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أنباء سورية

أنباء لبنانية 

كيري يؤكد عدم تخليه عن محاوالت إنهاء »المجزرة«.. والنظام يتقدم في حي الشيخ سعيد

ٍ دولية لوقف النار في حلب.. ومناشدات إلقامة »ممرات آمنة«  مساع
عواصــم - وكاالت: بــن 
مســاع دولية خجولة لوقف 
»املجــزرة«، وجهــود حثيثة 
من النظــام وداعميــه وعلى 
الــروس للســيطرة  رأســهم 
علــى كامل األحياء الشــرقية 
حللب قبل نهاية العام، يصارع 
آالف املدنيــن الذين تقطعت 
بهم الســبل، للبقاء على قيد 
احليــاة فــي ظــروف جويــة 
شــديدة البرودة وحتت وابل 

من القصف والغارات.
وأكــد وزيــر اخلارجيــة 
األميركــي جــون كيــرى أنه 
ســيواصل العمل علــى إنهاء 
ما وصفــه بـ »املجــزرة« في 

سورية.
وفي تصريحات خالل مؤمتر 
املجموعة النسائية للسياسة 
اخلارجية في واشنطن، وصف 
كيري الوضع في سورية بأنه 
أكبر كارثة إنسانية منذ احلرب 
العاملية الثانية، منددا بقصف 
املستشــفيات ومنــع وصول 

الغذاء للجائعن.
وقال كيرى إن األزمة أكثر 
معضلــة شــائكة واجهها في 
حياته السياسية املمتدة على 
أكثر مــن 30 عاما، معربا عن 
أملــه في التوصــل إلى إيجاد 

حل سياسي.
وذكــرت مصــادر إعالمية 
أميركية كيــري مازال يحاول 
التوصل إلى اتفاق مع روسيا 
من أجل إنهاء أزمة حلب، بغية 
اســتكمال الصفقة قبل انتهاء 

صالحيات اإلدارة احلالية.
من جهتهــا، قالــت وزارة 
الدفاع الروسية إنها مستعدة 
ملرافقة وكاالت اإلغاثة إلى داخل 
األجزاء التي ســيطرت عليها 
قوات النظام في شــرق حلب 
في الفترة األخيرة لكنها أشارت 
إلى عــدم تلقيها أي طلب من 
األمم املتحدة أو أي جهة أخرى 

حتى اآلن.
إلــى ذلك، قتل اكثر من 45 
مدنيا من الفاريــن من احياء 
حلب الشرقية التي سيطرت 
عليها قوات النظام وامليليشيات 
الداعمــة لهــا، بقصف مدفعي 
استهدفهم في حي »جب القبة« 

في األحياء احملاصرة، بحسب 
ما أورد الدفاع املدني السوري.
ونقلــت »االناضــول عن 
املســؤول فــي الدفــاع املدني 
إبراهيم أبو ليث، أن القصف 
»اســتهدف نازحــن في حي 
جب القبة اخلاضع لسيطرة 
املعارضة شرقي حلب، وأسفر 
عن مقتــل 45 مدنيا معظمهم 

أطفال ونساء«.
وأشــار أبــو ليــث إلى أن 
»النازحن املستهدفن فروا من 
العمليات العسكرية للنظام في 
املدينة«، الفتا إلى »ارتفاع عدد 
القتلى املدنين في املدينة منذ 
بدء احلملة األخيرة عليها« في 

١5 نوفمبر املاضي إلى 739.
وكان هؤالء القتلى من بن 
نحو 50 ألف شخص فروا من 
املناطق التي ســيطرت عليها 
قوات النظام في شــرق حلب 
احملاصر أو املناطق التي تشهد 
اشتباكات في االحياء الشرقية، 
وســط توقعات بارتفاع هذه 
األعداد تزامنا مع مواصلة قوات 

احملروقة لذبح حلب ومن ثم 
احتاللها«.

من جهته، قال ايرولت الذي 
كان دعا الجتماع عاجل ملجلس 
األمن الدولي بشــأن املدنين 
أمس، إن دول املجلس ينبغي 
عليها االتفــاق على إجراءات 

ملموسة إلنقاذ املدنين.
بدورها، نقلت شبكة »شام« 
عن ناشــطن في مركز حلب 
اإلعالمي أن قوات النظام أقامت 
معسكرين لزج الشباب الذين 
تقوم باعتقالهم من النازحن 
من األحياء التي سيطرت عليها 

قبل أيام.
وحسب املركز فإن النظام 
افتتح املعسكر األول في مدرسة 
بحي الصاخور، ومعسكر ثان 
في منطقة نقارين بالقرب من 
مطار النيرب العسكري، حيث 
يقوم باعتقال الشباب الفارين 
ممن تتراوح اعمارهم بن سن 
الثامنة عشرة واألربعن عاما. 
وأكــد الناشــطون اعتقال 
مت  شــاب   ١000 مــن  أكثــر 

النظام هجومها العنيف على 
ما تبقى منها.

ومخافة من ذلك، دعا رئيس 
املجلــس احمللي الحياء حلب 
الشرقية بريتا احلاج حسن الى 
تأمن »ممر آمن« للسماح ملئات 
اآلالف من املدنين احملاصرين 
واملعرضن للقصف الذي تنفذه 
الســورية  القوات احلكومية 

مبغادرة املدينة.
وقــال احلــاج حســن اثر 
لقــاء فــي باريس مــع وزير 
اخلارجية جان مارك ايرولت 
»دعوا املدنين يخرجون، احموا 
املدنين، امنوا ممرا آمنا لكي 

يتمكنوا من املغادرة«.
وأضاف احلاج حسن »هناك 
250 ألف مدني مهددون باملوت 
في االحياء التي سيطرت عليها 
قــوات النظام وامليليشــيات 
اإليرانية، جتري عمليات اعدام 
تعسفية وتصفية حسابات، 
كل الرجــال ممــن هــم حتت 
ســن 40 عامــا مت توقيفهــم. 
النظام ميارس سياسة األرض 

الثبوتية  احتجــاز أوراقهــم 
التي بحوزتهــم، دون معرفة 
مصيــر هــؤالء املعتقلن، أو 
الهدف من اعتقالهم، في حن 
ذهبــت مصادر الى ان النظام 
يعتــزم زج هؤالء في اخلدمة 

االلزامية. 
النظام  ميدانيــا، ســيطر 
واملسلحون املوالون له أمس 
على حي الشــيخ ســعيد في 
اجلهة اجلنوبية الشرقية من 

مدينة حلب.
وذكرت مصادر عســكرية 
سورية لوكالة األنباء األملانية 
)د. ب. أ( أن »القوات احلكومية 
مدعومة بفرق الدفاع الشعبي 
متكنت بعد اشتباكات عنيفة 
من دحــر املســلحن من حي 
الشيخ ســعيد جنوب شرق 
مدينة حلب والسيطرة عليه 

بشكل كامل«.
وبذلك تكون قد استعادت 
نحــو 40% مــن املناطق التي 
كانت تسيطر عليها املعارضة.
لكن مســؤوال فــي جماعة 
اجلبهة الشامية املعارضة في 
حلــب قال إنه جــرى تكثيف 
الضربات اجلوية على املناطق 
اخلاضعة لسيطرة املعارضة 
إال أن قــوات النظام لم حترز 

أي تقدم جديد بعد.
من جهتهــا، اتهمت وكالة 
االنباء الرسمية »سانا« قوات 
املعارضة بإطــالق صواريخ 
علــى مناطق حلــب الغربية 
اخلاضعــة لســيطرة النظام 
وهو ما ادى الى مقتل ثمانية 

أشخاص بينهم طفالن.
كما قصفت قوات املعارضة 
بصواريخ غــراد مطار حماة 
العسكري ما أدى إلى سقوط 
قتلــى فــي صفــوف القوات 

احلكومية.
وذكــرت مصــادر إعالمية 
مقربة مــن القوات احلكومية 
لوكالة األنباء االملانية )د. ب. 
أ( إن ١3 صاروخ غراد سقطت 
أمس على املطار العسكري في 
مدينة حماة أطلقت من مدينة 
اللطامنة التي تسيطر عليها 
فصائل املعارضة شمال املدينة 

بحوالي 40 كم.

)انترنت( اشالء وجثث النازحني املدنيني الذين قتلوا اثناء نزوحهم في حي جب القبة 

تصريحات أردوغان
حول األسد تستفز موسكو

عواصم وكاالت: اثارت تصريحات الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان حول رئيس النظام السوري واهداف عملية 
درع الفرات التي يقوم بها اجليش احلر، استياء واسعا في 
موســكو دفع بها الى حد ارســال وزير خارجيتها سيرغي 
الڤــروڤ الى أنقرة غدا الســتيضاح املقصــود بها. واعتبر 
الكرملن بدوره، ان تصريح الرئيس التركي بأن القوات التركية 
موجودة في سورية لإلطاحة بالرئيس السوري بشار األسد 
كان مفاجئا بالنسبة ملوسكو وانها تتوقع تفسيرا من أنقرة. 
وقال دميتري بيســكوف املتحدث باسم الكرملن لرويترز 
في مؤمتر عبر الهاتف »كان هذا التصريح بحق كالما جديدا 
بالنسبة لنا«. وأضاف »هذا تصريح خطير للغاية ويختلف 
عن تصريحات سابقة وعن فهمنا للوضع. نأمل أن يزودنا 
شركاؤنا األتراك بتفسير ما لهذا األمر«. وكان اردوغان ادان 
في كلمة له أمس األول، ما وصفه بفشــل األمم املتحدة في 
ســورية وقال إن توغل تركيا في اطار عملية درع الفرات، 
كان بدافع الســخط. وأضاف »نحن هناك لتحقيق العدالة. 
نحن هناك إلنهاء حكم األســد الوحشي الذي ينشر إرهاب 
الدولــة«. من جهتها، أعلنت وزارة اخلارجية الروســية أن 
الڤروڤ سيطرح خالل مباحثاته في تركيا اليوم تصريحات 

الرئيس التركي. 

طائرات إسرائيلية تقصف
منطقة الصبورة السورية

عواصــم - وكاالت: اتهمت وســائل اإلعــالم احلكومية 
الســورية ومصادر عســكرية طائرات إســرائيلية بتنفيذ 
ضربة جوية فجر أمس على موقع مجاور لريف دمشق، في 
حن ذهبت وســائل إعالم لبنانية قريبة من النظام إلى أن 
الغارة استهدفت موكبا لرئيس النظام بشار األسد. ونقلت 
وكالة األنباء السورية الرسمية »سانا« عن مصدر عسكري 
لم تكشــف هويته قولــه إن الطائرات اإلســرائيلية عمدت 
إلــى »إطالق صاروخن من املجال اجلوي اللبناني ســقطا 
في منطقة الصبورة بريف دمشــق الغربي « قرب احلدود 
اللبنانية دون وقوع إصابات. واعتبر املصدر ان العملية تأتي 
ضمن »محاولة صرف األنظار عن جناحات اجليش السوري 
ورفع معنويات العصابات اإلرهابية املنهارة« وهي الصفة 
التي تطلقها وسائل إعالم النظام على املعارضة السورية.

لكــن صحيفــة »الديــار« اللبنانية أوردت مــا قالت انه 
حتليل من واشــنطن فصلت فيه أن »الطيران اإلســرائيلي 
الذي شن غارات على محيط دمشق عند احلادية عشرة ليال 
كان يستهدف موكب الرئيس السوري بشار األسد، وال أحد 
يعرف ماذا حصل، ولكن يبدو أن املوكب تفرق واســتطاع 
الرئيــس األســد الوصول الى قصر الرئاســة مــن دون أن 

يستطيع العدو اإلسرائيلي حتديد سيارته«. 

حتليل إخباري

بدل التركيز على عملية تشكيل احلكومة، حتولت االهتمامات 
واألنظار في اجتــاه آخر هو احلملة السياســية اإلعالمية 
التي اســتهدفت الرئيس ميشال عون واتسمت بلهجة حادة 
وحتذيرية... وهذه احلملة التي تنسب الى الرئيس نبيه بري 
»املجاهد األكبر«، بدأت تطرح تساؤالت كثيرة وملحة بشأن 

موقف حزب اهلل:
٭ هل إن التفويض املعطى للرئيس بري من قبل حزب اهلل 
هو »تفويــض حكومي« يتعلق حصرا بالتفاوض على ملف 
احلكومة وتشكيلها، أم هو »تفويض سياسي« يتجاوز هذا 

امللف الى التأسيس للمرحلة املقبلة؟!
٭ ما حدود الدعم السياســي املعنوي املعطى من حزب اهلل 

للرئيس بري وللوزير فرجنية؟! 
٭ هل إن التزام حــزب اهلل بـ»عون« يقف عند حد إيصاله 
الــى قصر بعبدا وإيفاء ديــن والتحرر من عبء، أم أن هذا 
االلتزام يتواصل عبر دعم الرئيس اجلديد وإجناح عهده بدءا 
من تسريع عملية تشــكيل احلكومة، وهل يكون مشروطا 

بالسياسة التي ينتهجها عون والتعديالت التي سيدخلها؟!
٭ هل التســوية الرئاسية احلكومية التي أوصلت عون الى 
قصر بعبدا وأعادت احلريري الى رئاســة احلكومة لم تكن 
التسوية املفضلة لدى حزب اهلل، وإمنا مشى بها »على مضض«، 
وبالتالي يقف عند هذا احلد وليس معنيا ال بتفاهمات سابقة 

أبرمت بني عون واحلريري؟!
استنادا الى مصادر متابعة ملسار العالقة بني عون وحزب اهلل 
في فترة ما بعد 31 أكتوبر، ميكن إيراد املالحظات واالستنتاجات 

التالية:
1 ـ قيادة حزب اهلل، وحتديدا السيد حسن نصراهلل، لها ملء 
الثقة بالرئيس عون، بشخصه وتوجهاته وخطه االستراتيجي، 
مع تفهمها للتغيير الذي سيفرضه الواقع اجلديد بعدما بات 
عون رئيســا للجمهورية، وأن »عون الرئيس« ليس مطابقا 
لـ»عون احلليف«. ولكن حــزب اهلل ليس مطمئنا للظروف 
الداخلية التي يعمل من ضمنها الرئيس عون وملنحى األمور 
ومســارها العام، ومبا يؤدي الى إنتاج مشهد سياسي غير 

منسجم مع الواقع وميزان القوى ومن عالماته:
ـ نشوب اشتباك سياسي مبكر مسيحي شيعي مقابل انكفاء 

تام للتوتر املسيحي السني.
ـ اهتزاز متجدد في العالقــة بني حزب اهلل والتيار الوطني 
احلر الذي ما كاد يخرج من شكوكه الرئاسية )هل يريد حزب 
اهلل فعال عون رئيســا للجمهورية؟!( حتى دخل في شكوك 
حكومية )هل يريد حــزب اهلل حكومة داعمة النطالقة عون 

أم يريد تكبيله؟!(.
٢ـ  حزب اهلل لديه مالحظات على »انطالقة العهد« وحتديدا جلهة:

ـ تطوير العالقة مع القوات اللبنانية وتكريس موقعها املسيحي 
املتقدم، والتساهل معها مقابل التشدد مع تيار »املردة« وإضعافه.

ـ تعميق العالقة مع احلريري املستندة الى تفاهمات سابقة ال 
تقتصر على احلكومة وإمنا تتعداها الى تعيينات في مراكز 

حساسة والى موضوع االنتخابات النيابية.
ـ الدور احملوري واألساسي الذي يضطلع به الوزير جبران 

باسيل في االجتاهات والعالقات مع القوات، واملستقبل.
3 ـ حزب اهلل القوي عسكريا واملستقوي بتطورات سورية 
وعراقية يواجه حال ارتباك على املستوى السياسي الداخلي، 
إن على صعيد التناقضــات واخلالفات بني حلفائه، أو على 
صعيد استثمار العهد اجلديد، وحيث بات احلزب على قناعة 
أن هذه العالقة باتت حتتاج الى »تفاهم جديد« عملي يتناسب 

مع مقتضيات وطبيعة املرحلة اجلديدة.

أين حزب اهلل من احلملة على عون؟!
هل مت االستيالء 

على النفط 
اللبناني وتقاسمه؟

تقريــر  أورد  بيــروت: 
ديبلوماسي معلومات أساسية 
عن الثــروة النفطية والغازية 
في البحر اللبناني، مشيرا الى 
أن »املعركــة النفطية ليســت 
معركة بلــوكات، إمنا الواجهة 
هي البلوكات بينما احلقيقة هي 
في مكان آخر أال وهو االستيالء 
على النفط والغاز اللبناني في 
كل البلوكات النفطية في الشمال 

أو اجلنوب«.
ويوضح التقرير أن »البعض 
يتعمــد اإليحاء بأنهــا معركة 
بلوكات وأيها يجب فتحه ومن 
أين يبدأ االستثمار؟ بينما هذا 
البعض ميارس فساده املوصوف 

في هذا امللف في مكان آخر«.
ويكشــف التقريــر عن أن 
»متمولن لبنانين من دون أي 
خبرة في قطاع النفط يزورون 
مســؤولي الشــركات النفطية 
العمالقــة املؤهلة فــي لبنان، 
وهــؤالء املتمولــون يريــدون 
إنشاء شــركات نفطية خاصة 
لبنانية تتشارك مع الشركات 
الكبــرى، ويعرض  األجنبيــة 
هؤالء املتمولون على الشركات 
النفطية بضاعتهم الفارغة إال 
مــن االبتــزاز وهي أنــه ال أمل 
لكــم في احلصول على رخص 
استثمار في النفط اللبناني اذا 
لم تقبلوا الشراكة معنا«. وأكد 
التقرير أن »املتمولن محسوبون 
على سياسين فاعلن في العهد 
اجلديد ويستخدمون تعبير أنه 
في امللف النفطي )هالل لوحدو 
وصليــب لوحــدو(«، ويقــوم 
بعض هــؤالء املتمولن بإغراء 
بعض الشركات بتقدمي وعود 
مبساعدتها في احلصول على 
امتيازات نفطية في بعض الدول 

العربية«.
أن  الــى  التقريــر  ولفــت 
العاملية  النفطيــة  »الشــركات 
الســلطات  لــدى  تستفســر 
عــن  اللبنانيــة احلكوميــة، 
مدى شرعية طلبات املتمولن 
اللبنانين، ولدى سؤال أعضاء 
مــن هيئة إدارة قطاع البترول 
عن هــذا األمر يســارعون الى 
 نفي علمهم باملوضوع وآخرون

ال يجيبون«.

بعد اتصال عون باألسد ودخول حزب اهلل على الخط

مصادر لـ »األنباء«: توقعوا انفراجاً حكومياً خالل أسبوع
بيروت ـ عمر حبنجر

ازمة تنفرجي«،  »اشتدي 
هذه النظرية القدمية، تتجدد 
دائما، خصوصــا في لبنان، 
الذي شهد عملية شد عصب 
خطيرة هذا االسبوع متثلت 
بـ »االنذار املبكر« الذي تلقاه 
العهد اجلديد ببريد صحيفة 
»السفير« مستهدفا وزير العهد 
جبران باسيل ومنه بالتأكيد 
الى الرئيس ميشال عون الذي 
واجه املوقف مبرونة واحتواء 

حتسبا ملا بعده.
وترافقت حملة »السفير« 
التي نفــى التيار احلر عالقة 
الرئيس نبيــه بري بها وبرأ 
حــزب اهلل منهــا ايضــا مع 
تغريدات تهديدية من جانب 
الســابق  الســوري  النائــب 
احمــد شــالش، ما اســتدعى 
تدخــل حــزب اهلل على خط 
تشــكيل احلكومة بعدما كان 
فــوض االمر للرئيــس نبيه 
بــري مبواكبــة مســتجدات 
أملتها الغارة االسرائيلية على 
قاعدة للجيش السوري مرورا 
من فوق االراضي اللبنانية، 
االمر الذي اســتدعى اتصاال 
هاتفيا استفساريا من الرئيس 
ميشــال عــون مــع الرئيس 
السوري بشــار االسد، وهذا 
شــكل بذاتــه عامال مســاعدا 
عزز اآلمــال بإمكانية صدور 
مراســيم احلكومة اللبنانية 
هذا االســبوع او فــي مطلع 
االسبوع املقبل. وفق معلومات 
املصادر املتابعة لـ »األنباء«، 
كان رئيس مجلس النواب نبيه 
بري القى مبسؤولية التعطيل 
على بيت الوســط متمســكا 
باملقاعد اخلمسة للشيعة )اربع 
حقائب ووزير دولة( ويالقيه 
تيار املــردة باإلصــرار على 
واحدة مــن الوزارات الثالث: 
االشغال العامة او االتصاالت 

او  الطاقة.
الرئيس ميشال عون رأى 
في بعض املطالب اســتنزافا 
مرفوضــا للعهــد، لكنه ترك 
املشاورات لرئيس احلكومة 
املكلف ســعد احلريري الذي 
اخذ عليه رئيس املجلس انه 

ابدى امامه وامام الرئيس عون 
استعداده حلل مشكلة سليمان 
اقناعــه  فرجنيــة وحتديــدا 
بوزارة التربية في حال اوكل 
اليه الرئيسان هذه املهمة، لكنه 
الحظ ان احلريري لم يتحمس 
للعرض، مكتفيا بالقول خالل 
لقاء الثالثة في بعبدا انه يريد 

مزيدا من التشاور.
هنا ترد مصادر سياسية 
موقف احلريري غير املتحمس 
الى اعتبارات مبدئية، خلصتها 
لـ »األنباء« بالقول: ان الرئيس 
نبيه بــري بعرضه معاجلة 
وحملــه  »املــردة«  قضيــة 
تفويضا مــن حزب اهلل امنا 
يريــد فرض شــراكة رئيس 
مجلــس النواب في تشــكيل 
احلكومة، االمر الذي يرفضه 
رئيسا اجلمهورية واحلكومة 
لتعارضه مع الدستور الذي 
ينص على »فصل السلطات 
وتعاونهــا«، وألنــه في حال 
اشراك رئيس املجلس بتركيب 
الســلطة التنفيذيــة يصبح 
متعذرا عليه مراقبة ومحاسبة 

هذه السلطة.
ويضيف املعترضون على 

بري: ال أحد 
يهددني وال أخاف 

إال اهلل وقد 
عرضت

على الرئيسني
حل مسألة 

»املردة«
فلم ألَق
التجاوب

أوساط سياسية 
لـ »األنباء«:

ال مثالثة في 
تشكيل احلكومة

هذا املنحــى بالوجه اآلخر لـ 
»املثالثة« في الســلطة التي 
يطالب بها ثنائي امل وحزب 
اهلل الى جانب التفرد برئاسة 

السلطة التشريعية.
شــدد  بــري  الرئيــس 
امــام زواره امــس علــى أنه 
من اكثــر املســتعجلن على 
تشــكيل احلكومــة، لكــن ال 
احد يهددنــي باملهل النهائية 
الصدار احلكومة وفرضها على 
اجلميع، وقال: ال احد يهددني، 
وال يخيفني اال اهلل، وانا جاهز 
ملعاودة الســعي مع فرجنية 
وكذلك مع وليد جنبالط وانا 
اضمن صدور املراســيم بعد 

ساعتن.
فــي هــذا الوقت تســتمر 
علــى  االعالميــة  احلملــة 
الرئيسن ميشال عون وسعد 
احلريري من جانب منابر حزب 
اهلل اللذيــن اعتبرت جريدة 
»االخبار« انهما وراء »اغالق 
ابواب احللول« مع االشــارة 
الــى تعميــق العالقــات بن 
التيار الوطني احلر والقوات 
اللبنانية، ورأت الصحيفة ان 
املشكلة الشخصية بن عون 

وفرجنيــة هــي وراء تأخير 
احلكومة.

االوســاط  بعــض  لكــن 
اســتنتجت مــن حــدة الكالم 
املرســل ان مــا بعد الرســائل 
الورقيــة لــن يكــون كما كان 
قبلهــا، وما كان يقال همســا 
او تلويحــا بات يقال صراحة 
وبالصــوت العالي، حتى بلغ 
االمر بالنائب البعثي السوري 
السابق احمد شالش حد تذكير 
الرئيس ميشال عون بصوت 
»الســوخوي« تلــك الطائــرة 
الســورية التي قصفــت مقر 
العماد ميشال عون في القصر 
اجلمهوري في ١3 اكتوبر ١990، 
لكن حملتها تركت االنطباع بأن 
فريق املمانعة بدأ مواجهة العهد 
قبل ان يسخن مقعده الرئاسي.
مــن جهتهــا، لــم تقصر 
القناة العونيــة )او.تي.ڤي( 
فــي الــرد علــى مــا ورد في 
صحيفة »الســفير« دون ان 
تسميها، لكنها برأت اوساط 
رئاسة مجلس النواب وضمنا 
الرئيس بري مما نشر، واالمر 
ذاته محســوم وبديهي جلهة 

حزب اهلل.

)محمود الطويل(  الرئيس العماد ميشال عون خالل زيارته املجلس الدستوري لتقدمي التصريح عن ممتلكاته وفقا لقانون اإلثراء غير املشروع 

املعارضة تتهم 
النظام بالزّج 

بالشباب النازحني 
في معسكرات 
اعتقال جماعية


