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طيب!!!

شرفاء روما (٣)
يخاجلنــي شــعور بالذنب أننــي أعطيت 
التعليق على «تقرير البرملان األوروبي حول 
حقوق اإلنسان في مصر» أكثر مما يستحق، 
فاألمر ليس بجديد من ناحية، ومن ناحية أخرى 
ال ينبغي أن نستهلك الوقت واجلهد في الرد على 
نفس االتهامات.. العام تلو اآلخر، مع استمرار 
البرملان األوروبي في استقاء معلوماته من نفس 
املصــادر املغرضة أو التابعة جلماعة الشــر، 

وأجهزة االستخبارات الداعمة واحملركة لها.
وحســنًا فعل مجلســا الشــيوخ والنواب 
بإصــدار ردين مفصلني علــى مزاعم التقرير 
األوروبــي، ولكن هنــا ال بد أن أهمس في أذن 
احلكومة املصرية الرشيدة: ملاذا يجد املتربصون 
بنا دائماً في ملف حقوق اإلنسان «نقطة ضعف» 
ينفذون منهــا لتحريك العالم ضدنا، و«كعب 
أخيل» يصوبون ســهامهم املســمومة نحوه، 
إلضعاف مواقفنا الدولية، وتأليب الدنيا ضد 
مصاحلنا، وإشــغالنا فــي ردود مطولة على 

ادعاءات جوفاء؟
ملاذا ال حتدد «جلنة العفو الرئاســي» فترة 
زمنيــة ملزمة تنهــي خاللها فحــص وعرض 
«كل» احلــاالت املعروضة عليها، حتى نقول ـ 
حقــًا وصدقًا وللعالم كلــهـ  إن مصر ليس بها 
معتقلون بشكل غير قانوني، وال سجناء رأي، 

وال محبوسون احتياطيًا ملدد غير قانونية؟
ملاذا ال نغلق الباب أمام املتربصني، ونفتح 
أبواب الســجون على مصراعيهــا أمام ممثلي 
كل برملانات العالم وجمعيات حقوق اإلنســان 
ليشــاهدوا كيــف طــورت مصر مــن منظومة 
«التهذيــب واإلصالح والتأهيــل»، وفي الوقت 
نفسه نحصن جهازنا القضائي ضد أي ادعاءات 

كاذبة؟
أعتقد أن مصر اآلن ـ شعبًا وحكومة ـ تقف 
على أرض صلبة، تكسرت عليها كل محاوالت 
جماعة الشــر ومــن وراءها لزعزعة اســتقرار 
البالد، وكان آخرها دعاوى التخريب في ١١/١١، 

والتي فشلت فشًال ذريعًا.
ومع تأييدي الكامل للموقف الرسمي لبالدي 
من اإلصرار غير املبرر «لشرفاء روما» في البرملان 
األوروبي على موقفهم الوصائي ونهج االستعالء 
والوصاية الدميوقراطية التي يحاولون فرض 
هيمنتهم بها على قاهرة املعز، أدعو كل احلكماء 
في مجلســي النواب والشيوخ واحلكومة إلى 
اإلسراع بســّد هذه الذريعة الهشــة والّثغيرة 
غيــر املبررة أمــام املتربصني مبصــر، وإعالن 
مصر خالية من املعتقلني دون محاكمة وسجناء 
الرأي واحملبوسني احتياطيًا ملدد غير قانونية.

وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي يوجه مبواصلة دعم «تطوير التصنيع
العسكري والدفاعي على املستوى الوطني»

«الناتو» يبحث دعم أوكرانيا بأنظمة صواريخ «باتريوت» وموسكو ُتهدد
عواصمـ  وكاالت: أكد وزراء خارجية حلف شمال 
األطلســي (الناتو) أنهم لــن يعترفوا أبدا باملناطق 
األوكرانية التي ضمتها روسيا في أكتوبر املاضي، 
فــي إقليمي لوغانســك ودونيتســك، باإلضافة إلى 
زابوريجيا وخيرسون. وجدد الوزراء، خالل اجتماعهم 
الذي يعقد على مدى يومني في بوخارست، التزامهم 
باســتقالل أوكرانيا، مؤكديــن مواصلة العمل على 
تعزيز الشــراكة مع كييڤ ومســاعدتها في إصالح 

بنيتها التحتية.
بــدوره، أعلن وزير اخلارجية األميركي أنتوني 
بلينكن، خالل اجتماع ملجموعة الدول السبع الكبرى 
على هامش االجتماع الوزاري لـ «الناتو»، أن حكومة 
الواليات املتحدة ســتقدم أكثر من ٥٣ مليون دوالر 
لدعم شبكة الكهرباء احليوية في أوكرانيا. وتشمل 
املساعدات محوالت توزيع وقواطع وموانع الصواعق 

ومركبات، وغيرها من املعدات الرئيسية.
وقد أعلن امني عام احللف ينس ستولتنبرغ، أن 
«الناتو يبحث إمكانية نقل أنظمة الدفاع اجلوي من 
طراز باتريوت إلى أوكرانيا»، معتبرا ان االولوية 
اآلن لدعمها عسكريا رغم رغبتها في االنضمام الى 
احللف. وعلى الفور، رد دميتري مدڤيديڤ نائب 
رئيس مجلس األمن الروسي، مهددا بأنه «إذا زود 

احللف أوكرانيا بأنظمة باتريوت فستصبح تلك 
األنظمة هدفا مشروعا لقواتنا».وقال ستولتنبرغ

إن أعضاء احللف سيكثفون مساعداتهم ألوكرانيا في 
الوقت الذي يستخدم فيه الرئيس الروسي ڤالدميير 
بوتني الشــتاء كســالح حرب بعد إخفاق قواته في 
ساحة املعركة. وتابع «أوضحنا أن أوكرانيا ستصبح 
عضوا، أتوقع من األعضاء أن يؤكدوا على هذا املوقف». 
من جهته، قال وزير خارجية سلوڤاكيا راستسالف 
كيســر «علينا أن نواصل مســاعدة أوكرانيا ما دام 

يتطلب األمر ذلك».
وقال ديبلوماسي أوروبي رفيع املستوى «سيكون 
شــتاء رهيبا بالنســبة ألوكرانيا، لذلك نعمل على 
تعزيز دعمنا لها كي تتمكن من الصمود». إلى ذلك، 
أعلنت أوكرانيا امس أنها تســلمت أنظمة راجمات 
صواريخ من فرنسا تضاف إلى ترسانتها من املدفعية 
بعيدة املدى التي ينسب إليها تغير مجريات احلرب.

وكتب وزيــر الدفاع أوليكســي ريزنيكوف في 
تغريدة «وصلت راجمات صواريخ من فرنســا إلى 

أوكرانيا! اجليش األوكراني بات اآلن أقوى».
والراجمات التي زودتها فرنســا هي رابع نواع 
متطور من أنظمة إطالق الصواريخ، بعد «هيمارس» 

و«إم٢٧٠» و«مارس١١»، ويبلغ مداها نحو ٧٠ كلم.

على اجلانب العسكري، يواصل احللف الضغط 
على مصنعي األسلحة لتسريع وتيرة اإلنتاج، ولكن 
ديبلوماســي حذر من أن ثمة مشكالت متزايدة في 

القدرة على التوريد.
وحــث وزيــر خارجيــة ليتوانيــا غابريليوس 
الندسبيرجس احللف على املضي قدما في عمليات 
التسليم، مما يسلط الضوء على موقف دول البلطيق 

التي كانت في طليعة تقدمي الدعم لكييڤ.
ميدانيا، حتولت مدينة باخموت بشرق أوكرانيا، 
إلى «مستنقع دم» مع ورود أنباء عن سقوط مئات 
القتلى واجلرحى يوميا، في وقت لم تتمكن القوات 
الروسية وال األوكرانية من حتقيق تقدم كبير بعد 

شهور من االقتتال، وفقا لصحيفة «الغارديان».
وانتقل القتال في املنطقة إلى حرب خنادق، مع 
مســاعي األوكرانيني إلى تأمني اجلبهة التي عرفت 
تعزيزات كبيرة من اجلانب الروسي الذي نقل خالل 
األســابيع األخيرة، تشكيالت من منطقة خيرسون 

التي استرجعتها القوات األوكرانية.
وفي مشــاهد شــبيهة باحلــرب العاملية األولى، 
انتشرت صور جلنود أوكرانيني في خنادق موحلة 
ومغمورة باملياه، فيما تتناثر جذوع األشجار التي 

قطعتها قذائف املدفعية على ساحات القتال.

القاهرة - خديجة حمودة

اجتمع الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي امس 
مع الفريق أحمد خالد قائد 
القيــادة االســتراتيجية 
واملشرف على التصنيع 
العسكري، والعقيد أحمد 
عادل مجاهد من القيادة 

االستراتيجية.
وصــرح املتحـــــدث 
الرســمي باســم رئاسة 
اجلمهورية السفير بسام 
بــأن االجتمــاع  راضــي 
تنــاول متابعــة جهــود 
تعزيز وتطوير التصنيع 

العسكري.
وقــد وّجــه الرئيــس 
مبواصلــة جهــود دعــم 
قطاع تطويــر التصنيع 
العسكري والدفاعي على 
املســتوى الوطني ونقل 
التكنولوجيــا  وتوطــني 
املتقدمة فــي هذا اإلطار، 
مبا يســاعد على حتقيق 
األمثـــــــل  االســتغالل 
لإلمكانــات واخلبــرات 
املتراكمــة التــي متتلكها 

السيسي بتعزيز اجلهود 
القائمة الستعادة الوجه 
احلضاري ملختلف األحياء 
الســكنية في محافظتي 
القاهــرة واإلســكندرية، 
وذلك في إطار نهج الدولة 
االستراتيجي في تطوير 
املدن واألحياء على امتداد 
رقعــة اجلمهورية ورفع 
كفاءة وحتديث اخلدمات 
واملرافــق مبــا يســاعد 

العمرانــي،  للتخطيــط 
واللــواء أحمــد العزازي 
مدير املشروعات القومية 
الكبرى بالقوات املسلحة.
املتحــــدث  وصــرح 
بــأن االجتمــاع تنــاول 
متابعة املوقف التنفيذي 
واإلنشائي اخلاص بتطوير 
األحياء مبحافظتي القاهرة 

واإلسكندرية.
وقد مت في هذا اإلطار 
عرض مستجدات تطوير 
عدد من األحياء السكنية 
بالقاهرة الكبرى، خاصة 
القاهــرة  أحيــاء شــرق 
املطريــة وعــني شــمس 
والسالم، إلى جانب جهود 
رفع كفاءة منطقتي غيط 
العنب وغــرب محافظة 
الســيما  اإلســكندرية، 
مــا يتعلــق مبنظومــة 
اخلدمات املتكاملة ورفع 
التحتية  البنيــة  كفــاءة 
من مياه شــرب وصرف 
صحــي وكهرباء، وكذلك 
أعمال الرصــف واإلنارة 
والتشــجير والتنســيق 

احلضاري.

على توفير حياة كرمية 
للمواطنني وتغيير واقعهم 
إلــى األفضل اســتمرارا 
لتجارب الدولة الناجحة 
خالل السنوات املاضية في 
مجال التطوير العمراني 

املتكامل.
جاء ذلك خالل اجتماع 
الرئيــس امس مع اللواء 
أمير سيد أحمد مستشار 
اجلمهوريــة  رئيــس 

جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع عدد من املسؤولني

مصر في هذا الصدد.
الفريق  وقــد عــرض 
أحمد خالد خالل االجتماع 
خطــط تطوير التصنيع 
واإلنتاج العســكري مبا 
في ذلك تبادل اخلبرات مع 
اجلهات الدولية العريقة 
فــي هــذا املجــال، وكــذا 
االستعانة بالتكنولوجيا 

العاملية في التصنيع.
كمــا وجــه الرئيــس 

االحتالل يقتل فلسطينيني بينهم شقيقان

أنقرة تتمسك بإبعاد «قسد» ٣٠ كلم عن احلدود 
وترّقب لنتائج الوساطة الروسية

عواصــم ـ وكاالت: قتل ٥ فلســطينيني 
على االقل فــي حوادث منفصلــة بالضفة 
الغربية احملتلة امس، على ما أفاد مسؤولون 
فلســطينيون وإسرائيليون، فيما صعدت 
قوات االحتالل االسرائيلي اعتداءاتها ضد 

الشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الصحة الفلســطينية إن 
شقيقني استشهدا بالقرب من مدينة رام اهللا، 
وتعرض رجل ثالث إلطالق نار في الرأس 
ببلدة بيت أمر بالقــرب من مدينة اخلليل 
خالل اعتداءات لقوات االحتالل اإلسرائيلي.
واضافــت الــوزارة في بيــان، إن جواد 
وظافر رمياوي قتــال متأثرين بجروحهما 
في احلوض والصدر بعد اســتهدافهما من 
قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي قرب قرية 

«كفر عني» شمال غرب مدينة رام اهللا.
وأوضح البيان أن الشــقيقني جواد (٢١
عامــا) وظافــر (٢٢ عاما) وصــال مصابني 
بجروح خطيرة إلى مستشــفى «سلفيت» 
احلكومي صباح امس، حيث حاولت الطواقم 
الطبية إنقاذ حياتهما إال أنهما فارقا احلياة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن 
الشقيقني رمياوي قتال إثر إصابتهما خالل 
مواجهات اندلعت بني شــبان فلسطينيني 

وقوات اجليش عقب اقتحامها القرية.
كما قتل شاب يدعى مفيد اخليل متأثرا 

بإصابته بجروح خطيرة أصيب بها من قبل 
قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة «بيت أمر» 
شمال مدينة اخلليل بحسب وزارة الصحة.
وقالــت الــوزارة في بيــان منفصل إن 
الشاب اخليل وصل إلى مستشفى «األهلي» 
باخلليل مصابا بالرصاص احلي في الرأس، 
وجرت محاوالت إلنعاشه لكنه توفي متأثرا 

بإصابته.
وأعلــن اجليــش اإلســرائيلي بعد ذلك 
أن جندية أصيبت بجروح متوســطة بعد 
أن صدمتها ســيارة في هجــوم دهس في 
مستوطنة كوخاف يعقوب بالقرب من رام 
اهللا. وقالت الشرطة إنها أطلقت النار على 
املهاجم الفلسطيني املشتبه به، والذي أعلن 
طبيب في مستشفى بالقدس وفاته الحقا.

وفي وقت الحق امس أكدت وزارة الصحة 
الفلســطينية مقتل شاب خامس في قرية 
املغير شــمال شرق رام اهللا، «بعد إصابته 
برصاصــة في الصدر أطلقهــا عليه جنود 
االحتالل اإلسرائيلي»، خالل مداهمة قوات 

االحتالل القرية.
وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان 
بأن مواجهات عنيفة اندلعت بني فلسطينيني 
وقوات إســرائيلية عقب اقتحامها البلدة، 
ما أسفر عن إصابة ٩ شبان بجروح بينهم 

اخليل.

وكاالت: وســط تصريحــات متبادلة 
بني املســؤولني األتراك والسوريني حول 
عــودة العالقات، مازالــت األنظار معلقة 
على احلدود بني البلدين والشروط التي 
وضعتهــا أنقــرة لعــدم تنفيــذ العملية 
العسكرية البرية التي تهدد بإطالقها «في 
أي حلظة» ضد مســلحي وحدات حماية 
الشــعب الكردية التي تهيمن على قوات 
ســوريا الدميوقراطية «قسد»، املتهمتني 
بالوقوف وراء تفجير اســطنبول في ١٣

نوفمبر.
وقد اكد املتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبراهيم قالن أن العملية املسماة «املخلب 
السيف»، «قد تبدأ هذه اللحظة أو غدا أو 
بعد أسبوع، وذلك وفق تقييمنا للموقف».

وجدد املتحدث الشرط األهم من وجهة 
نظر تركيا وهو املطالبة بأن تكون الوحدات 
«في مناطق تبعد عن حدودنا مبسافة ٣٠

كيلومترا». وقال قالن بحسب ما نقلت عنه 
وســائل اعالم تركية: «عرضنا تأســيس 
منطقة آمنة في ســورية قبل مقتل آالف 

السوريني ونزوح املاليني».
وفي مؤشــر جديد على قرب انطالق 
العملية البرية، كشفت مصادر في املعارضة 
الســورية أن تركيا سحبت جميع الفرق 
الصحافية التركية من خطوط التماس في 
ريفي حلب واحلسكة، مكتفية باالستعانة 

باملراسلني السوريني.
وأكدت املصادر لوكالة األنباء األملانية 
(د.ب.أ) أن اخلطوة «رمبا تشير إلى قرب 

انطالق العملية العسكرية».
وأكد قائد عسكري في اجليش الوطني 
السوري املعارض إنهاء كل االستعدادات، 
بانتظار «قرار غرفة العمليات املشتركة 
املكونة من اجليش التركي وقادة فصائل 
املعارضــة وأن االنطــالق من ريف حلب 

الشمالي والشرقي».
وأضاف القائد العسكري الذي حضر 

اجتماعا عقد بريف حلب الشمالي «أبلغ 
الضباط االتراك قادة الفصائل بأن روسيا 
تقود مفاوضــات لتســليم مناطق ريف 
حلب للنظام السوري بعد انسحاب قسد، 
ولكن اإلشكالية في عودة األهالي وكيف 
ســيعودون وأغلبهم من املطلوبني أمنيا 

للقوات احلكومية السورية».
وختم القائد العسكري «أغلب التقديرات 
بأن قســد لن تسلم تلك املناطق لدمشق، 
لذلك العملية العسكرية ستنطلق خالل 
مدة لن تتجاوز األسبوع حلفظ ماء وجه 

تركيا بعد تفجير اسطنبول».
في املقابل، ناشــد مظلوم عبدي قائد 
«قسد»، واشــنطن وموسكو العمل على 
منع الهجوم التركي، ودعا الواليات املتحدة 
لتوجيه رسالة «أقوى». وقال عبدي انهم 
طلبوا من الروس «ضرورة ايقاف الهجمات 
التركية»، مضيفا أن «ما هو واضح حتى 
اآلن أن األتراك مصرون على شن العملية 

البرية».
وعلى صعيد التقارب السوريـ  التركي، 
قال متحدث الرئاسة التركية: «ال ينبغي 
توقــع أن تكون هنــاك مصاحلة غدا مع 
النظام مبجرد أنهــا قد حدثت مع مصر، 
فهــذا مرتبط بوجود أرضية مناســبة»، 
مؤكدا انه ال موعد محددا للقاء الرئيسني 
التركي والسوري إن كان قبل االنتخابات 
التركية أم بعدها. لكنه نوه بلقاءات جتري 
بني أجهزة مخابــرات البلدين، مؤكدا أنه 

يجب رفعها ملستويات مختلفة.
وتعليقا علــى اعــالن الرئيس رجب 
طيــب اردوغان انه ال خصومة دائمة في 
السياسة، قال قالن: «نعم ال توجد.. ولكن 
من أجل إعادة تطبيع العالقات بني تركيا 
وسورية، يجب حتضير األسس الصحيحة 
الالزمة، فهناك قضايا مهمة يجب التوافق 
حلها، كالالجئني ومحاربة اإلرهاب، ووضع 

الدستور السوري اجلديد».

اجليش التركي يبدأ الهجوم في أي حلظة والقيادة الكردية تريد موقفاً أقوى من واشنطن

«الفراغ جالب الشرور».. حتذير أميركي بتحديات قادمة في ٢٠٢٣
وعني اللبنانيني على نتائج لقاء بايدن - ماكرون

بيروت - عمر حبنجر

انتهــت الزيــارة اخلاطفة 
التــي قام بها وفــد ثالثي من 
الكونغــرس األميركــي الــى 
بيــروت، بتوجيــه التهنئــة 
للبنانيــني بترســيم احلدود 
البحرية مع إســرائيل، ومن 
ثــم اعادة التذكير مبشــاريع 
القوانني االصالحية املطلوبة 
من صنــدوق النقــد الدولي، 
اللبنانيني  وختمت بتحذيــر 
مــن حتديــات كثيــرة خالل 
العــام ٢٠٢٣، بعضهــا تكرار 
ملا لوحت به مســاعدة وزير 
اخلارجية االميركية لشؤون 
الشرق األدنى بربارا ليث، مع 
الغذائي  التركيز على االمــن 

الذي يجتاح العالم.
علــى  يتوجــب  وعليــه 
الساسة في لبنان بذل اجلهود 
لوضــع بلدهم علــى خارطة 
التعافــي، بدءا من الشــروع 
بحاربــة الفســاد، الذي حول 

لبنان الى مغارة.
وطبعــا، انتخــاب رئيس 
للجمهورية، كان املطلب الذي 
شــدد عليه الوفــد االميركي 
الســحري،  املفتاح  باعتباره 
لكافة االبواب اللبنانية املغلقة، 
ولكن كيف الوصول الى هذا 
املفتاح، ومعظم ابواب االزمة 
اللبنانيــة، صناعة خارجية، 

عصية على مفاتيح الداخل.
بالتأكيد مثل هذه االسباب، 

صحته، ما ميكن االســتنتاج 
معه، بأن اللقاء قد يكون حصل 
لكن نتائجه الباهتة، ال تغري 

باالعالن عنه.
«حوار» آخر، اشد حساسية، 
كشــفت عنه، مصادر القوات 
اللبنانية، بني رئيس املجلس 
النيابي نبيــه بري والقوات، 
وفيــه ان الرئيــس بري فتح 
خطا حملــاورة القوات، بهدف 
اســتمالتها النتخاب سليمان 
فرجنية «وبال جميلة جبران 
باسيل ونواب كتلته»، على امل 
خروج الرجلني سمير جعجع 
وفرجنية، باتفاق سياسي على 
غرار اتفاق معراب، بني القوات 
والتيــار، بحيث تقدم القوات 
التغطية امليثاقية املســيحية 
لفرجنيــة، ويقــدم فرجنيــة 

املالية، على وزير االعالم انذاك، 
النائب القواتي ملحم رياشي، 
بإظهاره متورطا بإخفاء نحو 
٥ ماليــني دوالر مــن أصل ١٠

ماليني، دفعت بدل النقل عبر 
تلفزيون لبنان والكابل، قياسا 
على العرض الذي تلقاه وزير 
االعالم احلالــي زياد املكاري 
وهو خمسة ماليني دوالر فقط!
الوزيــر رياشــي، نفى ما 
نسب اليه، وقال ال داعي للرد 
مكتفيا بالقــول ظروف ٢٠١٨

غير ما هي عليه اليوم.
وأمام هذه احلالة الداخلية 
الهّشــة، ذهــب املطــران حنا 
رحمة، الى أبعد مما طالب به 
البطريرك بشارة الراعي من 
مؤمتر دولــي لتحييد لبنان. 
رحمــة لــوح الــى املطالبــة 
بالذهاب الى البند السابع من 
ميثاق االمم املتحدة، وعندها 
يصبح لبنان حتت الوصاية 

الدولية.
املطــران رحمــة وصــف 
النواب الذين يخرقون النصاب 
في جلسات املجلس االنتخابية، 
باخلونــة واملأجورين، الذين 
ال يتجــرأون علــى قــول من 
هو مرشــحهم، ليفعل فعلهم 

اآلخرون.
وعلق مصدر سياسي على 
هــذا الوضع بقوله: مؤســف 
ان نواب لبنان ليسوا أسياد 
انفسهم مبعظمهم، والشغور 

جالب الشرور.

للقوات، فرصة املشــاركة في 
السلطة.

وتقــول جريــدة «نــداء 
الوطن» القريبــة من القوات 
اللبنانيــة، ان الرئيــس بري 
سعى الى الضغط على القوات 
في اجتاه التحالف مع فرجنية 
مــن خــالل نقطتــني: االولى 
عبر تســويق بيــار الضاهر، 
رئيس مجلس ادارة املؤسسة 
اللبنانية لالرسال (ال بي سي) 
كمرشــح وســطي للرئاسة، 
لزكزكة جعجع وحتفيزه على 
االقدام نحو فرجنية بسبب ما 
بينه وبني الضاهر من خالفات 
ذات طبيعة شخصية، والثانية 
تتمثــل بإعادة فتح ملف نقل 
تلفزيون لبنان مباريات كأس 
العالم ٢٠١٨، من زاوية الشبهة 

تسريبة عن لقاء كتائبي مع حزب اهللا ينكرها الكتائبيون.. وأخرى قواتية حول حترك بري للتوفيق بني جعجع وفرجنية!

(محمود الطويل) رئيس احلكومة جنيب ميقاتي مترئسا اجتماعا ماليا للبحث في موازنة العام ٢٠٢٣  

تنتظر نتائج لقاءات واشنطن 
بــني الرئيــس االميركي جو 
بايــدن والفرنســي اميانويل 
ماكرون، حول االزمة اللبنانية 

ومكبالتها االيرانية.
اما على مســتوى الداخل 
اللبناني، فثمة حوار على غير 
مستوى، كشــف النقاب عنه 
بني حزب الكتائب وبني حزب 
اهللا الذي ســرب عبر جريدة 
«األخبــار» ان لقــاء عقد بني 
عضو املكتب السياسي للحزب 
احلاج محمد اخلنســا، وأحد 
نواب احلزب، وبني األمني العام 
حلــزب الكتائب فارس داغر، 
في بلدة احلدث على مشارف 
الضاحية اجلنوبية، لكن حزب 
الكتائب نفــى حصول اللقاء 
فيما ناشــر اخلبر أصر على 

ماليني الدوالرات من أميركا لدعم قطاع الكهرباء ومنظومات صواريخ فرنسية بعيدة املدى


