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البابا إلى قبرص.. وصفير في اس�تقباله: يصل قداسة البابا بنديكتوس 
السادس عشر الى قبرص اليوم في زيارة تستمر ثالثة ايام وحدد 

لها خمسة اهداف اساسية:
1 - دفع عملية التقارب بني الكنيستني الكاثوليكية واالرثوذكسية، 

ولذلك حتمل الزيارة »طابعا مسكونيا«.
2 - تس���ليم البطاركة الكاثوليك في الشرق وثيقة تدعى »آلية 
العمل« في اطار التحضيرات للسينودس اخلاص بالشرق االوسط 
الذي ينعقد في روما في اكتوبر املقبل. الس���ينودس يطرح واقع 
الوجود املسيحي في الشرق االوسط ومستقبله، والوثيقة تعطي 
حيزا أساسيا للنزاع الفلسطيني � االسرائيلي وانعكاساته على 

مستقبل املسيحيني في املنطقة.
3 - اجراء نقاشات وحوارات بشأن وضع املسيحيني في الشرق 

االوسط والتحديات واالخطار التي تواجههم.
4 - اسهام »معنوي« في عملية البحث عن حل سياسي وسلمي ملشكلة 

تقسيم قبرص االوروبية والدفع في اجتاه اعادة توحيدها.
5 - تفق���د اجلالي���ة املارونية في قبرص، حيث توجد أبرش���ية 
مارونية يرعاها املطران يوسف سويف. وفي هذا االطار يزور البابا 
صباح الس���بت مدرسة مار مارون في نيقوسيا ويزور بعد ظهر 
االحد الكاتدرائية املارونية في نيقوسيا. وتشكل هذه »االلتفاتة 
اخلاصة« من قداسة البابا الذي يتعذر عليه زيارة لبنان حاليا، 
جتاه »موارنة قبرص« اشارة دعم وتشجيع للطائفة املارونية في 
لبنان وللبطريرك املاروني مار نصراهلل بطرس صفير الذي غادر 
الى قبرص ملوافاة احلبر االعظم على رأس وفد رفيع املستوى ضم 

عددا كبيرا من املطارنة، اضافة الى وفد الرابطة 
املارونية برئاسة د.جوزف طربية وممثلني 

عن مؤسسات وهيئات كنسية ودينية.
كوة مصاحلة بني صفير وفرجنية: زار وفد من املطارنة املوارنة بتكليف 
من البطريرك صفير بنشعي لتقدمي التعازي للنائب سليمان فرجنية، 
كما زار بلدة ضهر العني ملواساة عائلة الشقيقني نايف وطوني صالح. 
وتأتي هذه الزيارة في اطار جهود بكركي والرابطة املارونية الحتواء 
التوتر الش��ديد الذي أعقب هذه احلادثة، رغم ان سببها ليس سياسيا 
وإمنا خالفات شخصية وعائلية، وحال التشنج السياسي بني فرجنية 
وجعج��ع الذي كان ل��ه رد عنيف على فرجنية، وق��ال في مقابلة مع 
تلفزيون »املس��تقبل«: منذ 4 سنوات وأنا آخذ سليمان فرجنية على 
الهواء اللطيف، ولن أعلق على أي ش��يء قاله والطريقة التي تصرفنا 
بها معه انتهت، فإذا احترم نفس��ه سنحترمه، وإذا لم يفعل ذلك فلن 
نحترم��ه أبدا. وملاذا يتحدث بالدم واالجرام؟ أليس لديه ش��يء آخر؟ 
واذا تكلم عنا بالشخصي سنتناوله شخصيا، واذا تهجم علينا فسنتهجم 
عليه كثيرا. اجتماع بنش��عي دام نحو ساعتني، حاول املشاركون فيه 
الغوص ف��ي تفاصيل القضايا اخلالفية وايجاد حل جذري يؤدي الى 
منع تكرار احلوادث االليمة التي متر على املنطقة في فترات متقطعة 
وتتسبب في سقوط ضحايا، اال انه رغم االيجابية التي سادت اجواءه، 
لم يتمكن من الوصول الى نتيجة ملموسة. ويبدو ان اجتماع بنشعي 
فتح كوة للمصاحلة بني رأس الطائفة املارونية ورئيس تيار املردة، اذ 
نقل املطرانان املوفدان من البطريرك صفير التحيات والتعازي والتمنيات 
باخلير من »بطرك املوارنة« الى النائب فرجنية حسبما جاء في الكلمة 

املقتضبة التي أدلى بها النائب البطريركي العام 
املطران روالن أبوجودة، بعد االجتماع. وتقول 
مص��ادر في الرابطة املاروني��ة انها في الوقت 
احلاضر ليس��ت منتدبة الى حتقيق املصاحلة، وهي معقدة، بل كل ما 
ف��ي االمر ان الهدف اآلن وفي ظل االحتقان السياس��ي والدامي، هو 
العمل على ابقاء الوضع حتت السيطرة ومنع حصول أي انفجار أمني. 
فالتركيز س��يتم على منع ردود الفعل على اجلرمية املس��تنكرة، كما 
تقول املصادر، ويساعدنا في ذلك رفع الغطاء احلزبي والسياسي عن 
القاتل حنا البرس��اوي، وقد ساهمت قيادة »القوات اللبنانية« في ذلك 

مما خفف من حدة التوتر، اذ بات اجلاني في يد القضاء اللبناني.
د.سمير جعجع إلى إسبانيا: يتوجه رئيس الهيئة التنفيذية د.سمير 
جعجع الى اس���بانيا منتصف هذا الش���هر تلبية لدعوة رسمية. 
وبالتالي يتضح س���بب اضطراره الى التغيب عن جلسة احلوار 
احملددة في 17 اجلاري والتي توقع ان تكون »جلسة رتيبة«. وفي 
الش���هر املقب���ل س���تكون جلعجع جول���ة عربية تش���مل دوال 

خليجية.
القوات تتساءل: تساءلت مصادر قواتية كيف ان اعالم »التيار الوطني 
احل��ر« يصر عب��ر اعالمه على انه فاز في بلدة ط��ورزا، في حني ان 
الالئحتني املتنافس��تني محس��وبتان على القوات اللبنانية، مؤكدة ان 
الالئح��ة التي ربحت االنتخابات اتصلت مبقر رئيس الهيئة التنفيذية 
للقوات اللبنانية د.سمير جعجع في معراب، طالبة موعدا لزيارة جعجع 

واهدائه االنتصار وقد مت حتديد املوعد في بحر هذا االسبوع.
عودة احللف املقدس بني احلريري وجنبالط: العالقة بني رئيس احلكومة 

سعد احلريري والنائب جنبالط استعادت بريق احللف املقدس 
الذي جمع سيد املختارة بالرئيس الشهيد رفيق احلريري اذ عادت 

لقاءات مساء األحد في بيت الوسط بني الطرفني.
ويبدي النائ���ب جنبالط ارتياحه للدور الكبير الذي يضطلع به 
الرئيس احلريري على املستويني الوطني والعربي، ويشير في 
مجالسه الى هذا الدور والى تنامي عالقة رئيس احلكومة بدمشق، 
كذلك اجلوالت التي يقوم به���ا الرئيس احلريري واملواقف التي 

يتخذها.
جنبالط ينتظر حتديد موقف نوابه: النائب وليد جنبالط لن يدعو الى أي 
اجتماع لنوابه قبل ان يحسموا متوضعهم السياسي اجلديد، خصوصا 
غير احلزبيني منهم الذين ال يوافقونه في بعض املواضيع احلساس��ة 

كسالح حزب اهلل واالنقالب الكامل في السياسة واملواقف.
ترحيب شعبي سوري بجنبالط: في زيارته األخيرة لسورية، جتول 
النائب وليد جنبالط في بعض أحياء دمشق، وتغدى مع زوجته 
نورا وجنليه تيمور واصالن ف���ي أحد املطاعم، والقى ردة فعل 

شعبية مرحبة به.
إعادة اجلسور مع سورية: تقول مصادر معارضة ان قيادة تيار املستقبل 
بدأت سلسلة من االجتماعات واملناقشات بعيد انتخابات بيروت، ولم 
تنته بعد انتخابات الشمال، ويتم التركيز خاللها على جملة من العوالم 
أدت الى التراجع: أولها عدم تفرغ الرئيس احلريري بش��كل مباش��ر 
لألمور التنظيمية، وانهماكه في العمل احلكومي والس��فر الدائم، مع 
االش��ارة الى ان الكثير من كوادر وعناصر تيار املستقبل في الشمال 

والبقاع أعادوا مد جسور انقطعت في السابق مع سورية.

رئيس البعثة اللبنانية على اس��طول احلرية اجلريح هاني سليمان
بعد اطالق سراحه في الناقورة

امني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل متحدثا في ذكرى غياب االمام اخلميني 

)محمود الطويل()ا.ف.پ(العلم التركي يرفرف فوق احدى ابنية وسط بيروت التجاري

لبنان: »الحوار« والعقوبات ضد إيران و»الموازنة« إلى حلبة الصراع مجدداً
بيروت � عمر حبنجر

توزع االهتمام اللبناني امس بني استقبال 
املتضامنني اللبناني���ني مع قطاع غزة، وبني 
الس���جاالت السياس���ية املعتادة في احلوار 
الوطني املقبل الى التعيينات االدارية القدمية 
احلديثة السيما بعد هدأة االنتخابات البلدية 
والتي أضيف اليها موض���وع التصويت أو 
عدم التصويت عل���ى عقوبات مجلس األمن 

ضد ايران.

اإلفراج عن اللبنانيين األربعة

املفرج  اللبنانيون األسرى األربعة  وكان 
عنهم د.هاني حس���ني سليمان والزميالن في 
قناة اجلزي���رة عباس ناص���ر واندريه ابي 
خليل وحس���ني محمد ش���كر قد وصلوا الى 
معبر الناقورة في العاشرة من ليل األربعاء 
� اخلميس، فيما ُس���ّلم اللبناني نبيل حالق 
الى س���فارة ايرلندا لكونه يحمل جواز سفر 

ايرلنديا.
واستقبل املفرج عنهم عدد كبير من املواطنني، 
الذين حملوا األعالم اللبنانية والفلسطينية 
والتركية اضافة الى اعالم حزب اهلل، وسط 

حضور عسكري واعالمي كثيف.
كما شارك في االس���تقبال ممثل الرؤساء 
وعدد من النواب وشخصيات حزبية وسياسية 

وعسكرية وأمنية.
وحتدث احد املفرج عنهم الصحافي عباس 
ناصر فقال: قراصنة بلباس عس���كري أتوا 
ملواجهة لعب األطفال، واحملزن، اننا ونحن في 
املعتقل، كان السجان أسود اللون أو أبيض 
بعيون زرقاء احدهما أتى من اثيوبيا واآلخر 
من روسيا، سرقوا األرض وأتوا ليدفنوا أهل 

األرض الفلسطينيني الذين كانوا معنا.

الموسوي: الهدف فك الحصار عن غزة

النائب نواف املوس����وي عن »حزب اهلل«، 
ق����ال: العمل كان ومايزال عل����ى رفع احلصار 
عن قطاع غزة احملاصر، مش����يرا الى ان العدو 

الصهيوني ال يفه����م إال لغة املقاومة. وقال ان 
العدو يعرف انه ليس بامكانه ابقاء اي لبناني 
خلف قضبانه. في هذا الوقت تواصل السجال 
في بيروت، حول سالح حزب اهلل والضغوط 
األميركية حياله، انطالقا من موقف لبنان في 
مجلس األمن اب����ان التصويت على العقوبات 

املنتظرة ضد ايران، والذي يش����به بالوقوف 
على حد السكني.

وتقول مصادر مسؤولة ل� »األنباء« ان هذا 
املوقف سيضع التضامن احلكومي على احملك 
في لبنان، في ضوء اصرار الرئيس نبيه بري 
على ان يكون صوت لبنان في املجلس الدولي 

الى جانب رفض العقوبات على ايران، في حني 
ترى اطراف لبنانية اخرى افضلية امتناع لبنان 

عن التصويت.
بيد ان املصادر تأمل صياغة موقف لبناني 
داخلي ينبع من تسوية تقضي بوقوف لبنان 
على احلياد، باالمتناع عن التصويت، شرط ان 

يكون هذا املوق����ف نتاج تفاهم داخلي مدعوم 
بتسهيل اقليمي، واال فإن األمور قد تزداد تشنجا 

داخل احلكومة اللبنانية على األقل.
وفي السياق اصيب امس مشروع املوازنة 
العامة املطروح عل����ى طاولة مجلس الوزراء 
بنكسة سياس����ية، ترتبت على سؤال طرحه 
رئيس مجلس النواب نبيه بري حول مصير 
11 مليار دوالر صرفت من خارج القاعدة االثني 

عشرية للموازنة.
وقال بري للنواب: انا انتظر تفسيرات من 
اصحاب العالقة. احد اصحاب العالقة وزير املال 
السابق محمد شطح، واملستشار الراهن للرئيس 
سعد احلريري، اوضح في تصريح الذاعة »صوت 
لبن����ان« امس، ان معظم اللبنانيني ال يعرفون 
بتفاصيل املوازنات، وعلي ان اقول انه عندما ال 
تكون هناك موازنة، طبعا هناك انفاق، وانفاق 
مبني على القوانني وعلى الدستور، واالنفاق 
اما ان يتم عن طريق قوانني اخرى، غير قوانني 
املوازنة املقرة في مجلس النواب، كزيادة االجور 
الرواتب واالستمالكات واملهجرين،  وفروقات 
كلها قوانني من خارج قانون املوازنة، اضافة 
الى ان قانون احملاس����بة العمومية والقوانني 
السارية املفعول التي تتيح اصدار مراسيم من 
قبل مجلس الوزراء بدفع سلفات خزينة النفاق 
غير متوقع كحرب يوليو التي ادت الى انفاق 
كبير وغير منتظر، من خالل مراسيم، وهناك 
سلفات اعطيت لالنتخابات النيابية التي انفق 
عليها الكثير، وفي احلكومة التي كنت وزيرا 
للمالية فيها وضعنا مشروعا اوليا ملوازنة 2010، 
وكان هناك توقع النفاق ما يزيد على ألفي مليار 
ليرة عن طريق قوانني قائمة ملشاريع وبرامج، 

باالضافة الى القاعدة االثني عشرية.

بعد االستقبال الحاشد لـ »أبطال أسطول الحرية« 

اجتماع ثاٍن للجنة التحضيرية 
السورية � اللبنانية بدمشق 

دمش����ق: أعلن رئي����س هيئة تخطيط 
الدولة رئيس اجلانب السوري في اللجنة 
التحضيرية السورية � اللبنانية عامر لطفي 
ان االجتماع الثاني للجنة سيتم عقده يومي 

12 و13 الشهر اجلاري في دمشق.
وقال لطفي في تصريح صحافي أمس ان 
حتديد موعد هذا االجتماع جاء بعد االتفاق 
مع وزير الدولة رئيس اجلانب اللبناني في 
اللجنة جان اوغاسبيان وبالتنسيق مع االمني 
العام للمجلس االعلى السوري � اللبناني. 
وأوضح لطفي ان هذا االجتماع س����يعقد 
الستكمال مناقشة واجناز املالحظات التي 
مت تبادلها بني الطرفني سابقا على االتفاقيات 
املبرمة بني البلدين واجناز اتفاقيات جديدة 
ووضع جدول اعمال هيئة املتابعة والتنسيق 
برئاسة رئيسي الوزراء السوري محمد ناجي 
عطري واللبناني سعد احلريري، والذي 

سيتم االتفاق على موعده الحقا.

خصوم األمس على مفكرة جنبالط..
لقاء مع لحود وجبريل والسفير اإليراني

بعد االتصال الهاتفي بين سليمان واألسد

مصدر ل� »األنباء«: قمة سورية � لبنانية قريبًا
بيروت: تش����هد األيام واألسابيع املقبلة سلسلة 
من اللقاءات واالجتماعات التي سيعقدها رئيس 
اللقاء الدميوقراطي وليد جنبالط والتي من شأنها 
عودة األمور السياسية الى سابقاتها وكسر اجلليد 
»الس����ميك« الذي أحاط بها على مدى سنوات بعد 
االصطفافات السياسية التي حصلت في السنوات 
املاضية األخيرة وأدت الى مثل هذا االبتعاد، ولعل من 
أهم هذه االجتماعات بني النائب جنبالط والرئيس 
الس����ابق اميل حلود حيث أكدت مصادر متابعة ل� 
»األنباء« ان عشاء سيجمع الرجلني كاستكمال للعالقة 
القدمية، وتلك التي كانت تربط أيضا بني الراحلني 
كمال جنبالط وجميل حلود. وبحسب األوساط فان 
االتصال الذي جرى األس����بوع املاضي بني جنبالط 
وحلود أعاد فتح قنوات االتص����ال وبالتالي اللقاء 

املتوقع.

واللق����اء الثاني بني النائب جنبالط والس����فير 
االيراني اجلديد في لبنان غضنفر ركن أبادي، واشارت 
املعلوم����ات الى ان جنبالط سيس����تقبله في قصر 
املختارة حيث سُيعد له اس����تقباال مميزا بحضور 
مشايخ من الطائفة الدرزية على غرار االستقباالت 
التي يقيمها جنبالط لبعض الش����خصيات في هذه 
احلال. علما ان جنبالط بانتظار توجيه الدعوة اليه 

لزيارة طهران.
وفي املفكرة اجلنبالطية ُيحكي عن لقاء متوقع 
بني رئيس اللقاء الدميوقراطي، واألمني العام للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطني القيادة العامة أحمد جبريل 
وأمني سر حركة االنتفاضة أبوموسي بعد القطيعة بني 
الرجلني خالل الفترة املاضية، كما سيلتقي جنبالط 
رئيس املكتب السياسي حلركة حماس خالد مشعل 

بعد عودته من اليمن.

بيروت � داود رمال
أش����ار مصدر لبناني مأذون له ل� »األنباء« الى ان »التنس����يق 
اللبناني – الس����وري يسير على قدم وس����اق وفق أسلوب ونهج 
جديدين يستهدف املصالح املشتركة وتوحيد املوقف استنادا لهذه 
املصالح خصوصا بالش����أن اإلقليمي وحتديات الصراع العربي – 

االسرائيلي.
واوضح املصدر ان »احلركة املتبادلة بني البلدين املعلنة منهما 
وغير املعلنة وتلك التي يتولى إنضاجها وترتيبها سفيرا البلدين 
في بيروت ودمشق، هي حركة مستمرة وناشطة على غير صعيد، 
ان الزيارتني األخيرتني اللتني ق����ام بهما رئيس حكومة كل لبنان 
س����عد احلريري تؤش����ران الى املدى الواسع والعميق الذي وصل 
اليه هذا التشاور والتنس����يق، في سياق عملي يستهدف صياغة 
آليات مواجهة املخاطر احلقيقية الناجمة عن السياسة العدوانية 

االسرائيلية«.
وكشفت املصادر عن اتصال هاتفي بني الرئيسني ميشال سليمان 
وبش����ار األس����د في اطار التحضير للقاء بينهما قريبا وقالت ان 

»االتصاالت الهاتفية متواصلة ومتبادلة بني الرئيسني، وهي تصب 
في ذات اخلانة والهدف هو التنسيق لتوحيد املوقف ودرء األخطار 
احملدقة، ومتهيد هذه االتصاالت، النعقاد قمة لبنانية – سورية في 
أي وقت، علما ان مثل هذه القمة كانت مرجحة قبل مؤمتر برشلونة 
األورو متوسطي والتي كان من املتوقع ان تطرح خاللها مواضيع 
حساسة تتصل بعملية السالم واملفاوضات، األمر الذي يستدعي 

التنسيق اللبناني – السوري املسبق لتحديد طبيعة »املوقف«.
واشار املصدر الى ان »موضوع متابعة اعادة النظر باالتفاقيات 
املوقعة متواصلة وفور االنتهاء من وضع مالحظات اجلانبني لن 
تتأخر اللجنة اللبنانية – السورية املشتركة برئاسة رئيسي حكومتي 
البلدين في االنعقاد، واذا تبني ان هناك حاجة النعقاد املجلس األعلى 
اللبناني – السوري برئاسة رئيس اجلمهورية فإن األمر لن يتأخر 
أيضا«. وأوضح املصدر »ان القمة اللبنانية – السورية أو الزيارات 
املتبادلة بني البلدين لم تعد أمرا استثنائيا إنها أمر طبيعي وروتني 
تفرضه طبيعة العالقة بني البلدين وتشعبها وتدخلها مما يستدعي 

التواصل املستمر وهذا ما حصل فعال«.

أخبار وأسرار لبنانية

السيد نصراهلل: ننحني إجالاًل لشجاعة المشاركين في »أسطول الحرية« 
بيروت: أطل ام���ني عام حزب اهلل 
الس���يد حس���ن نصراهلل امس في 
الذكرى احلادية والعشرين لرحيل االمام 
اخلميني متحدثا عن ثقافة االمام ونظرته 
الثورة،  للشعوب واالنسان وتوقيت 
مؤجال الكالم السياس���ي الى مهرجان 
»التضام���ن واالعتزاز والتأييد« الذي 
يقام مساء اليوم والذي دعا اليه جموع 
اللبنانيني والفلسطينيني واجلاليات 
العربية للمش���اركة فيه تضامنا مع 
الشعب الفلسطيني احملاصر في غزة 

وألبطال »أسطول احلرية«.

مشهد راٍق

وقال الس���يد نص���راهلل في كلمته 
أمام مش���هد  ام���س »نحن  املقتضبة 
اميان���ي وجه���ادي راق ه���و مش���هد 
»أس���طول احلرية«، فما شاهدناه من 
الشجاعة والثبات والصدق والتضحية 
واالحساس العالي باملسؤولية الذي عبر 
عنه جميع املشاركني في األسطول الذي 

كان متجها لكسر احلصار الالانساني 
على غزة، يؤكد أن من واجبنا جميعا 
ومبنطق العقل والفطرة والدين والقيم 
واجلهاد واملقاومة على طريقة االمام، 
أن نحيي هؤالء املشاركني جميعا وكل 
من يقف وراءهم، وأن ننحني امامهم 
إجالال وتقديرا لشجاعتهم وإخالصهم 
وإنسانيتهم واستعدادهم للموت من 
اجل انقاذ شعب بكامله يحاصر ويجوع 

ويقتل«.

35 دولة جنبا الى جنب

وهذا التنوع في »أسطول احلرية« 
يبرز هذه القيمة اإلنس���انية العظيمة 
من الشيخ املقاوم إلى املطران املقاوم 
الى الرجال املقاومني والنساء املقاومات 
إلى املسلمني واملسيحيني إلى املتدينني 
والعلمانيني والعرب واألتراك واألجانب 
م���ن أكثر من 35 دولة جنبا إلى جنب 
كتفا الى كتف يواجهون البحر والرياح 
واخلط���ر واخلوف والتح���دي، ثم ما 

تعرضوا له من اعتداء وقرصنة وإجرام 
وقتل واحتجاز وعذاب وما قابلوا به 
كل ذلك من صبر وثبات واميان راسخ 
بأحقية ما يقومون به، يكشف هذا جانبا 
من اهم عناصر القوة التي حتدث االمام 

عنها.

جريمة ارهابية

وفي سياق متصل ادان علماء وأئمة 
وخطب��اء املس���اج��د ف��ي لبنان، في 
بي��ان عق��ب اجتماع لهم امس برئاسة 
مفتي لبنان الش���يخ محم��د رش���ي��د 
قبان���ي، اجلرمي��ة الت�����ي ارتكبته��ا 
إسرائي��ل بحق أسطول احلرية وسقوط 
الشهداء األبرياء على متنه وفي املياه 

الدولية.
ووصف العلماء العدوان ب� »اجلرمية 
االرهابية« التي يعاقب عليها القانون 
الدولي ومتارسها إسرائيل باستمرار 
بحق الشعب الفلسطيني وبحق األراضي 

العربية احملتلة.

واعتبر البي���ان أن »هذه اجلرمية 
اإلرهابي��ة تضع مجلس األمن واملجتمع 
الدولي أمام مس���ؤولياته ليضع حدا 
املتمادية  للعنصري���ة الصهيوني���ة 
بارتكابها للمجازر البشرية منذ احتاللها 
ألرض فلسطني« ودعا العلماء القيادات 
الفلس���طينية داخل األراضي احملتلة 
وخارجها والس���يما قيادت���ا حركتي 
»فتح« و»حماس« إلى إجراء املصاحلة 
الفورية بينهما والعمل معا على توحيد 
الصف الفلسطيني »ملواجهة العدوان 

الصهيوني«.
وأشاد العلماء بالدول واحلكومات 
العربي��ة واإلس���المي��ة الت��ي دع��ت 
مجلس األمن الدولي ومنظمة املؤمتر 
العربية  ال���دول  اإلس���المي وجامعة 
لالنعقاد والتنديد بالعدوان الصهيوني.. 
مطالبني هذه القيادات باتخاذ خطوات 
جريئ���ة وعملي���ة الس���تعادة احلق 
الفلسطيني ورفع احلصار عن الشعب 

الفلسطيني.

أمين عام حزب اهلل يطلق مواقف سياسية »واضحة« اليوم في مهرجان »التضامن واالعتزاز والتأييد«


