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الحذر يحاصر التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة اللبنانية
بيروت ـ عمر حبنجر

يتراكم احلذر احمليط بالتفاؤل 
حول قرب تشكيل حكومة الوحدة 
الوطنية في لبنان، برغم االجواء 
الشائعة، وفي حني  االنفراجية 
ترّد كتل األكثري���ة، هذا احلذر 
املتفاقم الى عودة كتلة التغيير 
واالصالح ال���ى املطالبة بوزارة 
»االتص���االت« بينم���ا يعطفه 
حزب اهلل عبر وس���ائل اعالمه 
على تدخالت السفيرة االميركية 
ميشيل سيسون، التي واصلت 
جوالتها على اركان املواالة امس، 
وأبدت بعد لقائها النائب بطرس 
حرب متنياتها بسرعة تشكيل 
احلكومة كما يريدها اللبنانيون، 
وكررت بعد لقائها النائب روبير 
غامن الق���ول ان بالدها لن تعقد 
اي صفقة اقليمية او دولية على 

حساب لبنان.
رئيس احلكومة املكلف سعد 
احلري���ري وبعد لقائ���ه النائب 
س���ليمان فرجنية قص���د بكفيا 
والتقى الرئي���س امني اجلميل، 
وبحث الرجالن خالل لقاء مطول 
تخلله عشاء، الوضع احلكومي 
واحلقيبتني اللتني ستسندان الى 

حزب الكتائب.
وفي اطار جوالته التشاورية 
املوس���عة، قرر احلريري زيارة 
بكرك���ي للوق���وف عل���ى رأي 
املاروني نصراهلل  البطري���رك 
صفير واطالعه على ما توصلت 
اليه املش���اورات ولوضعه في 
القمة السعودية  صورة نتائج 
� السورية في دمشق، في شقها 
اللبناني، م���ع اطالعه على آخر 

صيغة للتشكيلة احلكومية.
وذكر موق���ع »نهار.نت« ان 
الصيغة الت���ي يحملها الرئيس 
املكل���ف تتضمن اربع���ة وزراء 
اللبنانية  للكتائ���ب والق���وات 
والنائب بطرس حرب في مقابلة 

ثالثة وزراء.
الوطني احلر ووزير  للتيار 
لكتلة امل���ردة وبذلك يكون عدد 
ال���ى احزاب  املنتمني  ال���وزراء 
وشخصيات »لقاء قرنة شهوان« 

الحظت ان حقيب���ة االتصاالت 
التزال تش���كل عقدة، وحتدثت 
عن طرح فرنسي يقضي بتسمية 
وزير عن حصة رئيس اجلمهورية 
لتولي ه���ذه احلقيبة، يقبل به 
الرئيس املكلف والعماد ميشال 
ع���ون، وان الرئيس الفرنس���ي 
س���اركوزي طرحه ام���ام وزير 
اخلارجية السوري وليد املعلم.

تأجيل الكتل النيابية

وعلى وقع تسريع مشاورات 
التأليف، ارج���ئ اجتماع الكتل 
النيابية ال���ذي كان مقررا امس 
الى اجلمعة املقبل الستكش���اف 
معالم النسخة االولية للحكومة 
عل���ى ان متأل فراغ���ات اللجان 
بشكل ال يتعارض مع طموحات 

املستوزرين.
وفهم ان انتخاب اللجان سيتم 
في جلس���ة الثالثاء املقبل، على 
انتخاب  ال���ى تعليق  ان يصار 
رؤساء اللجان ومقرريها بانتظار 
املش���اورات املتصلة بتش���كيل 

احلكومة.
وكش���ف املعاون السياسي 
لرئيس مجل���س النواب النائب 
علي حسن خليل ان كتلة التنمية 
والتحرير ال متانع في اسناد جلنة 
املال واملوازنة الى النائب العوني 
ابراهيم كنعان من قبيل الترضية 
نظرا لتمس���ك االكثرية بحقيبة 

وزارة املال.

الطابور الخامس

النائب العلوي عن دائرة عكار 
خضر حبيب عضو تكتل »لبنان 
اوال« لفت الى وج���ود »طابور 
خام���س« وجهات خفية تعيش 
في الظلمة مازالت تسعى جاهدة 
الفساد اللقاءات والتفاهمات وابقاء 
االستقرار االمني مزعزعا لعرقلة 
تشكيل احلكومة والضغط على 
الرئيس املكلف سعد احلريري من 
خالل اشعال نار الفتنة وتهديد 
السلم االهلي الظهار منطقتي بعل 
محسن والتبانة مناطق خارجة 

على القانون.

واكيم وطوني ابوخاطر.

بين عون وفرنجية

النائب سليمان فرجنية الذي 
جتاوز تفويض املعارضة للعماد 
عون بالتشاور مع الرئيس املكلف 
الرئيس املكلف  خرج من لقائه 
سعد احلريري متفائال وقال انه 
طال���ب لكتلة املردة بحقيبة من 
حصة املعارضة، واضاف: نحن 
في كتلة االصالح والتغيير لنا 
احلق بخمس حقائب، نريد كمردة 
ان تكون لنا منها حقيبة، ونتمنى 

ان تتحلحل االمور.
العماد ميش���ال عون  لك���ن 
الذي اعرب عن امله ان تس���فر 
املشاورات عن تشكيل حكومة 
تلبي املفاوضات التي جرت بينه 
وبني الرئيس املكلف، قال انه اعد 
تشكيلة وزارية واودعها الرئيس 

املكلف، وان اجلواب سيكون عند 
الرئيس املكلف الذي عليه ابالغنا 

موقفه االخير.
وعن ق���ول الوزي���ر جبران 
باسيل ان وزارة االتصاالت غير 
قابلة للمقايضة، قال عون: وزارة 

االتصاالت هي مطلب كتلتنا،
اننا ننتظر  واضاف ع���ون: 
نتائج االستشارات التي يجريها 
القرار  املكل���ف التخاذ  الرئيس 
املناسب. والحظ عون ان لدى من 
يؤلفون احلكومة مخططا معينا 
الناس  ويريدون ان يركبوا كل 
وفقا لهذا املخطط وال يؤقلمونه 
مع القوى املوجودة، مضيفا على 
طريقة جتهيل الفاعل: قد يظلون 
مائة سنة وقد تنتهي مدة البرملان، 
ورمبا لن تتأل���ف حكومة على 

هذا املنوال.
بيد ان مصادر في املعارضة 

مساويا لعدد وزراء تكتل التغيير 
واالصالح.

اما الوزير األرمني عن حزب 
الطاشناق، الذي يصبح اخلامس، 
في سياق كتلة االصالح والتغيير 
يقابله وزير أرمني آخر من 14 آذار 
علما ان الطاشناق اقترب اكثر من 

حزب الكتائب، و14 آذار.
وفي املعلوم���ات ان حقيبة 
وزارة العدل س���تعطى للنائب 
بطرس ح���رب، بينما ترش���ح 
الكتائب نائب رئيس���ها سليم 

الصايغ.

الحريري إلى بكركي ومعراب

ومن بكركي ينتقل احلريري 
الى معراب للقاء رئيس القوات 
س���مير جعجع ملعرف���ة امكان 
القوات  موافقته على ان تتمثل 
بأرثوذكسي وكاثوليكي هما عماد 

عون يعود للمطالبة بوزارة االتصاالت وساركوزي يطرحها لوزير توافقي

»عقدة« االتصاالت والمخارج المطروحة
بيروت: تتوقع أوساط 
متابع���ة  سياس���ية 
للملف احلكومي ان تبصر 
حكومة الوحدة الوطنية 
النور في النصف الثاني 
من هذا الش���هر، معتبرة 
التأليف انطلق  ان قطار 
فعلي���ا وجديا بعد القمة 
السورية � السعودية، بحيث لم يعد 
ألي جهة داخلية القدرة على وقف هذا 
القط���ار أو احليلولة دون بلوغه الى 
محطة الوصول، وأقصى ما ميكن ان 
يحصل هو بعض التأخير االضافي، 
وما تأمله هذه األوساط هو ان يكون 
السجال املتجدد حول وزارة االتصاالت 
جزءا من عملية املساومة واملفاوضة 
وحتسني الش���روط في ربع الساعة 
األخير، مستبعدة ان يؤدي بروز عقدة 
االتصاالت مجددا الى االطاحة بفرصة 
تشكيل احلكومة و»االحاطة« السورية 
� السعودية املشتركة للوضع اللبناني، 
وتكشف هذه األوساط عما يجري في 
الكواليس احلكومية ويتمحور حول 
وزارة االتصاالت واملخارج املطروحة 
لهذه العقدة املتبقية، وتلخص املعطيات 

األخيرة في النقاط التالية:
1 - حصل تراجع من قبل الرئيس 
املكلف سعد احلريري وفريقه عن مبدأ 
عدم توزير الراسبني وأسقط الڤيتو 
السياس���ي الذي كان موضوعا على 
توزير جبران باس���يل، ولكن العماد 
ميشال عون وفريقه يعتبران ان توزير 
باسيل ال يقابله ثمن وال يعد تنازال من 
األكثرية ليقابله تنازل من املعارضة ألن 
األكثرية هي التي صنعت هذه العقدة 
ملمارسة الضغوط وهي التي حتلها من 

دون مقابل ومن دون »منة«.
2 - أبل���غ احلري���ري ع���ون ان 
صهره جبران باسيل سيكون وزيرا 
في احلكومة ولكن في حقيبة أخرى 
غير االتصاالت،  وطلب وضع وزارة 
االتصاالت جانبا لتحل في اطار اتفاق 
على توزيع احلقائب وفق مبدأ الرزمة 
أو السلة الواحدة، وحتى ال تكون سببا 
في تعطيل واعاقة مثل هذا االتفاق، 
ولكن الوضع عند العماد عون مختلف، 
هو لم يس���قط وزارة االتصاالت من 
يده ومن حساباته ومازال يعتبرها 
مطلبا وهدف���ا أو عل���ى األقل ورقة 
تفاوضية أساس���ية ال يتخلى عنها 
اال عندما يضم���ن احلصول على ما 
يوازيها »قيمة سياسية«، ألن وزارة 
االتصاالت اختزلت معادلة احلكومة 
ومعركتها، فإذا استطاع عون االحتفاظ 
بها يكون س���جل نقطة ثمينة وربح 
اجلولة، واذا استطاعت األكثرية سحبها 
من يده تكون سجلت هدفا في مرمى 

املعارضة.
ما ي���وازي وزارة االتصاالت من 
وجه���ة نظر ع���ون وزارة س���يادية 

يحددها في »وزارة املالية« وبدرجة 
ثاني���ة »وزارة الداخلية«، أو وزارة 
أساسية ملحقة بالوزارات السيادية 
هي وزارة العدل مضافا اليها »التربية« 

أو »األشغال«.
3 - ال تتحم���ل األكثرية األمرين 
معا: باسيل واالتصاالت، فإما باسيل 
في احلكومة من دون االتصاالت، وإما 
االتصاالت للمعارضة من دون باسيل، 
ومبا ان عودة باسيل الى احلكومة قد 
حسمت، فإن البحث حتول الى ايجاد 
مخارج لعقدة االتصاالت وبدائل تقدم 
الى العماد ميشال عون، ويجري التداول 
في هذا املجال باملخارج واالحتماالت 

التالية:
- ان ت���ؤول وزارة االتص���االت 
ال���ى »حصة احلريري« في احلكومة 
مقابل ان يتخلى احلريري عن وزارتي 
العدل والتربية »كما ورد في تشكيلته 
األولى قبل االعتذار« لتكتل االصالح 

والتغيير.
- ان توضع وزارة االتصاالت في 
عهدة رئيس اجلمهورية ويتس���لمها 
الوزير الشيعي )عدنان السيد حسني( 
املقبول من املعارضة، أو يتس���لمها 
الوزير الياس املر لتعطى وزارة الدفاع 
الى عون )اللواء عصام أبوجمرا( أو 
الرئيس  يتسلمها وزير آخر يسميه 
ميشال س���ليمان ويكون مقبوال من 
عون )كما اقترح احلريري على عون 

في لقاء الرابية(.
- ان يقب���ل الوزير وليد جنبالط 
في نهاية األمر هذه »الهدية املسمومة« 
)وزارة االتصاالت( مقابل تخليه عن 
األش���غال اذا كانت »تضحيته« هذه 

حتل أزمة احلكومة والبلد.
- ان تعطى االتصاالت لوزير من 
حصة الرئيس نبي���ه بري مقابل ان 
يتنازل بري لعون عن وزارة الصحة 
)احلريري قدم اقتراحا كهذا الى عون 
ف���ي لقاء الرابية ولك���ن عون تفاديا 
لالحراج طلب من احلريري ان يتفق 
أوال مع بري عل���ى املوضوع ليحدد 

موقفه في ضوء ذلك(.
حسب املعلومات النادرة املتوافرة 
عن لقاء الرابية، فإن الرئيس املكلف 
العماد  س���عد احلريري عرض على 
ميشال عون ان يكون لتكتله خمس 
حقائب: العدل، التربية، العمل، الثقافة، 

اضافة الى وزارة دولة.
قد يوافق عون على هذه احلصة 
مسميا لوزارة العدل احملامي شكيب 
قرطباوي، على ان تكون وزارة العمل 
من حصة الطاش���ناق )بقرادونيان( 
ووزارة الثقافة م���ن حصة فرجنية 
)فنيانوس(، ولكنه يطالب بحقيبة 
خامسة وال يريد وزارة الدولة حيث 
تكثر التلميح���ات هنا الى ان الوزير 
املاروني السادس الذي سيكون وزير 

الدولة هو النائب بطرس حرب.
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مالحظات معارضة على »بيان املستقبل«: سجلت 
البيان  مصادر معارضة مالحظ���ات في 

الصادر عن »كتلة املستقبل« أبرزها:
� املالحظة األولى: تضمن البيان ترحيبا 
متأخرا أس���بوعا فقط مبا صدر عن قمة 
دمش���ق بني خادم احلرمني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز والرئيس السوري بشار 
االسد، االمر الذي بدا أنه ترحيب استلحاقي، 
جرى التعبير عنه بصياغة عامة حصرت 
الترحيب في »ما يتعلق بش���أن تعزيز 
استقرار لبنان«، وجتنبت االشارة صراحة 
الى حكومة الوحدة الوطنية التي اكد عليها 
امللك عبداهلل والرئيس االسد، وثمة من 
يالحظ هنا ان حكومة الوحدة كما معادلة 
5/10/15 لم تردا بعد على لسان الرئيس 

املكلف، منذ انتهاء اعمال القمة.
� املالحظ���ة الثانية: اعتماد البيان منطقا 
النيابية من  تذكيريا بنتائج االنتخابات 
خالل تكرار االش���ارة الى وجود اكثرية 
واقلية نيابية، يشاورهما الرئيس املكلف 

على خط التأليف.
� املالحظة الثالثة: حتديد البيان »القاعدة« 

اليه���ا  الت���ي يرتك���ز 
احلري���ري ف���ي حركة 
التأليف، والتأكيد على ان 

املشاورات التي يجريها منطلقة من »قناعة« 
رئيس احلكومة املكلف بضرورة التأليف 
حتت مظلة الدستور والنظام الدميوقراطي 

واحترام نتائج االنتخابات.
� املالحظة الرابعة: تضمني البيان دعوة 
حكومة تصريف االعمال الى بذل املزيد من 
اجلهود ملتابعة القضايا املعيشية واحلياتية 
الى حني تشكيل احلكومة اجلديدة، ويبدو 
هذا التوجه، كأنه نابع من شعور حقيقي 
في مكان ما ضمن هذا الفريق، بعمر مديد 
لفترة تصريف االعمال، قائم رمبا، على 
فرضية الفشل املسبق ملخاض التأليف، 

وعدم التعويل على احلراك اجلاري.
 تفهم أكثري: قالت مصادر إن لقاء سعد 
احلريري مع أمني اجلميل وس��مير جعجع 
انتهى الى تفهم لنية احلريري القبول بتوزير 
الوزير جبران باس��يل وجتاوز معيار عدم 
توزير الراسبني. وذكرت املصادر أن القيادات 
املسيحية في قوى 14 آذار أبلغت احلريري 

أن ال صحة ألي إشاعات 
ع��ن عدم االرتي��اح الى 
مفاوضاته مع املعارضة، 
أو الى نتائج القمة الس��عودية � السورية، 
وعكس جعجع التوافق مع احلريري بقوله 
أمس: »لن نوقف تشكيل احلكومة من أجل 
موضوع توزير الراس��بني فاملسألة ليست 
قضية بالنسبة إلينا ولم تكن عقبة أمامنا«، 
أما اجلميل فقال: »نخجل أن نقول إن مصير 
لبنان من خالل احلكومة يتوقف على توزير 

شخص«.
مشكلة احلريري عند احللفاء: يقول مصدر 
في التيار الوطني احل���ر ان »العراقيل 
ليست عند العماد ميشال عون، اإلحراج 
احلقيق���ي للحريري هو ل���دى حلفائه 
خصوصا املس���يحيني منهم. فإذا أعطى 
للعماد عون خمس حقائب، فإن مسيحيي 
االكثرية سوف يطالبون باحلصة ذاتها، 
ولهذا يقال إنه يعرض ألكثر من تشكيلة 
للمراجعة والبحث. فاملشكلة اليوم تكمن 
في توزيع احلصص على حلفائه وليس 

على املعارضة«.

عـرض عون للحريري: تكش��ف شخصية 
سياس��ية في 14 آذار عن عرض قدمه عون 
للرئيس س��عد احلريري قوامه أن ال مجال 
إلع��ادة إطالق عجلة احلكم ف��ي البالد إال 
بكسر حدة االصطفاف بني السنة والشيعة، 
وه��ذا األمر غير ممكن م��ا لم تفصل كتلة 
نيابية وسياس��ية وشعبية مسيحية وازنة 
بني الطرفني. وهذا الفصل ال ميكن أن يتحقق 
إال على قاعدة سياس��ية لضم��ان جناحه 
وفعاليته واستمراريته، وهذه القاعدة تأخذ 
في االعتبار مطلبي احملكمة والسالح للطرفني، 
فيقف عون إلى جانب تيار املس��تقبل في 
موض��وع احملكمة، ويأخذ جانب حزب اهلل 
ف��ي موضوع س��الحه ورفض��ه نزع هذا 

السالح.
جمع شـمل كتائبي: منسق عام اللجنة 
املركزية في حزب الكتائب اللبنانية سامي 
اجلميل يسعى في إطار متتني وضعيته 
الداخلي���ة لالتصال بقي���ادات كتائبية 
ومسؤولني س���ابقني حتت شعار »جمع 
الشمل«، وهو بدأ حركة منذ مدة ترتكز 

على هذا الصعيد.

حكوميات

تركي السديري يتراجع عن دعوته 
حول »ضم لبنان إلى سورية«

في مقال اعتذاري لرئيس تحرير »الرياض«

دبي � عربية.نت: اعتذر رئيس 
حتري���ر صحيف���ة »الرياض« 
السعودية، تركي السديري، عن 
مقال له نشره قبل يومني وجاء 
على صيغة سؤال »ملاذا ال يعود 
لبنان إلى سورية؟«، معتبرا أنه 

أخطأ في التصور والتعبير.
وقال في مقال االعتذار املنشور 
بصحيفة »الرياض« امس حتت 
عن���وان »نعم لق���د أخطأت في 
تصوري وتعبيري«، إن ما كتبه 
عن لبنان »بالتصورات اخلاطئة 
التي تضمنها املقال، لو وردت في 
مقال كاتب آخر وطلب مني أن 
أجيزه للنشر لكان املنطق يقضي 

بأن أرفض نشره«.
والس���ديري الذي أثار جدال 
مبقاله ع���ن عودة لبن���ان إلى 
سورية »ذات احلكم القوي القادر 
على إذابة تعدد احلكومات داخل 
لبنان«، عاد واعتذر عما طرحه، 
معتبرا أن هذا عكس خلال كبيرا 
في الرؤية للوضع اللبناني من 

قبله.
ش���رح الس���ديري   وكان 
ل���� »العربية.نت« وجهة نظره 
بالقول: »خالل أكثر من 40 سنة، 
لم تس���تقر أوض�����اع لبن��ان، 
وفترات االستق��رار في�ه كانت 

فترات هدنة ال أكثر«.

فأساس احلياة السياسية في 
لبنان، برأيه، هي احلرب األهلية 
»وب���ني كل حرب وحرب توجد 

هدنة«.
ونفى أن يكون لطرحه عالقة 
بزيارة خادم احلرمني الشريفني 
املل���ك عبداهلل ب���ن عبدالعزيز 
التاريخية إلى دمش���ق، وعودة 
املياه إلى مجاريها، حيث شاب 
الفتور عالقات البلدين بعد اغتيال 
رئيس الوزراء اللبناني السابق 
رفيق احلريري، إال أن عالقاتهما 
دخلت منعطفا جديدا منذ إعالن 
امللك عبداهلل ف���ي قمة الكويت 
االقتصادية طي صفحة املاضي 

في اخلالفات العربية العربية.

حزب اهلل ينفي بالصور الرواية اإلسرائيلية
عن نقل صواريخ من موقع انفجار طير فلسية

بيروت � أ.ف.پ: بث تلفزيون »املنار« التابع حلزب اهلل
ش���ريطا مصورا الليلة قبل املاضية نف���ى فيه الرواية 
اإلسرائيلية عن نقل عناصر من احلزب صواريخ من منزل 
في جنوب لبنان وقع فيه انفجار، مؤكدا ان ما كان ينقل هو 
»باب جرار« للمرآب الذي وقع فيه االنفجار. وجاء في تقرير 
تلفزيون املنار ان »الفبركة اإلسرائيلية سقطت«، وان »صاروخ 
طير فلسية املزعوم هو مجرد باب جرار«. وقال معد التقرير 
»الصاروخ املزعوم الذي الحقته طائرة التجسس االسرائيلية 
لم يكن س���وى باب جرار التبس شكله على احدث تقنيات 

التجسس االس���رائيلي فوقعت إسرائيل في شر فبركتها«. 
وتابع »في الفيلم االسرائيلي أشخاص ينقلون شيئا ما من 
مكان االنفجار« في بلدة طير فلسية في اجلنوب، »التعليق 
االس���رائيلي يقول انه صاروخ، لكن في الفيلم االسرائيلي 
نفسه يظهر ان االشخاص يتحركون بسرعة وينقلون شيئا 
خفيف الوزن ال يعقل ان يكون صاروخا«. التقرير جاء ردا 
على بث اجليش االسرائيلي شريطا التقطته طائرة من دون 
طيار يظهر فيه اشخاص ينقلون ما قال اجليش انها صواريخ 

من املنزل الذي وقع فيه االنفجار. 

)رويترز(صورة مأخوذة عن تلفزيون »املنار« لعملية نقل صفائح معدنية زعمت اسرائيل انها صواريخ

سليمان: لبنان في مجلس األمن لحماية المصالح العربية
بيروت ـ داود رمال

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال سليمان 
ان انتخاب لبنان عضوا غير دائم في مجلس 
االمن الدولي سيجعله رأس حربة حلماية 
مصاحله ومصالح االم����ة العربية، وكذلك 
حقوق االنسان وضمنها حق عودة الالجئني 

الى ديارهم.
تصريح سليمان كان في افتتاح السنة 
القضائية اجلديدة في قصر العدل بحضور 
رئيس مجلس الن����واب نبيه بري ورئيس 
احلكومة فؤاد السنيورة، والوزراء والنواب 
والقض����اة واحملام����ني ورؤس����اء البعثات 

الديبلوماسية في لبنان.
واكد س����ليمان ان لبن����ان وبصفته هذه 
س����يكون العني الس����اهرة ملنع ما ميكن ان 
يطرح من مشاريع مشبوهة تهدف الى اهدار 

حقوقه وحقوق العرب والفلسطينيني.

كما انه وبعالقاته الدولية ووجوده في 
اعل����ى هيئة أممية، يعني ش����بكة أمان ضد 
أي اطماع أو مغامرات اسرائيلية ترمي الى 

زعزعة الكيان واستباحة الوطن.
وتوجه س����ليمان الى القضاة بقوله: ان 
القضاء هو حجر الزاوية ألي دميوقراطية، 

وان احلق ان ندعم القضاء ال ان نهاجمه.
واضاف: بعد اسابيع يطل علينا الثاني 
والعشرون من نوفمبر عيد االستقالل الذي 
تقع ع لى عاتقنا مسؤولية ترسيخ دعائمه. 
وان عملنا الدؤوب يجب ان ينطلق من ثابتة 
تاريخية وهي ان كل الدول الدميوقراطية وقبل 
ان تستقر عانت الكثير بعد نيلها استقاللها من 
عدم توازن سياسي الى انتكاسات اقتصادية، 
فال تدعوا لليأس مكانا في قلوبكم واعلموا انه 
مهما بلغت اثمان الدميوقراطية، فهي بخسة 

في سبيل فهمها وتعميقها وممارستها.

في كلمته بافتتاح السنة القضائية الجديدة

)محمود الطويل( الرؤساء الثالثة وسط حضور سياسي وديبلوماسي حاشد خالل افتتاح السنة القضائية امس

)محمود الطويل( رئيس حزب الكتائب امني اجلميل مرحبا بالرئيس املكلف سعد احلريري في بكفيا امس األول

تركي السديري


