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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

ب القلق سمة اللحظة اللبنانية.. و«املستقبل» يلغي احتفال ١٤ فبراير الترقُّ
بيروت ـ عمر حبنجر

اللحظة  الترقب ســمة 
اللبنانية في هذه املرحلة، 
من أزمــة احلكم املفتوحة 
الغــارب، وترقــب  علــى 
ـ  املفاوضــات االميركيــة 
االيرانية ومدى انعكاسها 
الفرنســية  املبــادرة  على 
املتابعة عربيــا، وبالتالي 
ترقب نتائج جولة الرئيس 
املكلــف ســعد احلريــري 
ومحطتهــا  االقليميــة 
النهائيــة باريــس حيــث 
هــو اآلن، وبالتالي ترقب 
«عاصفة الرعد» التي هي 
عنوان املناورة العسكرية 
اجلــاري  االســرائيلية 
التحضيــر لها على حدود 
لبنان اجلنوبية، كما أعلن 
املتحــدث باســم اجليــش 
االسرائيلي افيخاي ادرعي، 
الــذي قــال انهــا لتعزيز 
ايام  اجلهوزية لسيناريو 
قتاليــة على احلــدود مع 
لبنان. وارفق هذا االعالن 
بخريطة لضاحية بيروت 
اجلنوبية تؤشــر على ما 
يزعم انها مخازن اســلحة 
وصواريــخ حلــزب اهللا 
في محلة بــرج البراجنة، 
املتاخمــة ملطــار رفيــق 
احلريــري الدولــي، االمر 
الذي شد اهتمام اللبنانيني، 
ومن يعنيهم أمر لبنان، في 
ظل غياب سلطة حكومية 
تنفيذيــة فاعلــة، بينمــا 
الطيران االسرائيلي يسرح 
وميــرح يوميا في ســماء 

لبنان كما حصل امس.
ووســط ترقــب نتائــج 
زيارة الرئيــس املكلف الى 
باريــس، صدر عــن «تيار 
املســتقبل» ما يلي: في ظل 
ما تعيشه البالد من ظروف 
اســتثنائية جــراء تفشــي 
جائحة «كورونا»، قرر «تيار 
إلغاء االحتفال  املســتقبل» 

بــالل  النائــب  ويقــدر 
التأخير في  عبداهللا كلفــة 
تشــكيل احلكومــة، علــى 
بـــ٤٠٠ مليــون  املودعــني 
دوالر شــهريا، تذهــب الى 
دعم السلع واألدوية، ومن 
ضمنهــا تنفيعــات لكبــار 
التجــار واملهربني العابرين 
للحدود. وقال: مجرم وخائن 
وفاقد للحس الوطني كل من 
يقف عائقا في وجه تأليف 
أكان العتبارات  احلكومــة، 
فئوية داخلية، أو الرتهانه 

ملعادالت اخلارج».
وال يــرى رئيــس حزب 
اللبنانية د.ســمير  القوات 
جعجع في دعوة البطريرك 
املاروني بشارة الراعي الى 
عقــد مؤمتــر دولــي لطرح 
قضية لبنان، بابا للخروج 
من االزمــة ولو انه يؤيدها 
بشــدة، فهــي كنايــة عــن 
صرخة وجع ويأس من اداء 
وممارسات السلطة احلاكمة.

ويصف جعجع في حديث 
لوكالــة األنبــاء «املركزية» 
ما يجري بني التيار وحزب 
اهللا بامللهاة ـ املأساة، قائال: 

ســيارة مغشــاة بالزجــاج 
ومموهة اللوحات، النار على 
محمد الدلباني، وهو صاحب 
بسطة قهوة اكسبرس، في 
برج البراجنة، في الضاحية 
اجلنوبية فأصيب واصيب 
الى جانبه شخص سوري، 
تواجد بالصدفة، وتردد ان 
الدلباني من مناصري حزب 

اهللا.
وجتــدد اعتصــام رفاق 
فــي  املوقوفــني  وذوي 
امام  تظاهــرات طرابلــس، 
احملكمة العسكرية في بيروت 
امــس، مطالبــني باالفــراج 
عن املوقوفــني وعددهم ٢٣ 
شخصا يدعون البراءة من 
حوادث التخريب وفي هذه 
االثناء تتواصل التحضيرات 
الستقبال لقاحات ڤيروس 
كورونــا املرتقــب وصولها 
نهايــة االســبوع، في حني 
تراجعــت نســبة االلتــزام 
باالقفــال العــام املمرحــل، 
واعلن نقوال نحاس، رئيس 
جمعية التجــار، ان التجار 
ســيفتحون ابوابهم في ١٥ 

اجلاري.

حتالفهم شيطاني أقحم البلد 
في أتون جهنم، وكل ما يرد 
في بياناتهم ال أصدق كلمة 
واحــدة منــه. ال التيار في 
وارد فك حتالفه مع احلزب 
والعكــس، فهــم مــن خالل 
شراكتهم هذه يسعون الى 
حتسني مواقعهم ومكاسبهم 
السلطوية والتحالف مبني 
على مصالح مشتركة على 
حســاب الدولــة. مصالــح 
جهنمية جعلــت وجودهم 
متعلقا بارتباطهم هذا، فإن 
فكوه سقطوا وفقدوا عنصر 
قوتهم االســاس. فليطمئن 
القلقون حتالف مار مخايل 
ال ميكــن ان يحلــه اي مــن 

الطرفني.
في غضون ذلك، يشــيع 
جثمــان ســليم اليــوم في 
حديقــة منزلــه، بحضــور 
ثــوار ١٧ اكتوبــر وقــادة 
احلــراك املدنــي، الرافضني 
للهيمنة القائمة على الدولة 
اللبنانية ووســط اجراءات 

امنية مكثفة.
وعلى الصعيــد األمني، 
أطلق مســلحون يستقلون 

تواصل التحضيرات الستقبال لقاحات «كورونا».. وجعجع: حتالف حزب اهللا ـ «التيار» أقحم لبنان في أتون جهنم

(محمود الطويل) رئيس حكومة تصريف األعمال حسان دياب مستقبال في السراي احلكومي السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو  

املركــزي اجلامــع بإحيــاء 
الذكرى الـ ١٦ الغتيال الرئيس 
الشــهيد رفيــق احلريــري 
ورفاقه فــي ١٤ اجلاري في 
العاصمة بيــروت، على أن 
يقتصر إحياء الذكرى على 
كلمة متلفزة للرئيس سعد 
احلريري يلقيها في املناسبة.
من جانبه، رئيس حزب 
الكتائــب ســامي اجلميــل 
اعلن مــن بكركي بعد لقائه 
الراعــي، عــن  البطريــرك 
الــى ان يتحمــل  احلاجــة 
املجتمع الدولي مسؤولياته 
حيــال لبنــان، وقــال نحن 
متجهون الى مواجهة كاملة 
مع السلطة، السيما في حال 
جنحــت محاولتهم لتطيير 
االنتخابات النيابية املقبلة.
وأضــاف: «لبنــان بلدنا 
ولــن نتخلى عنــه بعد كل 
التضحيات التي قدمت، وهذا 
ما وعدنا لكل اللبنانيني. وملن 
يظن انه بالترهيب والقتل 
يستطيع ان يزرع اخلوف، 
نؤكد له اننا لن نتراجع امام 
آلة القتل، فنحن لسنا افضل 

ممن سبقنا».

قاسم هاشم لـ «األنباء»:  طرح التدويل في غير توقيته
بيروت - زينة طبارة

رأى عضــو كتلة التنمية 
والتحريــر النائب د.قاســم 
هاشــم، أنه ال شــيء دائما 
اللبنانية،  السياسة  وثابتا في 
العالقات  اذ غالبا ما تتعرض 
النيابية واالطراف  الكتل  بني 
السياســية، الــى خضــات 
وخالفات ومواجهات إعالمية 
التبايــن في وجهات  نتيجة 
النظر، خصوصــا ما يتعلق 
بالرؤية االســتراتيجية  منها 

املستقبلية للبالد، فمن اخلالفات، ما يتطور 
الى حد اعادة خلط األوراق، ومنها ما ينتهي 
بســرعة على قاعدة «غيمة ومرقت»، مؤكدا 
بالتالي ان اجلرة لم تنكســر بني بعبدا وعني 
التينة، وال يجب ان تنكسر نظرا حلاجة البالد 
الى توافق عام يستولد حكومة انقاذية، ويخرج 

اللبنانيني من املأزق االقتصادي.
لـ «األنباء»،  ولفت هاشم في تصريح 
الى أن عني التينة ال تقارب أي من امللفات، 
شــائكة كانت أم عادية أم طارئة، اال وفقا 
البالد  لقناعاتها ومبدئها بتأمــني مصالح 
قبــل أي مصلحة أخرى، مؤكدا ان رئيس 
مجلس النواب نبيه بــري ليس من هواة 
املواجهة، ال مع بعبدا وال مع غيرها من املواقع 
الدســتورية، إال أن أزمة تشكيل احلكومة 
جتاوزت املقبول، وما عاد باستطاعتنا ان 
نبقــى متفرجني على انزالق البالد باجتاه 
الفوضى ومنها الــى املجهول، معتبراً ان 
اآللية التي طرحها الرئيس بري على الرئيس 
املكلف سعد احلريري، للوصول الى حكومة 
من اختصاصيني غيــر حزبيني، واضحة 
وليســت بحاجة الى تفسيرات وتأويالت 
وتكهنات لتطبيقها، وعلى املعنيني بتشكيل 
احلكومة، اعتمادها كصيغة توافقية تنهي 
األزمــة، وتنتقل بالبالد الى مرحلة جديدة 
قوامها العمل على انقاذ الوضع االقتصادي.

وعليه أكد هاشم أن لبنان بلد األزمات التي ال 
تنتهي اال بالتسويات واحللول الوسط، وبالتالي 
فإن متترس كل فريق في موقعه، ومتســكه 
مبواقفــه على قاعدة «أنــا أو ال أحد»، يبقى 

األزمة على حالها، ويقود 
البالد ومعها كل اللبنانيني 
املوت  الهاويــة حيث  الى 
اجلماعي دون اســتثناء، 
جازماً بأن سعد احلريري 
لم يتعاطف في موضوع 
تأليف احلكومة مع الرئيس 
بري على حساب تفاهمه 
مع رئيــس اجلمهورية، 
ومن يقــول عكس ذلك، 
امنا يريد شــيطنة تأليف 
احلكومة خدمة ملصاحله 
اخلاصــة والشــخصية، 
وليعلم املشــككون واملشيطنون، ان الرئيس 
احلريري طرح على الرئيس بري جملة أسماء 
شيعية غير حزبية من أصحاب االختصاص، 
وهــي لم تلق لدى األخير ما يدغدغ اهتمامه، 
لكنه عاد وقبل بها من منطلق تسووي صرف، 
معتبرا بالتالي وردا على سؤال، ان متسك رئيس 
اجلمهورية بتسمية الوزراء املسيحيني، إمنا هو 
إثبات وجود، وتثبيت موقف للمكسب، ال اكثر 
وال اقل، وإال لكان من املفترض الســير بآلية 
الرئيس بري، للخروج من العتمة الى الضوء.

وفي سياق متصل، لفت هاشم الى انه واهم 
من يعتقد ان أزمة تشــكيل احلكومة مرتبطة 
بالتطورات االقليمية والدولية، فالتعقيدات على 
كثرتها وحدتها وخلفياتها، محلية صرف ومن 
عنديات املعنيني بالتأليف، مؤكدا انه حتى لو 
تدخلت الكواكب واملجرات حلل األزمة، لن تلقى 
مساعيها مكانا صاحلا للصرف والترجمة، ما لم 
يكن لدى اللبنانيني نية ورغبة حقيقية للخروج 

من املأزق، ونقطة على السطر.
وعليه ختم هاشم مؤكدا أن الدعوات لدخول 
األمم املتحــدة على خط األزمــات اللبنانية، 
وبالتالي الى تدويل امللف اللبناني، خطوة غير 
استراتيجية نعرف بدايتها لكننا جنهل نهايتها، 
مؤكدا بالتالــي أن ال مصلحة للبنان بتدويله 
في هذه اللحظة احلرجة من تاريخه، وفي ظل 
تقاطع وتضارب وتقاسم املصالح الدولية، ما 
يعني من وجهة نظر هاشم، ان طرح التدويل 
في غير توقيته وزمانه الصحيح، وكناية عن 
عقدة جديدة تضاف الى سلســلة التعقيدات 

اللبنانية، «اللهم فاشهد اني قد بلغت».

النائب قاسم هاشم

السيسي لوزير خارجية العراق: سياسة مصر في املنطقة 
قائمة على مبادئ رشيدة وثوابت أخالقية

القاهرة - خديجة حمودة

أكــد الرئيــس املصــري 
عبدالفتاح السيسي اعتزاز 
التاريخية  مصر بالعالقات 
مع العراق الشقيق، واحلرص 
على تعزيــز دوره القومي 
العربي، وكذلك تقدمي الدعم 
الكامل للشعب العراقي في 
كل املجــاالت، ســواء علــى 
املســتوى الثنائــي أو فــي 
إطار آليــة التعاون الثالثي 
مع اململكة األردنية الشقيقة، 
التعــاون  دعمــا لعالقــات 
املتبادلــة وملســيرة العمل 
العربي املشترك، وذلك في 
القائمة  إطار سياسة مصر 
على مبادئ رشيدة متوازنة 
وثوابــت أخالقية راســخة 
تهدف إلى حتقيق االستقرار 
والتقدم واالزدهار للجميع.
جاء ذلك خالل استقبال 
الرئيــس السيســي أمــس 
فؤاد حسني وزير خارجية 
العــراق، وذلك  جمهوريــة 
بحضور عباس كامل رئيس 
املخابــرات العامــة، وكذلك 
أحمد الدليمي السفير العراقي 

بالقاهرة.
وصرح املتحدث الرسمي 
باســم رئاســة اجلمهورية 
السفير بســام راضي، بأن 
العــراق  وزيــر خارجيــة 
رســالة  للرئيــس  نقــل 
مــن أخيــه الرئيــس برهم 
صالح تتعلق مبوضوعات 
بــني  الثنائيــة  العالقــات 
البلديــن الشــقيقني، مؤكدا 
حرص العراق على استمرار 
التنسيق والتشاور املكثف 
مــع مصــر علــى جميــع 
املستويات، في ظل ما يجمع 
البلدين من عالقات وروابط 
قويــة، وفــى ضــوء أهمية 
ومحوريــة الــدور املصري 
باملنطقة والداعم للعراق، مبا 
يسهم في مواجهة التحديات 
املشتركة التي متر بها األمة 

العربية.
وأضاف املتحدث الرسمي 
أن اللقاء شــهد استعراض 
الوضع السياسي واألمني في 

الرئيس العراقي ومصطفى 
الكاظمــي رئيــس الــوزراء 

العراقي.
الى ذلــك، هنــأ الرئيس 
املصري عبدالفتاح السيسي، 
فــي اتصــال هاتفــي محمد 
املنفــي، مبناســبة اختياره 
رئيســا جديــدا للمجلــس 
الرئاســي الليبــي مــن قبل 
احلــوار  ملتقــى  أعضــاء 
السياسي كممثلني عن الشعب 
الليبــي، متمنيا له التوفيق 
والنجاح في االضطالع مبهام 

منصبه اجلديد.
وأعرب الرئيس السيسي 
عن تطلعه ألن ميثل اختيار 

من جانبه، أعرب الرئيس 
الرئاســي  اجلديد للمجلس 
الليبي عــن التقدير لتهنئة 
الرئيــس السيســي، مؤكدا 
اعتــزاز ليبيــا بالعالقــات 
األخوية الراسخة مع مصر، 
واحلرص علــى تدعيم تلك 
أطــر  وتعزيــز  العالقــات 
التعــاون بــني البلديــن في 
مختلف املجاالت، فضال على 
زيادة التنسيق والتعاون إزاء 
القضايــا اإلقليمية املختلفة 

ذات االهتمام املشترك.
وأشــاد املنفي باملساهمة 
الفعالة والصادقة ملصر في 
مسارات حل األزمة الليبية.

القيــادة الليبيــة اجلديــدة 
مبنزلــة بدايــة عهــد جديد 
تعمــل فيه كافة مؤسســات 
الدولــة الليبيــة بانســجام 
وبشكل موحد يعلي املصلحة 
الوطنية فوق أية اعتبارات، 
سعيا إلنهاء االنقسام الليبي 
الذي كان أحد معوقات املرحلة 
املاضيــة وعانت منه الدولة 
الليبية وشــعبها الشــقيق، 
وكذلك ســائر اإلقليم ودول 
اجلوار، مؤكدا مواصلة مصر 
تقدمي الدعم واملساندة لصالح 
األشقاء الليبيني سواء على 
الصعيد االقتصادي واألمني 

والعسكري.

هنأ املنفي هاتفيًا: نتطلع لعهد جديد في ليبيا

جانب من استقبال الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي لوزير خارجية العراق فؤاد حسني أمس

املنطقة، والتحديات في هذا 
اإلطار، حيث مت التوافق على 
استمرار التشــاور املتبادل 
بني البلدين الستعادة األمن 
واالستقرار. كما مت التطرق 
إلى مجمل العالقات الثنائية 
البلديــن،  املشــتركة بــني 
فضــال عــن ســبل تعزيــز 
مجاالت التعاون االقتصادي 
والتجاري واالســتثماري، 
باإلضافة إلى متابعة تنفيذ 
املشروعات املنبثقة عن آلية 
التعاون الثالثي مع األردن.

كما طلب الرئيس السيسي 
في نهاية اللقاء نقل حتياته 
إلى شــقيقيه برهــم صالح 

وزير املالية: نعمل بالتوازي في ٥ محافظات لتطبيق «التأمني الصحي الشامل»
القاهرة - ناهد إمام

أكد د.محمد معيط وزير املالية رئيس 
الهيئة العامة للتأمني الصحي الشامل، أن 
جائحة «كورونا» لن تعطل مسيرة الدولة 
بقيادتها السياسية احلكيمة، في حتقيق 
حلم كل املصريني بتوفير رعاية صحية 
شــاملة، حيث متضي بخطى ثابتة في 
تنفيذ املشروع القومي للتأمني الصحي 
الشامل على مستوى اجلمهورية خالل 

عشــر سنوات بدال من ١٥ عاما، تنفيذا 
للتكليفات الرئاســية حتى متتد مظلته 
لكل املصريني، وينتفعون مبا يوفره من 
خدمات متميزة للرعاية الصحية، جلميع 
أفراد األسرة. وقال الوزير، رئيس الهيئة 
العامة للتأمني الصحي الشامل، في بيان، 
إننا نعمل بالتوازي في احملافظات اخلمس 
املتبقية من املرحلــة األولى «األقصر، 
واإلسماعيلية، وأســوان، والسويس، 
وجنوب سيناء» لتطبيق منظومة التأمني 

الصحي الشــامل بها خالل العام املالي 
احلالي والعام املالي املقبل، مبراعاة تطبيق 
أحدث النظم املميكنة في تقدمي اخلدمات 
الطبية للتيسير على املنتفعني، وتعزيز 
احلوكمة لضمان استدامة اجلودة الشاملة 
مبا يتسق مع استراتيجية الدولة لالنتقال 
التدريجي إلى «مصــر الرقمية»، التي 
جتلت أهميتها مع تفشي ڤيروس كورونا 
املستجد مبا يفرضه من مقتضيات وقائية 

أبرزها التباعد االجتماعي.

بيدرسون: «الدستورية» مخيبة 
وال خطة ملستقبل سورية

واشنطن حتدد مطالبها من دمشق: 
التزام بالقرار ٢٢٥٤ ووقف إطالق نار كامل

عواصم - وكاالت: فشــل مجلس األمن 
الدولي في االتفاق على بيان مشترك بشأن 
ســورية، في جلســة انتهت ببيان مخيب 
لآلمــال صادر عن املبعوث األممي اخلاص 
غير بيدرســون. وفي ختام يوم شاق من 
املفاوضات حول سورية أمس األول، أبلغ 
بيدرســون املجلس أنه ليــس لديه خطة 
عمل للمســتقبل، واصفا اجلولة اخلامسة 
من أعمال اللجنة الدستورية املصغرة التي 
عقدت الشهر املاضي بأنها «فرصة ضائعة 
وخيبة أمل». ودعا بيدرسون األسرة الدولية 
إلــى تخطي انقســاماتها إلحيــاء العملية 
السياســية املتوقفة فيه، بحسب مصادر 

ديبلوماسية.
وقالت املصادر إن روسيا عرقلت مرارا 
املفاوضــات التي جرت للتوصل إلى بيان 

مشترك. 
وفي تصريحات أدلى بها املبعوث األممي 
للصحافيــني عبر دائــرة تلفزيونية، بعد 
انتهاء جلسة مشاورات مغلقة ملجلس األمن 
حول سورية، قال بيدرسون: «ناقشت مع 
املجلس ما ميكننا القيام به لنكون قادرين 
علــى خلق حالة ميكننا من خاللها تغيير 
الطريقــة احلالية التي تعمــل بها اللجنة 

الدستورية».
وأكمل: «أبلغتهم أيضا بأن هناك حاجة 
إلى ديبلوماسية دولية بناءة بشأن سورية.. 
وقلــت إنني على قناعــة اآلن أكثر من أي 
وقت مضى أنه بدون ذلك من غير احملتمل 
أن يتحرك املســار الدستوري أو أي مسار 

آخر، إلى األمام».

وقــدم للمجلس حملة عامة موجزة عن 
املواقف املوضوعية التي طرحت عبر الوفود 
الثالثــة، مــن حكومة النظــام واملعارضة 
واملجتمع املدني، في اجلولة التي اختتمت 
في ٢٩ ديسمبر املاضي، وقال بيدرسون، إنها 
«ال ميكن أن تســتمر بهذا الشكل»، واصفا 
اجلولة بأنها «مخيبة لآلمال»، ولم حتقق 
األمــور التي كانت باعتقاده ســتنجز قبل 
بدئها، «ألنه ليس هناك فهم واضح بشأن 

كيفية التقدم في أعمال اللجنة».
وحتدث بيدرســون عــن كيفية رفض 
حكومة النظــام اقتراحني مقدمني، ليكون 
اجتماع اللجنة مماثال الجتماعها الســابق 

«دون أي فائدة».
وسادت جلسة ملجلس األمن الدولي أمس 
األول، حالــة «إحباط» من نتائج «اللجنة 
الدستورية» السورية وتخللها اتهام للنظام 
باستخدام اجتماعاتها لـ«تأخير أي مصاحلة 
حقيقة»، وفق مندوب إستونيا لدى األمم 

املتحدة ومصادر ديبلوماسية.
وفيما يخص اجتماع «سوتشي» املقبل 
فــي أنقرة، الذي ســيعقد فــي ١٥ و١٦ من 
فبرايــر احلالي، قال إنه ســيحضره إذا ما 
سمحت القيود التي تفرضها جائحة «كورونا 

املستجد» (كوفيد- ١٩).
وخالل اجللســة، ألقت كل من إستونيا 
وفرنسا وإيرلندا وأعضاء سابقون من بلجيكا 
وأملانيا باللوم على النظام السوري، لعرقلة 
العملية السياسية ورفض املشاركة البناءة 
في مقترحات بيدرسون واملعارضة السورية، 
بحسب ما نقلته وكالة «األناضول» التركية.

الواليــات املتحــدة  وكاالت: حــددت 
األميركية، مطالبها من النظام الســوري، 
متوعدة في الوقت ذاته مبواصلة «الضغط» 
مع الشــركاء واحللفاء من أجل «اإلصالح 

واملساءلة» في سورية.
وقالت بعثة الواليات املتحدة األميركية 
لدى األمم املتحدة، في تغريدة عبر حسابها 
في «تويتر» أمس «يجب على األسد االلتزام 
بوقف إطالق النــار على الصعيد الوطني 
واملشــاركة بشــكل فعال في تنفيذ القرار 

.«٢٢٥٤
وأضافت ان الواليات املتحدة األميركية 
«ستظل ملتزمة باحلل السياسي امليسر في 
سورية على النحو املبني في القرار ٢٢٥٤».

وأكدت البعثة أن «العملية املهمة للجنة 
الدستورية يجب أن متضي قدما»، مشيرة 
إلى أن وفود املعارضة السورية واملجتمع 
املدني «على اســتعداد لالنخراط بحســن 
نية في صياغة دستور ميثل كل سورية، 
ومع ذلك يستمر نظام األسد باالنخراط في 

تكتيكات املماطلة».
وتأتي التصريحات األميركية في وقت 
لم حتــدد اإلدارة اجلديدة برئاســة جون 
بايدن سياستها بشكل واضح جتاه امللف 
السوري، فيما ســبق، وقال مساعد وزير 
اخلارجية األميركي السابق لشؤون الشرق 
األوسط، جيفري فيلتمان، إن سورية ليست 

أولوية لدى بايدن.

مجلس األمن يفشل في االتفاق على بيان مشترك


