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ومناورات انقسامًا الصومال يكشف عن تقرير تسريب
مودي نيروبي - باري §

من األسلحة أن إمدادات إلى يشير - لألمم المتحدة تقرير [ أوضح
القوى بين  انقسامات  - الحرب نحو  الصومال  بانزالق  تعجل الخارج
محللون وأيد  التقرير. تسريب أسباب بشأن تساؤالت أثار كما  الغربية
شبكة إرســال بشأن التقرير إليه توصل ما إقليميون ودبلوماسيون
السالح من كبيرة كميات للغرب الموالية والدول اإلسالمية الدول من
الضعيفة المؤقتة والحكومة  جانب من  اإلسالميين لدعم الصومال إلى
صدقية األقــل التقرير مزاعم بعض إن قالوا ولكنهم آخــر. جانب من 
غير معلومات  نقلت ربما وغيرها مخابراتية وكـــاالت أن ــى إل تلمح 
المناطق أكثر من واحدة في مصالحها لتعزيز التقرير لمعدي صحيحة
وتبعاته التقرير تسريب أن وبدا تقلبا. وأكثرها إفريقيا في إستراتيجية
مع التعامل  أسلوب بشان الغربية الدول  بين الخالف عن النقاب  كشف
الواليات المتحدة حليفة إثيوبيا تتمكن أن طرف يأمل وربما الصومال.
كحليف إليهم  ينظر الــذيــن اإلسالميين سحق مــن  اإلقليمية  والــقــوة
الطرف يخشى بينما  اإلفريقي القرن منطقة «لقاعدة»في لتنظيم خطير
مجاهدين يجتذب للحوادث كارثيا تفجرا التقرير معدو وبينه اآلخر
الذين والدبلوماسيين المحللين بعض والمح العالم. أنحاء جميع من
األميركية الخارجية  ــرة وزي مساعدة أن إلــى أسمائهم نشر رفضوا
في الصومال تجاه سياساتها غيرت فريزر جينداي إفريقيا لشئون
الحكومية الهيئة وتؤيد سالم. حفظ قوة نشر لصالح األخيرة اآلونة
التوجه هذا  الصومالية والحكومة «ايغاد» إفريقيا شرق لدول للتنمية 

بشدة. يعارضونه اإلسالميين  ولكن طويلة فترة منذ 
التعجيل شأنه من القوات  نشر أن  من  المتحدة األمم  تقرير وحذر
أبدت انها  ــة  ــي األوروب المفوضية في مصادر وقالت ــرب. ح بنشوب 
الثلثاء ــوم ي ـــي األوروب االتــحــاد فــي األعــضــاء لــلــدول مماثلة  مــخــاوف 
ضد عسكرية لعملية غطاء يكون قد قوات نشر أن إلى مشيرة الماضي

هائال. إقليميا نزاعا ويشعل اإلسالميين
وزع تقرير  ــي  ف المفوضية ــي ف اإلفــريــقــيــة الــشــئــون ــراء  ــب خ وقـــال 
قــرارا يعدون أميركيين مسئولين أن األوروبــي االتحاد سفراء على
الــذي الــســالح بيع حظر لتخفيف يــدعــو المتحدة األمــم  على  يــعــرض 
ونفي هــنــاك. ــالم  س حفظ قـــوات نشر إلتــاحــة الــصــومــال على  ــرض  ف
في حل فرض تريد المتحدة  الواليات أن األميركية بالخارجية مسئول

الصومال.
وجيبوتي وإيران وسورية أن اريتريا المتحدة األمم في تقرير وجاء
إلى أسلحة  أو إمـــدادات أو جنودا أرســلــوا والسعودية وليبيا  ومصر 
غالبية ونفت الحكومة. واليمن وأوغندا  إثيوبيا  تمد بينما اإلسالميين
مجموعة من بريدن مات  وقــال بشدة.  التقرير  في ورد ما  الــدول  هذه 
المتزايد للتدفق دقيقة صورة «يرسم انه التقرير عن الدولية األزمات
من  المئة  في  و90  85 بين ما أن  ــاف وأض الصومال» على لألسلحة

جيدا». وجيد بعناية وموثق جدا «دقيق التقرير
بشان  خطيرة  شكوكا ابدوا والدبلوماسيون المحللين غالبية ولكن   
صومالي  مقاتل  700 مــن أكــثــر  أن أولــهــمــا التقرير فــي وردا  أمــريــن 
الماضي تموز يوليو/ في «إسرائيل» ضد حربه في اهللا حزب  ساندوا

مقابل الصومال من يورانيوم على للحصول تسعى إيران أن والثاني
بالسالح. إمدادها 

ما ورد بارز لبناني أمني ومصدر إسرائيلي عسكري ونفى متحدث
إذ اهللا حزب جانب  إلى القتال في صوماليين  مشاركة عن التقرير  في

الصوماليين. المقاتلين من الكبير العدد هذا مثل مالحظة عدم يصعب
الصومال شئون في  متخصص  نيروبي في  دبلوماسي  ــرح وص
عالمات بعض هناك ولكن بعيد حد إلى محتملة تبدو الكلية «الصورة

إثارة». التقرير أجزاء أكثر  حول  الكبيرة االستفهام
العناصر هذه  من الهدف أن والمحللين  الدبلوماسيين  من عدد  وقال
التي التقارير بدعم  اإلسالميين  صورة تشويه ربما التقرير وتسريب
صلة لها  وجماعات متشددة إسالمية بحكومات القوية صلتهم تفيد

«القاعدة». بـ
على اإلسالميين  تصوير محاولة أن نيروبي في الدبلوماسي وقال
لحرب لإلعداد يهدف ربما األوســع المنطقة على خطرا يمثلون أنهم
تقرير واتهم إفريقيا. شرق في الحالي المطير الموسم ينتهي حين
حظر تنتهكان دولتين اكبر بأنهما واريتريا إثيوبيا المتحدة ــم األم
البلدين هذين بين حرب إلى يتحول قد  صوماليا نزاعا أن وقال السالح
وإثيوبيا). (اريتريا الدولتين بين  قائمة العداء  حالة ومازالت بالتبعية.
التقرير عرض على الماضي الثلثاء المتحدة األمــم في لجنة ووافقت
المتهمة للحكومات الفرصة وإتاحة األمن لمجلس كامل اجتماع على

األربعة. التقرير  معدي بمقابلة 

على ستعمل الـــقـــوات  أن ــد  ــاي ك ــــح  وأوض
وسيتم ــوة» ــق ــال «ب ــخ ــواري ــص ال ـــالق  إط مــنــع 
الــصــواريــخ ــالق ــإط ــن يــقــوم ب ــل م ــال ك ــق ــت «اع
داخل المحتلة لــألراضــي التسلل أو النار  أو 
اتفاق يخرق من كل ويعتبر األخضر. الخط
وسيتم الوطني الصف عن  خارجًا التهدئة
الرئيس وكان القوة». باستخدام ولو منعه
ــوات ق لنشر تعليماته ـــدر أص الفلسطيني
الجيش منها انسحب التي المناطق في أمنية
ــالق إط لمنع غـــزة ــال  ــم ش أمـــس  ــي  ــل ــي ــرائ اإلس
«حماس» حركتا ــدت أك فيما منها صــواريــخ
بالتهدئة التزامهما أن  ــي ــالم اإلس والــجــهــاد
االغتياالت بوقف «إسرائيل» بالتزام مشروط
أمس عباس وأدان  العسكرية. والعمليات 
«حـــمـــاس» ــي ــت ــرك ح ـــن ــات م ــوع ــم ــج قـــيـــام م
على ــخ ــواري ص بــإطــالق ــي ــالم اإلس والــجــهــاد 
العمليات. وقف على االتفاق بعد  «إسرائيل» 
 9 أن اإلسرائيلية العسكرية  اإلذاعــة  وأعلنت

سديروت. بلدة محيط في سقطت صواريخ
اإلسرائيلي الوزراء  رئيس أكد جانبه،  ومن
ســتــلــتــزم ـــل»  ـــي ـــرائ «إس أن  ـــرت  ـــم اول ـــود  ـــه اي
إلعطاء المقبلة األيـــام ــالل خ النفس «ضبط
ــس، أم ــر ــه وظ الـــنـــار». ـــالق ــف إط ــوق ــة ل ــرص ف
الجناح القسام»، الدين عز «كتائب أعلنت
بوقف التزامها «حماس» لحركة العسكري
«التزام هناك شرط أن يكون الصواريخ إطالق
العمليات بوقف الصهيوني» العدو قبل من
الغربية الضفة  في واالغتياالت العسكرية
عز «كتائب باسم  الناطق  وقال  غزة.  وقطاع

ملتزمون «نحن أبوعبيدة  الــقــســام»  الــديــن 
ـــالق ـــن إط م حــــدث ـــا م ــى رغــــم ــل ــة ع ــدئ ــه ــت ــال ب
مربط على (أمـــس) الــيــوم صباح ــخ  ــواري ص
غزة، قطاع (شمال البريج شــرق الطائرات
االتفاق نحن على يؤثر ال إسرائيل). هذا داخل
الـــوزراء رئيس  مــع  عليه  اتفق بما ملتزمون

الفلسطينية». الفصائل كل وبحضور
إسماعيل «حــمــاس» باسم الناطق ــال  وق
ـــالق إط ـــن  م ــا ــاح ــب ص حــــدث ـــا  م إن  رضـــــوان 
مشيراً «خــرقــًا» يعد  ال  قطاع منال صواريخ
إلى يحتاج الميدانية القواعد  ــالغ إب أن إلــى
الــقــدس» ـــا ـــراي «س ـــــدت ـــت. وأك ـــوق ــض ال ــع ب
اإلسالمي الجهاد لحركة  العسكري  الجناح
بها تلتزم  لم ما  تهدئة «بأية تلتزم  لن أنها 
الناطق ـــال وق مــطــلــق». بشكل ــل)  ــي ــرائ (إس
«نحن ــد ــم ــوأح أب الملقب ــا» ــراي ــس «ال ــم  ــاس ب
التبادلية، قــاعــدة على  ولكن التهدئة نقبل 
كامل بشكل بها الصهيوني العدو التزم إذا
خروقاته في يستمر أن  أما  بها سنقبل نحن
هناك ــون ــك ي فــلــن  شعبنا عــلــى واعــتــداءاتــه 
من تهدئة هناك تكون «لن وأضــاف تهدئة».
شاملة التهدئة تكون  أن ويجب  واحد، طرف
غزة قطاع  في الفلسطينية األراضي كل وعلى
هذا خرق حال «في وقال  الغربية».  والضفة
وبعد التهدئة». من تام حل في نحن االتفاق
أعلن ــر، ــه أش عـــدة اســتــمــرت ــة  ــي دام عمليات 
غزة من قواته كل سحب  اإلسرائيلي  الجيش
أمس مساء تم الــذي التهدئة  اتفاق  بموجب
الفلسطينية والسلطة «إسرائيل»  بين األول

وأدان أمس. الجيش باسم متحدثة أعلنت كما
الدفاع وزير وحذر الصواريخ، إطالق عباس
«إسرائيل» أن  من بيريتس عمير اإلسرائيلي 
في القطاع في العسكرية عملياتها ستستأنف
الفلسطينية. الصواريخ إطــالق استمر حال
في ــة  ــدرس م افــتــتــاح خــالل  أكــد  ــرت  ــم اول لكن 
ـــل»، ـــي ـــرائ «إس ـــي جـــنـــوب مــنــطــقــة راحـــــات ف
خــالل ـــروري ـــض ال «ســنــلــتــزم ضــبــط الــنــفــس
الصبر ــزام  ــت ال مــن بــد ال  (...) المقبلة ـــام  األي
النار». ــالق إط لوقف فرصة إعطاء أجــل من 
النار، إطالق لوقف انتهاكات «هناك وأضاف
وبالتزام ــرد ال بعدم الجيش ــرت أم أنني إال 
االعتبار في ــذت  «أخ وتابع النفس». ضبط
بشكل النار إطالق وقف  تطبيق  عدم  احتمال
اولمرت ــرب وأع انتهاكات». وحصول كامل
اتصال لتلقي  «ارتياحه» عن ثانية، جهة  من
ليبلغه عباس مــن األول ــس أم مساء  هاتفي
اتفاق على الفلسطينية الفصائل بموافقة
الطرفان يعمل  أن  على «اتفقنا وقال  التهدئة. 
اولمرت وتابع النار». وقف تطبيق أجل من
أن الــنــهــايــة ــي «يــمــكــن لــكــل هـــذه الــعــنــاصــر ف
وصادقة مباشرة مفاوضات  فتح  إلى تقودنا
محمود وبين بيني الفلسطينية، السلطة مع
وأضاف اتفاق». إلى التوصل اجل من عباس،
حد إلى أن يساهم هذا التفاهم يمكن أن «اعتقد
شاليط»، جلعاد عن سريعًا اإلفراج في  بعيد
نهاية ــي  ف اســـر ـــذي ال اإلســرائــيــلــي  الــجــنــدي 
مــجــمــوعــات ــــدي أي ــى ــل ـــران ع ـــزي ــو/ ح ــي ــون ي

غزة. قرب فلسطينية 

الفصائل لالتفاق خرق رغم متبادل على والتزام من غزة اإلسرائيلي الجيش انسحاب

الصواريخ لمنع شرطي ألف و13 مشروطة إسرائيلية فلسطينية هدنة

قنا غزة - §

ــرات ــاب ــخ ــم ال ــر ــدي م أن مـــصـــادر  أكــــدت   ]
تل ــى إل ــس أم ــل وص سليمان عمر المصرية
السياسي المكتب رئيس ــروط ش لنقل أبيب
الــقــيــادة إلـــى مشعل ــد  ــال خ «حــمــاس»  لــحــركــة 

اإلسرائيلي الجندي صفقة إلنهاء اإلسرائيلية
شاليط. جلعاد األسير

ثالثة ــرض  ع مشعل إن  الــمــصــادر وقــالــت 
يراها كما وتتمثل الصفقة، لنجاح عناصر
ـــالق وطــنــيــة، إط وحـــــدة ــة ــوم ــك ـــة ح ـــام ـــي إق ف
وأسير  ومعتقلة  معتقل   1400 مقابل شاليط

وفي والعمليات.  «القسام» صواريخ ووقــف 
احرونوت» «يديعوت صحيفة قالت المقابل
«نحن قــائــًال: لسليمان ـــح أوض مشعل بـــأن 
تتعهد أن شريطة شاليط لتحرير مستعدون
صفقة لتقنيات بالنسبة لمصر (إســرائــيــل)

التبادل».

التبادل صفقة بشأن مشعل شروط لإلسرائيليين ينقل سليمان

بي آي يو ب، أف - المحتلة األراضي §

للحفاظ  و«إسرائيل» غزة قطاع بين الفاصلة الحدود طول على باالنتشار أمس فلسطيني أمن رجل ألف 13 نحو بدأ ]
الفلسطيني الوطني األمن قوات  قائد وقال «إسرائيل». عليها ووافقت الفلسطينية الفصائل عليها اتفقت  التي  التهدئة على
تنفيذا وذلك األخضر للخط األمامية الجهة (أمس) على اليوم ظهر األمن انتشرت «قوات إن غزة في جمال كايد للصحافيين
الماضية(الليلة الليلة الفلسطينية الفصائل مع التهدئة التفاق التوصل بعد  عباس محمود الرئيس أصدرها  التي  للتعليمات

الماضية)». قبل

(رويترز) غزة قطاع حدود قرب سيارة على تفتش الفلسطينية الشرطة

ف ب أ أ، ب د - § بيروت

مظلما مستقبال يواجه قد لبنان أن من أمس اللبناني اهللا حزب حذر ]
الدولية المحكمة بشأن المتحدة مشروع األمم على الحكومة موافقة بعد
رئيس وقال الحريري. رفيق اغتيال في ضلوعهم في المشتبه لمحاكمة
فرصة أمامها الحاكمة الغالبية محمد رعد إن اهللا لحزب البرلمانية الكتلة
وإال الجميل بيار الصناعة وزيــر اغتيال على  الحداد فترة انتهاء حتى
نبيه النواب مجلس رئيس ووصــف مظلم. نفق في أنفسهم سيجدون
السبت لسورية المناهضين الــوزراء اجتماع لحود اميل والرئيس بري
أسبوعين قبل كانوا استقالوا لسورية زمالئهم الموالين من ستة دون من
لن استقالوا الذين الوزراء أن رعد وأضاف وباطل». دستوري «غير بأنه
القرار اتخاذ في كاملة بمشاركة ضمان دون من استقاالتهم عن يعدلوا 

قرارها. مسئولية تتحمل الحكومة ترك إلى داعيا السياسي،
على الحداد فترة انتهاء حتى الحكومة المعارض، المعسكر وأمهل
في احتجاجات بتنظيم تهديداتهم تنفيذ قبل المقبل الخميس الجميل

وطنية. وحدة حكومة بالحكومة الحالية وتشكيل لإلطاحة الشوارع
قوله المستقيلين اهللا حزب أحد وزيري فنيش محمد عن نقل جهته، من
وحدة حكومة في المستقيلين الوزراء مشاركة على الموافقة حال في إنه
أن وأضاف المحكمة. إنشاء مسألة لمناقشة استعداد على فإنهم وطنية
حقها من أن  موضحا المحكمة، تشكيل المبدأ حيث من قبلت المعارضة 

التفاصيل. مناقشة
الجميل أمين السابق اللبناني  الرئيس ــار  أش متصل،  صعيد على
وزير نجله، اغتيال  بشأن الخجولة» الدالئل «بعض يملك أنه إلى أمس
االتهامات توجيه فــي يتريث  ــه  أن ــى إل مشيرا الجميل، بيار الصناعة
الهاتف عبر في حديث الجميل األدلة. وأعرب من مزيد انتظار لسورية في
منفذي الكشف عن يتم أن في انترناشونال»، عن أمله اذاعة «فرانس إلى
شخصيات استهدفت عدة»  اغتيال  «عمليات إن وقال  االغتيال.  عملية
وأضاف الحقيقة».  معرفة  من  نتمكن «لم و لبنان  في  لسورية مناهضة 
تكهنات. فــي الــدخــول يمكننا ال  ــدا. ج الخجولة الــدالئــل  بعض  «لدينا 
أن يمكننا ال هذا.  كل من التأكد قبل الوقت بعض ننتظر أن  بنا  يفترض

ألوانه». فذلك سابق الدالئل، هذه على نبني

نجله اغتيال في خجولة دالئل عن يتحدث والجميل «باطًال» المحكمة يعتبر إقرار لحود

مظاهرات ويعتزم تنظيم مظلم» «مستقبل يحذر من اهللا حزب

ب أ د - § القاهرة

لعلماء ــي ــم ــال ــع ال ـــاد ـــح االت ــس  ــي رئ ـــد  أك  ]
في ــاوي ــرض ــق ال يــوســف الــشــيــخ المسلمين 
الستغالل رفــضــه  ــس  أم نــشــرت تصريحات 
على اللبناني اهللا حـــزب حققه ـــذي ال الــنــصــر
أخيرًا بينهما دار الــذي القتال في «إسرائيل» 

السنية. المجتمعات في التشيع لنشر

صحيفة مــع حــوار فــي الــقــرضــاوي وقــال 
الصادر عددها في نشرته اليوم «المصري»
أهــل يشيعوا  أن ــدون ــري ي «الــشــيــعــة إن  أمـــس 
قائال سنة»، والسنة شيعة الشيعة السنة...
حققه الـــذي «الــنــصــر» يستغل أن يــرفــض  ــه  إن
السيدحسن ــوده ــق ي ـــذي  ال الــلــبــنــانــي ــزب  ــح ال
التي الــمــعــارك فــي ــل»  ــي ــرائ «إس على  نــصــراهللا 
«اختراق في الماضي  الصيف بينهما  دارت

السنية». المجتمعات 
«أول مــن كــان إنــه قــال الــقــرضــاوي أن  غير 
صدرت وعندما نــصــراهللا. لحسن المؤيدين
رددت اهللا) حــزب (ضــد السعودية من  فتوى
على قناة والحياة) (الشريعة برنامج عليها في
االتحاد بــأن بيانات وأصــدرنــا  (الــجــزيــرة)...
في المقاومة يؤيد المسلمين لعلماء العالمي

لبنان».

السنة اهللا لتشييع حزب انتصار استغالل يجب ال القرضاوي:

ب ف أ - الخرطوم القاهرة، §

أمس استولى أنه  السودان تحرير حركة متمردي من فصيل  أعلن ]
مدينة  من كلم  70 نحو بعد على أبوجابرة،  مدينة في نفطي  حقل على

دارفور. جنوب عاصمة نياال
عن المنشق الفصيل هــذا باسم الناطق  الحاج الدين عصام ــال وق
في بيان في مناوي  مني يقوده  ــذي ال الحركة من األكبر الجناح زعيم 
القوات معسكر ودمرت أبوجابرة حقل على استولت قواته «إن القاهرة:

بالمنطقة». الحكومية
للجيش مروحية عسكرية تابعة «إسقاط تم كذلك البيان أنه وأضاف
المعلومات من التأكد  يتسن  ولم المنطقة». قصف  في شاركت  الحكومي

رسمي. مصدر من
مرحلة على المتحدة واألمم اإلفريقي االتحاد اتفق متصل، على صعيد
مسئولون في دارفور كما أفاد السالم لحفظ مشتركة قوة من تشكيل أولى
رفض أمام في بيان أنه وأوضح المسئولون في أديس أبابا. أمس أفارقة
االتحاد ــوات  ق محل المتحدة ــم األم جنود انتشار السودانية الحكومة
مذكرة (السبت) األول أمــس المنظمتان  ــرت  أق الــســودان، في اإلفريقي
في المنتشرة اإلفريقية القوات  لبعثة  تدريجي  تحويل  بداية على اتفاق
عليها أطلق التي األولــى المرحلة  «هذه  أن على  االتفاق وينص ــور. دارف
دوريــات إلى دولية مساعدة تقديم في ستتمثل الخفيف) (الدعم اسم

واالتصاالت». اللوجستي المجال في اإلفريقي االتحاد قوات
سيسمح االتفاق هذا أن يوضح اإلفريقي «االتحاد  أن  البيان وأضاف
قوات إلى  وفاعليًة ومنهجيًة شفافيًة أكثر دعمًا تقدم بأن المتحدة لألمم 
في األمــن مجلس في السالم  مفوض المذكرة ووقــع اإلفريقي». االتحاد
السودان في المتحدة األمم بعثة ورئيس جنيت سعيد اإلفريقي االتحاد

بروك زيريهون. تاي
وكبير ــور دارف في  السابق المتمرد الزعيم دعا متصل،  صعيد وعلى
نزع إلى (األحد) أمس ميناوي اركو مني السوداني الرئيس مستشاري 
تتهم إذ دارفـــور، ــارة  زي عقب ــك وذل الجنجويد ميليشيا ألسلحة سريع 
«من ميناوي: وقال المدنيين. ضد  عنف أعمال  بممارسة الميليشيا هذه
اآلن «حتى وأضاف يمكن». ما بأسرع الجنجويد أسلحة نزع الضروري

الجنجويد». أسلحة شيء لنزع بأي القيام يتم لم

مناوي حركة من فصيل
أبوجابرة حقل على يستولي

أ ف ب -  § دمشق

عمار سورية  في اإلنــســان لحقوق الوطنية المنظمة رئيس قــال  ]
الترخيص طلب الثانية للمرة رفضت السورية السلطات إن أمس القربي
طلب والعمل الشئون االجتماعية وزارة القربي: «رفضت وقال لمنظمته.
بذريعة اإلنسان  لحقوق الوطنية المنظمة به تقدمت الذي الترخيص

العامة». المصلحة مقتضيات
من ألكــثــر الترخيص تقتضي العامة المصلحة «إن بقوله وعــلــق
االنتهاك». وتحدد الفساد  وتفضح الخطأ إلى تشير إذ  حقوقية، منظمة
والعمل االجتماعية الشئون وزيرة من  الموقع الرفض قرار يتضمن ولم
نسخة على فرانس برس وكالة حصلت الذي عارف دياال الحج السورية
أحكام على إحاالت على اشتمل بل  الرفض ألسباب  واضحًا  تحديداً منه، 
رفضت ذاتها الــوزارة وكانت العامة». المصلحة «مقتضيات و ولوائح
إن القربي وقال ذاتها.  للمنظمة  الترخيص  الماضي  آب  أغسطس/ نهاية

الوزارة. سترفع دعوى ضد منظمته
«رصد في  عملها ستواصل أنها  أمــس لها بيان في  المنظمة ــدت وأك
والدفاع القانون  سيادة بتعزيز والمطالبة اإلنسان حقوق انتهاكات
بشار السوري الرئيس بحث أخرى، جهة  من الرأي». معتقلي جميع عن
الذي سلطانوف  الكسندر الروسي الخارجية وزير نائب مع أمس األسد 
ما على الفلسطينية، واألراضي  ولبنان العراق في الوضع دمشق، يزور

السورية. األنباء وكالة أفادت

مجددًا ترفض سورية
حقوقية لمنظمة الترخيص

(رويترز) األول الحكومة اللبنانية أمس اجتماع من


