
21
عربية وعامليةاالثنني ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

أنباء سورية

«السيادة» للشغور الرئاسي وإلى أجل غير مسمى..
الراعي من الڤاتيكان: اكشفوا عن نياتكم أيها املعطلون

الثلوج والقصف الروسي يصّعبان حياة األوكرانيني.. 
وروسيا تطلق «تعبئة سرية» في ديسمبر

بيروت - عمر حبنجر

«الســيادة» للشــغور في 
لبنان، وإلى أجل غير مســمى 
كما يبدو، وال مفاجأة منتظرة، 
مــن جلســة مجلــس النواب 
االنتخابية الرئاســية الثامنة 
اخلميــس املقبــل، فــي ضوء 
املراوحة الداخلية واالنشغاالت 
اخلارجية، إمنا اهتمام نيابي 
أكثر برفض املعارضة التشريع 
في غياب رئيس اجلمهورية، 
منعا حملــاوالت تطبيع واقع 
الشغور الرئاسي، األمر الذي 
تناوله باملناقشــة، البطريرك 
املارونــي بشــارة الراعي، مع 
املرشــح ميشال معوض، قبل 
مغادرة الراعي إلى الڤاتيكان، 
حيــث دعــا من هنــاك، أمس، 
من وصفهم مبعطلي جلسات 
انتخاب رئيس اجلمهورية إلى 

الكشف عن نياتهم.
وتساءل الراعي: «ملاذا إقفال 
الــدورة األولى بعد كل اقتراع 
في مجلس النــواب وتعطيل 
انتخاب رئيس اجلمهورية في 
الــدورة التاليــة خالفا للمادة 
٥٥ من النظام الداخلي ملجلس 

النواب؟».
وفي قداس األحد من كنيسة 
مــار مارون فــي روما، أضاف 
الراعي: «ال يســتطيع مجلس 
التالعــب  النــواب مواصلــة 
والتأخير املتعمد في انتخاب 
الرئيس.. اكشفوا عن نياتكم 

يا معطلي اجللسات».
ومــع اســتحالة أن تكون 
اجللسة النيابية املقبلة، أفضل 

عواصم ـ وكاالت: في حني 
يعيش معظم االوكرانيني طقسا 
شــديد البــرودة مع تســاقط 
الثلــوج وانخفــاض احلرارة 
الــى مــا دون الصفــر، يعاني 
ماليني األشخاص في العاصمة 
كييڤ واملناطــق احمليطة بها 
مــن انقطاع للكهرباء وانعدام 

التدفئة.
وقالت شركة «أوكرنرجو» 
لتشــغيل شــبكة الكهرباء إن 
منتجي الكهربــاء متكنوا من 
تغطيــة ٣ أربــاع احتياجــات 
االســتهالك فقط، مما استلزم 
فرض قيود وانقطاع الكهرباء 

في جميع أنحاء البالد.
وفي السياق، هاجم األمني 
العام حللف شــمال األطلسي 
(ناتــو) ينــس ســتولتنبرغ 
الروســي فالدميير  الرئيــس 
بوتــني، وقــال إنه يــرد على 
الهزائم «مبزيد من الوحشية».
وقال ســتولتنبرغ إنه مع 
بدايــة دخــول الشــتاء، بدأت 
موسكو قصف إمدادات الطاقة 

حســن فضل اهللا الــى تزايد 
مؤشرات «االنسداد السياسي» 
حيث يــرى ان «دعاة التحدي 
ورفض التوافق، يصرون على 
تعطيل احللول لصالح الفئوية 
أو الرهانات اخلارجية، ما يؤدي 
إلــى إطالة الفراغ في رئاســة 
اجلمهورية، وهذا ما يسهم في 
ترهل الدولة ويهدم ما تبقى من 
خدمات على ضآلتها، خصوصا 
في مجاالت الصحة والتعليم 
واملــاء والكهربــاء ومجمــل 

االحتياجات العامة».
مــن جهته النائب حســني 
احلاج حســن، عضــو الكتلة 
النيابية عينها، أعلن عن رغبة 
«حزب اهللا» برئيس توافقي، 
يلتقي حوله جميع اللبنانيني، 
ثم عاد ليطالب «برئيس لبناني 
مقاوم، يحافــظ على املعادلة 
الذهبيــة» جيــش وشــعب 

ريه بجنوب أوكرانيا تعرضت 
لهجوم صاروخي روسي.

إلى ذلك، ذكرت وزارة الدفاع 
البريطانية في آخر حتديثاتها 
القــوات  االســتخباراتية أن 
الروسية تسعى إلى التقدم في 

التعطيل افســاحا ملشــاورات 
بري الرئاســية، علها توصل 
إلــى رئيــس وســطي، حــال 
تعذر وصول فرجنية، يتفرغ 
ملعاجلــة التدهور االقتصادي 
واالجتماعي، وال يفتح سجاال 
مع «حزب اهللا» حول مواضيع 
احلياد والسالح غير الشرعي 
والثالثية الذهبية التي تعني 

اجليش والشعب واملقاومة.
ومن هذا املنطلق يؤكد موقع 
«لبنان ٢٤»، القريب من الرئيس 
جنيــب ميقاتــي، إن «حــزب 
اهللا» يحبذ وصول شخصية 
مســيحية قويــة كفرجنيــة، 
وللتذكير بعد الفراغ الرئاسي 
الذي امتد من ســنة ٢٠١٤ إلى 
سنة ٢٠١٦، لم يتراجع احلزب 
عن ترشــيح ميشال عون، ما 
دفع بثالثة أطراف متخاصمني 
معه هم: «القــوات اللبنانية» 
و«تيار املســتقبل» و«احلزب 
التقدمي االشتراكي» إلى االتفاق 
مــع «التيار احلــر» وانتخاب 
عون، عبر االتفاق السياســي 
بني معراب والرابية، وسرعان 
ما انضم سعد احلريري ووليد 
جنبالط، ومن ثم انتخبوا عون.
النائب وضاح  من جهتــه 
الصــادق، اعتبــر ان املعركة 
الرئاسية في لبنان تبدأ «عندما 
يطرح اسم مرشح ثان»، مشيرا، 
في حديث إلــى اذاعة «صوت 
لبنــان» أن جبران باســيل لم 

يصح من الصدمة..
واعتبر الصادق، وهو من 
النواب السياديني، أن «حزب 

اهللا هو إيران في لبنان»..

منطقة دونيتسك التي تسيطر 
عليها أوكرانيا.

في األثناء، جتري في روسيا 
التــي  واملناطــق األوكرانيــة 
حتتلها موسكو االستعدادات 
التعبئة  التالية مــن  للموجة 
الســرية في صفــوف القوات 
الروسية اعتبارا من ١٠ ديسمبر 
املقبــل، بحســب تقرير هيئة 
األركان العامة للقوات املسلحة 

األوكرانية.
وذكــرت وكالــة األنبــاء 
األوكرانيــة (يوكرينفــورم) 
امــس أن الهيئــة قالــت فــي 
تقريرهــا، الذي نشــرته عبر 
موقع فيســبوك، إن روســيا 
تواصل إعــادة جتميع قواتها 
لتعزيز فرقهــا ووحداتها في 
اجتاهــات ليمــان وأفدييفــكا 

ونوفوبافليفكا.
وأضاف التقرير أن وحدات 
قوات الدفاع األوكرانية صدت، 
أمس االول، الهجمات الروسية 
في عدة مناطق في لوغانسك 

ودونيتسك.

ومقاومة.. وهنا تساءلت قناة 
«ام تي فــي»: أال يدرك النائب 
احلاج حســن أن «اللبنانيني 
تعبــوا مــن الشــعارات ومن 
املعــادالت التي تكرس وجود 
دولتــني علــى أرض واحــدة، 
وبالتالي ان ما كان صاحلا عام 
٢٠١٦، عندما وصل ميشال عون 
إلى سدة الرئاسة، ليس صاحلا 

في عام ٢٠٢٢...؟».
ويرى متابعون أنه في حني 
يقوم رئيس التيار احلر جبران 
باسيل بتعطيل محاوالت تأمني 
التوافق ضمن فريق املمانعة 
على سليمان فرجنية، بإسقاط 
الغطاء السياسي عنه، يستفيد 
«حزب اهللا» من هذا التعطيل 
ألنــه يريــد رئيســا يعطــي 
الشرعية «للمقاومة» حتى ال 
تغدو ســاقطة، بحسب القرار 
الدولــي ١٧٠١، وهــو يســتغل 

اجتاه مدينتي بافليفكا وفوليدار 
في منطقة دونيتســك، ولكن 
مــن غير احملتمــل أن يكونوا 
قادرين على تركيز قوات ذات 
جودة كافية لتحقيق اختراق 
واالســتيالء على ما تبقى من 

بري يتحرك داخلياً «ألننا لسنا أولوية لدى اخلارج».. واملعارضة نحو رفض التشريع بغياب رئيس اجلمهورية

(محمود الطويل) البطريرك بشارة الراعي خالل قداس احتفالي في كنيسة مار مارون في روما  

الرئيس األوكراني فولودميير زيلينسكي وزوجته أولينا أثناء مشاركتهما في حفل إحياء ذكرى مجاعة هولودومور (ا.ف. پ)

من ســابقاتها، يتجــه رئيس 
مجلس النواب نبيه بري الى 
استكمال اتصاالته االستشارية 
مع القــوى النيابيــة املؤثرة، 
في محاولة لتضييق هوامش 
اخلالفات حول الشــخصيات 
املتنافســة فــي الســباق إلى 

الرئاسة.
وينطلق رئيس املجلس في 
حتركــه هذا، مــن قناعته بأن 
امللــف اللبناني، ليس أولوية 
دوليــة، وبالتالــي فــإن على 
اللبنانيني أن «يحكوا جلدهم 
بأظافرهم»، كما تقول قناة «إن 
بي إن»، الناطقة بلسان حركة 
«أمل»، عبر ايجاد مخارج من 
املتاهة التي انتهوا اليها، وأن 
يخطوا اخلطــوة األولى حلل 

معضلة ألف أزمة وأزمة.
وفي هذا السياق، لفت عضو 
«كتلة الوفاء للمقاومة» النائب 

فــي أوكرانيــا إلجبارها على 
اخلضوع، مشيرا إلى أن «بوتني 
يحاول استخدام الشتاء سالحا، 

ولكنه لن ينجح في ذلك».
ميدانيــا، قالت الســلطات 
احمللية امس إن مدينة كريفي 

غارات وقصف مدفعي تركي على مواقع «قسد»
وحشود عسكرية متبادلة شمال سورية

آليات ميسرة حلصول كل مصري باخلارج 
على معاش بعد التقاعد

اجلهــود  تســابق  وكاالت:  ـ  عواصــم 
الديبلوماســية التــي تتصدى لها واشــنطن 
وموســكو، التطورات امليدانيــة التصعيدية 
واحلشود املتبادلة على طول احلدود السورية 

ـ التركية. 
فقد نفذت طائرات تركية غارات جوية مكثفة، 
استهدفت خاللها مناطق انتشار املسلحني األكراد 
التابعني لقوات سوريا الدميوقراطية «قسد» 

واجليش السوري شمال سورية.
وقالــت مواقع اخباريــة محلية واملرصد 
السوري حلقوق االنسان، إن الغارات استهدفت 
مواقع في كل من مطار منغ العسكري، وشوارغة 
ومرعناز واملالكية ومراش اخلاضعة لسيطرة 

لـ«قسد» بريف حلب الشمالي. 
وذكر موقع تلفزيون «سورية»، ان القوات 
التركية املتمركزة في القواعد احمليطة مبدينة 
جرابلــس نفذت قصفــا مدفعيا مكثفا باجتاه 

مواقع امليليشيات الكردية.
وقال موقع «زمان الوصل» ان سالح اجلو 
التركي اســتخدم صواريخ شديدة االنفجار، 
اســتهدفت محيط املطار. مبوازاة ذلك، أكدت 
املصادر، أن اجليش التركي أرســل تعزيزات 
دخلــت األراضــي الســورية عبــر معبر باب 

الســالمة، وان رتال عســكريا تركيــا مدججا 
بالسالح الثقيل يضم دبابات ومدرعات ومدافع 
وناقــالت جند، دخل من واليــة «كلس» عبر 

املعبر شمال محافظة حلب.
ويأتي ذلك في ظل جتدد التهديدات التركية 
بتوســيع عملية «املخلبـ  الســيف» اجلوية 
الى هجوم بري ضد وحدات حماية الشــعب 
الكردية التي تشكل عماد قسد، في مناطق تل 
رفعت ومنبــج وعني العرب «كوباني» كجزء 
مــن خطتها املؤجلة بإقامــة «املنطقة اآلمنة» 
بعمق ٣٠ كيلومتــرا كما قال الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان أكثر من مرة.
وفي املقابل، اســتقدمت «قسد» تعزيزات 
عســكرية إلى مناطق الشــريط احلدودي في 
محافظة احلسكة بعد تهديدات أطلقها قائدها 

مظلوم عبدي بإشعال احلدود التركية. 
وأوضح مصدر مطلــع ملوقع «تلفزيون 
سورية» أن «قسد» استقدمت ذخيرة ومنصات 
إطالق قذائــف هاون ومواد لوجســتية إلى 
بلدات ومدن الشريط احلدودي في احلسكة، 
وجلبت التعزيزات عبر شــبكة األنفاق التي 
أنشأتها منذ أعوام لتفادي الضربات اجلوية 

للمسيرات التركية.

القاهرة - ناهد إمام

أكــدت وزيــرة الدولة للهجرة وشــؤون 
املصريني باخلارج سها جندي احلرص على 
مشــاركة ممثل رفيع املســتوى عــن الهيئة 
القومية للتأمني االجتماعي، في لقاء اجلالية 
املصريــة بالرياض، لعرض آليات اشــتراك 
املواطنني باخلارج، ومن ثم حصولهم على 
معاش شــهري وتعويض عقــب التقاعد أو 

بلوغ الـ ٦٠.
وذكر بيان لوزارة الهجرة امس أن الوزيرة 
ســها جندي أوضحت أهمية االشــتراك في 
خدمات التأمني االجتماعي املختلفة، مؤكدة 
أن هناك الكثير من اخلطوات اإليجابية التي 
اســتحدثتها وطورتها املؤسسات املصرية 
مؤخرا، خلدمة اجلاليات املصرية باخلارج، 
ومــن بينهــا التنســيق مــع وزارة التربية 
والتعليم الستحداث نظام امتحانات الفصلني 
الدراسيني ألبنائنا باخلارج، بجانب خدمات 
التأمني االجتماعي وتطوير خدماته، وغيرها 
من احملفزات التي قدمتها الوزارة بالتنسيق 

مع وزارات ومؤسسات الدولة.
مــن جانبه، قدم أشــرف عطيــة، رئيس 
اإلدارة املركزية للمراجعة واحلوكمة بالهيئة 
القومية للتأمني االجتماعي، ممثال عن هيئة 
التأمني االجتماعي املصرية، عرضا للخدمات 
التــي تقدمهــا الهيئة للمصريــني باخلارج، 
واآلليات امليسرة لالشتراك في خدمات التأمني 

االجتماعي على املصريني باخلارج.
وأوضح أشــرف عطية، أهمية املشاركة 
فــي اخلدمات املقدمــة للمصريني باخلارج 
عبر موقع الهيئة، بطباعة طلب االشــتراك 
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وإرســاله إلى مكتب تأمينــات العاملني 

املصريــني باخلارج (مكتب مصر) وعنوانه 
٣ شارع األلفي القاهرة، مضيفا أنه في حالة 
وجود املصري باخلــارج داخل مصر ميكن 
التوجه مباشــرة إلى مكتــب تأمينات مصر 
واحلصول على طلب االشتراك، حيث تستوفى 
البيانات وتســتوفى بيانات طلب االشتراك 
ويتم اختيار قيمة الدخل الشهري الذي يؤدى 
على أساســه االشــتراكات مــن واقع جدول 
حتديد فئات الدخول الشــهرية والذي يبدأ 

من ١٤٠٠ جنيه إلى ٩٤٠٠ جنيه.
وتناول رئيس اإلدارة املركزية للمراجعة 
واحلوكمة بالهيئة القومية للتأمني االجتماعي، 
في عرض توضيحي مختلف احلاالت واألسئلة 
املتكررة من جانب املصريني باخلارج، حول 
االشتراك ومدته وقيمته واملزايا التي أطلقتها 
الدولة للمصريني باخلارج في يناير من العام 
٢٠٢٠، ومن بينها تيســير آليات االشتراك، 
وزيــادة قيمــة التأمينــات، وتخفيض مدة 
استحقاق املعاش بعد اشتراك ١٠ سنوات، بدال 
من ١٥ سنة، وإتاحة االشتراك مبختلف العمالت 
دون اشتراط العملة األجنبية، وحتديد زيادة 
ســنوية للمعاشــات تصل إلى ١٥٪، بجانب 
صرف منحة للوفــاة ومصروفات اجلنازة، 
وتعويضات إضافية في حالة العجز الكامل.

وأكدت وزيرة الهجرة اهتمام مصر مبلفات 
التعليــم، حيث شــاركت في اللقــاء د.إلهام 
فتحــي مديــر إدارة «أبناؤنا فــي اخلارج»، 
بــوزارة التربية والتعليم، واملعني بتنظيم 
تعليم املناهج الدراسية ألبناء املصريني في 

مختلف الدول.

اعتقال ابنة شقيقة خامنئي بعد دعوتها ملقاطعة إيران
عواصم - وكاالت: اعتقلت 
السلطات اإليرانية ابنة شقيقة 
املرشــد األعلى علي خامنئي 
بعدما ســجلت مقطع ڤيديو 
تصف فيه النظام الذي يقوده 
خالها بـ «النظام املجرم وقاتل 

األطفال».
وتتحدر فريدة مرادخاني 
وهي مهندســة مــن فرع من 
العائلــة ميلــك ســجال فــي 
معارضــة القيــادة الدينيــة، 
واعتقلت وزارة االستخبارات 
اإليرانية فريــدة مطلع العام 
احلالي ثم أفرجت عنها بكفالة 

فيما بعد.
ويأتي اعتقــال مرادخاني 
بعد مؤمتر عبــر الڤيديو في 
أكتوبر ٢٠٢١ أشادت فيه بفرح 
ديبا، أرملة الشاه محمد رضا 
بهلوي الذي أطاحت به الثورة 

عام ١٩٧٩.
وقالت وكالة أنباء ناشطي 
حقــوق اإلنســان (هرانا) ان 
ابنة شقيقة خامنئي معتقلة 
في سجن «إيفني» بالعاصمة 
طهــران، الفتة إلــى أن فريدة 
واجهــت مــن قبــل عقوبــة 

يوتيوب مع رابط له شــاركه 
علـــى تويتـــر، نــددت فيــه 
بـ «القمع الواضح والصريح» 
الذي يتعرض له اإليرانيون، 
وانتقــدت تقاعــس املجتمــع 
الدولي. وأضافت: «هذا النظام 
ليس مخلصا ألي من مبادئه 
الدينية وال يعرف أي قانون أو 
حكم سوى القوة واحلفاظ على 

طهران بعــد أن قضى أعواما 
في عزلة. 

مــن جهــة أخــرى، أفادت 
منظمــة «هنغــاو» حلقــوق 
التــي تتخــذ مــن  اإلنســان 
النرويــج مقرا لها بأنه قد مت 
اعتقال أستاذ في األدب الكردي، 
مبحافظة كردستان الواقعة في 
شمال غرب إيران، وأن مكانه 

احلالي غير معروف.
فــي هــذه األثنــاء، أكدت 
الســلطة القضائية في إيران 
تومــاج  الــراب  مغنــي  أن 
صاحلي املعتقــل منذ أواخر 
أكتوبــر املاضــي على خلفية 
تأييده لالحتجاجات املناهضة 
للســلطات، ميكن أن يعاقب 
باإلعدام. وقال رئيس السلطة 
القضائية في محافظة أصفهان 
أسد اهللا جعفري، ان صاحلي 
يواجــه تهمــة «اإلفســاد في 
األرض عبر نشر األكاذيب على 
اإلنترنت والدعاية ضد النظام 
وتشــكيل وقيادة مجموعات 
غيــر قانونية بهــدف إحداث 
اضطرابات أمنية عبر التعاون 

مع حكومة معادية».

سلطته بأي طريقة ممكنة». 
واشــتكت مرادخانــي من أن 
العقوبــات التي فرضت على 
إيران بسبب حملة القمع كانت 
«مثيرة للضحك»، معتبرة أن 
اإليرانيني تركوا «مبفردهم» 
في كفاحهم من أجل احلرية. 
وتابعــت: «أيتهــا الشــعوب 
احلــرة، ســاندونا وابلغــوا 
حكوماتكــم بــأن تتوقف عن 
دعم هذا النظام الدموي قاتل 
األطفال.. هذا النظام ليس وفيا 
ألي مــن مبادئــه الدينية وال 
يعرف أي قواعد سوى القوة 

والتشبث بالسلطة».
ابنــة  ومرادخانــي هــي 
شقيقة خامنئي التي اختلفت 
مع عائلتها فــي الثمانينيات 
وهربت إلى العراق في ذروة 
احلرب بني البلدين. وانضمت 
إلى زوجها رجل الدين املعارض 
علي طهراني، الذي ولد باسم 

علي مرادخاني أرانغيه.
علــي  فريــدة،  ووالــد 
مرادخانــي هــو رجــل ديــن 
شيعي كان متزوجا من شقيقة 
خامنئــي وتوفــي مؤخرا في 

ً مودعة في سجن «إيفني» بطهران حيث تواجه عقوبة السجن ١٥ عاما

فريدة مرادخاني ابنة شقيقة خامنئي خالل ڤيديو تدعو فيه ملقاطعة طهران (العربية.نت)

السجن ١٥ عاما على اتهامات 
غير محــددة. وكتب محمود 
مرادخاني، شقيق فريدة، على 
«تويتر» إنها اعتقلت في ٢٣

اجلــاري لــدى امتثالها ألمر 
قضائــي باملثول أمــام مكتب 
االدعاء في طهران. وبعد ذلك، 
نشر محمود املقيم في فرنسا 
مقطع ڤيديو لشــقيقته على 

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy٦٦

بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

شرفاء روما (١)
يحكى أن ثالثينيات القرن املاضي شهدت 
عرضاً ملسرحية «يوليوس قيصر» قدمه 
رائد املسرح املصري جورج أبيض وفرقته 
بإحدى الدول العربية، واختصاراً للنفقات 
لم يصطحب معه أعداد «الكومبارس» الذين 
ميثلون «شرفاء روما»، في مشهد مهيب 

يسلمون فيه على يوليوس قيصر.
وتورط جورج أبيض في عدم وجود 
كومبارس محترفني في هذا البلد، فنصحه 
أحد أهل البلد باللجوء إلى ميدان شــهير 
تتجمع فيه عصابات اللصوص والنشالني 
والنصابني والقوادين والعاطلني، وهؤالء 
يقبلون بـ«املوافقــة» على أي عمل طاملا 

«سيقبضون».
وبالفعل أحضر الرجل العشــرات من 
هؤالء األفاقني وألبسهم املالبس البيضاء 
ووضع األكاليل على رؤوسهم ومت التنبيه 
عليهم بعدم احلديــث، فقط يدخلون من 
«القيصر»،  ميني املسرح ويسلّمون على 
ويخرجون من يسار املسرح، فيقبضون 

حسابهم ويرحلون.
وفي موقف تراجيدي نادى احلاجب: 
«ليدخل شرفاء روما»، وما أن شاهد اجلمهور 
«شرفاء روما» يدخلون املسرح حتى ضج 
احلضور بالضحك وتتالت الهتافات: أهؤالء 
شرفاء روما: جمول احلرامي، وسعدو القواد، 
وسعيد النشــال وفالن النصاب، وحتول 

املوقف إلى كوميديا سوداء!!
ال أعلم ملاذا تذكرت هذه الواقعة التاريخية 
وأنا أستمع ألحد رجاالت السياسة العضو 

في البرملــان األوروبي وهو يرغي ويزبد 
مطالباً بدفع مصــر إلى حتقيق تقدم في 

مجال حماية األقليات وحقوق اإلنسان!!
ضارباً املثل بحريق كنيسة «أبوسيفني» 
في إمبابة شــهر أغسطس املاضي والذي 
جتاوز عدد وفياته ٤٠ مصرياً مســيحياً 
- رحمهم اهللا - وأثبت املعمل اجلنائي انه 

جنم عن ماس كهربائي!!
ثم يأتي تقرير للبرملان األوروبي مليء 
باملغالطات عن حقوق اإلنسان في مصر، 
واستمرار حالة الطوارئ (انتهت عام ٢٠٢١)! 
وذلك رغم تبني مصر الستراتيجية وطنية 

حلقوق اإلنسان منذ سبتمبر ٢٠٢١.
ونصت مسودة مشروع قرار البرملان 
األوروبي علــى «إدانة الرقابة والتضييق 
اللذين فرضتهما القاهرة على املجتمع املدني 

في مصر بالتزامن مع قمة املناخ!!
وقد سارع البرملان املصري مبجلسيه 
النواب والشــيوخ إلى الرد على ادعاءات 
«شرفاء البرملان األوروبي» وأدعوكم جميعاً 
بعد قراءة االتهامات والردود إلى مشاهدة 
عشــرات الڤيديوهات للتعامل األوروبي 
«املتحضر.. اإلنساني.. الرحيم» (الكيوت) 
من شــرطة أوروبا وشــمال أميركا مع 
جماعات «اخلضر» وناشطي حماية البيئة 
أثناء محاوالتهم مجرد إبداء وجهات نظرهم 

بالقرب من مقرات اجتماعات القادة!!
وغداً للحديث بقية.. إن كان في العمر 

بقية.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

التفاصيل كاملة على موقع األنباء  االلكتروني
www.alanba.com.kw


