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ون م
 	���� «أو������ ل ا�����ي�» �� م�آ�ه ا����، ���!%$ت ا�#م�� ا�م��آ�� �� ���وت !�� !�دة «ا
ت&ول م(*(ع ا�م�اض ا�#�&�� م �رس، /! �!م1ت��ا �� 0 ن، &�� ت ا�3ص� �� 	�6وي ا�4 مي&$ز» ا���&�� 

«ا���(ر م� ا���ض إ�: ا�#�&ت وص(> إ�: ا��9ج».

ء م� 	م�ت ن(رث آرو��& �� ا�(>يت ا���4$ة ا�م��آ��، رو<�(ك -�B!ء و��ف أD�>ا��1ت�� ا�6ي ا Eوت(ص
F&ت مم�� ا�م��آ�� �� ���وت، إ�: 	��B خ9ص#B� ا���آ� ا���� Hنل، ا�: 	���: هم�(رغ �9J�Kم أ��ن�

.»LF��)��ل �� <� م��Mة م� ���«*�ورة ا��O�3J ا���N� �Mم�اض ا�#�&�� ا��� ي��M أن ت/�H ا

<�� �FP(ر داء>�ت ا��Kن أح$ ا��&�� �� EMJخ(ري أن «زواج ا�%��: ي )BD� م��آ���وا!��� رR�S ا�#م�� ا
.���ت ا�4��» �&��K م�ت��K#خ��ان �� ا�Tا»

ن� إ�: أن «زرع اTن�ي�ت ه( اح$ى ا�(<ES ا��9	��»،�Kري ا��ل ا�����ي�» روز م���و���V م$ي�ة !�دة «ا
O3JB� �� !9	\ إ�: م ي%رب ا��X�Y9Z أ�W دو>ر <&(يBآ E/ت ��Yم�اض ا�(را� م� ه6[ اD��» ة إ�: أن��Jم

ت«.%�ا�(اح$ �� Ea ت�ا	
 دور ش�آت ا��_م�� �� ت^��� ه6[ ا�&

رات ا��9ج ا��%&��K�� م�� ا�م��آ�� م�^E !�(د، !�*#B� ا���آ� ا���� �� ����ل وا������H ا LK0 R�Sو0$م ر

4ث �� ا���L»، م��Jي� ا�: أن «م�وح���و0$م ا>خ�/ص�(ن ا�$و��(ن ت%ري� !b» �! ���Bخ� م ت(صVB إ��\ ا
��Kوا�#$ي� ذآ�[ أن «ن .«L�!� �� ا��> W/ن E9 آ�� H�/ت ا�م�اض ا�#�&�� ا��� ت/E إ�: ن4( <��� م�*

إ�:   E/ت ن &�� ا�K�B(<(م�� ��  �م�اض �  ���ا��/ أو  ا����*��  ل ���ه��700اKم ت����   ���  ،<&(ي و�$   

ا�(>يت ا�(زارات ��  مEZ ه6[  ت1دي\  ا�6ي  ا�$ور  إ�:   ��Kن م�(ا*��   ��!��	Tا وا�1Jون  ا��م�  ا�/�4  وزارت� 
.»ا���4$ة وأورو�

��#	EL� ونMش

� االكثر قراءة في « شؤون لبنانية »

خالد موسى «سرايا الفتنة» تعبث بأمن مجدل عنجر -  :07-09-2016

طرابلس ـ حسن األيوبي عين على األقساط.. وإقبال على الرسمي في الفيحاء -  :01-09-2016

مغدوشة ـ رأفت نعيم مغدوشة وجاراتها في كرنفال العربات المزينة -  :06-09-2016

علي الحسيني «حزب اهللا» يفقد توازنه السياسي.. والعسكري -  :06-09-2016

علي نون صفقة عابرة! -  :01-09-2016

علي نون إيران وسوريا.. العراق ولبنان -  :03-09-2016

وسام سعادة باسيل يشّكك في العيش المشترك ويطمئن إلى «حزب اهللا» والفراغ الرئاسي -  :07-09-2016

علي نون عن تركيا «السورية»! -  :04-09-2016

جانا حويس الحريري وطرابلس.. وعد ووفاء -  :04-09-2016

علي نون أرقام عراقية.. -  :02-09-2016

«����� �� ا���اض ا���
�� 	� «ا����آ�� http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?type=NP&ArticleID=716432
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