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طيب!!!

شوارع الغابة وشرعها
جتربة قيادة سيارتك في شوارع احملروسة 
هي جتربة فريدة ومختلفة ومتنحك كما هائالً 
من القصص واحلكايات والغرائب والعجائب 

لتقصها على أصدقائك وأبنائك وأحفادك.
دعونا نتفق على أن شــوارع احملروسة 
وخصوصاً الطرق الســريعة شهدت تطوراً 
حقيقياً غير مســبوق: مصر ـ إسكندرية ، 
الدائري، اإلقليمي ،  إســكندرية- مطروح، 
األوســطي، السويس، اجلاللة، شرم الشيخ 
وغيرها، لكن لم يتم تطوير سلوك السائقني!!
أيضاً قوانني املرور املوجودة، ال بأس بها 
وال حتتاج نسفاً أو تغييرات جذرية، فالعقوبات 
رادعة، ولكن هل يتم تطبيق وتنفيذ القانون 

في شوارع مصر؟! هذا هو السؤال..
املالحظــة األولى: في أغلــب دول العالم 
املتحضر وحتى النامي عند حدوث حادث بني 
سيارتني هناك قواعد أساسية، قد حتدث املشادات 
أو املالسنات البسيطة حسب احلالة املزاجية 
للبشر، لكن فوراً يأتي شرطي املرور ويحسم 
األمر ويحدد املخطئ أو يحول احلادث للخبير 
لتحديد املتسبب ثم تقوم شركة التأمني بالباقي.

أما عندنا فهناك «غياب كامل» لدور شركات 
التأمني بالرغم من التأمني اإلجباري املفروض 
على اجلميع!! وهــذه أولى «األثافي»، يجب 
تفعيل دور شركات التأمني وحتديد واجباتها 

طبقا لوثيقة واضحة ومقابل عادل.
املالحظة الثانية: باســتثناء إشارة مرور 
رقمية في منتصف شارع التسعني الشمالي، 
في التجمع اخلامس، لم تصادفني إشــارة 
أخرى يتــم احترام ألوانها!!.. فيجب العودة 

الحترام إشــارات ورجال املرور واستعادة 
هيبتهم وسطوتهم وحتكمهم في املرور، وهذا 

دور وزارة الداخلية.
املالحظة الثالثة: مبــا أننا اعتمدنا نظام 
«الصينية» أو امليدان أو الدوار، كبديل لإلشارات 
الضوئية خاصة في املدن والتجمعات اجلديدة، 
يجب توضيح قواعد الدخول واخلروج منها، 
وهي في كل الدنيا أن األولوية للسيارة التي 
هي داخل «الصينيــة» بالفعل، وعلى القادم 
من الشارع إلى «الصينية» االنتظار واختيار 
الوقت املناسب للدخول، ثم االلتزام باحلارة 
األقرب للمخرج الذي يستهدفه.. ولألسف 
في مصر مازلنا نعتمد قاعدة الـ «بوز..باز»، 
فمن يســبق بإدخال «بوز» سيارته، ميتلك 

احلق باالستمرار!!
املالحظة الرابعة: يبدو أن أغلب السائقني 
يعتقدون أن اخلطوط البيضاء سواء املتقطعة 
أو املتصلة ال تهدف إلى حتديد املســارات 
وحارات املرور، ولكن الهدف منها أن جتعلها 

في منتصف السيارة متاما أثناء السير!!
يحــدث ذلك داخل املــدن وعلى الطرق 

السريعة على حد سواء!
وهناك عشرات املخالفات «املزمنة» التي 
تستدعي بث اإلعالم حمالت توعية مكثفة، 
تعقبهــا عقوبات حقيقيــة.. «موجعة» على 
املخالفني املتعمدين حتى نعيد للشارع املصري 
احترامه.. واملالحظــات املرورية حتتاج إلى 

عشرات املقاالت.. لألسف..
وغداً للحديث بقية.. إن كان في العمر بقية..

وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي: االنتهاء من إزالة معوقات االستثمار خالل شهرين
القاهرة - خديجة حمودة

أكد الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي اهتمــام الدولــة 
الكبير بالصناعــة ودعمها 
وإزالــة كل املعوقــات التي 
تقابلهــا، مشــددا علــى أنه 
يتــم العمــل على تيســير 
اإلجراءات أمام املستثمرين 
وأنه ســيتم خالل شــهر أو 
شهرين االنتهاء من إزالة كافة 
املعوقات القائمة في مواجهة 

االستثمار.
كما أكد الرئيس السيسي، 
في مداخلة له خالل افتتاحه 
امــس عددا من مشــروعات 
الهيئــة العامة لالســتثمار 
مبدينة نصر، جدية الدولة 
فــي تناول املشــكالت التي 
تعوق االستثمار والتصدي 
لهــا وحلها، الفتا إلى أن كل 
مشــروع يتم تنفيذه ميثل 
دخــال إضافيــا ليــس فقط 
للشــركة املنفذة للمشروع 
ولكن لكل مواطن يعمل بها.
وأبدى الرئيس استعداد 
احلكومــة لتشــجيع رجال 
األعمال من أجل التوسع في 
إقامة املدارس املهنية لتخريج 
عمالة ماهرة ومدربـة تكون 
لديها فـرص عمـل حقيقية.

ونـوه الرئيس السيسي 
بــــدور مراكــــــز البحـوث 
والتطوير سواء في اجلامعات 

جدية الدولة في حل مشكالت 
املســتثمرين مبــا فــي ذلك 
توفير مستلزمات اإلنتاج، 
مضيفا «أنــه وجه محافظ 
البنــك املركزي بــأال تكون 
هناك مشكلة حقيقية تواجه 

املستثمرين».
وقال الرئيــس: إن أزمة 
كورونا ومــن بعدها األزمة 
الروسية - األوكرانية كان 

ونحتاج إلى املزيد من العمل 
من كافة األطراف».

وقال الرئيس السيسي: 
«إننا نؤكد من خالل زيارتنا 
اليــوم علــى إننــا مهتمون 
اهتماما كبيرا بالصناعة في 
مصر ودعمها وتســهيل كل 
املعوقات أو املصاعب التي 
تواجهها، ألننا لسنا بعيدين 
عن الواقع املوجودين فيه».
الرئيــس: أن  وأضــاف 
مت  اللذيــن  النموذجــني 
عرضهما لتسهيل إجراءات 
االســتثمار من خالل منح 
«الرخصــة الذهبية» ميثل 
توجه الدولة من أجل تيسير 
مــا أمكن مــن اإلجــراءات 
التــي يتم تنفيذهــا إلقامة 
املشروعات االســتثمارية 
املختلفة بدال من احلصول 
على ٢٦ موافقة كانت تتطلب 
وقتــا كبيــرا وهو مــا كان 
يأخذ وقتا من املستثمرين 
للوصول إلى اإلجراء العملي 
احلقيقــي من أجــل تنفيذ 
مشــروعاتهم وظهورهــا 
إلى النور. ووجه الرئيس 
السيسي التحية واالحترام، 
واالعتزاز إلى رجال األعمال 
واملســتثمرين فــي مصر، 
داعيــا رجال األعمــال إلى 
املزيــد من العمــل من أجل 
مصــر ألنها بلــد اجلميع، 
وستنهض بجهود اجلميع.

لهما أثر كبير على العالم كله 
وعلى مصر، ولكننا نسعى 
لتقليــل حجم هذه الصدمة 

قدر املستطاع.
وأعرب الرئيس السيسي 
عن التحية والتقدير للهيئة 
العامة لالســتثمار ورجال 
األعمال على اجلهد املبذول، 
وقال «نحن مهتمون بتشجيع 
الصناعة في مصر ودعمها، 

«على رجال األعمال العمل من أجل مصر ألنها بلد اجلميع وستنهض بجهود اجلميع»

الرئيس عبد الفتاح السيسي خالل تفقده املنطقة احلرة العامة مبدينة نصر

أو غيرهــا من أجــل إيجاد 
حلول للمشكالت أو النقاط 
التــي حتتاج إلــى التطوير 
وذلــك من خالل التنســيق 
والربــط فيمــا بــني مراكز 
البحوث والصناعة. وأوضح 
أن حجم القطاع اخلاص في 
مصر كبير ويتجاوز ٧٥٪٪ 

من حجم االقتصاد.
وشــدد السيســي علــى 

النائب بالل حشيمي لـ «األنباء»: رئيس 
اجلمهورية ليس للمسيحيني وحدهم

انخفاض البيع والشراء ٥٠٪ رغم نزول األسعار

بيروت - زينة طباره

النائــب املســتقل  رأى 
د.بــالل حشــيمي، ان لقاء 
الســنة فــي دار  النــواب 
الفتــوى أتــى انطالقا من 
الــدار  صاحــب  حــرص 
الشــيخ  املفتــي  ســماحة 
عبد اللطيــف دريان، أوال 
على توحيد الصف السني 
حيال االستحقاقني احلكومي 
والرئاسي، مع احلفاظ على 
العالقــات املتينة والبناءة 

بني الطائفة الســنية وكل شرائح املجتمع 
اللبناني، وثانيا على دعم حتييد لبنان عن 
الصراعات اإلقليمية والدولية، السيما أن 
دار الفتوى تستشــعر اخلطر على الكيان 
اللبناني وعلى كل اللبنانيني دون استثناء، 
معتبرا بالتالي أن املفتي دريان كان واضحا 
في كالمه عن مواصفات الرئيس املطلوب 
في هذه املرحلة احلرجة من تاريخ لبنان، 
وذلك بالتوازي مع الثبات على اتفاق الطائف 
والدستور والعيش املشترك، وعلى انهاء 
االشتباك املصطنع بني اللبنانيني، واالهم 
على عودة لبنان الى احلضن العربي بعد 
ان مت عزله بسبب السياسات امللتوية للعهد 
وحليفه حزب اهللا، وبعد ان حتول بفضل 
تلك السياسات الى معبر لتهريب املخدرات 

الى الدول العربية.
ولفت حشيمي في تصريح لـ «األنباء» 
الــى ان ما قيل قبل اللقــاء وبعده بأن دار 
الفتوى مدت يدها على اخلرج املسيحي عبر 

تداولها مع النواب الســنة 
في موضوع االســتحقاق 
الرئاسي، باطل ومدان، وذلك 
العتباره ان الطائفة السنية 
هي من أساسات هذا البلد، 
وصاحبــة بــاع طويل في 
احلفاظ على الكيان اللبناني 
بنموذجيتــه الفريــدة في 
العربــي، وقدمت  الوطــن 
قافلة طويلة من الشــهداء 
دفاعــا عن اســتقالله وفي 
طليعتهم املفتي حسن خالد 
والرئيس رفيق احلريري، 
مشيرا الى ان رئيس احلكومة السني هو 
لكل لبنان وليس للطائفة السنية وحدها، 
ويتم تكليفه مبشاركة النواب املسيحيني 
والشيعة انطالقا من شراكتهم في صناعة 
القرار السياسي، ما يعني من وجهة نظر 
حشيمي ان للطائفة السنية دورا أساسيا 
ال بل طليعيا في اختيار رئيس اجلمهورية 
الذي هو ليس للمســيحيني وحدهم، امنا 
أيضا للسني والشيعي والدرزي واألقلوي، 
وذلك مبثل ما للمسيحيني من دور أساسي 
في تكليف رئيس احلكومة وانتخاب رئيس 

ملجلس النواب.
وقال «من مد يده على اخلرج املسيحي 
هو التيار الوطني احلر نفسه، الذي بسبب 
سياساته املنحرفة وشغف رئيسه جبران 
باســيل بالسلطة، أفقد رئاسة اجلمهورية 
مقدارها، وعزلها عربيا ودوليا، واوصلها 
الى اإلفالس السياسي، وادخل البالد ومعها 
اللبنانيني في زواريب جهنم وما بعد جهنم».

وكاالت: قال عضو جلنة جتار ومصدري 
اخلضر والفواكه بدمشــق محمــد العقاد إن 
حركة البيع والشراء في سوق الهال تعتبر 
ضعيفة حاليا، مرجعا السبب لضعف القوة 
الشــرائية للمواطن مع ارتفاع أسعار املواد 
بشــكل عام، مبينا أن حركة البيع والشــراء 
انخفضت بنســبة تصل إلى ٥٠٪ عن الفترة 
السابقة، وأن اإلقبال على موسم «املكدوس» 
لهذا العالم ضعيف غير أن املبيعات في سوق 
الهال ليست ثابتة. وبخصوص الصادرات إلى 
الدول العربية، أوضح العقاد أنها تتحسن ولم 
تتراجع، ويوميا لدينا نحو ٥٠ برادا محمال 
باخلضــر والفواكه املتنوعة تذهب إلى دول 
اجلوار. وعن أسعار بعض اخلضر والفواكه في 
أسواق دمشق، قال: تراوح كيلو البندورة بني 
٨٠٠ و٩٠٠ ليرة سورية بعد أن وصل سعره 
إلى ما يزيد على ٢٥٠٠ آالف ليرة خالل األيام 
الســابقة، وكيلو البطاطــا بني ١٨٠٠ و ٢٢٠٠

بعد أن كان مبا يزيد على ٢٨٠٠ ليرة، وكيلو 
الباذجنان بحدود ٨٠٠ ليرة وكيلو الكوســا 
بني ١٢٠٠ و ١٤٠٠ ليرة بعد أن جتاوز سعره 
٣ آالف ليرة. بدوره، قال عضو غرفة جتارة 
دمشق ياسر اكرمي: ما دامت سياسة التسعير 
املتبعة خاطئة فلن نصل إلى حل، الفتا إلى 
أن ارتفاع األســعار مشــكلة مركبة تشترك 
فيهــا جميع اجلهات صاحبــة القرار وليس 
جهة واحدة كرفع اجور النقل والطاقة وقلة 
املواد ورفع اســعار الكهرباء واألسمدة، كلها 
مجتمعة تؤدي لرفع األسعار، كذلك املنافسة 
هي اجلزء األساسي من عملية تخفيض السعر، 
األمر الذي يترافق مع ضبط عمليات الغش.
واحلــل برأيه عند أصحــاب القرار الذين 
عليهــم أن يعترفوا بأن تأمني املواد ســوف 
يساهم في تخفيض األســعار مباشرة مثال 
تأمني األسمدة وتخفيض أسعار الطاقة، مع 

التأكد من وفرة املواد.

سياسة باسيل املنحرفة وشغفه بالسلطة أفقدا رئاسة اجلمهورية مقدارها

د. بالل حشيمي

الشمال السوري مبرحلة اخلطر و«الكوليرا» يهدد بوضع «كارثي»

بيروت ـ عمر حبنجر -  خلدون قواص

ال شــك أن قــرار تأليــف 
حكومــة لبنانيــة جديــدة، 
متوافق عليه محليا وخارجيا، 
كاستحقاق ثان، بعد استحقاق 
إقــرار موازنة العام ٢٠٢٢ في 
مجلس النواب، وها قد أقرت 
املوازنة، «سلقا» وبأرقام شبه 
وهمية، ارضاء لصندوق النقد 
الدولي، ومع ذلــك لم يصعد 
الرئيــس جنيــب ميقاتي الى 
بعبــدا أمس، واســتطرادا لم 
يف بوعــده النوم في القصر 
اجلمهوري حتى والدة احلكومة 

كما قال سابقًا.
ويبــدو ان توقيــت والدة 
احلكومــة لم يكن محســوما، 
االتصــاالت  رهــن  وأبقــي 
واملساومات والشروط القدمية 
او املستجدة، من جانب الفريق 
الرئاسي، الذي يرى في االصرار 
على تشــكيل حكومة جديدة 
علــى ابــواب نهايــة الوالية، 
فرصة لتحقيق ما فاته حتقيقه، 
او عجز عن حتقيقه خالل ست 

سنوات.
الرئيس  وأشارت مصادر 
الــى ان مشــاورات  ميقاتــي 
االسبوع اجلاري عنوانها «جس 
النبــض» الســتنزاف حقيقة 
املعلن واملضمــر والتأكد من 
الشــروط احلكومية اجلديدة 
التــي وصلت الى مســامعه، 
مشــيرة الى انه مــا لم تظهر 
معطيات مفاجئة، فقد تبصر 
احلكومة النور هذا االسبوع.

امــس  ميقاتــي اســتقبل 
ســفيرة اميــركا فــي لبنــان 
دوروثي شــيا، وعرض معها 

نتائج لقاءاته النيويوركية.

وكاالت: حذرت منظمات إنســانية 
وإغاثيــة مــن ارتفاع خطــر «انفجار 
الوضــع الوبائــي» فــي شــمال غرب 
سورية، السيما محافظة إدلب ومخيمات 
النازحــني التــي تعتبــر بيئة خصبة 
النتشــار مرض الكوليرا، ما قد ينتج 
عنه «وضع كارثي»، العتبارات تتعلق 
بهشاشة القطاع الطبي فيها من جهة، 
ولفقدانهــا البنى التحتية من مصادر 
مياه آمنة وشبكات صرف صحي، من 

جهة أخرى.
ووفق بيان نشــره فريق «منسقو 
االستجابة في الشمال السوري» أعلن 
أن «مخيمات الشمال السوري دخلت 
مرحلة اخلطر، بشكل كبير، بعد تسجيل 
اإلصابات». وحذر مدير الفريق اإلنساني 
محمد حالج، من توسعها بشكل كبير، 

و«عــدم القــدرة على الســيطرة على 
االنتشــار»، بسبب «ضعف اإلمكانات 

الالزمة ملواجهة املرض». 
وتشير إحصائيات «برنامج اإلنذار 
املبكر واالستجابة لألوبئة» إلى أن عداد 
اإلصابات في شــمال وشــرق سورية 
تخطى حاجز الـ٤٠٠٠ إصابة في األيام 
املاضية، بينما بلــغ عدد الوفيات ١٨، 
في مناطق ســيطرة «اإلدارة الذاتية» 
الكرديــة. وفــي مناطق شــمال غرب 
سورية، التي تشمل ريف حلب وإدلب، 
مت تســجيل ٥٨ إصابــة باملجمل، بعد 
الكشف عن ١٩ حتى االثنني. أما «نبع 
السالم» التي تضم مدينتي رأس العني 
وتل أبيض فقد سجلت في إحصائية 
أخيرة ٥٠ إصابة. ويقول الطبيب محمد 
ســالم، وهو رئيس برنامــج «اإلنذار 

املبكــر»، ملوقع «احلــرة» إن تضاعف 
احلــاالت «أمر خطير»، وإن «الكوليرا 
بات أمرا واقعا في شمال غرب سورية، 

ولم يعد متوقعا».
ويضيف سالم: «الفاشية انتشرت 
فــي كل املناطق الســورية، وما يزيد 
من اخلطر أننا في آخر فصل الصيف. 
هناك جفاف كبير، ونحن مقبلون على 
األمطار، وبالتالي زيادة التلوث القادم 

من شبكات الصرف الصحي».
وكانت اإلصابات األولى قد تركزت 
فــي املناطق القريبة مــن نهر الفرات، 
والذي تعتقد األمم املتحدة أنه مصدر 
انتشار الوباء، بسبب شرب األشخاص 
مياه غير آمنة من النهر، واســتخدام 
املياه امللوثــة لري احملاصيل، ما أدى 

إلى تلوث الغذاء.

وقــد أثبتــت التحاليــل النهائيــة 
األخيرة لعينات من النهر وجود «ضمات 
الكوليرا فيه»، وفق ما قال رئيس «هيئة 
الصحــة» فــي اإلدارة الذاتيــة، جوان 
مصطفى، في وقت سابق لـ «احلرة».

وأضــاف أن «اســتمرار انخفاض 
مســتوى املياه في النهر سيؤدي إلى 
زيادة اإلصابات. سيصبح بؤرة النتشار 
األمــراض فــي املنطقــة»، وأن «هناك 
أمــورا يجــب أن حتدث علــى عجالة. 
في احلسكة يوجد مليون نسمة. هذه 
املنطقة خطيــرة، وهناك مخاوف من 

خروج املرض عن السيطرة».
ويعيش أكثر مــن مليون ونصف 
املليون شخص في املخيمات من أصل 
نحو ٤ ماليني يقطنون منطقة شمال 

غرب سورية.

يتوجب على احلكومة القيام 
بها، او التعهد بالقيام بها.

فــي املقابل، نفت أوســاط 
جبران باسيل حجة الشروط 
املتداولــة كتوقيــع الرئيــس 
ميقاتي ووزير الداخلية مرسوم 
التجنيــس، مقابــل توقيعــه 
مراســيم احلكومــة، وتوقيع 
رئيــس احلكومــة مرســوم 
ترقيــة ضبــاط دورة ١٩٩٤، 
الذين عينوا في زمن حكومة 
عون العسكرية، وإحالة ملف 
النازحني السوريني ليكون في 
عهده وزير مــن التيار احلر، 
وقالت هذه األوساط ان النقاش 
يدور فقط حول دور احلكومة.

أوســاط باســيل الذي قام 
بزيارة دار الفتوى امس، أكدت 
ردا على سؤال على انه ستكون 

هناك حكومة خالل ايام.
وعليــه أكــد باســيل أنــه 
ال خــالف علــى هويــة لبنان 

الدولة، وهذا يحتاج الى تالقي 
اللبنانيني وخاصة اإلصالحيني، 
نحن متمسكون بتنفيذ وثيقة 
الوفاق الوطني ونؤكد ضرورة 
معاجلــة الثغــرات املوجودة 
في الدســتور. وختم: تأليف 
احلكومة، ال بد منه وينبغي أن 
يكون لديها كامل الصالحيات، 
ونأمل بنجاح اجلهود الالزمة 

من املعنيني.
يــزور  الســياق،  وفــي 
رئيس احلكومة االسبق فؤاد 
الســنيورة دار الفتوى اليوم 
ويلتقي املفتــي دريان، الذي 
يستقبل غدا رئيس احلكومة 
السابق حسان دياب، للتعبير 
عــن الدعــم ملواقــف املفتــي 
والنواب السنة الذين اجتمعوا 

بدعوة منه.
رئاســيًا، وجــه رئيــس 
مجلــس النــواب نبيــه بري 
الدعوة الى النواب لالجتماع 
يوم غــد اخلميس املوافق ٢٩

ســبتمبر، مــن أجــل انتخاب 
رئيــس للجمهوريــة، تلبية 
منــه لدعــوات املرجعيــات 
الدينية والنيابية التي لطاملا 
اســتغربت عدم توجيهه مثل 
هذه الدعوة وقد مضى شــهر 
من شــهري املهلة الدستورية 

النتخاب الرئيس.
على أن املصــادر املتابعة 
تســتبعد انتخاب رئيس في 
هذه اجللسة، تبعا لعدم بلورة 
الصــورة الرئاســية املهيــأة 
للفــوز، كمــا إلصــرار بعض 
االطراف، وفي طليعتها الفريق 
الرئاسي احلالي على تشكيل 
احلكومة اوال، وسيكون عدم 
توفير نصاب الثلثني(٨٦ نائبا) 

كافيا لتطيير اجللسة.

العربية. وقال بعد لقائه مفتي 
لبنان الشــيخ عبــد اللطيف 
دريان: نحن متيقنون أن لبنان 
بحاجة الى احتضان من الدول 
العربية التي وقفت دائما إلى 

جانبه، .
الفــراغ  ان  وشــدد علــى 
الرئاسي مميت للبنان، وقال: 
قدمنا لسماحته مقاربة مختلفة 
على حســابنا ولكن من دون 
التنازل عن التمثيل الشعبي 
لرئيــس اجلمهوريــة ســواء 
باملباشــر أو بالتأييد وهو ما 
يحتم علينا التوافق في املجلس 

النيابي النتخاب رئيس.
لقــاء  واصفــًا  وأضــاف 
النواب السنة في دار الفتوى 
بأنــه كان دعــوة للتالقــي ال 
للخصام والتقوقع في مذهب 
أو طائفة معينة، مبا ميكننا من 
مواجهة األخطار الكبيرة وسوء 
احلوكمة والفساد مستشر في 

مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان مستقبالً في دار الفتوى رئيس التيار احلر النائب جبران باسيل (محمود الطويل)

إعــالم حــزب اهللا أكد من 
جهتــه ان ميقاتــي لــن يزور 
بعبــدا، تــاركا امر التشــاور 
للمدير العام لألمن العام اللواء 
عباس ابراهيم، الذي يقوم بدور 
وسيط احلكومة بني القيادات 

السياسية.
 وأشــارت املصادر الى ان 
الرئيــس ميقاتي لم يتلق أي 
شــروط اضافية من الرئيس 
ميشال عون او النائب جبران 
باســيل، وانه بانتظار زيارة 
اللواء عباس ابراهيم الى بعبدا 
للتأكد من مســألة الشــروط 

اجلديدة.
لكن ثمة معلومات مصدرها 
وســطاء، نقلتها اذاعة لبنان 
احلر الناطقة بلســان القوات 
بــأن ميقاتي  اللبنانية، تفيد 
أرجأ زيــارة كانت مقررة الى 
بعبــدا أمس بعد تلقيه الئحة 
مبجموعــة مطالب رئاســية، 

احلكومة بتوقيت زيارة ميقاتي إلى بعبدا.. وجلسة انتخاب الرئيس غدًا
اللواء إبراهيم وسيطاً ملعاجلة الشروط الرئاسية.. وجبران باسيل: نقف إلى جانب املفتي وال تنازل عن التمثيل الشعبي لرئيس اجلمهورية


