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رسالة لألجيال املقبلة
بعد مخــاض عســير، وتباين كبير 
في وجهات النظر بــني الدول الصناعية 
الكبرى، وبني الدول املتضررة من تلوث 
املناخ وارتفاع االنبعاثات احلرارية، اختتم 
٢٧ أعماله في مدينة  COP مؤمتر املنــاخ
السالم شرم الشيخ، وتوصل ١١٢ من قادة 
وزعماء كوكب األرض إلى إعالن ختامي 
مقبول وقرار تاريخي يعد رسالة إيجابية 
لألجيال املقبلة بإنشــاء «صندوق املناخ 
األخضر» وتعويض اخلسائر واألضرار 

ملساعدة الدول في مواجهة تغير املناخ.
COP سامح شكري رئيس مؤمتر املناخ
٢٧ ووزير اخلارجية أكد أن القادة الـ ١١٢

شددوا على مضاعفة اجلهود للتأكد من 
«الوفاء» بالتعهدات، وهي ما يجب تنفيذها 

قدر اإلمكان.
وأحــب أن أوضح أن مصر قد حققت 
جناحاً كبيراً في استضافة وتنظيم احلدث 
العاملي الضخم، وأثبتت للعالم أنها قادرة 
على ذلك بالرغم من كل الظروف احمليطة، 
واخلالفات الطبيعية، وهي في الوقت نفسه 
ليست «املسؤولة» عن مخرجات املؤمتر، 
ومدى جناحه فــي الوصول إلى قرارات 
وتوصيات ملزمة، فتلك مســؤولية األمم 

املتحدة والدول الكبرى.
ومع ذلك أثبتت الدبلوماسية املصرية 
بقيادة الوزير سامح شكري أنها قادرة على 
«إنقاذ املواقف»، وطرح املبادرات لتفكيك 
املشــاكل، وبث األفكار لتقريب وجهات 

النظــر املتباينة، وهو ما اتضح جلياً عند 
تعثر الوصول إلى أرقام محددة للمساهمة 
في متويل األضرار املناخية، وغيرها من 
نقاط اخلالف فتحملت مصر مســؤولية 
متديد انعقاد املؤمتر حتى مت التوصل إلى 

نتائج مقبولة.
املؤمتر  احلمدهللا.. جنــح «تنظيــم» 
باهراً،.. وجنح «املؤمتر» نفســه  جناحاً 
جناحاً مقبوالً، بعد أن قضى املجتمعون 
أســبوعني من النقاشــات احلادة، حاول 
خاللها املتضررون من الدول النامية شرح 
وجهة نظرهم واحلصول على أكبر قدر من 
تعويضات اخلسائر، وأكثر التزاماً ممكناً 
بخفض االنبعاثات احلرارية واآلثار الضارة.

وقاومت الدول الصناعية بشدة محاولة 
«التملص» من دفع أموال طائلة لتعويض 
خسائر الدول النامية، وااللتزام بأقل قدر 
من التعهدات بخفض كمية انبعاث غازات 
االحتباس احلراري، وفي النهاية مت حسم 
بعض نقاط اخلالف، وتعومي البعض اآلخر، 
وتأجيل تفاصيل مثيرة للجدل حتى تعاد 
مناقشتها في مؤمتر األطراف املقبل املقرر 
أن تستضيفه دولة اإلمارات العربية املتحدة 

الشقيقة في نهاية ديسمبر ٢٠٢٣.
احلمدهللا على جناح التنظيم، وعلى أن 
العالم كله ظلت عيونه مشدودة إلى مصر 
احملروسة، وشرم الشيخ الرائعة ألكثر من 

أسبوعني.. وهذا وحده يساوي الكثير.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

شكري: انتهاء «COP٢٧» باالتفاق على صندوق اخلسائر واألضرار 
إجناز تاريخي بعد ٢٧ عامًا من مطالبة الدول األفريقية

خديجة حمودة

اخلارجيــة  وزيــر  أكــد 
املصري رئيس مؤمتر األطراف 
التفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
لتغير املناخ «COP٢٧» سامح 
شــكري، أن مؤمتــر املنــاخ 
«COP٢٧» انتهى باالتفاق على 
متويل الدول النامية، ملواجهة 
التداعيات السلبية املرتبطة 

بتغير املناخ.
وقال شكري - خالل مؤمتر 
صحافــي، امس عقــب ختام 
مؤمتر املناخ «COP٢٧» بشرم 
الشيخ - إن املؤمتر شهد على 
مدى أسبوعني مشــاركة ١١٢

رئيس حكومة ودولة، والذي 
شــاركوا في فعاليات «الشق 
رفيــع املســتوى، والدوائــر 

املستديرة».
وأضاف أن «COP٢٧» يعد 
مؤمترا تنفيذيا حيث لم يكتف 
بقرارات تقليدية، وإمنا سعي 
منذ اللحظة األولى ومنذ اإلعداد 
خالل السنة الرئاسية لالنتقال 
من الرئاســة البريطانية إلى 
الرئاســة املصرية بتكريس 

أهمية التنفيذ.
 «COPوأشــار إلى أن «٢٧
مت االتفاق خالله على إنشاء 
صندوق اخلسائر واألضرار، 
ملواجهــة التحديات الضخمة 
وتعــرض العديــد مــن دول 

األطراف.
وأضاف شكري أن برنامج 
شــرم الشيخ للتكيف يعتبر 
خطة طموحــة للحفاظ على 
درجــة حــرارة الكوكب عند 
درجة ١٫٥ مئوية، ويفتح الباب 
ملزيد من اإلجراءات الطوعية 
احلكومية للعمــل في مجال 

تخفيف االنبعاثات.
وأشــار إلى أنه سيستمر 
التنســيق مع دولة اإلمارات 
العربية املتحدة خالل رئاسة 
مصر للقمة هــذا العام حتى 

اســتمرار العمل على قضية 
تغير املناخ الوجودية بالنسبة 

للعالم أجمع.
وردا علــى ســؤال حــول 
محاولة بعض الدول التراجع 
عــن التعهــدات وااللتزامات 
الســابقة وهل ميكــن للعالم 
أن يحــرز تقدما حــول أزمة 
املنــاخ بينمــا حتــاول هــذه 
الــدول العودة للوراء، أعرب 
شــكري عــن اعتقــاده بأنــه 
جنح في جتنب عودة أي من 
األطــراف إلى الوراء، مضيفا 
«لقد قمنا بتوضيح أن يكون 
مــا مت حتقيقه في غالســكو 
(COP٢٦) هو األساس وكان 
مبنزلــة احلد األدنى، لم تكن 
فقط مسألة عودة إلى الوراء 
ولكن أشرنا إلى أننا لن نقبل 

بأي تراجع».
هنــاك  «أن  وأضــاف 
مؤشــرات على وجود نقاط 
داعيــة لإلحباط في أوســاط 
معينة.. ولكن يجب وضع هذه 
النقاط في اإلطار»، وأعرب عن 
اعتقاده بأن مستوى طموح 
جميع األطراف متســاو فهم 
يقرون بأهمية العلم والطبيعة 
الوجودية ويعترفون باحلاجة 
إلى املســؤوليات املشــتركة 
واملتباينــة واحلفــاظ علــى 
االنخــراط فــي إطــار العمل 
القانوني الذي مت التوصل إليه.

يتم تسليم الرئاسة لها العام 
املقبل، مؤكدا أنه سيســتمر 
العمــل من خــالل الفعاليات 
املختلفــة من أجل اســتمرار 
الدفع قدما للتعامل مع حتديات 

قضية املناخ.
وأكــد أن الــدول الناميــة 
األكثــر عرضة خلطــر تغير 
املناخ، رغم أنها أقل تســببا 
فيــه، مشــيرا إلى ضــرورة 
توفير املوارد والتكنولوجيا 
والتمويل لهــا، ملواجهة هذه 
التحديات، كما أكد التطلع إلى 

وزير اخلارجية املصري سامح شكري مترئسا اجللسة اخلتامية ملؤمتر املناخ COP٢٧ في شرم الشيخ امس (أ.ف.پ)

العالــم خاصة الدول النامية 
للتداعيات السلبية املرتبطة 
بتغير املناخ، مؤكدا أن هذا يعد 
إجنازا تاريخيا بعد ٢٧ عاما 
من التناول واملطالبة من الدول 
اإلفريقية بــأن يتحقق ذلك، 
وجناحــا للمؤمتــر، وجناحا 
ملصر التي ترأست هذا املؤمتر 

ودعمته.
وقال شكري إن املشاورات 
خــالل املؤمتر جاءت بشــكل 
موضوعي وشــفاف ومكتمل 
العناصر، ساهمت فيها كافة 

تركيا تعلن جناح «املخلب - السيف» ضد املسلحني األكراد: وقت احلساب حان
وكاالت: أعلنــت أنقرة جناح عملية 
«املخلب - السيف» اجلوية شمال سورية 
والعراق، ضد مسلحي التنظيمات الكردية 
وعلى رأسها قوات سوريا الدميوقراطية 
«قسد» وعمودها الفقري «وحدات حماية 
الشــعب الكردية - واي بي جي» التي 
تتهمها انقــرة باالرتباط بحزب العمال 
الكردســتاني «بــي كي كــي»، وبتنفيذ 
الهجوم الدامي الذي وقع في اسطنبول 
االسبوع املاضي، وهو ما نفاه املسلحون 

االكراد. 
وقالــت وزارة الدفــاع التركية عبر 
حسابها الرسمي في «تويتر»، إن «وقت 
احلساب على الهجمات الغادرة قد حان»، 

مرفقة صورة لطائرة حربية.
وذكــرت فــي بيــان نقلتــه وكالــة 
«األناضول»، ان طائراتها قامت بتدمير 
٨٩ موقعا بينها مالجئ ومغارات وخنادق 
ومستودعات ذخيرة ومقرات ومعسكرات 
تدريب و«حتييد عدد كبير من اإلرهابيني 

بينهم قيادات في عملية «املخلب السيف» 
اجلوية شمالي سورية والعراق بينهم 

قياديون.
وأكــدت ان العمليــة تأتــي ضمــن 
«اســتراتيجية جتفيف منابع اإلرهاب، 
وتأمني احلدود التركية ومنع الهجمات 
اإلرهابية من شمالي سورية والعراق التي 
تستهدف الشعب وقوات األمن التركي».
وجاء في البيان أّن عملية املخلب-

السيف اجلوية حققت جناحا ضد املواقع 
التي يتخذها اإلرهابيون قواعد لتنفيذ 

هجماتهم ضد تركيا.
وأشــار أّن العملية استهدفت مواقع 
اإلرهابيني فــي جبال قنديل وآســوس 
وهاكورك        شــمالي العراق وعني العرب 
وتل رفعت واملالكية واجلزيرة شمالي 

سورية.
ووجهت طائرات حربية تركية لبضع 
ساعات عشــرات الضربات اجلوية إلى 
مناطق حتت ســيطرة «قسد» الكردية، 

في محافظَتي حلب واحلســكة، أبرزها 
مدينة عني العرب (كوباني) احلدودّية 
مع تركيا، ومحيطهــا وصوامع حبوب 
في ريف املالكية الغربي ومحطة كهرباء 
في ريفها اجلنوبي بحسب وكالة األنباء 
الفرنسية. واستهدف القصف أيضاً، نقاطًا 
ومواقع تنتشر فيها قوات حكومة دمشق، 
بحسب «قسد» واملرصد السوري حلقوق 
االنســان. وأفاد موقع «عنب بلدي» أن 
أصوات انفجارات متسلسلة سمعت في 
مدينة املالكية شرقي محافظة احلسكة، 
وسط معلومات عن إخالء «قسد» لنقطتني 
عسكريتني لها في محيط بلدة الدرباسية 

املالصقة للحدود التركية.
في املقابل، توعدت «قســد» الكردية 
بالــرد على الغــارات التركية.وقالت إن 
«هذه الهجمات التي شنتها القوات التركية 

احملتلة لن متر دون رد».
وفيما بــدا ردا على الغارات أصاب 
قصــف صاروخي من داخــل األراضي 

الســورية نقطة حدوديــة تركية، مما 
أدى إلى إصابة ثالثة عناصر من قوات 
األمن على األقل، بحســب وكالة أنباء 

األناضول التركية الرسمية.
وذكــرت الوكالــة «أن جنديا تركيا 
وعنصرين من القوات اخلاصة التابعة 
للشــرطة أصيبوا بقصــف صاروخي 
على معبر حدودي مع شمال سورية»، 
متهمة وحدات حماية الشعب بالوقوف 

وراء الهجمات.
وقــال املرصــد إن قذائــف مدفعية 
وصاروخية مصدرها مناطق انتشــار 
امليليشيات الكردية والنظام في ريف 
حلــب، اســتهدفت ٣ قواعد عســكرية 
للقوات التركية في ريف حلب الشمالي، 
حيــث ســقطت بعضهــا علــى قاعدة 
كلجبرين، وقاعــدة تركية بالقرب من 
معبر باب الســالمة احلــدودي بريف 
إعزاز شمالي حلب، وقاعدة أخرى في 

بلدة دابق بريف حلب.

شنت أكثر من ٨٩ غارة من شمال حلب حتى سنجار في العراق.. و«قسد» ترد بقصف «باب السالمة»

(األناضول) صورة جوية نشرتها وزارة الدفاع التركية لقصف أحد املواقع  

حتّرك خارجي باجتاه النواب املستقلني لترشيح األنسب للرئاسة
بيروت ـ عمر حبنجر

ب  الفراغ في الســلطة غيَّ
«املونديال» األول في العالم 
العربي عن عيون اللبنانيني، 
فيما ســمحت لهم األنشــطة 
االستثمارية اخلاصة برؤية 
٢٢ مبــاراة مجانية من أصل 
٦٤، حيث تقاطع التســويق 
الرسمي مع االســتهتار، مع 
نهــم املعنيني فــي القطاعات 
االستثمارية، فكانت النتيجة 

ما نرى.
أربعة ماليني دوالر تقريبا 
هو رسم اشتراك «تلفزيون 
لبنــان» احلكومــي بشــبكة 
«املونديال»، إنه أدنى بقليل 
من كلفة حفل زفاف ابن أو ابنة 
وجيه من وجهاء السلطة في 
لبنان. لكن حكومة تصريف 
األعمال ال تستطيع تغطيته 
في غياب رئيس اجلمهورية، 
بسبب إشــكاالت دستورية، 
وقد سعى وزير اإلعالم زياد 
املكاري، ورفــع الصوت في 
لبنان عله يجد سامعا، فغاب 
اجلميــع عــن الســمع، مبن 
فيهم أثرياء لبنان، الضيوف 
الدائمني على صفحات مجلة 
«فوربس» الشــرق األوسط، 
الذيــن تشــير هــذه املجلــة 
إلــى أن مجمــوع  العامليــة 
ثرواتهــم تــوازي ٣٣ مليــار 
دوالر. وهكذا غاب اللبنانيون 
عن حفل االفتتاح األسطوري 
للمونديــال أمــس، وحضــر 

محيطهم العربي، وسيضاف 
إلى املتغيبني هذا األسبوع عيد 
اللبناني،  االستقالل الوطني 
في سنته التاسعة والسبعني، 
الذي حتول، منذ بداية أحداث 

لبنان، إلى مجرد ذكرى.
الغــد ٢٢ وســيمر يــوم 

نوفمبر مرور الغريب بغياب 
رئيس اجلمهورية واحلكومة 
األصيلة، فال عرض عسكري 
تقليدي في وسط بيروت، وال 
استقباالت تهنئة في القصر 
اجلمهوري، وسيكتفى بوضع 
أكاليــل الزهور على أضرحة 

رجاالت االستقالل.
إلــى دوامــة  وبالعــودة 
الرئاســية، ترى  االنتخابات 
املصــادر املتابعــة أن رئيس 
التيــار احلر النائــب جبران 
باسيل عاد من باريس «خالي 
الوفــاض»، لــم يحصل على 
شيء، لقد استمعوا إليه ولم 
يســمعوه جوابا على سؤال 
تقريبا، وهذا أكثر ما أزعجه.
إلــى  وأشــارت املصــادر 
حترك خارجي باجتاه النواب 
اللبنانيــني املســتقلني عــن 
احملاور الداخلية لطرح اسم 

«االستقالل» مير غدًا «مرور الغريب».. واألزمة تُغيِّب «املونديال» عن اللبنانيني.. وباسيل عاد من باريس «خالي الوفاض» استمعوا إليه ولم يسمعوه

(محمود الطويل) مسيرة كشفية ووقفة للفعاليات أمام بلدية صيدا عشية ذكرى االستقالل  

رئيــس حكومــة تصريــف 
األعمال جنيب ميقاتي ومعه 
وزيرا الســياحة وليد نصار 
والشــباب والرياضة جورج 
كالس، حيث شاهدوا االفتتاح 
الكبيــر بعيــون اللبنانيــني 
جميعا، وسمح للمؤسسات 
السياحية بتأمني التغطية من 
احملطات الداخلية واخلارجية، 
ما أفضى إلى فتح سوق سوداء 

جديدة.
والغياب والتغييب ليسا 
جديديــن علــى اللبنانيــني، 
منــذ انقطاع زمن الوصل مع 

الرئيــس املناســب للمرحلة 
الراهنــة، كمبادرة  اللبنانية 
من جانبهــم، ويبدو ان مثل 
التحرك، ســيبدأ عمليا،  هذا 
بعد الوقوف على آراء بعض 
املهتمــة  العربيــة  األطــراف 
اللبنانــي، جتنبــا  بالشــأن 
للوقوع في لعبة حرق األسماء.

ويبدو أن عدم تسمية حزب 
اهللا أي اســم من جانبه علنا 
ورسميا، وحتى اسم حليفه 
األساســي ســليمان فرجنية 
خشــية إحراقــه، وراء تردد 
اآلخريــن في إطالق أســماء 

مرشــحيهم. ويقــول النائب 
آالن عون، عضو «تكتل لبنان 
القوي» الذي يرأسه باسيل، 
إن طــرح املعارضة ترشــيح 
النائــب ميشــال معــوض، 
كطرحها اخلــط البحري ٢٩

(قبل ترسيم احلدود املائية مع 
إسرائيل)، وبالتالي ستتراجع 
عنه الحقا، مع تشديده على 
عدم االستمرار في الفراغ إلى 

ما ال نهاية.
والحظ النائب عون استعداد 
النيابيــة للمناقشــة  الكتــل 
بأسماء جديدة وجدية، ال عند 

«الثنائي الشــيعي» وال عند 
«التغييريني»، أما «نحن كتيار 
لم ندخل في البازار». بدوره، 
احلزب التقدمي االشتراكي باق 
على موقفه املستمر بالتصويت 
ملعــوض «طاملا لــم يطرأ أي 
مســتجد ميكــن ان يغير في 
مسار االستحقاق الرئاسي».  
األجواء الرسمية توحي بأن 
الشغور الرئاسي ممتد إلى أمد 
غير قريب، استنادا إلى عدم 
طرح حزب اهللا اسم مرشحه 
رسميا، والسؤال عن مبررات 
ذلك، تقول األوساط القريبة: 

لن يسمي مرشــحه فرجنية 
قبل أن يضمن فوزه، ما يعني 
انه حتــى اللحظة لم يطمئن 
الحتمال فوزه، وهذا ما يفسر 
عدم تعامله مع جبران باسيل 
مبثل ما تعامل باسيل معه في 
مقابلته مع «مونتي كارلو»، 
فباســيل يريــد أن يقول «ال 
انتخابات رئاسية من دوننا»، 
كما قيل قبل انتخاب ميشال 
عون عام ٢٠١٦، لكن مصادر 
املعارضــة، ورمبا حزب اهللا 
أيضــا، ترى انه حتى لو عاد 
باســيل إلــى حضــن احلزب 
ســيكون من الصعــب تأمني 
الفــوز لفرجنية، فــي ضوء 
التفكك الذي طرأ على مختلف 

التحالفات.
أما عن القوات اللبنانية، 
التي حاول البعض الترويج 
لوجود قنوات اتصال لها مع 
احلــزب، فقد نفــت الوزيرة 
الســابقة مــي شــدياق، عبر 
قناة «اجلديد» وجود قنوات 
«القــوات»  بــني  مفتوحــة 
و«احلــزب»، وقالت: احلزب 
مكون أساســي ميليشياوي 
يريــد أن يأخــذ البلــد فــي 
اجتــاه مغاير ملــا تطمح إليه 
«القــوات»، و«القــوات» ضد 
وصول سليمان فرجنية إلى 
الرئاسة، ألن فريقه مع النظام 
في ســورية، ومع اســتكمال 
سياســة حــزب اهللا بينمــا 
ميشــال معوض سيادي إلى 

أقصى احلدود.

انتخابات نقابة احملامني في بيروت: 
هزمية مدوية ألحزاب السلطة

بيروت ـ يوسف دياب

انتخب احملامون اللبنانيون أربعة أعضاء ملجلس 
نقابة احملامني في بيروت، بدال من األربعة املنتهية 
واليتهم، ومتيزت املعركة بطابعها الدميوقراطي 
التي طغت عليها املنافسة احلزبية والسياسية، 
وأســفرت نتائجها عن فوز احملامي سعد الدين 
اخلطيب الذي تصدر الفائزين، ونال ١٧٥٩ صوتا، 
وهو سني مدعوم من تيار «املستقبل» و«الكتائب» 
وحركة «أمل» واحلزب التقدمي االشتراكي، وحلت 
باملركز الثاني احملامية مايا زغريني املدعومة من 
«القوات اللبنانية» فحصلت على ١٣٣٥ صوتا، وثالثا 
احملامي جورج يزبك الذي نال ١٣١٦ صوتا، وهو 

مدعوم من حزب الكتائب واحملامني املستقلني، أما 
رابع الفائزين فهي احملامية ميســم يونس التي 
نالت ١١٨٤ صوتا، وحلت احملامية مايا محمد شهاب 
عضوا رديفا وحصلــت على ١١٤١ صوتا، وهي 
مدعومة من نقباء احملامني السابقني واملستقلني.
ومنيت أحزاب السلطة بهزمية مدوية، حيث 
خسر املرشحان احملسوبان على الثنائي الشيعي 
سامر بعلبكي (حركة أمل) وفاروق حمود (حزب 
اهللا)، كما خسر املرشحان املدعومان من التيار 
الوطني احلر احملاميــة أرليت بجاني واحملامي 
فاروق حمود، ولــم يحالف احلظ احملامي ندمي 
حمادة املدعوم من احلزب التقدمي االشــتراكي 

الذي خسر املعركة أيضا.


