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أنباء سورية أنباء لبنانية

أنباء مصرية

واشنطن حتاكم صانع قنبلة «لوكربي» 
روسيا تكثف إنتاج «أقوى وسائل التدمير» وتلّوح باستخدامها

عواصــم - وكاالت: أكد 
الرئيس الروســي الســابق 
ونائب رئيس مجلس األمن 
دميتــري مدڤيديڤ أمس أن 
بــالده تكثف إنتــاج «أقوى 
علــى  التدميــر»  وســائل 
أســاس «مبــادئ جديدة»، 
ملوحــا باســتخدامها ضــد 
الغرب، في حني صرح وزير 
الزراعة األوكراني بأنه ليس 
هناك أي تعليق لشــحنات 
احلبوب من موانئ أوديسا 
بعد الهجوم الروســي على 
البنــى التحتيــة للمدينــة. 
وقال مدڤيديڤ «عدونا ليس 
متخندقــا فقط في محافظة 
كييڤ في مالوروسيا (كيان 
إقليمي إداري لإلمبراطورية 
الروســية السابقة)، بل إنه 
موجــود أيضا فــي أوروبا 
وأميركا الشمالية واليابان 
ونيوزيلنــدا  وأســتراليا 
وغيرها». وأضاف في منشور 

املدينة بواسطة ما قال إنها 
مســيرات إيرانية. وأضاف 
زيلينسكي ان منشآت الطاقة 
في أوكرانيا تستهدف بشكل 

يومي.
أكــد وزيــر  إلــى ذلــك، 
الزراعــة األوكراني ميكوال 
سولسكي امس إن املتعاملني 
ال يعتزمون تعليق شحنات 
احلبوب من موانئ أوديسا 
على البحر األسود في أعقاب 
أحدث الهجمات الروسية على 

نظام الطاقة في املنطقة.
وصــرح سولســكي لـــ 
«رويترز»: «هناك مشكالت 
لكــن لــم يبلــغ متعاملون 
عن أي تعليق للشــحنات. 
املوانئ تستخدم مصادر طاقة 

بديلة».
ميدانيــا، أعلنــت هيئة 
للقــوات  العامــة  األركان 
املســلحة األوكرانية امس، 
وحــدات  تصــدت  أنــه، 

دنيبروبتروفســك بجنوب 
أوكرانيا فالنتني ريزنيشنكو، 
بحسب ما قال رئيس اإلدارة 

العسكرية لإلقليم.
وأضاف ريزنيشــنكو - 
في منشــور له عبــر موقع 
«تليغرام» امس أن الروس 
قصفــوا منطقــة نيكوبول 
التابعة لإلقليم ٦ مرات من 
خالل إطالق صواريخ غراد 
الثقيلــة، بينما  واملدفعيــة 
لم تــرد أنباء حــول وقوع 

مصابني.
وأوضــح ريزنيشــنكو، 
أن ١٥ منــزال خاصــا و٥٠

لوحة شمسية والعديد من 
املباني اخلارجية والسيارات 
الغــاز  أنابيــب  وخطــوط 
الطاقــة تضررت  وخطوط 
في نيكوبــول، بينما بقيت 
٣ قــرى بدون كهرباء ومياه 
وبدأت أطقم الطوارئ بالفعل 

في القضاء على العواقب.

القوات املسلحة األوكرانية 
لهجمات روسيا في مناطق 
نوفوسيليفسكي وأندرييفكا 
بفكا  بو نو فو تشــير و
وجيتليفكا وسيريبريانسكي 
وبيلوهوريفكا بلوهانسك، 
إضافة إلى مناطق أخرى في 

إقليم دونيتسك.
وذكــرت هيئــة األركان 
للقــوات املســلحة  العامــة 
األوكرانيــة - في بيان لها، 
أن القوات الروسية شنت ٣

ضربات صاروخية و١٧ غارة 
جوية وأكثر من ٦٠ هجوما 
عبــر راجمــات الصواريخ. 
وأضــاف البيــان أنه اليزال 
هناك تهديد بشــن هجمات 
صاروخية على نظام الطاقة 
وأهــداف البنيــة التحتيــة 
احليويــة في جميــع أنحاء 

أراضي أوكرانيا.
الروسية  القوات  أطلقت 
أكثر من ٥٠ قذيفة على إقليم 

أوكرانيا تواصل تصدير احلبوب رغم القصف الروسي

له على حســابه في تطبيق 
تليغرام - «لهذا السبب نقوم 
بتكثيف إنتاج أقوى وسائل 
التدميــر، مبا فــي ذلك تلك 
القائمة على مبادئ جديدة». 
ولم يوضح املسؤول الروسي 
تلك املبادئ اجلديدة، لكنها 
تشير - على ما يبدو  - إلى 
األجيال اجلديدة من األسلحة 
التي تفوق ســرعتها سرعة 
الصــوت وتفتخر موســكو 
فــي  بنشــاط  بتطويرهــا 

السنوات األخيرة.
مــن جهة أخرى، تتبادل 
موســكو وكييڤ االتهامات 
بقصــف البنــى التحتيــة، 
فقد قال الرئيس األوكراني 
فولودميير زيلينســكي إن 
أكثر من ١٫٥ مليون شخص 
بأوديســا ومحيطها جنوب 
مــن  محرومــون  البــالد 
الكهرباء، بســبب استهداف 
روسيا للبنية التحتية في 

ه برفع القدرات البشرية في إطار التعاون  السيسي يوجِّ
مع «تاليس» العريقة في مجال البصريات واإللكترونيات

القاهرة - خديجة حمودة

الرئيــس عبدالفتــاح  أكــد 
التعــاون  مســيرة  السيســي 
املتميــزة بــني مصر وفرنســا، 
خاصة ما يتعلق بنشاط الشركات 
الفرنسية في مصر ومساهمتها 
فــي عملية التنميــة والتي مّثل 
جناحها في مصر نقطة انطالق 
لهــا إلى مختلــف دول املنطقة، 
وتطلــع مصــر ملواصلــة هــذا 
التعاون وتطويره، الســيما مع 
شــركة «تاليــس» ذات اخلبرة 
العريقــة في مجــال البصريات 

واإللكترونيات.
جــاء ذلــك خــالل اجتماع 
الرئيس عبدالفتاح السيســي 
امس مــع رئيس مجلس إدارة 
الفرنســية  تاليــس  شــركة 
باتريس كــني، وذلك بحضور 
الفريق أحمد خالد قائد القيادة 
االســتراتيجية املشــرف على 
التصنيع العســكري، واللواء 
أركان حرب طارق زغلول رئيس 
مجلس إدارة الشركة العربية 
العامليــة للبصريات، والعقيد 
بحــري أحمــد عــادل بالقيادة 
االستراتيجية، إلى جانب نائب 
رئيس شركة تاليس كريستوف 

بالتعاون مع الشــركة العربية 
العاملية للبصريات وشركة بنها 

للصناعات اإللكترونية.
كما وجه الرئيس السيســي 
باالهتمام برفع القدرات البشرية 
في إطــار التعــاون مع شــركة 
«تاليــس» مــن حيــث التدريب 
والتأهيل العملي والفني، وذلك 
إلعداد كوادر من املهندســني في 

تلك املجاالت املتخصصة.
مــن جانبــه، أعــرب رئيس 

مجلس إدارة شركة «تاليس» عن 
االعتزاز بلقاء الرئيس السيسي 
لبحث مسيرة التعاون مع مصر، 
مؤكدا أهمية دور مصر كحليف 
استراتيجي لفرنسا، مشيرا إلى 
احلرص على التعاون املثمر مع 
مصر بشأن مجال نشاط الشركة، 
وكذلــك مــا يتعلــق بالتدريب 
والتعليم لنقل املعرفة وتوطني 
الصناعــة وتعزيــز قدراتها في 

مجال البصريات.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال باتريس كني رئيس مجلس إدارة شركة تاليس الفرنسية

ساملون، ومدير شركة تاليس 
مصر شريف بركات.

الرســمي  وصــرح املتحدث 
باسم رئاسة اجلمهورية السفير 
بســام راضي، بأن اللقاء شــهد 
التباحث حول آفاق التعاون مع 
الشركة الفرنسية ذات اخلبرات 
العاملية في مجــال تكنولوجيا 
واإللكترونيــات  البصريــات 
واألمن الســيبراني وتطبيقاتها 
في القطاع املدني واخلدمي، وذلك 

أردوغان يطلب من بوتني «تطهير» شمال 
سورية من املسلحني األكراد بعمق ٣٠ كلم

وكاالت: أكــد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، لنظيره الروســي فالدميير بوتني، 
على أولوية تطهير احلدود السورية مع تركيا 
من املســلحني األكراد الذين تصفهم أنقرة بـ 

«اإلرهابيني».
جاء ذلك في اتصال هاتفي بني الرئيسني، 
تناول ملف الطاقة والعالقات الثنائية وقضايا 
اقليمية بينها ممر احلبوب ومكافحة اإلرهاب، 
بحســب بيان صادر عن دائــرة االتصال في 
الرئاسة التركية نقلته وكالة األناضول أمس.
ولفــت الرئيــس أردوغان إلــى مواصلة 
األنشطة االنفصالية شمالي سورية والهجمات 
التي تســتهدف تركيــا لتنظيم حزب العمال 
الكردســتاني «بي كي كــي» ووحدات حماية 
الشعب الكردية «واي بي جي» التي تهيمن على 
قوات سوريا الدميوقراطية «قسد» وتعتبرها 

أنقرة جميعها منظمة واحدة.
وشدد الرئيس أردوغان لنظيره الروسي، 

على ضرورة وأولوية تطهير احلدود السورية 
مع تركيا من اإلرهابيني بعمق ٣٠ كم على األقل 
فــي املرحلة األولى مبوجب اتفاق سوتشــي 

املبرم عام ٢٠١٩.
وبحســب الكرملــني، بحــث املســؤوالن 
«مشكلة» حل النزاع في سورية على أساس 
«استيفاء شروط» االتفاق الروسي - التركي 

لعام ٢٠١٩.
وقالت الرئاســة الروســية فــي بيان إن 
«هيئات الدفاع والسياسة اخلارجية في البلدين 
ستواصل االتصاالت الوثيقة في هذا الصدد».
فــي ٢٠ نوفمبــر، أطلقت تركيا سلســلة 
ضربات جوية استهدفت مواقع حلزب العمال 
الكردســتاني فــي العــراق ولقوات ســوريا 
الدميوقراطيــة «قســد»، وعمودهــا الفقري 
وحدات حماية الشعب الكردية ردا على تفجير 
إســطنبول في ١٣، الذي أسفر عن مقتل ستة 

أشخاص.

اجللسة االنتخابية الرئاسية العاشرة رهينة حوارين:
نيابي بدعوة من بري ومسيحي برغبة من عون

بيروت ـ عمر حبنجر

اهتمام خاص توليه القوى 
السياسية واحلزبية اللبنانية 
الرئاســية  جللســة االنتخاب 
العاشرة يوم اخلميس املقبل، 
ما يرجح احتمال حدوث مفاجآت 
كاسرة للروتني االنتخابي السائد 
منذ خروج الرئيس ميشال عون 
من القصر اجلمهوري في بعبدا.
ويتمحور االهتمام بشــقه 
الداخلي حول «احلوار النيابي» 
الذي ينادي به رئيس مجلس 
النواب نبيه بري كممر إلزامي 
للتوافــق علــى اســم الرئيس 
املقبــل، و«احلوار املســيحي» 
الذي طرحه الرئيس الســابق 
ميشــال عون ورئيــس تياره 
جبران باسيل على البطريرك 

بشارة الراعي.
احلوار النيابي الذي يريده 
بــري ينطــوي علــى حتويل 
اجللســة العاشــرة النتخــاب 
الرئيس إلى جلســة حوار بني 
رؤســاء الكتــل النيابية الذين 
عليهم إبالغ أجوبتهم لصاحب 
الدعوة، قبل مساء غد الثالثاء، 
لكي يتســنى له حتديد وجهة 
سيره، إما لتوجيه الدعوة مجددا 
النتخاب الرئيس في جلسة يوم 
اخلميس، حال جاءت ردود فعل 
الكتل املســيحية سلبية، وإما 
حتويلها إلى جلسة تشاورية 
وحوارية بني رؤساء الكتل حول 
مآل االستحقاق الرئاسي، حال 

املوافقة على طرح بري.
ولم حتســم الكتل النيابية 
اللبنانية»  موقفها، فـ«القوات 

بأولوية احلوار املســيحي في 
بكركي.

وعلى صعيد هذا احلوار فقد 
تضمن شقني: إما االقتصار على 
رؤساء الكتل النيابية املسيحية، 
مثل ســمير جعجــع وجبران 
باسيل وسامي اجلميل وسليمان 
فرجنية وميشال معوض، وإما 
السابقني،  االكتفاء بالرؤســاء 
بحيث يحل ميشال عون محل 
جبران باســيل وأمني اجلميل 
محل ســامي اجلميل، والغاية 
اســتبعاد باســيل شــخصيا، 
لتحفــظ البعض من املدعوين 
علــى مشــاركته، واخلميــس 

لناظره قريب.
في هذا الوقت، كانت الفتة 
دعوة رئيس حكومة تصريف 
األعمال جنيب ميقاتي إلى القمة 
«العربيةـ  الصينية» واللقاءات 

النائب جبران باسيل، «النتفاء 
املقاديــر»، كمــا تقــول قنــاة 
«اجلديــد»، وهــذه املواصفات 
أعلنها نائب األمني العام للحزب 
الشــيخ نعيم قاســم، وتتمثل 
بقــدرة الرئيس على التواصل 
والتعــاون مــع كل األطــراف 
املوجــودة على الســاحة، وأال 
يكون الرئيس استفزازيا وأن 
يعمــل بهدوء ملعاجلة القضايا 
اخلالفية. إلى ذلك، تداعت القوى 
السياســية إلى احتواء إشكال 
أمني جنم عن دخول أرتال من 
الدراجــات النارية إلى ســاحة 
ساســني في منطقة األشرفية، 
مساء السبتـ  األحد، في عراضة 
استفزت أهالي املنطقة احملتفلني 
بعيد امليالد، بهتافاتها ذات طابع 

ديني.
وقالت مصادر «التيار احلر» 
إن اخلمسني دراجة نارية أتت 
من طريق اجلديدة وكانت ترفع 
أعالم املغرب وفلسطني وسورية، 
حتت عنــوان االحتفال بالفوز 
املونديالي الذي حققه املغرب. 
وجرت اتصــاالت بني «القوات 
اللبنانيــة» و«حزب الوطنيني 
األحرار» مع فعاليات بيروت، 
وبالــذات «طريــق اجلديدة»، 
حيث تبني مــن املراجعات أنه 
ليس في طريق اجلديدة كل هذا 
احلشــد من الدراجات النارية، 
وأن من رســم خطــة االقتحام 
هذه غايته توتير العالقات بني 
املنطقتني. وقد سارعت املراجع 
إلى توضيح الصورة، ناســبة 
العملية إلى «ســرايا املقاومة» 

وحزب اهللا.

التي عقدها مع صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
الســعودي ورؤســاء الوفــود 
املشاركة، والترحيب الذي حظي 
بــه، األمر الذي ميكن أن تظهر 
نتائجه على الساحة السياسية 

في لبنان الحقا.
فــي مــوازاة ذلــك، توقفت 
املهتمة  السياســية  األوســاط 
بانتخــاب رئيــس اجلمهورية 
أمام زيارة قائد اجليش العماد 
جوزاف عون للدوحة، ومع أن 
الدعوة ارتبطت رســميا بدعم 
قطر للجيش اللبناني، فإن هذه 
األوساط ترى أن للزيارة عالقة 

برئاسة اجلمهورية.
فــي هــذا الســياق، وضع 
حــزب اهللا مواصفــات رئيس 
اجلمهورية، وجلها يســتبعد 

زحمة في أسواق بيروت مبناسبة أعياد امليالد ورأس السنة  (محمود الطويل)

تشــترط أن تنعقد اجتماعات 
احلوار قبيل جلسة االنتخاب، 
بخالف مــا يراه بري، في حني 
يعطي «التيار احلر» األولوية 
للحوار «املسيحي ـ املسيحي» 
الــذي طرحــه باســيل علــى 
البطريــرك الراعــي، ثــم زكاه 
الرئيس عون من بعده، حيث 
تبني أن تقدمي زيارة باسيل إلى 
بكركــي قبل ســاعات أربع من 
زيارة عمه الرئيس السابق، يوم 
اجلمعة املاضي، كانت الغاية منه 
حتضير مســامع البطريرك ملا 
سيقوله له عون، والذي حرص 

الرئيس السابق على كتمانه.
املصادر املعنية ال تستبعد 
أن يوافــق الرئيــس بري على 
اللبنانيــة»،  طــرح «القــوات 
العرضــني يتكامالن،  باعتبار 
بينما موقف «التيار» على قراره 

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy٦٦

بقلـم: حسام فتحي
طيب!!!

الدرس «الكويتي»!
منذ قرابة العامني غزت سوق السيارات املصري ظاهرة 
الـ «أوڤر برايس»، وهو مبلغ تتفاوت ضخامته حســب 
ســعر الســيارة األصلي وحجم الطلب عليها، ويضاف 
نقداً إلى الســعر الذي يحدده الوكيل، دون أي وجه حق 
قانوني، ليدخل «جيب» املوزع مباشــرة مقابل تســليم 
السيارة املطلوبة بشكل ســريع وعدم انتظار وصولها 

ملدة طويلة.
ومع ازدياد أزمة قلة املعروض من السيارات في السوق 
املصري ألسباب عديدة، أهمها أزمة الرقائق اإللكترونية 
«املايكروشــيبس»، وجائحة كورونا وحرب روســيا - 
أوكرانيا، وتأثر أسعار الشحن البحري، وتراجع إنتاج 
السيارات من املصانع، أصبحت ظاهرة الـ «أوڤر برايس» 
أمراً واقعًا فرضه جشــع املوزعني والتجار، وفشــل كل 
احملاوالت التي بذلتها احلكومة وجمعيات حماية املستهلك 
ملكافحتها، واستسلم املستهلكون لسكني التجار وجشع 
املوزعني، وساهم «فشل» قانون السماح للمصريني في 
اخلارج باستيراد سيارة واحدة دون جمارك في القضاء 

على الظاهرة أو الوقوف في وجه جشع التجار.
وبقي احلال على ما هو عليه: أسعار السيارات حتّلق 
«عموديًا» يدعمها ارتفاع الدوالر، واملستهلكون يراقبون 
بحسرة، والتجار ميارسون جشعهم الفاحش، واحلكومة 
تطالب «جميع األطراف» مبمارسة أقصى درجات ضبط 

النفس!!
وفجــأة قبل أيام قليلة يتــم اإلعالن عن وكيل جديد 

لسيارات (BMW وMINI) في مصر، وهو شركة جلوبال 
أوتوجــروب اململوكة لرجال أعمال كويتيني ويرأســها 
املهنــدس فهد الغامن، بعد اســتحواذها علــى املجموعة 
الباڤارية للسيارات - الوكيل السابق للعالمتني التجاريتني، 
لتمتلئ مواقع التواصل بصور «طوابير» املصريني املمتدة 
في الشوارع خارج مقار الوكيل اجلديد والذين يرغبون 

في شراء السيارتني الفارهتني!
وهنــا يأتي رد الفعل «احملتــرم» للوكيل اجلديد في 
شــكل «صفعة» على وجه اجلشــع ومخترعي الـ «أوڤر 
برايس»، إذ أصدرت مجموعة «جلوبال أوتو» بيانًا تقول 
فيه: لوحظ مع فتح باب تلقي الطلبات للحجز في فروع 
الشــركة توافد العديد مــن راغبي «االجتــار واملزايدة» 
على األســعار بهدف احتكار السيارات مما أدى للتزاحم 
الشــديد، ولذلــك وفي إطار خطة املجموعــة ملكافحة الـ 
«أوڤر برايس» البغيض، والذي أضر بقطاع الســيارات 
املصري بأكمله عدلت املجموعة طريقة احلجز وستضطر 
إللغاء احلجز ومنع التعامل مع كل من يستخدم احلجز 
بغرض االجتار واملضاربة، وســيتم إيقاف التعامل مع 

مستهدفي إعادة البيع.
هل استوعب «جتارنا» األعزاء «الدرس الكويتي»؟..

وهل ستتمكن «املجموعة» من االستمرار في التمسك 
مببادئها في سوق تسيطر عليه الفوضى واجلشع و«األوڤر 

برايس»؟.. أمتنى ذلك..
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

عواصم - وكاالت: أعلن القضاء االسكتلندي 
أن شخصا ليبيا يشتبه في قيامه بصنع القنبلة 
التي استخدمت في تفجير طائرة أميركية فوق 
مدينة لوكربي باسكتلندا عام ١٩٨٨، بات محتجزا 
في الواليات املتحدة. ووجهت الواليات املتحدة 
االتهام إلى أبو عجيلة محمد مسعود قبل عامني 
على خلفية قضيــة تفجير لوكربي، وكان قد 
احتجز ســابقا في ليبيا لتورطه املفترض في 

هجوم عام ١٩٨٦ على ملهى ليلي في برلني.
وقالت النيابة العامة االسكتلندية في بيان 
إن «أهالــي ضحايا هجــوم لوكربي علموا أن 
املشتبه به أبو عجيلة محمد مسعود محتجز في 
الواليات املتحدة». وأضافت ان «املدعني العامني 
والشرطة االسكتلندية، بالتنسيق مع حكومة 
اململكة املتحدة وزمالئهم في الواليات املتحدة، 
ســيواصلون التحقيق لتقدمي من شاركوا مع 

املقرحي إلى القضاء».
وأكد متحدث بوزارة العدل األميركية احتجاز 
الرجل املتهم بصنــع قنبلة لوكربي، وقال إن 
أبو عقيلة محمد مسعود سيمثل ألول مرة أمام 

محكمة احتادية في واشنطن.
وعرف مســعود بأنه صانع قنابل لصالح 
نظــام معمــر القذافــي. ووفق الئحــة االتهام 
األميركية، قام بتجميع وبرمجة القنبلة التي 

أسقطت طائرة «بان أميركان».
وأعيد فتح التحقيق في القضية عام ٢٠١٦

عندما علم القضاء األميركي بتوقيف مسعود 

بعد ســقوط نظام القذافي وأنه قــدم اعترافا 
مفترضا الســتخبارات النظام الليبي اجلديد 
عام ٢٠١٢. وحوكم متهم واحد فقط حتى اآلن، 
في قضية تفجير رحلة «بان أميركان» رقم ١٠٣

الرابطة بني لندن ونيويورك في ٢١ ديســمبر 
١٩٨٨ والذي أودى بحياة ٢٧٠ شخصا.

وقضــى ضابط املخابرات الليبي الســابق 
عبدالباســط املقرحــي ٧ ســنوات في ســجن 
اســكتلندي بعد إدانته عــام ٢٠٠١، وتوفي في 
ليبيا عام ٢٠١٢. ولطاملا دفع املقرحي ببراءته.

لكن مســؤولية ليبيا فــي قضية لوكربي 
يشكك بها البعض منذ فترة طويلة.

أبو عجيلة مسعود          (انترنت)

د االحتجاجات في السويداء ودعوة لإلضراب جتدُّ
وكاالت: جتددت االحتجاجات في محافظة 
الســويداء أمــس تنديــدا بتدهــور الوضــع 
االقتصادي، بعد أسبوع على املظاهرات التي 
حتولت إلــى مواجهة مع قوات األمن تخللها 
اقتحــام وإحــراق مقر احملافظــة من قبل من 

وصفتهم اجلهات الرسمية بـ «املخربني».
وقالت مواقع محلية على وسائل التواصل 
االجتماعي إن عشرات احملتجني جتمعوا في 
ســاحة السير التي غيروا اسمها إلى «ساحة 

الكرامة» وسط مدينة السويداء أمس.
ونشر موقع «السويداء A N S» تسجيالت 
مصــورة لالحتجاجــات وقــال إن عــددا من 
أبناء السويداء جتمعوا تلبية لدعوة الوقفة 
االحتجاجية في ساحة الكرامة (السير سابقا)، 
تخللهــا الوقوف «دقيقة صمــت على أرواح 
شــهداء سورية وشــهيد اجلبل مراد املتني» 
الذي قتل أثناء احتجاجات األسبوع املاضي، 

وترافق ذلك مع انتشار أمني كثيف في محيط 
قيادة الشرطة ومبنى األمن اجلنائي.

وأضــاف املوقع ان متظاهري الســويداء 
وبشكل سلمي رفعوا سقف املطالب ودعوا أبناء 
احملافظات األخرى للعصيان املدني واإلضراب 

في جميع القطاعات احلكومية واخلاصة.
ونشــر ت صفحــة «الســويداء ٢٤» على 
فيســبوك تســجيال مصــورا يظهــر جتمــع 
عشــرات احملتجني في ســاحة السير وسط 
مدينة الســويداء، تظاهروا منددين بتدهور 
األوضاع املعيشــية وفشل الدولة في توفير 

اخلدمات.
ونشــرت الصفحــة تســجيال لعــدد من 
أعضــاء مجلــس محافظــة الســويداء نزلوا 
حملاورة احملتجني، ووعدوهم بتنفيذ مطالبهم 
وعلى رأسها احملروقات، مشترطني ان تكون 

االحتجاجات سلمية.


