٭ قناعتي ان املسألة لن تطول، 

هي أيام قــــد ال تتعــــدى فترة 
العشرة أيام أو األسبوعني، وهذا 
يعكس فشل السياسة األميركية 

واإلسرائيلية.

ماذا يطلب األميركيون من 
السوريين؟

٭ مبا انهم لم يتمكنوا من تغيير 
النظام عســــكريا او عبر اتباع 
سياســــة الضغــــط االقتصادي 
والضغــــط العربي على بشــــار 
األســــد بالذات وضغط احللفاء 
اجلدد كتركيا، حصلت محاولة 
لفك اللحمة القويــــة بني ايران 
وســــورية واملقاومة في لبنان 
واملقاومة الفلســــطينية بحيث 
يســــهل عليهم ضــــرب املفاعل 

النووي في ايران.
هناك مطلب ثان وهو ان األميركيني 
يريــــدون اخلروج مــــن العراق 
وعينهم على النفط، واالجنليز 
أنفســــهم باتفاقيات  استلحقوا 
مع العراقيــــني، وهم يحاولون 
ـ بحســــب معلوماتي ـ الضغط 
العراقية  على رئيس احلكومة 
نوري املالكي عبر سورية وإيران 
القناعه بعدم املوافقة على خروج 
األميركيــــني والتمديد لهم ثالث 
ســــنوات في العراق اضافة الى 

محاولة مستمرة للتخويف من 
االيرانيني.

لكن لماذا يضغط التركي؟

٭ هنا وجب وضع عالمة استفهام 
حول املوقف التركي.

يرّوج البعض انه من ضمن 
المطالب األميركية من الرئيس 
بشار األسد إعادة الرئيس سعد 
الحريري الى رئاسة الحكومة في 

لبنان؟

٭ إذا لم يطلبــــوا فال يكونون 
أميركيني، فهو زملتهم، واألخطر 
منه، طبعا فؤاد السنيورة »روح 
روح تعا تعا« ما عم يتعلم ان 
يصبح كأبيه، والده أعطى عام 
1996 الشرعية الدولية للمقاومة، 
الرئيس رفيق احلريري رحمه 
اهلل كان يجتمع بالسيد حسن 
نصراهلل مرات نعرف باالجتماع 
وأحيانا ال نعرف، ال ننسى ان 
رفيق احلريري من حركة القوميني 
العرب وفؤاد السنيورة كان من 
حركة القوميــــني العرب، واآلن 
يحاول األميركيون تهديد الرئيس 
جنيب ميقاتي مبصاحله إذا أّلف 

احلكومة.
بيروت ـ منصور شعبان  ٭

كشف عضو القيادة القومية في 
حزب البعث العربي االشتراكي 
النائب في البرملان اللبناني عاصم 
قانصوه في حديث لـ »األنباء« 
عن طلب واشنطن من الرئيس 
الســــوري اعادة الرئيس سعد 
احلريري الى رئاســــة احلكومة 
اللبنانية وكذلك الضغط مع ايران 
العراقية  على رئيس احلكومة 
نــــوري املالكــــي للموافقة على 
التمديد للجيــــش األميركي في 

العراق ثالث سنوات.
وقال قانصــــوه ان الوضع في 
ســــورية ســــينتهي خالل مدة 
اسبوعني كحد أقصى، الفتا الى 
النيابية  حصول االنتخابــــات 
السورية في الشهر املقبل تليها 
االنتخابات احمللية، موضحا ان 
حزب البعث يخوض االنتخابات 
كواحــــد مــــن األحــــزاب التــــي 

ستنافس.
وأضاف قانصوه ان الســــلفيني 
الذين جاءوا من شــــمال لبنان 
واعتقلتهم القوات السورية هم 
التحرير«، نافيا اي  من »حزب 
تأثير لألحداث في سورية على 
تشكيل احلكومة اللبنانية وقال 
انه ال ميكن للرئيس املكلف جنيب 

ميقاتي االعتذار.

عاصم قانصوه

جنبالط: حزب اهلل 
وراء تعطيل تشكيل 

احلكومة

ما حصل في سورية 
مؤامرة كبيرة كونها 
البلد الوحيد الذي 
مازال قادراً على 

القول ال إلسرائيل 
وأميركا


