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 السعودية ولقائه المسـؤولين     إلى العام لجامعة الدول العربية      األمينزيارة عمرو موسى     
 اللبنانيـة   األزمة حل   إلى سورية الستكمال جولته التي تهدف       إلىانتقاله   إلى إضافة هناك

 عربياً، فقد قـرأت     أما اللبنانية والعربية،    اإلعالمكان الحدث االهم الذي اهتمت به وسائل        
الحكومة الفلسـطينية المقالـة أنهـا        أعلنتالوضع الفلسطيني بعد ان     في   اإلعالموسائل  

 عليها وتدين بعض الشخصيات وكبار رموز السـلطة  ستكشف عن ملفات ووثائق حصلت 
  .الفلسطينية

  .عالم أوردتها وسائل اإلأخرىومواضيع .....                              

  إقليمي...حدث واتجاه

الحدث العراقي يضغط بقوة داخل الواليات المتحدة في غير مصلحة الرئيس جـورج بـوش               
خسائر األميركية وفي رقعة العمليات التي تشنها فصائل        وإدارته والتصاعد الكبير في معدل ال     

المقاومة العراقية المختلفة، وهذا ما ينذر بتحوالت دراماتيكية قد تكون مفاجئة أميركيـا مـع               
تزايد الدعوات إلى إقالة نائب الرئيس ديك تشيني وارتفاع أصوات العديد من النواب والشيوخ              

 بوش وحربه في العراق إلـى حافـة الـدعوة إلقالتـه        الجمهوريين الذين انتقلوا من مناصرة    
والخروج السريع من العراق، بينما رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي طرحت خطة انسحاب 
في أربعة أشهر يتوقع بعض المحللين الغربيين أن تتحول في نهاية أيلول إلى مشروع قـانون             

 غرار ما حصل في السبعينات      يرتبط بتقليص صالحيات الرئيس المتصلة بزمن الحرب على       
  .مع الرئيس األسبق ريتشارد نيكسون بخصوص الحرب في فيتنام

هذا الموضوع بتفاعالته وأبعاده يتصدر االهتمام الدولي بينما لم تظهر على مساحة المنطقـة              
أي حسابات جديدة وجدية على جبهة األطراف والقوى التي ربطت مصير سياساتها بالرهـان       

األميركية كما يرى بعض الخبراء الذين يتوقعون أحداث دراماتيكية تعبر عـن            على المغامرة   
اختالل كبير في موازين القوى إذا أرغمت الواليات المتحدة على الخروج فجأة من المسـتنقع             

  . كما حصل في فيتنام قبل ثالثين عاماً

  :الصحف العالمية*
 األمريكيين من العراق في اقرب       إلى سحب الجنود   األمريكية"ويورك تايمز ني"دعت صحيفة   *

 محاولة الرئيس جورج بوش لتحقيق االسـتقرار        أن في مقال شديد الحدة      وأكدتوقت ممكن،   
الوقـت قـد حـان لخـروج        "وقالت الصحيفة ان     ."قضية خاسرة "يعتبر  في هذا البلد المحتل     

ون تنظيم  غالبنتاالواليات المتحدة من العراق دون التأخر يوما واحدا عن الوقت الذي قد يلزم              
بانتظـار  " رفضت حتى اآلن التوصل إلى هذه الخالصـة          أنهاوذكرت الصحيفة   . "االنسحاب

 تدل على ان الرئيس بوش يسعى جديا إلى تسوية الخراج الواليات المتحدة من الكارثة               إشارة
 باجتياحه العراق دون مبرر كاف رغم المعارضة العالمية وبدون خطة لتحقيـق             أحدثهاالتي  

 لتحقيق هـذا    "تبين ان بوش ال يملك الرؤية وال الوسائل       " ، مضيفة انه   في هذا البلد   "الستقرارا
من الواضح بشكل مفزع ان مشروع بوش هو البقاء في العـراق            ، وانه   االستقرار في العراق  

لكن ايا كانت القضية التي حركتـه       . طالما بقي في الرئاسة وإلقاء العبء بعد ذلك على خليفته         
 االسـتقرار   وإحاللال يستطيع حل المشكلة     " ان الجيش األمريكي     ، مؤكدة "ية خاسرة فهي قض 

  ."في بلد غرق بالفعل في الحرب األهلية
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 أن تقريـراً تمهيـدياً سيسـلم        نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن صحيفة واشنطن بوست       *
اف التي حددتها   رس يندد بعجز الحكومة العراقية عن تحقيق األهد       غلكونالى ا حالي   ال األسبوع

 وخلص إلى ان عدد الجنـود األمـريكيين         ،لها إدارة بوش في مجال األمن والعملية السياسية       
اتسعت إلى ما هو أبعد من بغـداد وان         قد  وان أعمال العنف    ،   ارتفع بشكل كبير    قد الذين قتلوا 

  .االنقسامات السياسية والطائفية تفاقمت في جميع انحاء البالد
 ان الرئيس الروسي فالديمر بوتين قال انه منذ رحيل الماهاتما           و تايمز ذكرت صحيفة موسك  *

 للفكرة القائلة إنه يتوجب إطالـة        روج بوتينغاندي لم يتبق احد للتحدث معه، مشيرة الى ان          
 إذا درس المرء األمر عـن   ، معتبراً انه  الفترات الرئاسية من أربعة أعوام إلى خمسة أو سبعة        

، متسـائلة    أنه وفقاً ألسلوب تفكير بوتين، فإن كلتا الفكرتين مرتبطتان         كثب، فإنه يمكنه رؤية   
العولمة؟ العالم متعدد األقطاب؟ قوة الفضيلة الطاغية؟       عما يمكن لبوتين ان يناقشه مع غاندي،        

  .أم الرحمة والعدل والسبيل للوصول إليهما؟
ين في أميركا الشـمالية،     بالنسبة إلى كثير من المحلل     انه   بوليسي ريفيو   كوريا ت صحيفة رأ*

وأوروبا وآسيا فإن وقف برنامج كوريا الشمالية ورده على أعقابه كان األولويـة األساسـية               
 سياسة الحوار   ي مهندس  كانت تقلق  في العقد الماضي  ، مشيرة الى ان القضية النووية       الخارجية

ة، وإنمـا بـاألحرى      ولكنهم لم يعاملوها على أنها القضية المحوري       ،النشط مع كوريا الجنوبية   
عدم االستقرار في الرأي العام المحلي وحـاالت         معتبرة ان    ،مضى تفكيرهم إلى ما يتجاوزها    

كـيم    كوريا الجنوبية وكوريا الشماليةرئيسية الرأي العام في كل من       الهبوط والصعود في ثق   
يدة ، والضغوطات من جانب الحلفاء والجيران، واإلحباطـات الشـد         داي يونغ ورو مو هيون    

  .التعاطي غير االعتيادي مع هذه القضية  انما تفرضالنابعة من التعامل مع كوريا الشمالية،
توقيـع اتفاقيـة    تعتزم  واشنطن  أن  قوله   جورج بوش  عن الرئيس    نقلت الصحف األميركية  *

تؤدي إلى تقديم   مشيرة إلى أنها     جديدة مع إسرائيل تستمر مدة عشر سنوات مقبلة،          إستراتيجية
دات التي تحتاجها والتصدي للتحديات التي تواجهها، وذلك للحفاظ على أمن إسـرائيل             المساع

  . وتفوقها العسكري على دول المنطقة
 على خلفية أحداث المسجد األحمر قالت مصادر دبلوماسية عربية متابعة للشأن الباكستاني،*

 عن سياستها السابقة القائمة      قد ابتعدت  الباكستانيةالسياسية  المؤسسة  الجارية في إسالم آباد ان      
إلى هذا األمر باعتباره    في الغرب ينظرون     صناع القرار    ، مشيرة إلى أن   على دعم المتشددين  

حيث تـوفر الحـرب علـى       . ضرورياً للحيلولة دون وقوع باكستان في أحضان األصوليين       
 مخـابرات أجهـزة ال  وأشارت إلى أن    .  القسرية "حاالت االختفاء "اإلرهاب الغطاء لموجة من     

  قـد شـعرت    واشنطنكاشفة عن ان    . انتقائياً الصحافيين والناشطين سياسياً   تستهدف   أصبحت
ف في تحقيق المطلوب مشرالرئيس الباكستاني برويز باإلحباط حيال ما تتصور أنه عدم كفاءة 

منه في هذه الحرب، وكذلك تكهن أجهزة اإلعالم بأن مشرف قد ال يكون مما ال يستغنى عنه                 
 ورأت .انسحابه أو إزاحته من السلطة لن يوصل باكستان بالضـرورة إلـى المتشـددين       وأن  

ـ   فإن باكستان تعتبـر    خالفاً للصورة التي رسمها الساسة وأجهزة اإلعالم،      المصادر انه     اً كيان
، منع نظام مشرف رؤساء الحزبين السياسـيين        2002خالل انتخابات   اً، مشيرة إلى انه     تعددي

األحزاب الدينية إلى   ب ، مما دفع   بوتو ونواز شريف، من خوض االنتخابات      الرئيسيين، بنازير 
 ستغدو بال معنـى  ، معتبرة أن االنتخابات المقبلة والتي ستجري نهاية العام الحالي      الفراغملء  

إذا منع حزب بوتو وشريف مجدداً من خوضها، أو إذا أطيح بمشرف من منصبه ال لشيء إال                 
  . لى الحكمليحل محله جنرال آخر يتو

األربعة الذين اختطفوا في  ان الدبلوماسيين االيرانيين ذكرت وكالة يونيتد برس انترناشيونال*
المتحدث باسم وزارة الخارجية االيرانيـة محمـد        ، ونقلت عن     مازالوا أحياء  1982لبنان في   

 إيـران    علـى أن   ، مشدداً "كل القرائن تدل على أنهم على قيد الحياة       ان  "  قوله   علي الحسيني 
تحمل الكيان الصهيوني مسؤولية هذه الجريمة، وتدعو المنظمات الدولية لممارسة الضـغوط            "

  ."القانونية ضد هذا الكيان، لمتابعة مصير هؤالء الدبلوماسيين وتحديده
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قد أثارت المخاوف من وقوع أصدرها رجل دين سعودي بارز  ان فتوى قالت وكالة رويترز*
ليسوا مسـلمين   "أن الليبراليين   إلى ان الفتوى تضمنت تلويحاً إلى        مشيرة   ،عنف في السعودية  

عبـروا  ن  ي الليبرالي الفتة إلى ان   بشأن اإلصالح في المملكة،      على خلفية الجدل القائم    "حقيقيين
السـعودية  " الرياض"ونقلت الوكالة ما ذكرته صحيفة      . عن خوفهم من أن يتعرضوا لهجمات     

تفكير أي شخص هي مسألة منفصلة       ان   الشيخ صالح الفوزان  ة  عن احد المدافعين عن الليبرالي    
  .   في الشريعة اإلسالمية

  : الصحف العربية* 
أمس أنها ستكشف عن اعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة  ان ذكرت وكالة الصحافة االلمانية*

 ملفات ووثائق حصلت عليها وتدين بعض الشخصيات وكبار رموز السلطة الفلسطينية خاصة
، مشيرة قيادات األجهزة األمنية باالستيالء على ممتلكات وأموال طائلة من الشعب الفلسطيني

  .الى انها ستتخذ االجراءات الالزمة لمحاسبتهم واحالتهم الى القضاء المختص
 في حوار اجرته معه صحيفة االهرام أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جهة ثانية *

لقوات الدولية لحفظ األمن في غزة وضبط عمليات العبور على المعابر           أن استدعاء ا   المصرية
ال يتم إال بالتنسيق مع مصر التي لم تتوقف االتصاالت معها، وأشار إلى أن ذلك مطلب عربي 

 عن أن نتائج التحقيق مع المتهمين في أحداث غزة ستعلن نهاية الشهر ، كاشفاًكما هو فلسطيني
  . ، حيث تشمل التحقيقات كل مقصر مهما كان موقعهالحالي، ولن نستثني أحدا

كشفت عن لقاء سري  ان مصادر إسرائيلية على صعيد آخر ذكرت صحيفة الخليج اإلماراتية*
  في وقت   ايهود باراك،  "اإلسرائيلي" رئيس حكومة الطوارئ سالم فياض ووزير الحرب         جمع

ي ان األخيرة عقدت مسـاء أمـس         تسيبي ليفن  "اإلسرائيلية"مكتب وزيرة الخارجية    فيه  أعلن  
اجتماعاً مع رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض هو األول من نوعه منذ تشـكيل حكومـة              

  .الطوارئ الفلسطينية الحالية
بينما يتلهى الفلسطينيون بالصراع علـى      انه   قالت صحيفة الخليج االماراتية في افتتاحيتها     *

،  أساليب جديدة لخلق الوقائع على األرض الفلسـطينية        ابتداع  يعمد اإلسرائيليون الى   األوهام،
 الطريقة  ، معتبرة ان  ي تقريرها األخير  ف" نظمة السالم اإلسرائيلية  " تؤكده   المرامشيرة الى ان    

التقليدية البتالع األرض الفلسطينية قامت على أساس إصدار قوانين وإجراءات تصادر بهـا             
 الجديد هو أن تقوم المستوطنات بتوسيع تة الى ان، الفاألرض من أجل إقامة مستوطنات عليها

  .األراضي المستولى عليها بقانون االحتالل بالزحف على األراضي المجاورة لها خلسة
مايكل أوهانلون الباحث فـي      اعده كل من       نشرت وكالة يونيتد برس انترناشيونال تقريراً     *

جديـدة    طرحا فيه خطـة    هد نفسه معهد بروكينجز، وإدوارد جوزيف، األستاذ الزائر في المع       
العراق إلى ثالثة كيانات أو أكثر لتكون بديالً لخطط إعادة االستقرار وانسحاب الجنود             لتقسيم  

 حال مـن سـبع خطـوات        الخطةقترح  تو ."الحرب األهلية "األمريكيين من العراق واحتواء     
احتفاظ الواليات ، اوالً :ي اوردتها على الشكل التالللمساعدة على جعل المرحلة االنتقالية سلمية

 ألفاً من جنودها في المستقبل القريب ومن بعدها خفض هذا العدد إلى مـا               150المتحدة بنحو   
 ، مقارنة في هذا السياق    ألفاً يجب أن تبقى في العراق لسنوات عديدة مقبلة         75 ألفاً إلى    50بين  

 ثالثـاً، العراقيـة،  للمناطق  ضرورة رسم حدود ،ثانياً . في العراق وفي البوسنةينبين الوضع 
، مـع االشـارة الـى ان هـذه          وضع آليات لحماية الناس أثناء االنتقال بين المناطق المقسمة        

مساعدة الناس على أن يبـدأوا حيـاتهم         رابعاً، . ماليين عراقي  5 حوالي   االجراءات ستشمل 
ـ     خامساً، .الجديدة بعد ان يقوموا بإعادة التموضع      دات الـنفط وإال     إيجاد مفهوم لمشاركة عائ

ايجاد طريقة لتعقب الناس، أي إلـى        سادساً، .ستواجه خطر تغذية الشقاق بين السنة والشيعة      
ضرورة إعادة  سابعاً، . لمنع تسلل وانتقال إرهابيي القاعدة بين المناطق المقسمة،بطاقات هوية

  .بناء المؤسسات
  :حوارات الفضائيات العربية*
  .حديث خاص. قناة الجزيـرة*
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 الذي تمسك سورية بالسالم العادل والشامل اإلعالم السوريمحسن بالل وزير الدكتور  دأك
مزارع شبعا وتالل كفرشوبا اللبنانية اضافة الى  المحتل العربييضمن استعادة كامل الجوالن 

 الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق الالجئين وإقامةالمحتلة 
  . وطنهمإلىعودة الفلسطينيين بال

  لبناني... حدث و اتجاه

بينما يسود الترقب الساحة اللبنانية على مسافة أيام من منتدى الحوار الذي يجري في باريس 
تحت رعاية وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، وعلى الرغم من سقف التوقعات 

ن نوعه منذ انفراط المنخفض الذي تالقى معظم األطراف على رسمه لهذا اللقاء األول م
لقاءات عين التينة التي جمعت رئيس المجلس النيابي ورئيس تكتل األكثرية، فإن المساعي 
الفرنسية تتركز على دفع المشاركين في هذا اللقاء إلى التوافق على إعالن نوايا مشترك بين 

  .المواالة والمعارضة
راني يصب في دعم الجهود بعض المحللين في بيروت يعتبرون أن التحرك العربي واإلي

الفرنسية مع استمرار حالة القلق والشك في جدوى الوساطات والمساعي بعد كالم السفير 
األميركي جيفري فيلتمان الذي اعتبر إشارة تصعيد ومنع للتسويات، وما ضاعف هذا القلق هو 

 السياسة األميركية اللهجة العالية التي اختارها النائب وليد جنبالط في تبنيه لموقع الدفاع عن
، ما اعتبر ذروة "سقوط جميع الخطوط الحمراء"في لبنان وكالمه المثير للتساؤالت حول 

  .تصعيدية خطرة على مستوى الرأي العام وفي الدوائر السياسية واإلعالمية
المعارضة تؤكد انفتاحها على محطة الحوار الجديدة، وهي في ذات الوقت وجهت رسائل 

 صعيد واتجاه حول إمساكها بأوراق عديدة ستحدد توقيت استخدامها في سياسية على غير
ضوء حصيلة حوار باريس وما يمكن أن يأتي به أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى 

  .  الذي تردد أنه قد يزور بيروت قريبا بعد لقاءاته في الرياض وفي دمشق

  :الصحف اللبنانية*
 عن عمرو موسى االمين العام لجامعة الدول العربية         عربيةنقلت وسائل االعالم المحلية وال    *

إن وقت ترتيب األولويـات     مشيراً   ، وال داعي لترتيب األولويات    ،الوقت يداهم لبنان  قوله أن   
معتبـراً ان    فأمامنا ثالثة إلى أربعة أشـهر،         أما اآلن  ،كان ممكناً لو كانت أمامنا سنة أو أكثر       

سياً، وهو أن هناك مجاالً للحديث ولتبادل األفكار وإلمكانيـة          المؤشرات تؤكد أمراً واحداً أسا    
  . االتفاق

العاهـل   ان موسى قد تلقى دعماً سعودياً بعد لقائه          ت وكالة الصحافة الفرنسية من جدة     قال*
بينهمـا قـد    المحادثـات   ، حيث افادت المعلومات ان      العزيز السعودي الملك عبد اهللا بن عبد     

على صعيد الوضع السياسي في لبنان، واستئناف موسى لجهود         حول آخر التطورات    "تركزت  
وافـادت  ". الوساطة التي يقوم بها إليجاد صيغة حل للتوفيق بين األطراف السياسية اللبنانيـة            

الوكالة ان امين عام الجامعة العربية انتقل ليل امس الى دمشق حيث سيلتقي اليـوم الـرئيس                 
كل من وزير الخارجية وليد المعلـم ونائبـه فيصـل           السوري بشار االسد بعد ان كان التقى        

  .المقداد، وذلك الستكمال جهود مهتمه الرامية الى حل االزمة اللبنانية
 محمـد   اإليرانيةالمتحدث باسم وزارة الخارجية      عن   نقلت وسائل اإلعالم المحلية والعربية    *

سوية األزمة الراهنـة  طهران تدعم كل الجهود التي تؤدي إلى ت تشديده على ان    علي الحسيني 
، ومنهـا اجتمـاع   لتسويتهافي لبنان، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الفرنسية الجديدة         

 إيران إلى دور   ، الفتاً  من الشهر الحالي   16 و 14القيادات اللبنانية الذي ستستضيفه باريس بين       
الحـل  " ان   ، معتبـراً  لمجالالفاعل وتبادلها وجهات النظر مع المسؤولين السعوديين في هذا ا         "

  ".الذي يطرح بشأن أزمة لبنان يجب أن يكون لبنانيا
 ان مواقف جديدة برزت حول السجال الذي دار علـى خلفيـة          قالت وسائل االعالم اللبنانية   *

األسـف  بيان المطارنة الموارنة والذي تضمن انتقادات الذعة للحكومة اللبنانية وفي مقـدمها             
الماروني نصر اهللا صفير حيال طريقة تعاطي األطراف السياسية اللبنانية الذي أبداه البطريرك 
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مع البيان األخير لمجلس المطارنة الموارنة، والذي تضمن انتقاداً للحكومة اللبنانية بخصوص            
تملك األجانب في لبنان، والتعاقد مع سلك قوى األمن الداخلي، إضافة إلى توقيع لبنان علـى                

  .ي اإلسالممعاهدة حقوق الطفل ف
إن كل الخطوط " خالل لقائه وزير الدفاع إلياس المر جنبالطمن جهة أخرى قال النائب وليد *

، "الحمر التي رسمت أسقطت وستسقط، وأن لبنان السيد المتنوع، لبنان الطائف هو الذي سيبقى
  ."إن كل صواريخهم وجحافلهم لن ترهبنا"وأضاف من دون تحديد الجهة التي يعنيها 

 ونحن أمـام    ،ن األزمة بلغت عنق الزجاجة    أ" ى رئيس كتلة نواب حزب اهللا محمد رعد       رأ*
خيار أن ننقذ البالد عبر توفير مناخات تسمح ألدعياء السلطة باالنسحاب من كل التزامـاتهم               

 مع شركائهم اآلخـرين فـي       الخارجية ويعيدوا النظر فيها، ويقروا بوجوب الشراكة الحقيقية       
ال نهدد أحـدا  " ، مضيفاً"لوا ذلك يكونون قد اختاروا أخذ لبنان إلى المجهولن لم يفعاالوطن، و 

وال نتوعد أحدا، ولكن لن نسمح بتخريب لبنان على اإلطالق، ولن نسمح بانتخـاب رئـيس                 
  ."للجمهورية من فريق واحد، وخالفا لألصول الدستورية

 تحركات عمرو موسى عنصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالنتائج التي ستظهر لاهتمت ا* 
، اضافة الى الحوار اللبناني المرتقب في باريس االخيرة الى السعودية وزيارته سورية اليوم

ان معطيات جديدة تعزز التحقيقات في قضية اغتيال صحيفة االخبار مقبل، فذكرت لاالسبوع ا
اطار تضييع النائب بيار الجميل، مشيرة الى ان معارضين يضعون اتصال الحريري بعون في 

 ان الجمارك السورية تسلم لبنان سيارة قتلة النائب بيار الجميل، صحيفة السفيروافات . الوقت
مع مظاريف " فتح االسالم"الفتة الى ان لجنة التحقيق الدولية تطابق بصمات قتيلين من 

ابق ظهر في ذكرى رحيل الرئيس الس" حوار منابر" ان صحيفة النهارورأت . الطلقات النارية
  .في المختارة" يوم فرنسا"الياس الهراوي، و

  :أخبار المرئي في لبنان*
قرأت مقدمات نشرات األخبار في التحرك الدولي والعربي لحل األزمة اللبنانية، وذلك بعد *

زيارة عمرو إلى السعودية، إضافة إلى التحرك الفرنسي وذلك عبر الحوار اللبناني المرتقب 
طائرة األمين العام لجامعة الدول  قناة المنار ان فذكرت.  المقبل األسبوع في باريسعقده

في مطار دمشق، حامالً معطيات رفض مساعده هشام يوسف ان حطت العربية عمرو موسى 
ان  NTVمحطة الجديد  ورأت .ةيفصح عنها، نافياً عبور موسى من سوريا إلى لبنان مباشر

كون السياسي، وكسرت حرمة التدابير األمنية السقطعت ذكرى الرئيس الراحل الياس الهراوي 
 واعتبرت .المحكمة، إذ أنها استدعت خروج الرئيس نبيه بري من غوانتنامو المقر الواحد

 من عنوان سياسي مهم أطلقه رئيس مجلس النواب أكثران   NBNالشبكة الوطنية لإلرسال 
 في دقائق  يغص، وهو وان لم الهراوي لرحيلىاألولنبيه بري في احتفال في الذكرى السنوية 

 ان الخطوط العامة التي رسمها جاءت بمثابة سقوف سياسية إال ،وتفاصيل الوضع الراهن
بدأها اليوم  ان بين مهمة عمرو موسى التي LBCالمؤسسة اللبنانية لالرسال وقالت  .ةمحوري

، األسبوع آخريس  والحوار الرمزي اللبناني في بار،إلى دمشقاليوم في الرياض قبل االنتقال 
 لبلوغ  قد تحتاج الى مراحل طويلة وصعبة،يدخل الوضع اللبناني في بداية مرحلة جديدة

ان زيارته للسعودية وسوريا تأتي  ان موسى اعلن من القاهرة قناة المستقبلوقالت  .النهايات
الت قائمة  لالتصاالت العربية ـ العربية وعلى رأسها لبنان،  مشيرا الى ان االحتماااستمرار

  .لزيارة بيروت من خالل هذه الجولة
  


