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أنباء سورية

أنباء لبنانية

عشرات القتلى في قصف روسي عنيف على حلب وريفها

اجليش احلر يطلق معركة »الباب« ضد »داعش«
وكاالت:   - عواصــم 
أطلق اجليــش احلر فجر 
أمس عملية »حترير مدينة 
الباب« آخر معاقل تنظيم 
داعش شمال حلب، في وقت 
اتهمت املعارضة واملرصد 
السوري حلقوق االنسان 
الروسي  الطيران احلربي 
والسوري بارتكاب مجازر 

في عدة قرى ومناطق. 
ونقلت شبكة »شام« عن 
العقيد أحمد عثمان القائد 
العام لفرقة السلطان مراد 
التابعة للجيش احلر، أن 
معركة حترير مدينة الباب 
بريــف حلب الشــمالي قد 
بدأت فجر أمس، باعتبارها 
اخلطــوة الثانيــة لعملية 
»درع الفرات« بعد حترير 
بلدة دابق والبلدات احمليطة 

بها.
واضــاف عثمــان فــي 
تصريحــه، أن »حتريــر 
بلدة دابق اعطى معنويات 
كبيــرة للثوار املشــاركني 
العمليــة، وأصــروا  فــي 
على متابعة مالحقة فلول 
التنظيــم باجتاه  عناصر 
مدينة البــاب جنوبا، وأن 
القادمة ستشهد  الساعات 
حترير عــدة بلدات وقرى 

ضمن املعركة«.
أنــه ال  وأكــد عثمــان 
خطــوط حمــراء متنــع 
فصائل الثوار من االشتباك 
مع قوات النظام و»قسد« 
)قوات سوريا الدميوقراطية 
الكردية( في حال باتوا على 
متاس معهم، معتبرا إياهم 
من »التنظيمات اإلرهابية 
التي ستقاتلها فصائل درع 

الفرات«.
وتابــع »أعددنا اخلطة 
العســكرية بشــكل جيــد 
للتحرك باجتاه مدينة الباب 
وحلب، ووضعنا اخلطط 
االســتراتيجية للتصــدي 
ألي محاولة من أي طرف 
ويقصــد »قــوات األســد 
وقسد« للتحرك في املنطقة، 
والسعي للوصول ملشارف 

مدينة حلب واملشاركة في 
فك احلصار عنها.

وأشــار عثمــان إلى أن 
الهــدف من عمليــة »درع 
الفــرات« هــو الوصــول 
ملنطقة الباب، وأن فصائل 
درع الفرات لن تلتزم بأي 
خطوط حمراء متنعهم من 
املشــاركة فــي عملية فك 
احلصار عن مدينة حلب. 
مــن جهة أخــرى، قتل 
العشرات من املدنيني خالل 
الســاعات األخيــرة جراء 
غــارات كثيفة اســتهدفت 
االحياء الشــرقية الواقعة 
حتــت ســيطرة الفصائل 
املعارضة في مدينة حلب.
ونقلت وكالــة فرانس 
بــرس عــن مديــر املرصد 
السوري حلقوق االنسان 
ان »١3 مدنيــا علــى االقل 
بينهم تسعة اطفال قتلوا 
صباح أمس جراء غارات لم 
تعرف اذا كانت سورية ام 

روسية على حي املرجة«.
الــى ان بــني  واشــار 
القتلى أما تبلغ من العمر 
١7 عامــا ورضيعها، الفتا 
الى وجود عشرات اجلرحى 
واملفقودين حتت االنقاض. 
والحقا قال ناشــطون ان 
القتلى ارتفعوا الى ١9 جراء 
القصف اجلوي العنيف من 
الروسي  الطيران احلربي 
الذي استهدف حي املرجة 
ومنطقة الزعرورة بالقرب 

من كفرناها.
من جهتها، اتهمت »شام« 
الروسي  الطيران احلربي 
بارتــكاب »مجــزرة« بعد 
تنفيذها غــارات عدة على 
بلــدة عويجل بريف حلب 
الغربي، خلف العشرات من 
القتلى واجلرحى، وســط 
القصف  استمرار عمليات 

على البلدة.
إن  ناشــطون  وقــال 
الطيران الروسي استهدف 

منطقة ســكنية في البلدة 
بعــدة صواريــخ، ســقط 
على إثرها قتلى وجرحى 
مدنيون، ليعاود استهداف 
املنطقة بغارتني متتاليتني 
أثناء جتمهر األهالي وفرق 
اإلســعاف، لترتفــع أعداد 
الضحايا، وتصل ألكثر من 
30 قتيال وعشرات اجلرحى 
حسب مصادر عدة، بينهم 
عناصر من الدفاع املدني.

وتسبب القصف بتدمير 
أكثر من ١0 منازل سكنية 
بشــكل كامل، جراء تكرار 
الغارات على املكان نفسه، 
حيــث كانت فــرق الدفاع 
املدني تقوم بإجالء الضحايا 
واسعاف اجلرحى للمشافي 

الطبية.
ويترافــق الهجــوم مع 
معارك بــني الطرفني على 

محاور عدة من املدينة.

)ا.پ(  طفل عالق بني انقاض مبنى دمرته غارة في حي القاطرجي بحلب جنح عمال الدفاع املدني »اخلوذ البيضاء« في انقاذه 

علي مملوك يقوم بأول زيارة معلنة للقاهرة

موسكو تعلن هدنة لـ 8 ساعات في حلب
وأوروبا: احلملة الروسية ترقى لـ»جرائم حرب«

عواصــم - وكاالت: بعــد فشــل كل اجلهود 
الديبلوماسية التي قادتها الواليات املتحدة في 
مطلع األسبوع في حتقيق انفراجة، ال في لوزان 
وال في لنــدن، اجتمــع وزراء خارجية االحتاد 
األوروبي في لوكسمبورغ للدعوة إلنهاء قصف 
أحياء حلب الشرقية التي تسيطر عليها املعارضة 
السورية وفك احلصار عن نحو 275 ألف شخص 
واإلسراع بتوصيل مساعدات إنسانية للمدينة.
وقــد دان االحتاد االوروبي بشــدة روســيا 
لتسببها في »معاناة ال توصف« من خالل حملة 
القصف التي تشنها على مدينة حلب السورية، 
وقال ان الغارات اجلوية التي تشــنها موسكو 
ودمشق قد تصل الى مستوى »جرائم احلرب«. 
وقال وزراء خارجية االحتاد في بيان عقب 
محادثات في لوكسمبورغ: »منذ ان بدأ النظام 
وحلفاؤه، وخاصة روســيا، الهجوم اصبح من 
الواضــح أن حجم وكثافة القصف اجلوي على 
شــرق حلب مفرط«، وأضافوا أن »االستهداف 
املتعمد للمستشفيات والطواقم الطبية واملدارس 
والبنى التحتية األساسية إضافة الى استخدام 
البراميل املتفجرة والقنابل العنقودية واألسلحة 
الكيميائية يشــكل تصعيدا كارثيا للنزاع )..( 

وقد يصل الى جرائم حرب«. 
بدورها، اعلنت موســكو عــن وقف القوات 
الروسية والسورية إلطالق النار في حلب ملدة 

٨ ساعات يوم اخلميس املقبل. 
وكانت اخلالفات حول مقاربة االزمة املتفاقمة 

ســبقت االجتماع خاصة جلهة فرض عقوبات 
اضافية على روسيا املزود االول للطاقة ألوروبا، 
حيث ســعت بريطانيا وفرنسا إلقناع االحتاد 
األوروبي بالتنديد باحلملة اجلوية املدمرة التي 
تشنها روسيا في سورية ومتهيد الطريق لفرض 
مزيد من العقوبات على نظام الرئيس بشار األسد.
 وفــي املقابل، رفضت مســؤولة الشــؤون 
اخلارجية في االحتاد األوروبي فيدريكا موغيريني 
اتخاذ قرارات بشأن فرض عقوبات جديدة على 
روســيا. وهو املوقف نفسه الذي اتخذه وزير 
اخلارجية األملاني فرانك-فالتر شتاينماير محذرا، 
من إثارة جدل حول فرض عقوبات جديدة على 
روسيا، وقال: »ال أرى في اللحظة الراهنة كيف 
ميكن أن تساهم عقوبات ناجعة هنا على املدى 

الطويل في حتسني إمداد املدنيني«.
وكان نظيره الفرنسي جان-مارك إيرولت قد 
طالــب من قبل باتخاذ خطوات لزيادة الضغط 
على أطراف النزاع في سورية، كما أعرب نظيره 
البريطاني بوريس جونسون عن نفس وجهة 
النظر خــالل اجتماع اليــوم، واصفا احلكومة 
الروسية بأنها املتحكمة في نظام الرئيس السوري 

بشار األسد.
وقــال دبلوماســيون لرويتــرز إن باريس 
ولندن أثارتا كذلك احتمال فرض عقوبات على 
١2 شخصية روسية لها دور في احلرب لتضاف 
أسماؤهم إلى قائمة تضم 200 شخص من بينهم 

ثالثة إيرانيني.

عواصم ـ وكاالت: أجرى رئيس مكتب األمن 
الوطني السوري علي اململوك محادثات رسمية 
في القاهرة، وفق ما نقل اإلعالم السوري الرسمي، 
في أول زيارة معلنة ملسؤول سوري أمني بارز 
الــى مصر منذ انــدالع االحتجاجات ضد النظام 

السوري قبل أكثر من خمس سنوات.
وأوردت وكالة االنباء السورية الرسمية )سانا( 
أمس ان اللواء علي اململوك قام »بزيارة رسمية 
الى القاهرة بناء على دعوة من اجلانب املصري 
استمرت يوما واحدا«، مشيرة الى انه التقى »اللواء 
خالد فوزي نائب رئيس جهاز األمن القومي في 

مصر وكبار املسؤولني األمنيني«.
واتفق الطرفان »على تنسيق املواقف سياسيا 
بني ســورية ومصر وكذلك تعزيز التنسيق في 
مكافحة اإلرهاب الذي يتعرض له البلدان« وفق 

سانا.
وقال مصدر سياسي سوري مواكب للزيارة 

لوكالــة فرانس بــرس »الزيارة ليســت االولى 
للمملوك الى القاهرة، اال انها اول زيارة معلنة«.

ومن النادر ان تواكب وسائل اإلعالم السورية 
نشاطات اململوك او تنشر صورا له.

ويعود آخر ظهور علني له الى ١3 مايو 20١5 
لدى مشاركته في اجتماع عقده الرئيس السوري 

بشار االسد مع مسؤول إيراني.
وعــني اململوك في العام 20١2 رئيســا ملكتب 
األمــن الوطني الســوري الذي يشــرف على كل 
االجهزة األمنية السورية، وذلك بعد مقتل اربعة 
من كبار القادة األمنيني في تفجير في دمشق في 

١٨ يوليو 20١2.
ويعد اململوك واحدا من اعضاء احللقة الضيقة 
احمليطة باالسد، واسمه مدرج على الئحة العقوبات 
االوروبية املفروضة على اركان النظام ومتعاونني 
معه، ولم تذكر الوكالة موعد الزيارة على وجه 

التحديد.

الفصائل املنخرطة 
في درع الفرات 
تلمح للمشاركة 
في فك احلصار 

عن حلب

السنيورة معلقاً على توقعات العونيين الحصول على دعم الحريري: »سنونوة واحدة ال تصنع الربيع«

رئيس لبنان على بوابة االنتظار رقم 31
بيروت ـ عمر حبنجر

التظاهرة العونية على 
طريق القصــر اجلمهوري 
لم ُتسّرع عملية الوصول 
اليــه، حيــث مــازال االفق 
الرئاســي مقفــال، في ظل 
االنشــغال الدولي مبعركة 
حترير املوصل من داعش 
العراق واستمرار املساومات 
حول حلب العاصمة الثانية 

لسورية.
تغريــدات  لبنانيــا، 
وتصريحــات  تويتريــة 
همايونية يغلفها الغموض 
وتعوزها الصراحة، كل ذلك 
بانتظار اعالن الرئيس سعد 
احلريــري موقفه من دعم 
ترشيح العماد ميشال عون 

للرئاسة.
ونقــل عــن مقربني من 
العمــاد  ان  التيــار احلــر 
عون سبق له ان تبلغ دعم 
احلريري لترشيحه، وان ما 
ينتظره العماد هو االعالن 
الرسمي عن هذا القرار خالل 
االسبوع اجلاري وحتديدا 

بني ١5 و20 اجلاري.
لكــن تغريــدة قصيرة 
لرئيس كتلة نواب املستقبل 
الرئيــس فواد الســنيورة 
خيبت امل املوعودين عندما 
قال: »ان سنونوة واحدة ال 

تصنع الربيع«.
وواضــح من هذا القول 
ان العقبات بوجه ترشيح 
احلريــري لعــون مازالت 
قائمة داخل تيار املستقبل.
»الڤيتــو« اآلخــر على 
رئيــس  مصــدره  عــون 
مجلس النــواب نبيه بري 
الذي يتحصن خلف ســلة 
التفاهمات جتنبا للمواجهة 
املباشــرة مع العماد عون، 
حليــف حليفه، وهو اعلن 
صراحــة امــام زواره يوم 
االحد املاضي رفضه السير 
بانتخــاب عون، وقال: لقد 
جربت املواالة طويال واريد 

جتربة املعارضة.
وافضل تصوير للمشهد 
الرئاســي اللبنانــي اليوم 
حملتــه تغريــدة جديــدة 
للنائب وليد جنبالط امس 
قال فيها: اتت كلمة السر كما 

يبدو.. اهلل يستر.
التغريدة  واطلقت هذه 
ســيال مــن االســتنتاجات 
متحــورت حــول تفســير 
واحد، وهي اال دعم لترشيح 
عون من قبل سعد احلريري 
يقابلــه رفضه مــن جانب 
النظام السوري وحزب اهلل 
لترؤس احلريري احلكومة 
العتيدة، لكن جنبالط عاد 
وغرد امــس قائــال: العني 
ساحرة وكلمة السر مشفرة، 

وحلوها يا شباب.
ويذكر ان الرئيس سعد 
احلريري موجود اآلن في 
الريــاض، واوحى ارجاؤه 
التلفزيونيــة  االطاللــة 
املرتقبة باســتمرار حتفظ 
الرياض على كل ما يتعلق 
اجلمهوريــة  برئاســة 

اللبنانية.
في هذا الســياق، نقلت 
صحيفة »االخبار« القريبة 
من حزب اهلل قول الرئيس 
بري لقيــادة حزب اهلل ان 
الرياض لن تقبل بعون حتى 
لو اعلن احلريري دعمه له.
وحتدثت اوساط ٨ آذار 
عن استياء بري الشديد من 
احلديث عن ثنائية عون ـ 

احلريري وتشبيهها بتحالف 
بشــارة اخلــوري ـ رياض 
الصلــح )مؤسســي دولة 
االستقالل(، وقد علق على 
هذا بعبارات قاســية مثل 
قوله: صار جبران باسيل 
ونــادر احلريــري يقرران 
من هو رئيس اجلمهورية 
ومن هــو رئيس احلكومة 
او رئيــس مجلس النواب، 
وهما من يوزعان احلقائب 
واحلصص وعلّي انا نبيه 
بــري ان اوقــع لهمــا على 
بياض. وحتدثت اوســاط 
سياســية عــن تطــور في 
املوقف الرئاســي لدى كل 
مــن نبيه بري وســليمان 
فرجنية، وســيظهر خالل 
االيام املقبلة، وقد استقبل 
بري امس رئيس احلكومة 

متام سالم.
فــي ســياق آخــر، لفت 
باللباس  عرض لعناصــر 
العســكري تابعني حلركة 
امل في احتفال عاشــوراء 
االخير حتت مسمى »فوج 
الهندســة والتفتيــش في 
امل« مبواكبة عناصر ملثمة 
وحتمل دروعا بالستيكية 
شــفافة باسم قوة مكافحة 

الشــغب، وقــد جابت هذه 
املجموعة شوارع النبطية 
يتقدمها نواب امل واعضاء 
قيادتها ومحافظ النبطية.

ويبــدو ان التباعد بني 
الرئيس نبيه بري والعماد 
ميشال عون امتد الى قواعد 
الرجلني، اذ تعرض الفريق 
االعالمي التابع لقناة »ان.

بــي.ان« الناطقــة بلســان 
حركــة امــل للتعنيف من 
جانب اجلمهور العوني اثناء 
تغطيته احلشد على طريق 
القصر اجلمهــوري، والى 
حد االعتداء اجلسدي على 
مندوبة القنــاة ومطالبتها 
مبغادرة املكان بعد ان كالوا 
لها شــتى الكلمات النابية 
لها وللقناة وللعاملني فيها.
ومبعــزل عــن كل ذلك، 
باتت اوســاط التيار احلر 
تتســاءل متــى ســيعلن 
احلريــري دعمه ترشــيح 
عون؟ وليس: هل سيعلن 
هــذا  دعمــه  احلريــري 

الترشيح؟
املقابــل، تتحــدث  فــي 
اوساط املستقبل لـ »األنباء« 
عن حتفظات حول االجواء 
التــي حتيــط  التفاؤليــة 

بالتيار الوطني احلر.
النائب احمد فتفت عضو 
كتلة املستقبل صنف موجة 
التفاؤل التي تطلقها منابر 
التيار احلر في خانة الشحن 
االعالمــي، وعــن اللهجــة 
الهادئة للعماد عون والوزير 
باسيل في احتفال ذكرى ١3 
اكتوبر قال فتفت جلريدة 
»اجلمهورية«:  لقد ســبق 
السيف العزل، مشيرا الى 
ان الوزيــر باســيل اعتمد 
تصفية احلسابات والكيدية 
في الوزارات التي تسلمها.

فــي هذه االثناء، اصبح 
الداخلــي نهبــا  املســرح 
التويتريــة  للتغريــدات 
التــي باتت املمر االوســع 
للتعبير عن اآلراء واملواقف 
االفتراضية، في حني يبقى 
لبنان امام اسبوع اختبار 
حاســم، فإمــا ان يخــرج 
اجللســة  مــن  الرئيــس 
السادسة واالربعني ملجلس 
النــواب منتخبا او تنتهي 
اجللســة برقم تسلســلي 

جديد.
انه االسبوع التحضيري 
االخير جللسة 3١ اجلاري 
االنتخابيــة، فقــد يصبح 
القصة كلهــا اذا ما تكللت 
مســاعي رئيــس مجلــس 
جلســة  بعقــد  النــواب 
تشريعية ملجلس النواب، 
قبــل جلســة االنتخــاب 
املقررة، لكن هذه املساعي 
مازالــت تصطــدم برفض 
النيابية املســيحية  الكتل 
وفي طليعتها كتلة التغيير 
جلســة  اي  واالصــالح 
تشريعية ال يكون مشروع 
قانون جديــد لالنتخابات 
النيابيــة على رأس جدول 

االعمال.
بدوره، منســق ١4 آذار 
د.فــارس ســعيد جزم في 
تغريــدة له امــس بالقول: 
عــون لــن يكون رئيســا، 
وســأل: كيــف ملــن ادعــى 
مواجهة الوصاية السورية 
ان يقبل الوصاية االيرانية 

مكانها؟
ان الوصاية  احملصلــة 
الســورية اتت بغيره فيما 

االيرانية قد تأتي به.

)محمود الطويل( رئيس مجلس النواب نبيه بري مستقبال رئيس مجلس الوزراء متام سالم في عني التينة 

استنادا الى مصادر سياسية واسعة االطالع ومواكبة عن كثب لتطورات 
ومجريات امللف الرئاســي، ميكن اختصار الصورة الرئاســية على 

الشكل التالي: 
1 - الرئيس سعد احلريري أخذ قراره بدعم ترشيح العماد ميشال عون 
لرئاسة اجلمهورية. وما أراده من حركة مشاوراته الداخلية واخلارجية 
هو تسويق هذا القرار وحتصينه بأكبر كمية ممكنة من »الضمانات« 
املتصلة بدوره وموقعه كرئيس حلكومة العهد اجلديد. لم يعد السؤال 
هل يعلن احلريري دعمه لرئاســة عون، وإمنا متى يعلن ذلك وكيف: 
في بيان يصدر عن كتلة املســتقبل، أم في مؤمتر صحافي يحضره 

أعضاء كتلته النيابية، أم في مقابلة تلفزيونية؟!
2 - العماد ميشــال عون ينتظر صدور »إعالن احلريري« ليبدأ من 
جهته حركة اتصاالت ولقاءات تشمل بري وجنبالط وفرجنية. وهذا 
ما يفعله نزوال عند طلب ورغبة السيد حسن نصراهلل الذي ليس في 
وارد ممارســة أي ضغوط على حليفيه بري وفرجنية وعلى نصف 
حليفه جنبالط، ويرى ضرورة أن يستكمل عون تفاهماته التي شملت 

حتى اآلن جعجع واحلريري.
3 - الرئيس نبيه بري بات »العقدة العقبة« األساسية في طريق عون 
الى قصر بعبدا. بري جاد جدا في موقفه الرافض النتخاب عون ويرى 
في وصوله الى الرئاســة تهديدا مباشرا لدوره ومصاحله في احلكم، 
وتراجعه عن موقفه ال يحصل إال بحصوله على الضمانات والتفاهمات 
التي يطلبها ويشترطها. وبالتالي فإن موقفه السياسي العالي السقف 
يتحرك بني حدين: إسقاط فرصة عون األكثر جدية بعدما حتول من 
مرشح الى »مشروع رئيس«، أو احلصول على تفاهمات ما بعد الرئاسة. 
ومنطق بري الرئاسي واضح في مخاطبة عون: إما أن تتفاهم معي. أو 
أن تذهب الى جلسة االنتخاب املقبلة من دون تفاهم وليربح من يربح.

4 - العماد عون ال يذهب الى »اجللسة السادسة واالربعني في 31 اكتوبر« 
إال حني يتأكد أنها ستكون جلسة انتخابه رئيسا، وأنه سيكون املرشح 
الوحيد من دون منافسة ومن دون مفاجآت. وهذا لن يتحقق إال بانسحاب 
سليمان فرجنية وتغيير بري ملوقفه، وهذان »االنسحاب والتغيير« ال 
يحصالن إال مقابل ثمن سياسي على عون تسديده »نقدا ومسبقا«.

5 - حزب اهلل متفهم للرئيس بري ويدعمه في مسألة التفاهمات املسبقة 
مع عون واحلريري على حد سواء...

وهذه التفاهمات ضرورية ليس فقط حرصا من حزب اهلل على بري 
وحلفظ دوره احملوري، وليس أيضا كما يقول بري حرصا على انطالقة 
العهد اجلديد وحتى ال يتعثر ويســقط في أول امتحان يواجهه وهو 
احلكومة اجلديدة، وإمنا حرصا على التوازنات واملعادلة السياسية في 
احلكم التي ستشهد، في حال قيض ملعادلة عون احلريري أن تتحقق، 
تغييرا عميقا في الواقع السياسي بعد االنهيار احلاصل في معسكري 
8 و14 آذار، وبعــد قيام ثنائية مســيحية قوية )جعجع عون( وثنائية 
ســنية مارونية قوية )احلريري عون(. وهذا الواقع املستجد يفرض 
أوال إعادة نظر في تركيبة احلكومة اجلديدة لتوضيح مســألة الثلث 
املعطل )بعدما أصبحت حصة التيار الوطني احلر الوزارية محسوبة 
على رئيس اجلمهورية وليس من ضمن حصة 8 آذار(، ولتحديد برنامج 
احلكومة السياســي بعدما بات البيان الوزاري حلكومة سالم احلالية 
هو احلد األدنى املقبول عند حزب اهلل، وأيضا لترجمة عملية تشكيل 
حكومة »الوحدة الوطنية« التي تفترض رفع العدد الى 3٠ وزيرا وحذف 
قوى ممثلة حاليا وأولها كتلة الرئيس ميشــال سليمان ومتثيل قوى 
غير موجودة في احلكومة وأولها القوات اللبنانية )إضافة الى احلزب 

القومي وارسالن وآخرين...(.
6 - إذا كان إعالن احلريري ليس كافيا النتخاب عون رئيسا للجمهورية، 
وإذا كان هذا االنتخاب يتطلب تفاهمات على مرحلة ما بعد. فإن جلسة 
31 اكتوبر اجلاري مرشحة ألن تلحق بسابقاتها وأن ال تكون بالضرورة 
جلسة انتخاب عون، ألن هذه التفاهمات تتطلب وقتا وجهدا مركزا مع 
بري الذي سيكون خارج البالد ألسبوع كامل. فهل مطلوب أن يكون 
انتخاب عون عبر »معبر بري اإللزامي« في نهاية املطاف؟! وهل انتخاب 

رئيس لبنان مؤجل الى ما بعد انتخاب الرئيس األميركي اجلديد؟

»الصورة الرئاسية« مع بدء
 العد العكسي لـ »اجللسة ٤٦«

جنبالط: وصلت 
كلمة السر واهلل 

يستر!

مصادر لـ »األنباء«: 
تغريدة جنبالط 

تعني ال عون
وال احلريري!


