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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي يقود ماراثون دراجات لتفقد املناطق الصديقة للبيئة

جلسة االنتخاب اخلامسة أفقدت الورقة البيضاء جنوميتها
وغياب باسيل أثار لغطًا وأطلق استنتاجات

إيران تزيد كمية النفط اخلام املوردة
إلى سورية مبقدار مليون برميل

٥٫٥ ماليني سوري بحاجة إلى دعم غذائي مباشر
و١٦ ألف طفل يعانون سوء التغذية

وكاالت: أفــادت تقارير اعالمية ســورية 
محلية ان ايران ستزيد كميات النفط اخلام 

املرسلة الى سورية. 
ونقلــت صحيفــة «الوطن» عــن مصادر 
ايرانية وصفتها بـ«املطلعة» إن طهران اتخذت 
قرارا مؤخرا برفع كمية تزويد ســورية من 
النفــط اخلام لتصل إلى ثالثة ماليني برميل 

شهريا.
وبينت املصادر بحسب ما نقلت الصحيفة، 
أن الرئيــس اإليراني إبراهيم رئيســي اتخذ 
قرارا بزيادة كميات التوريدات النفطية إلى 
سورية من مليوني برميل شهريا إلى ثالثة 
ماليــني برميل ملســاعدتها في جتــاوز أزمة 
الطاقة، حيث يعاني الســوريون في توفير 
مادة املازوت خصوصــا للنقل والتدفئة مع 

دخول فصل الشتاء. 

املصادر أكدت أن وصول الناقالت احململة 
بالنفط متواصل منذ تفعيل اخلط االئتماني 
اجلديــد بني إيــران وســورية، والذي جرى 
التوقيع عليه بعد زيارة الرئيس بشار األسد 
األخيرة إليران في مايو الفائت، وســيجري 
تزويد سورية بالكميات اإلضافية خالل الفترة 

القليلة املقبلة.
وكان مدير املعهد الديبلوماسي في وزارة 
اخلارجية واملغتربني عماد مصطفى وسفير 
سورية في طهران شفيق ديوب بحث قبل ايام 
مع عدد من كبار مســؤولي وزارة اخلارجية 
اإليرانيــة ســبل تعزيز أوجــه التعاون بني 
اجلانبني، وآلية متابعة امللفات الثنائية التي 
بحثها املقداد مع نظيره اإليراني حسني أمير 
عبداللهيان خالل زيارته األســبوع املنصرم 

للعاصمة طهران.

بيروت - أ.ف.پ: يعاني أكثر من ١٦ ألف 
طفل من سوء التغذية في شمال شرق سورية 
بارتفاع جتاوزت نســبته ١٥٠٪ خالل ستة 
أشــهر فقط، وفق ما أعلنت منظمة «أنقذوا 

األطفال» أمس.
واســتنزف النــزاع املســتمر منــذ ٢٠١١

املنظومات اخلدمية في كامل أنحاء سورية، 
لكن الوضع يبدو أكثر هشاشة في املناطق 
اخلارجة عن سيطرة حكومة دمشق، خصوصا 
جــراء األزمة االقتصاديــة اخلانقة الناجتة 

عن احلرب.
وأفادت منظمة «سايف ذي شيلدرن» بأن 
عدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية في 
مناطق سيطرة األكراد في شمال شرق سورية 
ارتفــع من ٦٦٥٠ طفال بــني أكتوبر ومارس 
٢٠٢٢ إلى ١٦٨٩٥ بني أبريل وسبتمبر ٢٠٢٢.

وقالت سارة علي، مسؤولة التغذية في 
املنظمــة، في بيان «نتعامل كل يوم مع عدد 
أكبــر من األطفــال الذين يعانون من ســوء 
التغذيــة مقارنة باليوم الســابق.. ما يهدد 
حياة األطفال»، مشيرة إلى أن العائالت تعد 
الفقر وعدم القدرة على شراء الغذاء سببني 
رئيسيني خلف ازدياد حاالت سوء التغذية.

ويعيش غالبية الســوريني اليوم حتت 
خط الفقر، وفق األمم املتحدة، كما يعاني ١٢٫٤

مليون شخص من انعدام األمن الغذائي، وفق 
برنامج األغذية العاملي، في وقت تسجل البالد 
ارتفاعا كبيرا في معدالت التضخم واألسعار.

كما تشهد سورية أزمة مياه حادة وموجة 
جفاف خفضــت اإلنتاج الزراعــي، وفاقمت 
األوضاع سوءا خالل السنوات الثالث املاضية.

وفيمــا لم يتحســن دخــل العائالت في 
سورية، ارتفعت أسعار املواد الغذائية بنسبة 
٨٠٠٪ بــني ٢٠١٩ و٢٠٢١، والتزال في ارتفاع، 
«ما يدفع بأعداد متزايدة من األشخاص نحو 

اجلوع»، وفق «سايف ذي شيلدرن».
وأشارت املنظمة إلى أن «٥٫٥ ماليني شخص 
في ســورية ســيصبحون بحاجة إلى دعم 
مباشر بالغذاء في ٢٠٢٢-٢٠٣٣، نصفهم في 

شمال شرق البالد».
وضاعف النقص في املســاعدات الوضع 
سوءا في شمال شرق سورية بعد إغالق معبر 
اليعربية في بداية ٢٠٢٠، والذي كانت تدخل 
منه مســاعدات األمم املتحدة. وبات إيصال 
تلك املســاعدات إلى مناطق سيطرة األكراد 

يتطلب موافقة مسبقة من دمشق.

خديجة حمودة

تفقد الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي، فجر امس، الفعاليات املقامة 
باملنطقــة اخلضراء فــي مؤمتر قمة 
املناخ (COP٢٧)، واملنعقد في مدينة 

السالم «شرم الشيخ».
وشارك الرئيس السيسي - بحسب 
ما نشــره موقع اليوم السابع - في 
ماراثون ركوب الدراجات مع مجموعة 
من الشباب املشارك في املؤمتر، إلرسال 
رسالة للعالم حول أهمية احلفاظ على 
البيئة، حيث يوجد باملنطقة اخلضراء 
عدد من األنشطة الرياضية الصديقة 
للبيئــة مثــل الدراجــات الكهربائية 

وغيرها من األنشطة.
كما توجه الرئيس السيسي لزيارة 
شباب اللجنة املنظمة والتعرف علي 
دور غرفــة العمليــات املركزية التي 
تديرها اللجنة املنظمة ملنتدى شباب 
العالم، والتي تتولى مسؤولية تنظيم 
العمليات التنظيمية واللوجســتية 
ملؤمتر (COP٢٧)، واســتمع الرئيس 
لشرح مسؤولي اللجنة املنظمة حول 

اللجنة املنظمة، وقد عبر ســيادته 
عن إميانه وثقته بقدرات الشــباب 
املصــري، ووجه الشــكر والتقدير 
للشــباب املتطــوع علــى الصورة 
العاملية املشرفة التي يقدمونها عن 
مصر خالل قمة املناخ والعديد من 
الفعاليات الدولية التي شاركوا في 

اخلطــط واألعمال التــي مت تنفيذها 
في قمــة املناخ، ومســتوى القدرات 
واإلمكانات الفنية والتنظيمية للشباب 
املتطوع، عالوة على تقدير ســريع 
للموقف التنظيمي احلالي للمؤمتر.
وحرص الرئيــس على التحدث 
املتطــوع وأعضــاء  الشــباب  مــع 

تنظيمها سابقا. كما التقى أثناء جولته 
التفقدية بسيدة سويدية ناشطة في 
مجال املناخ، والتي حضرت من السويد 
لتقطــع مســافة ٧ آالف كم بواســطة 
الدراجة الهوائية في رحلة اســتمرت 
٤ شــهور للمشــاركة في مؤمتر شرم 

الشيخ.

بيروت: عمر حبنجر - أحمد عزالدين

لــم تكن الورقــة البيضاء 
جنمة جلسة االنتخاب الرئاسية 
النيابيــة اخلامســة أمس كما 
توقع املمانعــون، فقد هبطت 
عــن ســقف ٦٠ صوتــا الذي 
بلغته في اجللسات االنتخابية 
العقيمة الســابقة، فيما صعد 
رصيد املرشح املعلن الوحيد 
ميشال معوض الى ٤٤، وكاد ان 
يتجاوز بصوتني، لوال غياب ٥
نواب من مؤيديه بداعي السفر.
اهللا»  و«حــزب  «أمــل» 
و«التيــار احلــر» وحلفاؤهم 
التزمــوا بالورقــة البيضــاء، 
املماطلــة  التــي هــي ســالح 
والتســويف وانتظار الغيب، 
فيمــا ســمى احلاضــرون من 
أحزاب «االشتراكي» و«القوات» 
واملعتدلــني،  و«الكتائــب» 
و«جتــدد»، ميشــال معوض، 
وكذلك فعل بعض التغييريني، 
الذين يتغيرون مع كل جلسة. 
النائــب أالن عــون، عضو 
التيــار احلــر، بــرر التســلح 
بالورقة البيضــاء بالقول «ال 
نريــد االســتعجال بتســمية 
مرشح لرئاسة اجلمهورية»، 
رمبا هذا يفســر غياب رئيس 
التيــار جبــران باســيل عــن 
اجللســة، األمر الذي تناقضه 
دعــوة رئيــس كتلــة الوفــاء 
النائــب محمد رعد  للمقاومة 
«لإلســراع في انتخاب رئيس 
للجمهورية يعترف باملقاومة»، 
بينما حــذر نائب األمني العام 
الشــيخ نعيــم  حلــزب اهللا 
قاســم، مبا هو أكثر قائال «ال 
ميكن اختيــار رئيس حتد أو 
تابــع ألميركا...» في حني قال 
املرشح ميشال معوض معلقا 
على مجريات اجللسة:«أعرف 
صعوبات ترشيحي، وال أقبل 
أن أكون مرشحا حتت السالح».
وفــي ضــوء هــذه األجواء 
االنتخابيــة الضبابية، اليبدو 
ان اجللسة االنتخابية السادسة، 
التــي اعلــن رئيــس املجلــس 
النيابــي نبيــه بــري موعدها 
بــدء  املقبــل قبــل  اخلميــس 
جلسة األمس ستكون مغايرة 
لسابقاتها، حيث تسود قناعات 
بأن الوحي اخلارجي، لم يهبط 
على أولي الشأن، رغم التحركات 
الفرنســية املســتجدة، عبــر 

النفط والغاز، مع شركة توتال 
املنطقــة  داخــل  الفرنســية 
االقتصادية اللبنانية اخلاصة، 
كما لــدور تلعبه الدوحة على 
مســتوى املعاجلات االقليمية 

لالستحقاقات اللبنانية.
واعتبرت املصادر املتابعة، 
ان ســفر باســيل الــى قطــر 
عشية جلسة انتخاب رئيس 
للجمهوريــة يعكس بوضوح 
استخفافه باجللسة، وانسياقا 
مع سياسة املماطلة املعتمدة من 
قبل فريق املمانعة الذي ينتمي 
اليه، بانتظار ما يحكى عنه من 
ايحاءات او تسويات خارجية، 

االنتخابات، وحزب اهللا يؤيد 
فرجنية ضمنا، لكنه يتجنب 
اعالن ذلك، حرصا على حتالفه 
مع باســيل وتياره. والقوات 
اللبنانيــة من جهتها اســتبق 
رئيسها سمير جعجع اجللسة 
بإعالن رفضه احلاسم انتخاب 
سليمان فرجنية، في حني قال 
عضــو اللقــاء الدميوقراطــي 
النائــب وائل ابــو فاعور من 
معــراب بعد لقائه جعجع، ان 
اللقــاء الدميوقراطي ال ميكن 
ان يسير مبرشح من فريق ٨

آذار، ما يعني ضمنا ســليمان 
فرجنية، وتاليا، فإن اجلمود 

الرئاسي مستمر.
من جهة اخرى، أكد جعجع 
حرصه على نقطة التالقي مع 
وليــد جنبالط، عدا ما يتعلق 
برئيس املردة سليمان فرجنية، 
ورفضه التواصل او التعاون.

واعتبر جعجع ان مواقف 
جنبالط االخيرة ليست بداية 
التفاف على موقفه من ترشيح 
ميشــال معوض، فهو يعتبر 
ان معوض ليس مرشــح حتد 
ألحد، وهو اخليار الوحيد حتى 
اآلن، والى حني ظهور خيار آخر 
قادر على حصد أصوات أكثر، 
وطمأن جميــع اللبنانيني الى 
عدم العودة الى اتفاق معراب، 
لصعوبة ايجاد مثل ميشــال 

عون في الكون كله.
وكان التقديــر أن زيــارة 
وائل أبــو فاعور الى معراب 
وقبلها الى بيت الكتائب في 
الصيفــي لإلبالغ عــن بداية 
الهبوط التدريجي من مدرج 
املرشــح ميشــال معــوض، 
بعد خفــض جنبالط حرارة 
التزامه مبعوض، واستقباله 
السفير االيراني مجتبى أماني 
في دارتــه، لكن أبــو فاعور 
أكــد على املؤكــد، معتبرا ان 
جلســة األمــس االنتخابيــة 
هدفت الى اختبار النوايا جلهة 
النصاب وإلجراء فحص عيني 
لألصوات التي سيحصل عليها 
معوض، وقد جاءت جيدة (٤٤
صوتا زائدا، ٥ أصوات نواب 
مؤيدين له مسافرين) قياسا 
على ما سبق، في حني هبط 
عداد األوراق البيضاء الى ٤٧
أمس، بزيــادة ٣ أصوات عن 
معوض، مع عدم احتســاب 

النواب «املعوضيني».

وتناقــض واضح بــني ادعاء 
احلرص على انتخاب الرئيس 
ومنــع الفراغ الرئاســي وبني 
التصويت بالورقة البيضاء، او 
بالتغيب عن جلسة االنتخاب.
بدورهــا، قناة «أم تي في» 
اعتبرت ســفر باســيل عشية 
اجللسة االنتخابية استهتارا 
باالســتحقاق الرئاســي، وان 
مشــكلة «املنظومة» ونوابها 
هي في عدم االلتقاء على اسم 
واحــد، إمــا حلســم املعركة، 
أو للدخــول فــي مفاوضــات 
مع اآلخرين. فصراع باســيل 
- فرجنيــة هو الــذي يعطل 

وّجه الشكر للشباب املتطوع في شرم الشيخ على الصورة العاملية املشرفة عن مصر

النائب رعد دعا إلى استعجال انتخاب الرئيس.. والسفيرة الفرنسية تتحرك بني احلزب والتيار

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي يتفقد في جولة بالدراجة فجر أمس الفعاليات املقامة باملنطقة اخلضراء في مؤمتر قمة املناخ

رئيس مجلس النواب نبيه بري مترئسا اجللسة اخلامسة النتخاب رئيس للجمهورية في املجلس النيابي (محمود الطويل)

الســفيرة في بيروت آن غريو 
بــني حــزب اهللا وبــني جبران 
باســيل، حيث يبــدو ان حزب 
اهللا جنح في إقناع رئيس التيار 
احلر باسيل بعدم اخلروج عن 
محور املمانعة، ومتابعة االقتراع 
البيضــاء، بخــالف  بالورقــة 
تهويلــه بترشــيح شــخصية 
تنتمي الى تياره السياسي، او 
من احملســوبني عليه خلوض 

معركة الرئاسية.
باســيل غــاب عن جلســة 
األمس االنتخابية لســفره الى 
الدوحة، في زيارة تردد ارتباطها 
باملشاركة القطرية في موضوع 

النائب بالل حشيمي لـ «األنباء»: الطائفة 
نية أوقفت العد ولن ترضى إال باملناصفة السُّ

عويدات يستدعي غادة عون الستجوابها 
بشكوى «القدح والذم» املقّدمة من بري

بيروت: استدعى النائب العام التمييزي 
القاضي غسان عويدات، املدعية العامة في 
جبل لبنان القاضية غادة عون، إلى جلسة 
حتقيق يعقدها يوم االثنني املقبل، الستجوابها 
في الشكوى املقدمة ضدها من رئيس مجلس 
النواب نبيه بري وعقيلته رندا، بجرائم القدح 
والذم وإثارة النعــرات الطائفية واملذهبية 
وإساءة استخدام سلطتها، وذلك على خلفية 
التغريدة التي نشــرتها عــون على تطبيق 
«تويتر»، وتضمنت أسماء قيادات سياسية 
ووزارية ونيابية ومصرفية زعمت أنهم هربوا 

عشــرات مليارات الــدوالرات الى املصارف 
السويسرية بينهم بري وزوجته.

ولم يتقدم أحد من السياســيني املدرجة 
أسماؤهم ضمن القائمة بشكوى مماثلة ضد 
القاضية املذكورة. وأكــد مصدر قضائي لـ 
«األنبــاء» أنه في ضوء إفــادة عون وإذا ما 
ثبت ارتكابها للجرم، عندها سيدعي عليها 
القاضي عويدات ويبلغ رئيس مجلس القضاء 
األعلى القاضي ســهيل عبود باألمر، ليقوم 
األخير بتعيني قاضي حتقيق الســتجوابها 

واتخاذ اإلجراء املناسب بحقها.

بيروت - زينة طّبارة 

النائــب املســتقل  رأى 
د.بالل حشيمي ان الشغور 
في موقع رئاسة اجلمهورية، 
يزيــد األمور تعقيــدا على 
املســتويات كافــة، لكنــه، 
وبالرغم مــن تهديد النائب 
جبران باسيل بالفوضى، لن 
يصــل الى حد تفكك الدولة 
وســقوطها، وذلــك بفضل 
القوى السياســية  تــدارك 
الســيما الفريق املســيحي 

السيادي منها، كالقوات اللبنانية والكتائب، 
ملخاطر العقل العوني الفوضوي ان لم نقل 
التدميري، فتاريخ الرئيس السابق ميشال 
عون منذ توليه رئاسة احلكومة العسكرية 
في العام ١٩٨٨، حتى خروجه من قصر بعبدا 
في أكتوبر املاضي، شاهد حي على فوضويته 

في إدارة الشأن العام».
وعليــه، لفــت حشــيمي فــي تصريــح 
لـ«األنباء»، الى ان الهم األساسي اليوم، ليس 
البحث في صالحيات حكومة تصريف األعمال 
خالل الشــغور الرئاســي، إمنا هو انتخاب 
رئيس للجمهورية، ينهي هذا املسار العوني 
الفتنوي، ويعيد االنتظام العام الى مؤسسات 
الدولة الدستورية والعامة، فلبنان مريض 
بالفنت الباسيلية وباجلموح العوني، وبحاجة 
بالتالي الى طبيب قادر على استئصال العلل، 
ال إلى طامع بالسلطة، معربا من جهة ثانية 
عن شديد أسفه حملاولة التيار الوطني احلر 
جتييش الشارع املسيحي ضد الشارع السني 
الــذي أكــد رفضه الى جانب حــزب القوات 
اللبنانية، لفتنة تدخل لبنان في فم التنني، 
وتنهي الكيان اللبناني اكراما لعيون الصهر.

وحذر من مغامرات باسيل وعمه باتفاق 
الطائف، ألن البديــل عنه لن يكون «لبنان 
أوال»، إمنا ســيكون نظــام املثالثة الذي لن 
يعفــي املســيحيني من التهميــش، علما ان 
الطائفة السنية في لبنان أوقفت العد، ولن 

ترضى اال بلبنان املناصفة 
بني املســلمني واملسيحيني، 
كنمــوذج فريد فــي العالم 
العربي، وذلــك انطالقا من 
اميانها بالعيش الواحد على 
قاعدة العدالة واملساواة بني 
املكونات اللبنانية، وهو ما 
أكدت عليه اململكة العربية 
الســعودية، عبــر مؤمتــر 
االونيسكو في الذكرى الـ٣٣

إلبرام اتفاق الطائف، بدعوة 
من سفيرها في لبنان وليد 

بخاري.
ولفت حشيمي الى ان االستحقاق الرئاسي 
مــازال فــي املربــع األول بســبب خضوعه 
لتجاذبــات سياســية، قوامهــا التعادل بني 
الكتل والتكتالت النيابية، مؤكدا ان متسك 
املعارضة ســياديني ومســتقلني، بترشيح 
النائب املســتقل ميشــال معوض لرئاســة 
اجلمهورية، ليس لتحدي منظومة املمانعة 
وفي طليعتها حزب اهللا، إمنا ليقينها بأنه 
الرجل املناسب في املكان املناسب، والقادر 
على جمع اللبنانيني حتت ســقف السيادة 
والدستور والقانون، مستدركا بالقول: «نحن 
قمنا مبا ميليه علينا واجبنا الوطني، اال ان 
املطلوب إلخراج االستحقاق الرئاسي من عنق 
الزجاجة، في ظل املعادلة النيابية الراهنة، هو 
مساهمة الدول اإلقليمية والدولية مباشرة، 
في وضع حــد للعبة تعطيــل النصاب في 

جلسات انتخاب الرئيس».
مــا يعني مــن وجهة نظر حشــيمي ان 
التسوية الرئاسية برعاية دولية وإقليمية، قد 
تكون مقبولة، شرط ان تأتي خالفا للتسوية 
التي أوصلت العماد عون الى سدة الرئاسة، 
وأدت الى انهيار لبنان على كل املســتويات 
دون اســتثناء. وقال: «نعم لتسوية حتفظ 
كيــان لبنان وســيادته وهويتــه العربية، 
وتفرض تطبيق كامل بنود اتفاق الطائف، 
وفي مقدمتها تســليم سالح امليليشيات أيا 

تكن علة وجوده، للشرعية اللبنانية».

«نعم لتسوية حتفظ كيان لبنان وسيادته وهويته وتفرض استكمال الطائف»

بالل حشيمي

رصاصة طائشة تخترق طائرة كانت تقّل بوال يعقوبيان
اللبنانية بوال  النائــب  بيروت: غــردت 
يعقوبيان، عبر «تويتر»، ناشرة صورا تظهر 
اختراق رصاصة طائشة طائرة تابعة لشركة 
طيران الشرق األوسط «ميدل ايست» كانت 
تقلها وركابا آخرين بعد هبوطها على مدرج 

مطار رفيق احلريري الدولي ظهر أمس.
وكتبت يعقوبيان: «بدل صباح اخلير صار 
الزم نقول لبعض احلمد هللا على الســالمة، 
الســالح املتفلت والرصــاص الطايش الزم 

ينوضعلو حد».
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة طيران 
الشرق األوسط محمد احلوت، أن «رصاصة 

طائشة أصابت الطائرة العائدة من األردن».
وأضاف في تصريح لتلفزيون «اجلديد» 
ان «مطار بيروت يواجــه هذه األزمة دائما، 
إضافة إلى أزمة الطيور التي تشــكل خطرا 

على حركة الطيران».
صورة نشرتها النائب بوال يعقوبيان على حسابها 

في تويتر ملوضع الرصاصة التي أصابت الطائرة

بيلوسي تؤكد من شرم الشيخ دعم «النواب األميركي» لقمة املناخ
وكاالت: أكدت نانسي بيلوسي، 
رئيســة مجلس النواب األميركي، 
علــى دعــم املجلس لقمــة مؤمتر 
اتفاقيــة األمم املتحــدة اإلطاريــة 
للمناخ (كوب ٢٧) املنعقدة حاليا 

في مدينة شرم الشيخ املصرية.
خــالل  بيلوســي،  وأشــارت 
مشاركتها أمس في إحدى جلسات 
املؤمتر، إلى أن جلان مجلس النواب 
األميركي تعمل على توفير التمويل 
الالزم ملواجهة التغيرات املناخية، 
كما أقرت بعدم توافر التمويل الالزم 
ملواجهــة التغيرات املناخية حول 
العالم. هذا ويصل الرئيس األميركي 
جو بايدن اليوم اجلمعة إلى شرم 

الشــيخ للمشــاركة فــي فعاليات 
«كــوب ٢٧»، وتعد هذه أول زيارة 
له إلى مصر، حيث ســيدرس مع 
الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا 
من القضايا ذات االهتمام املشترك.
وقد أعلنت رئاســة قمة املناخ 
أن مصــر وقعت اتفاقات شــراكة 
في قطاعات املاء والغذاء والطاقة 
لدعــم تنفيذ مشــروعات مناخية 
باســتثمارات تصل إلــى ١٥ مليار 
دوالر. وكانت مجموعة التنسيق 
العربيــة تعهــدت بتقــدمي متويل 
مشــترك مببلغ تراكمــي يبلغ ٢٤
مليــار دوالر بحلــول عــام ٢٠٣٠

رئيسة مجلس النواب األميركي نانسي بيلوسي متحدثة خالل إحدى جلسات مؤمتر املناخ     (أ.ف.پ)للتصدي ألزمة املناخ.


