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Mike DeWine faces
05 Gov.
off against Democrat
Nan Whaley in Ohio’s
gubernatorial election

Gov. Mike DeWine is running
against Democrat Nan Whaley in
Ohio’s gubernatorial race.
DeWine is a former US senator and
representative while Whaley is the
former mayor of Dayton, Ohio.
This is one of 36 gubernatorial
elections taking place in 2022.
Republican incumbent Gov. Mike
DeWine faces off against ..

07 Netanyahu Says He Is

on Brink of ‘Very Big
Victory’ in Israel Election

America’s midterm elections on November 8th look likely to deliver bad news for the Democrats. That
would not be unusual: at the half-way mark between presidential elections, voters routinely give the
incumbent party a beating. In late summer, despite high inflation and low approval ratings for Joe
Biden, Democrats had seemed to be in with a good chance of keeping the Senate—and even, perhaps,
the House. The party has notched up some notable legislative achievements this year; its message to
voters was sharpened after a stunning decision by the Supreme Court to end America’s constitutional
right to abortion. But just a few weeks out from the election, polls and The Economist’s own statistical
forecast put the Republicans in a stronger position. They have been squarely focused on crime and
inflation, problems that are top of mind for many voters. The race for the Senate is now a dead heat.

ERUSALEM (Reuters) - Former Prime
Minister Benjamin Netanyahu was set to
return to power in one of the most rightwing coalitions in Israel’s history, causing
jitters among Palestinians and Arab
neighbours who fear it could ratchet up
tensions across the Middle East.

Zuckerberg bankrolled

08 Soros-backed group that
may have illegally failed
to disclose lobbying

The Chan Zuckerberg Initiative, a group
funded by Meta CEO Mark Zuckerberg
and his wife, Priscilla Chan, delivered
hundreds of thousands of dollars
in grants to a George Soros-backed
nonprofit group...
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عودة نتانياهو قد تدفع
الجميع إىل التشدد رئاسياً يف
لبنان

ال يمكن الفصل بين الواقع الذي تمر به
الساحة المحلية وما يحدث على مستوى
 ال سيما أن الجميع ينتظر،العالم والمنطقة
،ما قد تحمله األيام المقبلة من تطورات
كانت بوادرها مع النتائج التي أفرزتها
 أول من،اإلنتخابات التشريعية اإلسرائيلية
 التي قادت إلى عودة رئيس الوزراء،أمس
 الذي كان قد،السابقبنيامين نتانياهو
هدد بعدم اإللتزام بإتفاقترسيم الحدود
. إلى السلطة من جديد،البحرية

 لن نسمح:قائد الجيش
17 باستغالل الوضع وتح ُّول وطننا
إىل ساحة مفتوحة ألي حوادث
أمنية أو تحركات مشبوهة

اشار قائد الجيش العماد جوزاف عون
الى أن إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية
سوف ينعكس إيجا ًبا على لبنان على
 ويتيح،الصعيدين األمني واالقتصادي
،استثمار جزء أساسي من ثرواته الطبيعية
... وأن الجيش أدى دوره التقني المطلوب
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OHIO SUES DOLLAR GENERAL

COLUMBUS, Ohio (WCMH) —
Ohio’s top lawyer said his office
has filed a lawsuit against Dollar
General, accusing the retailer
of using deceptive pricing
practices.
According to Ohio Attorney
General David Yost’s office, 12
complaints were made to his
office between March 2021
and August 2022 for deceptive
pricing at Dollar General stores
in Cuyahoga, Franklin, Highland,
Lucas, Madison, Richland,
Summit, and Trumbull counties.
The lawsuit, filed in Butler
County, claims the retailer
violated Ohio’s consumer
protection laws. The Ohio
Department of Agriculture
allows stores to have up to a
2% error rate on overcharges,
but according to Yost, 20 Dollar
General stores in Butler County
had an error rate ranging from
16.7% to 88.2%, based on testing
done by the Butler Department
of Weights and Measures. One
of the reports made to Yost’s
office alleged that a Franklin
County store had shampoo listed
as $1 on the shelf, but charged
double that at the register. Yost
alleges that even when the price
discrepancy was pointed out,
the stores refused to adjust the
prices.
Additionally, the Franklin County
Auditor’s Office announced
Tuesday that eight Dollar
General stores in Franklin
County failed inspections over
the last two weeks. According to
Franklin County Auditor Michael
Stinziano, some of the examples
of incorrect prices found

during the inspections were:
Bic Click Shaver that was
supposed to be $6 instead
scanned for $6.50
Comfort Bay Shower Hooks
that should have been $2
instead scanned for $5
Hanes socks that should have
been $10.25 instead scanned
for $11
Realtree Flip Flops that
should have been $10.50
instead scanned for $12.50.
“There seems to be a
weird trend in terms of
what’s happening in other
states and other counties,”
Stinziano said. “It could also
be a mistake. We just want to
make sure consumers know
that we are working very
hard to protect their dollar.”
Tennessee-based Dollar
General has 943 stores
across Ohio. In addition to
monetary payments, the
lawsuit is looking for court
intervention to bring Dollar
General into compliance with
Ohio law.
“This is appalling behavior
and should be answered for
in a court of law,” Yost said
in a press release. “If you see
this happening in a store
near you, let my office know.
We’re here to protect Ohioans
from being ripped off.” Dollar
General paid a $1.75 million
settlement to the state of
Vermont in 2019 following a
similar lawsuit in that state.
NBC4 has reached out to
Dollar General for comment
but has not heard back from
the company.

OHIO LAW ENFORCEMENT SEIZE
ENOUGH FENTANYL TO KILL 190,000
PEOPLE

Undercover Ohio officers seized
enough fentanyl to kill 190,000
people, and two individuals have
been arrested.

Law enforcement recovered 570
grams of fentanyl, 660 grams of
meth and 139 grams of crack
cocaine The Butler County Undercover Regional Narcotics (BURN)
Task Force with the Hamilton Police Department executed two
search warrants Tuesday on apartments at 1147 N.W. Washington
Blvd. Undercover agents arrested Edward Fox, 33, of Hamilton, and
Pierre Wilson, 38, of Hamilton.Fox is charged with three counts
each of trafficking drugs and possession of drugs, all with a majordrug offender specification. All are first-degree felonies. Wilson is
charged with having weapons while under disability, a third-degree
felony.
“We will continue to get these lethal drugs off the streets and put
the drug dealers behind bars,” Butler County Sheriff Richard Jones
said. Fox and Wilson went for a preliminary hearing on Wednesday
at Hamilton Municipal Court. Their arraignment will be held at 8
a.m. on Nov. 9.
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OHIO JURY ORDERS POLICE OFFICER
TO PAY $4.4M TO FAMILY OF BLACK
MAN HE KILLED

An Ohio jury has ordered that
a white police officer must
pay $4.4m in compensatory
damages to the family of a Black
man the officer killed after
approaching him while the man
was sleeping.
Officer Matthew Rhodes
“climbed” into the car of Luke
Stewart, 23, as he was asleep on
a street in Euclid, Ohio, in March
2017, according to reports.
The officers were called to the
scene after someone reported
a “suspicious car”, according to
ABC News 5 Cleveland.
They apparently believed the
man was under the influence
and tried to get him to come out
of the car, but Stewart allegedly
tried to drive away. Rhodes then
got into the car, and the two
engaged in a scuffle. Rhodes
used a Taser on Stewart, hit him
and finally fired four fatal shots.
Stewart was unarmed.
His mother, Mary Stewart, filed
a wrongful death lawsuit against
Rhodes in 2021. This week
following deliberations the jury

awarded compensatory
damages, aimed at restitution
for the family’s losses, though
it neglected to indict the
officer or order punitive
damages, which are paid in
order to punish the plaintiff.
Last week, Rhodes said in
court that neither his dashcam nor his flashlight were
on when he approached
Stewart. Experts testified that
this did not live up to best
practice in law enforcement.
In Ohio, police dash-cam
footage is considered
a public record, which
transparency advocates
have lauded, not least for the
role it plays in holding police
accountable.
The lack of dash-cam footage
in the trial “deprived the
public of a key piece of
evidence”, Stewart’s mother’s
attorney, Sarah Gelsomino,
said.
In January, Rhodes was
promoted to sergeant.

OHIO ‘BOOGALOO BOI’ ARRESTED AND ACCUSED
OF THREATENING TO ‘BLOW UP THE IRS’ AND KILL
FEDERAL AGENTS, FBI SAYS
The FBI says Aron McKillips,
29, had an extensive digital
footprint of messages expressing
a desire to kill federal agents and
burn government buildings. An
Ohio man who’s an extremist
“Boogaloo Boi” has been arrested
and accused of threatening to
kill federal agents and boasting
online about his weapons stash,
including a grenade launcher, the FBI said.
Aron McKillips, 29, of Sandusky, was arrested without incident
Tuesday by members of the Cleveland Division of the FBI, a
spokesperson for the FBI Cleveland office said.
McKillips was a “well-known” member of the “Boogaloo Boys” or
“Boogaloo Bois,” an anti-government extremist group that advocates
for a violent uprising targeting liberal political opponents and law
enforcement official, according to the criminal complaint.
The complaint says that since at least early 2021, McKillips had
been posting messages insinuating or explicitly threatening to
harm the government or federal agents.
In a message sent in a private chat on Sept. 1, 2021, he is alleged to
have written, “Ain’t got a federal badge off a corpse yet, so my time
here ain’t near done yet lol,” according to the complaint.
Authorities said that when he wasn’t doing that, he was often talking
about guns: trading weapons and firearm accessories, boasting
about turning semi-automatic firearms into fully automatic machine
guns and claiming he was in Michigan “literally handing out
machine guns” to other Boogaloo members.
McKillips was arrested on criminal charges of unlawful possession
of a machine gun and interstate communication of threats, the FBI
said.
He made his initial appearance before Magistrate Judge Darrell A.
Clay on Tuesday and waived his preliminary hearing. A detention
hearing has been set for next Wednesday, and he was ordered to
be temporarily detained, the FBI Cleveland office said.
Neil S. McElroy, an attorney for McKillips, said when asked for
comment: “Other than the information contained in the complaint,
the government has provided no discovery such that I could
provide an informed statement regarding the charges at this point.”
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ELECTION

possession of a machine gun
and interstate communication
of threats, the FBI said.
He made his initial appearance
before Magistrate Judge Darrell
A. Clay on Tuesday and waived
his preliminary hearing. A
detention hearing has been set
The FBI says Aron McKillips,
for next Wednesday, and he
29, had an extensive digital
was ordered to be temporarily
footprint of messages expressing detained, the FBI Cleveland
a desire to kill federal agents
office said.
and burn government buildings. Neil S. McElroy, an attorney
An Ohio man who’s an
for McKillips, said when asked
extremist “Boogaloo Boi” has
for comment: “Other than the
been arrested and accused of
information contained in the
threatening to kill federal agents complaint, the government
and boasting online about his
has provided no discovery
weapons stash, including a
such that I could provide an
grenade launcher, the FBI said.
informed statement regarding
Aron McKillips, 29, of Sandusky, the charges at this point.”
was arrested without incident
Tuesday by members of the
A grenade launcher,
Cleveland Division of the FBI,
hundreds of rounds of
a spokesperson for the FBI
ammunition and body
Cleveland office said.
armor
McKillips was a “well-known”
The complaint says McKillips was
member of the “Boogaloo Boys” found with a cache of weapons
or “Boogaloo Bois,” an antiand ammunition on Dec. 31, 2020,
government extremist group
when police stopped him for a traffic
that advocates for a violent
violation in Sandusky.
uprising targeting liberal
Police found “two marijuana roaches
political opponents and law
in the center console,” as well as
enforcement official, according
“several hundred rounds” of 5.56
to the criminal complaint.
mm and 9 mm ammunition, body
The complaint says that since
armor, an AR-15 rifle upper receiver,
at least early 2021, McKillips
parachute flares, medical kits, firearm
had been posting messages
components and military-style
insinuating or explicitly
equipment, the complaint said. He
threatening to harm the
was issued a citation and released,
government or federal agents.
accordig to the complaint.
In a message sent in a private
The complaint alleged that he shared
chat on Sept. 1, 2021, he is
photos online and spoke in person
alleged to have written, “Ain’t
about his different weapons.
got a federal badge off a corpse A profile on the Signal messaging
yet, so my time here ain’t near
service with the name of “Prison
done yet lol,” according to the
(NW-OH) NSOL” listed a phone
complaint.
number that matched a number in
Authorities said that when
records for McKillips at his home
he wasn’t doing that, he was
address. The profile posted a photo
often talking about guns:
of an AR-15-style rifle fitted with a
trading weapons and firearm
grenade launcher on Jan. 14, 2021, the
accessories, boasting about
complaint said.
turning semi-automatic firearms On another occasion he boasted
into fully automatic machine
in person about his high-powered
guns and claiming he was in
weapons, according to the complaint.
Michigan “literally handing out
In May 2021, McKillips participated
machine guns” to other Boogaloo in a protest at the Richland County
members.
Jail in Mansfield, Ohio, over an inmate
McKillips was arrested on
who had been killed by a corrections
criminal charges of unlawful
officer, the complaint said.

CLEVELAND ANNOUNCES CHANGES TO
SEASONAL LEAF PROGRAM: RESIDENTS
NOW REQUIRED TO BAG LEAVES
Cleveland residents are being
required to bag their leaves
instead of raking them to the
tree lawn.
CLEVELAND — Cleveland Mayor
Justin Bibb’s administration has
announced changes coming
to the seasonal leaf pick-up
program in Cleveland’s 17 wards.
After receiving backlash
for canceling leaf pickups
throughout the city, the City of
Cleveland has announced that
residents will still have their
leaves collected, but they must
bag them instead of raking them

to the tree lawn. “The City’s
program was never applied
equitably citywide. In some
cases, one side of the street
was part of the program, and
the other side was not,” said
Chief Operating Officer Bonnie
Teeuwen. “Now, our message to
all residents is the same: if you
want your leaves picked up, bag
them and set the bags out on
your designated waste collection
day.”
Residents are allowed to set out
an unlimited number of bagged
leaves, which will be collected

Republican author and venture
capitalist J.D. Vance is facing off
against Democratic Rep. Tim
Ryan for an open US Senate seat
in Ohio. Sen. Rob Portman, who
currently represents the state in
the Senate, announced in early
2021 that he would not seek
reelection. Despite Ryan’s large
financial lead, experts say Vance
has a better chance of winning
in November. Republican
J.D. Vance faces off against
Democratic Rep. Tim Ryan in
Ohio to represent the state in
the US Senate. Republican Sen.
Rob Portman, who currently
holds the seat and has been a
part of the Senate since 2011,
announced in January 2021 that
he would not be running for a
third term, leaving the seat up
for grabs in 2022.

years before switching to the 13th
Congressional District in 2013 following
redistricting.
Ryan handily defeated the two other
Democratic candidates in Ohio’s
primary election, bringing in 69.6%
of the overall vote. In 2020, prior to
running for the Senate, Ryan ran for the
Democratic presidential nomination.
His presidential campaign failed
to gain traction, ultimately leading
him to withdraw from the race and
run for re-election in the US House.

Ohio’s US Senate race
candidates

The money race

Vance is a venture capitalist, veteran,
and author who rose to prominence
following the publication of his
book, “Hillbilly Elegy,” which
delves into Vance’s childhood and
upbringing in Ohio. Vance won
the Republican nomination in a
crowded seven-candidate GOP
primary race, winning 32.2% of the
overall vote. Vance, who received
an endorsement from President
Donald Trump in the run-up to
the primary election, previously
compared Trump to “America’s
Hitler” in private messages with
his former roommate. At a rally in
September, the former president
made fun of Vance and accused him
of showering him with flattery in
exchange for the president’s support.
“J.D. is kissing my ass he wants my
support so much,” Trump said in
Youngstown, Ohio. Ryan, Vance’s
general election challenger, has
represented Ohio districts in the
US House of Representatives since
2003. He represented the state’s
17th Congressional District for 10

on their designated waste day.
According to a media release,
Cleveland City Council members
were recently informed that
Mayor Bibb’s administration
made this decision.
“This was a decision that was
made by the administration,”
said Council President Blaine
A. Griffin. “They have said it
is because of capacity. Many
people were looking forward to
this service. Council has already
received calls from angry
constituents.”
Despite City Council allocating

Ohio’svoting history

The state voted for President Donald
Trump over Joe Biden by about
8 percentage points in the 2020
presidential election. Ohio’s been
a swing state for decades, having
voted Republicans and Democrats for
president four times each over the last
eight presidential election cycles.
According to OpenSecrets, Ryan has
raised $47.3 million, spent $44.5 million,
and has $2.8 million of cash on hand
as of October 19. Vance has raised
$12 million, spent $9 million, and has
$2.9 million of cash left on hand as of
October 19.
As of late October, several dozen super
PACs, national party committees,
politically active nonprofits, and
other non-candidate groups had
combined to spend about $90 million
to advocate for or against candidates
in this race, including during the race’s
primary phase. The vast majority of
this spending has benefitted Vance,
with the Senate Leadership Fund, a
Republican-backing super PAC, alone
accounting for nearly one-third of the
spending.

What experts say

The race between Vance and Ryan
is rated as “tilt Republican” by Inside
Elections, “lean Republican” by The
Cook Political Report, and “leans
Republican” by Sabato’s Crystal Ball
at the University of Virginia Center for
Politics.

money for the program,
ultimately the decision is up to
the administration to provide or
implement the services.
“We allocated money, and
residents voted for an increase
in income taxes, specifically to
ensure that services such as
leaf pickup continue and were
actually expanded throughout
the city,” said Councilman
Kevin Bishop, chair of Council’s
Municipal Services and
Properties Committee. “I plan to
hold a hearing on this issue and
understand why Mayor Bibb is
reducing resident services.”
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GOV. MIKE DEWINE FACES OFF AGAINST DEMOCRAT NAN
WHALEY IN OHIO’S GUBERNATORIAL ELECTION
Gov. Mike DeWine is running against Democrat Nan Whaley in Ohio’s gubernatorial race.
DeWine is a former US senator and representative while Whaley is the former mayor of Dayton, Ohio.
This is one of 36 gubernatorial elections taking place in 2022. Republican incumbent Gov. Mike DeWine faces off against Democrat Nan Whaley
in Ohio’s gubernatorial election.
Ohio’s gubernatorial candidates
DeWine became governor of Ohio in 2019 after defeating his Democratic opponent by just under 4 percentage points in the 2018 gubernatorial election. Prior to his
time as governor, DeWine served as Ohio’s attorney general and represented the state in the US House of Representatives and Senate.
As governor, DeWine oversaw the state’s response to the COVID-19 pandemic — he imposed orders shutting down events in the state before it reported a single case
and was also the first governor in the country to shut down schools statewide.
Whaley, DeWine’s Democratic challenger, is the former mayor of Dayton, Ohio, as well as the former executive director of the Montgomery County Democratic Party.
In the state’s Democratic primary election, Whaley handily defeated John Cranley by 30 percentage points.
The biggest issue Whaley’s campaigning on, according to her interview with the Ohio Capital Journal, is access to abortion. She told the outlet that she not only wants
to codify Roe v. Wade in order to protect abortion rights, but also wants the right amended into the state constitution as well.
Ohio’s voting history
Former President Donald Trump defeated Joe Biden by an 8 percentage-point-margin in Ohio during 2020. Ohio, which has a reputation of being swing state, voted
for the Republican candidate in 2016 and 2020 but voted for the Democratic candidate in the two previous before that.
The money race
According to the latest finance reports filed with the Ohio Secretary of State in early October, DeWine has a bank balance of $12.5 million. His opponent, Whaley, has
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$3.9 million of cash on hand.
What experts say
The race between DeWine and Whaley is rated as “solid Republican” by Inside Elections, “solid Republican” by The
Cook Political Report, and “safe Republican” by Sabato’s Crystal Ball at the University of Virginia Center for Politics.

ABORTIONS DROPPED 65% IN OHIO
FOLLOWING OVERTURN OF ROE V. WADE
Abortions in Ohio dropped by 65% in the months after the U.S. Supreme Court overturned Roe v.
Wade and the state imposed a six-week abortion ban, according to a new report. The numbers
show how access to abortion declined dramatically because of Ohio’s ban on doctors performing
abortions after cardiac activity − a 2019 law that Republican leaders implemented hours after the U.S.
Supreme Court’s ruling in June. About 2,470 fewer people obtained abortions in Ohio following those
restrictions, according to #WeCount, a national reporting effort sponsored by the Society of Family
Planning. The number of abortions performed in Ohio dropped from 1,950 in April − before the U.S.
Supreme Court ruling on June 24 − to 680 in August, the report found.
Start the day smarter. Get all the news you need in your inbox each morning.
Nationwide, 10,670 fewer people had abortions in July and August compared to April. That amounted
to a 6% decrease in abortions between April and August, the report estimated. ‘They’re not gonna
quit’: How Ohio anti-abortion activists shaped post-Roe America
But the national picture was divided into states with restrictions on abortions and states without. By
August, abortion was completely unavailable in 10 states, including Kentucky.
Nearly 22,000 fewer abortions were performed in states, such as Ohio, with limits on the procedure

over the summer. Those numbers were partially offset by an increase of more than 11,000 abortions in other states. Ohio saw one of biggest declines
in abortions in U.S.
Ohio had one of the largest declines among states that retained any abortion access.
“One of the things that stands out the most is how big this number is,” said Alison Norris, an Ohio State University associate professor and co-chair on
the WeCount project. “Those numbers represent some person and some family who is having their whole situation disrupted.” The numbers confirm
what Ohio abortion clinics already knew anecdotally. Dr. Sharon Liner, medical director for Planned Parenthood of Southwest Ohio, estimated that
60% of clients were turned away after their initial ultrasounds, according to a court affidavit.
“Our patients have been devastated when we have informed them that Senate Bill 23 has taken effect and we cannot provide them with the care
they need,” Liner wrote. “Patients who thought they were early enough in pregnancy to get care in-state have sobbed uncontrollably when we have
detected embryonic cardiac activity.”
‘This is a tiny amount of time’: Will Ohio ban abortion at conception this year?
Many Ohioans traveled to surrounding states to obtain abortions there. Illinois saw a 28% increase in abortions between April and August; Indiana
had a 15% increase; Michigan saw an 8% increase and Pennsylvania had a 6% increase, according to the report’s estimates.
In one prominent case, a 10-year-old Ohio rape victim traveled to Indiana to obtain an abortion there. But other minors were also forced to travel out
of state to obtain the procedure, according to court affidavits.
The U.S. Supreme Court’s decision gave state lawmakers and courts the power to restrict or ease access to abortions. That created a patchwork of
frequently changing rules for pregnant Ohioans to navigate.
Ohio abortion law on hold for now
In mid-September, Ohio’s six-week abortion ban was placed on hold by a Hamilton County Common Pleas judge. That decision restored abortion
access in Ohio up to 20 weeks gestation or 21 weeks and six days after the last period.
Ohio Attorney General Dave Yost, a Republican, is appealing that decision but the legal battle could take months. Both sides expect to end up
before the Ohio Supreme Court in 2023. The report includes figures from the University of California, San Francisco’s abortion facility database and
numbers from abortion providers, which were compensated for entering data. Norris said the project’s goal was to provide real-time data for those
making decisions about abortion access.
Jessie Balmert is a reporter for the USA TODAY Network Ohio Bureau, which serves the Akron Beacon Journal, Cincinnati Enquirer, Columbus
Dispatch and 18 other affiliated news organizations across Ohio.
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U.S. BEAUTY
PAGEANT
CAN EXCLUDE
TRANSGENDER
CONTESTANTS,
COURT RULES
By Daniel Wiessner
(Reuters) - Beauty pageant
operator Miss United States of
America LLC cannot be forced
to allow transgender women
to compete because doing so
would interfere with its ability
to express “the ideal vision
of American womanhood,” a
U.S. appeals court ruled on
Wednesday. The San Franciscobased 9th U.S. Circuit Court
of Appeals in a 2-1 decision
rejected a lawsuit by Anita
Green, a transgender activist,
claiming that Miss United States
of America’s policy of only
allowing “natural born” women
to compete violates an Oregon
anti-discrimination law.
Green, who is from Oregon,
sued the company in federal
court in Portland last year after
her application to participate in
the pageant was rejected. Miss
United States of America does
business as United States of
America Pageants.
The 9th Circuit said applying
the Oregon law, which prohibits
discrimination based on
gender identity in public
accommodations, to Miss United
States of America would violate
the pageant’s free speech rights
under the U.S. Constitution.
The court agreed with the
company that it expresses

PROFILE NEWS

its views on womanhood by
determining who can compete.
”It is commonly understood
that beauty pageants are
generally designed to express
the ‘ideal vision of American
womanhood,’” wrote Circuit
Judge Lawrence VanDyke, an
appointee of former Republican
President Donald Trump.
VanDyke was joined by Circuit
Judge Carlos Bea, an appointee
of former Republican President
George W. Bush.
The ruling affirmed a 2021
decision by a federal judge
dismissing Green’s lawsuit.
Miss United States of America
and a lawyer for Green did
not immediately respond to
requests for comment.
In a dissenting opinion, 9th
Circuit Judge Susan Graber
said the court should have first
decided whether the Oregon
law applies to the company
at all before weighing the
constitutional issues. Graber
was appointed to the 9th Circuit
by former President Bill Clinton,
a Democrat.
(This story has been corrected
to fix name of pageant. A
previous version of this article
incorrectly identified Miss
United States of America as Miss
USA. Miss USA is a separate
pageant operated by a different
company.)

BEDROCK, USA: HOW SECURE ARE AMERICA’S
MIDTERM ELECTIONS?

On the latest episode of the
podcast about extremism in
local government we speak to
Jessica Huseman of VoteBeat
about election security.
In early October the FBI had
a message for the public: We
encourage you to report threats
against voting clerks, poll
workers and volunteers in the
upcoming midterm elections.
It’s one of multiple statements
the Federal Bureau of
Investigation has issued this
year about the risks to people
involved in the voting process
following former President
Donald Trump’s baseless
denial of the results of the
2020 presidential election.

Bedrock, USA — a podcast from
Bloomberg CityLab and iHeart
Media — has explored how
such misinformation has led to
extremism at the local level .
Several states are seeing people
sign on as poll watchers, a role
that is increasingly being used
to disrupt, rather than observe,
the voting process, especially
in places like Arizona and
North Carolina. Recently, in
Maricopa County, Arizona, two
masked poll watchers armed
with handguns and wearing
Kevlar vests stood watch over a
ballot drop box. Michael Flynn,
Donald Trump’s first national
security adviser, is helping
to fund and recruit military
veterans and police officers to
work as poll watchers for the
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midterm elections.
To learn more, Bedrock, USA,
spoke with Jessica Huseman, the
editorial director of VoteBeat,
a nonprofit newsroom. The
organization covers the mechanics
of elections and voting rights in
Texas, Arizona, Michigan and
Pennsylvania. This interview
has been condensed and edited
for clarity. First let’s take a step
back. Tell us about what election
security looked like in 2020.
I know that people have a variety
of reactions to this statement, but
2020 truly was the best election
in terms of an administration
security perspective that has ever
happened in the United States.
That’s surprising. Back then
everything felt so chaotic because
of the pandemic.
Yes! But this year there will be
much more in person voting.
There will be more people going
to the polls for a variety of reasons,
not just to vote, but also to be poll
watchers. So the problems we
might see this year are going to be
very different from the problems
in 2020.
In 2020, we had vote-by-mail and
we had this incredible amount of
election denialism, but ultimately
these people were limited in
certain respects to go out and
do anything. They don’t have
that limitation this year. And
in many ways, the opposition
to the electoral process is a lot
more organized than it was in
2020, and certainly has quite
a bit more money behind it. In
previous years, I have not been as
worried. There are always isolated
incidents of raucous polling
environments. But this year, I’m
concerned that we might see more
of it.
What exactly is election
security? It’s a relatively new
term.
The voting process involves a lot
of technology, and a lot of people.
And so there are two aspects
to election security: You’ve got
cyber security, but you also
have physical security. In a lot
of respects these are equally as
important as the other. So voting
machines obviously need to be
secure. They also have to comply
with federal guidelines around
accessibility, and operability.
But also they have to make sure
that they are storing the ballots
themselves in a secure location
and making sure that the people
who have access to the machine
have limited access. There’s a lot of
things that go into thinking about
election security, but in my mind, I
think it’s a balance of both.
What’s that balance going to be
like this year?
What is new this year is what
people would think of as personal
security. The environment around
voting has become so heated that
election administrators across
the country are receiving death
threats. Several people have been
arrested for threatening election
officials across the country.
They’re also becoming aggressive
and sort of physically intimidating
poll workers at the polling
location, either while voting is
happening — which is less common
— or the more common thing is that
when ballots are being counted,
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it is legal for poll watchers to be
there.
Different states have different
requirements for how they have to
register or announce themselves
as poll watchers, but every state
allows poll watchers and they
can also be present while the
ballots are tabulated. And that’s
what we’re seeing now is that
people are very much attempting
to disrupt that process by either
yelling things that are fueled by
misinformation at the people
doing the counting, or trying to
physically insert themselves into
the counting process or stop it all
together.
We’ve heard a lot this year
about poll workers and election
administrators going through deescalation training to deal with
these scenarios. And that makes
me really sad. I think it’s upsetting
that voting has fallen into this
partisan hell hole, like everything
else has.
What’s the general mood
among election workers today?
I’ve been covering this for a long
time and I know a lot of state and
local election administrators really
well. It is an incredibly frightening
and frustrating time for election
officials who really believe in the
work that they’re doing and don’t
understand the misinformation
that’s being directed at them.
And they’re not communications
experts, right? They’re not
media experts. They’re not
cybersecurity experts. They
don’t have a fantastically detailed
understanding of the right wing
social media networks that come
for them sometimes. And, and
we’re asking them to deal with this
largely alone.
So, despite all of these
challenges, what will the
midterms be like at the polls?
I would say 99.5% of voters are
going to go to the polls and they’re
going to vote and it’s going to be a
totally unmemorable experience.
But I think that that is less true
for election administrators. They
are operating now in a new
normal, right? They are used to
this treatment by now, and have
created procedures for how to
deal with it.
I don’t think that it’s going to be as
bad as we predict. I keep saying
this, and you know what, maybe
I’ll be wrong and I hope that I’m
not, but I’ll leave that possibility
open. There were efforts to recruit
poll watchers and do crazy things
at the polls in 2016, 2018,and
2020. That did not pan out. I don’t
think that these efforts are going
to materialize in an organized,
systematic way across the country.
I think that there will be a few
hotspots. I think that those
hotspots will be dealt with pretty
swiftly, given the responses and
the training that is now in place.
But I do think that they’ll happen,
and I think that the question is will
it be in five places or 50. There are
10,000 election jurisdictions in the
country. And so that’s still a pretty
small margin either way, but just
as unacceptable.
Still, I think most counties will be
just fine.
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NETANYAHU SAYS HE IS ON BRINK OF ‘VERY BIG VICTORY’ IN
ISRAEL ELECTION
By Maayan Lubell
JERUSALEM (Reuters) - Former
Prime Minister Benjamin
Netanyahu was set to return to
power in one of the most rightwing coalitions in Israel’s history,
causing jitters among Palestinians
and Arab neighbours who fear it
could ratchet up tensions across
the Middle East. With roughly 85%
of votes counted, Netanyahu’s
conservative Likud and its likely
religious and far-right allies were
on pace to control a majority
in parliament after Israel’s fifth
election in less than four years.
“We are on the brink of a very big
victory,” a smiling Netanyahu told
cheering supporters at his Likud
party election headquarters,
his voice hoarse from weeks of
campaigning.
Netanyahu’s prospective alliance
with ultranationalist firebrand
Itamar Ben-Gvir has alarmed
Palestinians and members of
Israel’s minority Arabs. Asked
whether Washington shared such
concerns, a White House National
Security Council spokesperson
declined to comment. ”We look
forward to continuing to work
with the Israeli government on our
shared interests and values,” the
spokesperson added.

As prime minister, Netanyahu
government will likely press
forward with settlement activity on
occupied land where Palestinians,
with international support, seek
statehood. But his hard line on Iran
means Israel’s recently struck Gulf
Arab alliances should hold firm.
“No doubt the result of such a
coalition will increase the hostile
attitude towards the Palestinian
people and make occupation
measures more extreme,” Bassam
Salhe, a member of the Executive
Committee of the Palestine
Liberation Organization, told
Reuters.
In fresh violence, a Palestinian
motorist wounded an Israeli
soldier in a West Bank ramming
attack before being shot dead.
Netanyahu vowed to form a
“stable, national government”
that would act responsibly, avoid
“unnecessary adventures” and
“expand the circle of peace”.
Though the landscape could shift
as the remaining ballot count
trickles in, Israeli media predicted
Netanyahu, who is on trial over
corruption charges he denies,
would lead a bloc of four parties
taking 65 of the Knesset’s 120
seats.

After a campaign dominated by
worries over security and the
cost of living, support for centrist
Prime Minister Yair Lapid’s ruling
coalition collapsed. Lapid stopped
short of conceding victory
pending the final tally. But he also
cancelled his attendance at next
week’s U.N. climate conference.
Less than 18 months out of office,
Netanyahu also said he would wait
for official results.
The record 12-year consecutive
reign of Israel’s longest serving
prime minister ended in June
2021, when Lapid joined
estranged Netanyahu ally Naftali
Bennett to stitch together an
unlikely coalition of liberals,
rightists and Arab parties.
But the fragile alliance unravelled
a year into its rule.
Netanyahu’s legal battles have
fed the stalemate blocking Israel’s
political system since 2019 and
deepened the split between his
supporters and opponents. But
he said Israelis were thirsty for
change.

“The people want a different way.
They want security,” Netanyahu
said. “They want power, not
weakness ... they want diplomatic
wisdom, but with firmness.”
It remains unclear what position
Ben-Gvir and fellow far-right leader
Bezalel Smotrich may have in a
Netanyahu-led government. But the
strength of their Religious Zionism
party was one of the outstanding
features of the campaign as they
brought it surging in from the
political margins.
Ben-Gvir, who advocates expelling
anyone deemed disloyal to
Israel, is a former member of
Kach, a group on Israeli and U.S.
terrorist watchlists, and was once
convicted for racist incitement. He
has moderated some of his more
extreme positions.
His rise alongside Netanyahu has
deepened Palestinian scepticism
over prospects for a political
solution after a campaign that
unfolded during increasing
violence in the occupied West
Bank, with near-daily raids and
clashes.

BIDEN WARNS DEMOCRACY IS ‘UNDER ATTACK’ AS MIDTERMS
ENTER FINAL STRETCH
President Joe Biden, with less than
a week to go until the midterms,
delivered a speech Wednesday
night condemning political
violence and urging voters to
protect democracy.
“We must with an overwhelming
voice stand against political
violence and voter intimidation,
period,” he said. “Stand up and
speak against it. We don’t settle
our differences in America
with a riot, a mob, or a bullet
or a hammer. We settle them
peacefully at the ballot box.”
Speaking from Union Station in
Washington, a short distance from
the U.S. Capitol, Biden began by
addressing the attack against
House Speaker Nancy Pelosi’s
husband last week, detailing
how an intruder broke into their
California home and assaulted
Paul Pelosi with a hammer.
“The assailant entered the home
asking, ‘Where’s Nancy? Where’s
Nancy?’ Those are the very same
words used by the mob when
they stormed the United States
Capitol on Jan. 6, when they broke
windows, kicked in the doors,”
Biden said.
Biden then went on to denounce
the Jan. 6 attackers as a mob
“whipped into a frenzy” by former
President Donald Trump’s lies
about the 2020 election. Those
falsehoods, Biden said, are still
pervasive this election cycle with
some Republican candidates
espousing Trump’s lies about the

2020 race and are preemptively
sowing doubt about the outcome
in the races they’re running in this
fall.
“American democracy is under
attack because the defeated
former president of the United
States refuses to accept the results
of the 2020 election,” Biden said.
“He refuses to accept the will of
the people, he refuses to accept
the fact that he lost.”
MORE: 60 Percent Of Americans
Will Have An Election Denier On
The Ballot This Fall
Biden also addressed vote tallies,
trying to temper Election Day
expectations by reminding the
public that it may take a few days
before full results are announced.
More than 28 million people
have voted early in the 2022
general election, according to
data analyzed by the University of
Florida’s U.S. Elections Project.
“It takes time to count all legitimate
ballots in a legal and orderly
manner,” he said.
The speech came just six days out from
the Nov. 8 elections, where Democrats
are defending their slim majorities in
Congress.

hitting the campaign trial these final
days to shore up voter enthusiasm in
contentious races across the country.
Biden’s hoped to cast the 2022 cycle
not as a referendum on his presidency
but as a choice between Democrats
and “MAGA Republicans” who he
describes as extremists that threaten
rights to abortion, privacy and samesex marriage.

Forecasts from FiveThirtyEight point to
a potential Republican takeover of the
House, while the Senate is in flux.

“I appeal to all Americans, regardless of
party, to meet this moment of national
and generational importance,” Biden
said. “We must vote, knowing what’s
at stake and not just the policy of the
moment.”

Biden, Vice President Kamala Harris,
former President Barack Obama and
other political heavyweights have been

But polling has shown kitchen-table
issues are top of mind for a majority
of voters. The latest survey from

ABC News and Ipsos found 26% of
Americans identify the economy as
their single most important issue
determining their vote while 23% cite
inflation.
“People are worried about disorder.
And whenever there’s disorder -- in
this case in crime and economic news
-- they tend to vote for the opposition,”
Hank Sheinkopf, a longtime Democratic
strategist, told ABC News.
Sheinkopf said it’s “hard to imagine”
Biden’s message on democracy will
move the needle before next week’s
elections.
“[Biden] has to show that he is a unifier
at a time of great division, but is it
really going to move voters?” Sheinkopf
questioned.
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ZUCKERBERG BANKROLLED SOROS-BACKED GROUP THAT MAY
HAVE ILLEGALLY FAILED TO DISCLOSE LOBBYING

The Chan Zuckerberg Initiative, a
group funded by Meta CEO Mark
Zuckerberg and his wife, Priscilla
Chan, delivered hundreds of
thousands of dollars in grants to
a George Soros-backed nonprofit
group that may have illegally failed
to disclose its lobbying activities.
Alianza Americas, a 501(c)(3)
pro-immigration nonprofit group,
received $440,000 combined in
2019 and 2020 from CZI — including,
in one case, money related to an
issue Alianza appears to have
lobbied Congress about during
that same time period, according
to CZI’s grant database and tax
records reviewed by the Washington
Examiner.
The revelation comes after the
National Legal and Policy Center,
a conservative watchdog group,
alleged in an Oct. 26 complaint
to the IRS that the agency should
investigate whether Alianza violated
federal law when it claimed in its
2019 and 2020 tax returns that
it didn’t lobby — despite Alianza
disclosing “extensive lobbying
activities” in these same documents.
Alianza came into the public eye
when it filed a lawsuit in September
against Republican Florida Gov.
Ron DeSantis over him flying
illegal immigrants to Martha’s
Vineyard, Massachusetts. Between

2016 and 2020, the charity raked in
about $1.4 million from Soros’s Open
Society Foundations network, records
show. Alianza has repeatedly called
to “defund” U.S. Customs and Border
Protection and U.S. Immigration and
Customs Enforcement.
CZI is a limited liability corporation
funded with 99% of Zuckerberg and
Chan’s wealth from their Facebook
stock shares. The LLC gives to leftleaning causes through a 501(c)
(4) lobbying arm, a donor-advised
fund through the Silicon Valley
Community Foundation, which is a
liberal charity with billions in assets,
and also a 501(c)(3) charity.
Since its founding in 2015, CZI has
awarded $2.9 billion in grants,
according to its website. The grants
to Alianza were given through the
501(c)(3) CZI Foundation.
CZI gave $400,000 to Alianza for
advocacy related to Temporary
Protected Status, records show.
TPS is a U.S. policy that lets
immigrants stay in the United
States if their native country is
dealing with armed conflict or other
extraordinary conditions.
TPS also happens to be what
Alianza disclosed on its tax returns
in 2019 and 2020 that it seemingly
lobbied on.

Alianza made over 200 “visits
to Congress” between June 2017
and September 2019 and also
held “two congressional briefings”
in Washington, D.C., on TPS and
other immigration-related issues,
according to its tax records.
Upon the Trump administration
blocking TPS, Alianza “activated a
nationwide community organizing
strategy” and partnered with
groups to “engage” holders of
“temporary protected status,” tax
records show.
“Zuckerberg’s combined $400,000
donation to Alianza Americas
for TPS support and advocacy in
2019 and 2020 is further evidence
that the group was lobbying on
immigration reform and should
have been reported on their
IRS Form 990,” Paul Kamenar,
counsel to the National Legal and
Policy Center, told the Washington
Examiner.

and Prevention awarded Alianza a
$7.5 million grant in February 2021
“to reduce the spread of COVID-19
and mitigate impacts among Latinx
and Latin American immigrants.” In
July 2021, the Health Resources and
Services Administration awarded
Alianza $1 million to “increase
COVID-19 vaccine status” in certain
communities.
These HHS grants were at the
center of letters that Trump’s former
HHS Chief of Staff Brian Harrison, as
well as Reps. Chip Roy (R-TX) and
Beth Van Duyne (R-TX), penned
to the agency’s inspector general
calling for an investigation. The
lawmakers demanded the inspector
general “audit” the awards to see
whether any federal grant money
has been used for lobbying, which
would violate federal law.

“I have continued to monitor actions
taken by the Department and am
deeply concerned that taxpayer
The other $40,000 that Alianza
dollars, in the guise of federal
received from CZI was for
grants from the Centers for Disease
“COVID-19 rapid response” in 2020, Control and Prevention (CDC) and
records show. It is unclear how this the Health Resources and Services
grant directly relates to separate
Administration (HRSA), are being
grants Alianza received from the
used to fund lobbying activities and
U.S. Department of Health and
contacts in the United States and
Human Services in 2021 for vaccine foreign jurisdictions and to promote
outreach.
illegal immigration into the United
States,” wrote Harrison in his letter,
The Centers for Disease Control
which was first obtained by the
Washington Examiner.

PAUL PELOSI RELEASED FROM SAN FRANCISCO HOSPITAL AFTER
ATTACK BY HAMMER-WIELDING ASSAILANT

Paul Pelosi, the husband of House
Speaker Nancy Pelosi, was released
from the hospital Thursday nearly a
week after being violently assaulted
by a hammer-wielding attacker.
Pelosi was released from Zuckerberg

San Francisco General Hospital after
undergoing surgery for a skull fracture
he suffered from blunt force trauma to
his head and body by alleged attacker
David DePape. Authorities said DePape
broke into the Pelosi’s San Francisco

home and assaulted Pelosi. In a statement
released Thursday, the Pelosis thanked
the emergency responders and hospital
medical staff for the “excellent and
compassionate life-saving treatment.”

42, allegedly told police that after
assaulting Pelosi, he was looking to hold
the Speaker hostage and break “her
kneecaps” if she did not respond to his
questions truthfully.

Paul Pelosi, 82, specifically thanked the
911 operator, who has been credited with
saving Pelosi’s life due to her actions that
resulted in rapid response by authorities.
The statement also noted that Pelosi will
remain under doctors care as he endures
a “long recovery process.”

The suspect pleaded not guilty Tuesday
in his first court appearance since
the Pelosi’s attack, but will remain
custody in San Francisco County Jail. A
detention hearing for DePape is set for
Friday.

A motive for the attack is still under
DePape was arrested early Friday
investigation.
morning after allegedly breaking into
the family’s home, attacking Pelosi and
calling out for the House Speaker, who
was in Washington, D.C., at the time of
the attack. He was charged with several
crimes, including attempted murder and
assault with a deadly weapon. DePape,
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ELON MUSK, UNDER FINANCIAL
PRESSURE, PUSHES TO MAKE
MONEY FROM TWITTER

the world’s richest man, is under to
deliver immediate results — and returns
— on the technology industry’s largestever leveraged buyout. To finance his
Twitter deal, he loaded the company
with $13 billion in debt, putting it on
the hook to pay more than $1 billion
annually in interest alone. But last year
Twitter had less than $1 billion in cash
flow, meaning it generated less money
than what it now owes its lenders
annually. So, to make ends meet, Mr.
Musk must boost Twitter’s revenue or
cut costs — or do both.

Twitter’s headquarters in San
Francisco. Last year, the company had
less money in cash flow than what it
now owes its lenders annually.
Twitter’s headquarters in San
Francisco. Last year, the company had
less money in cash flow than what it
now owes its lenders annually.
© Constanza Hevia/Agence FrancePresse — Getty Images
Elon Musk, the new owner of Twitter,
is throwing everything against the
wall to make more money at the social
media company.
Since closing his $44 billion
acquisition of Twitter last week, Mr.
Musk and his advisers have discussed
adding paid direct messages —
which would let users send private
messages to high-profile users — to the
service, according to two people with
knowledge of the matter and internal
documents viewed by The New York
Times. They have also talked about
adding “paywalled” videos, which
would mean that certain videos could
not be viewed unless users paid a
fee, these people said. And they have
discussed reviving Vine, a onetime
short-form video platform, which
could attract a younger audience
coveted by advertisers. This week,
Mr. Musk moved to make money from
Twitter’s “blue check” verification
program, a method of making sure
users are who they say they are.
The billionaire announced that the
program, which is currently free,
will be rolled into the “Twitter Blue”
subscription service, which will offer
enhanced features for a monthly $8
fee.
The frenzy of product development
underlines the pressure that Mr. Musk,
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has pulled back. Mr. Musk’s own fortune
is tied up largely in shares of his electric
automaker, Tesla, whose stock has
plummeted.
In an attempt to spin up new lines
of business at Twitter, over the past
week Mr. Musk and his advisers
have dispatched product teams to
brainstorm any and all ideas that could
quickly bring in money, according
to 10 current and former employees
and internal documents discussing
the matter. Three people who have
met with Mr. Musk or his lieutenants
said the focus was largely on how to
increase revenue.

One product team is working on paid
direct messaging, which appears to be
focused on Very Important Tweeters,
Mr. Musk has already ordered job cuts or V.I.T.s, on the network, said the two
across Twitter. On Wednesday, a Twitter people with knowledge of the work and
employee posted a link to a “severance according to the internal documents.
According to the product mock-ups
calculations” document in a company
seen by The Times, users would be
Slack channel, noting that there was a
“master list” that included the number able to send private messages to their
favorite celebrities for a nominal fee. A
3,738, according to a copy of the
fee structure, which had not been set in
message seen by The Times.
stone, could be as little as a few dollars
If that figure refers to people who could per direct message.
be laid off, and if the number holds,
In early prototypes, a Twitter user was
it will amount to about 50 percent
depicted asking the musician Post
of Twitter’s 7,500-person work force.
Malone about his favorite records.
Interns were excluded from the list,
Such paid messages could appear in
according to the copy of the message.
a special area of the direct message
Some of Mr. Musk’s advisers held a
conference call on Wednesday evening inbox, and the celebrities would have
to choose to receive them. Twitter
to try to finalize the number of cuts,
would most likely take a cut of the fees,
according to internal memos and
calendar entries viewed by The Times. according to the documents.
Mr. Musk is also trying to minimize
The plans for paid direct messaging
Twitter’s infrastructure costs. In
remain fluid, and there is no guarantee
meetings with engineers, his advisers
that the product will launch, the people
have proposed saving from $1 million
with knowledge of the matter said.
to $3 million in infrastructure costs a
day, said three people familiar with the
Product teams are also working on
talks. Lieutenants are also looking to
“paywalled” videos, an idea similar to
make deep cuts to Twitter’s “Redbird”
organization, which consists of platform offerings from platforms like OnlyFans,
which hosts content for creators in the
and infrastructure teams, the people
adult content industry. Under this plan,
said.
Twitter might ask users to pay a fee to
watch a video, splitting the revenue
Mr. Musk and representatives for
Twitter did not respond to requests for with the creators who post the content,
comment. Bloomberg, The Washington two people familiar with the project
said.
Post, Axios and Jane Wong, an
independent researcher, reported some
Mr. Musk has also shown interest in
details of the company’s plans earlier.
Vine, the looping video app that was
popular among young creators before
In an onstage interview at the TED
Twitter shut it down in 2016. He ran
Conference in April, Mr. Musk said
a Twitter poll on Sunday asking his
owning Twitter “is not a way to make
money” and added, “I don’t care about followers whether or not he should
bring it back, and he has commanded
the economics at all.”
internal teams to examine the code to
see if reviving it is possible, two people
Since then, however, the global
economy has tipped toward recession, familiar with the conversations said.
inflation and interest rates have soared
Mr. Musk’s new Twitter Blue
and the digital advertising market —
subscription service, which will give
which Twitter relies on for revenue —

subscribers the check mark next to
their username, is aiming to begin on
Nov. 7 in the United States, Canada,
Australia and New Zealand, according
to internal documents seen by The
Times.
The documents noted that there would
be “an interim period where the check
would be on both Blue subscribers
accounts and previously verified users.”
Eventually, verified accounts that do not
pay for Twitter Blue will lose the check
marks. There were more than 418,000
verified accounts on Twitter at the end
of October, one person with knowledge
of the service said.
The documents also outlined plans for
“government accounts to keep their
Verified badge without paying for Blue.”
Some features for the subscription
service already announced by Mr.
Musk, including higher rankings for
subscribers’ replies and the ability to
upload longer videos, would not begin
on Nov. 7, according to the documents.
A European rollout was also planned,
with the Twitter Blue team having
worked to align the product with
the European Union’s General Data
Protection Regulation privacy law.
The Blue team was told to get the
product ready for introduction
by next week or face being fired.
Esther Crawford, one of the product
managers, shared a photo of herself
on Wednesday in a sleeping bag and
wearing an eye mask on the floor of
Twitter’s headquarters in San Francisco.
Coast. 3News spoke to visitors in Mall
C, who like many, asked, “How do I get
down there?”

Visitors from Cincinnati thought a
bridge connecting Mall C and the
North Coast would be beneficial to
tourist like themselves, so they could
connect easier with First Energy
Stadium, the Great Lakes Science
Cleveland Mayor Justin Bibb will discuss
Center and the Rock and Roll Hall of
his vision for plans along Cleveland’s
Fame. Bibb said in a statement, “for
lakefront at a town hall meeting this
too long our community has been
evening. The plans to be discussed will
physically and socially disconnected
include ways to bridge the divide between from the waterfront.” The town hall
the North Coast and City Hall.
event comes as the city of Cleveland
Residents of Cleveland are optimistic
announced earlier on Thursday that
that this could be the vision that moves
it is seeking a consultant to conduct
the lakefront space forward, but are well
an economic development analysis of
aware of the changes that were never
Burke Lakefront Airport. The analysis
made.
will consider a range of options for
“They talk about things like that, but
alternate development of the current
nothing ever comes to fruition,” said
airport, including a 445-acre park to a
Cleveland resident Freya Turner.
mixed-use development.
Turner enjoyed the thought of having a
Mayor Bibb will share his vision at City
walking bridge from Mall C to the North
Hall Thursday Nov 3 at 5:30 p.m.

CLEVELAND MAYOR JUSTIN
BIBB HOLDING TOWN HALL
EVENT ON FUTURE OF
DOWNTOWN LAKEFRONT
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أمني عام الناتو:
لن نقبل خطط
إيران لتزويد
روسيا مبسريات
وصواريخ
ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي في
اسطنبول“ :نرى إيران تعرض طائرات
مسيرة ،وتفكر في تسليم صواريخ باليستية
لروسيا”
قال األمين العام لحلف شمال األطلسي
(الناتو) ،ينس ستولتنبرغ ،الخميس ،إن
خطط إيران لتزويد روسيا أسلحة بينها
طائرات مسيرة وصواريخ بالستية في
حربها ضد أوكرانيا هو أمر “غير مقبول”.
وتتهم كييف والغرب طهران بتزويد موسكو
طائرات بال طيار ،وهو ما ينفيه ال َب َلدان.
وصرح ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي في
اسطنبول قائال“ :نرى إيران تعرض طائرات
مسيرة ،وتفكر في تسليم صواريخ باليستية
لروسيا” ،مضيفا “هذا غير مقبول .ال ينبغي
ألي دولة أن تقدم الدعم لموسكو في هذه
الحرب غير الشرعية”.
وتؤكد كييف إن نحو  400طائرة إيرانية بال
طيار استخدمت بالفعل ضد سكان مدنيين في
أوكرانيا ،وأن موسكو طلبت نحو 2000
طائرة .ورفضت طهران هذا االتهام .وذكر
ستولتنبرغ أن الرئيس الروسي فالديمير
بوتين يفشل في أوكرانيا ،لكنه “يردّ بمزيد
من الوحشية” .وتابع“ :في األسابيع
األخيرة ،شاهدنا العشرات من الطائرات
بال طيار والضربات الصاروخية في أنحاء
أوكرانيا ،وخاصة على البنية التحتية
الحيوية”.
وأفاد ستولتنبرغ إن روسيا “تحرم المدنيين
األوكرانيين بقسوة وبشكل متعمد من التدفئة
والمياه والكهرباء في بداية الشتاء”.

زيلينسكي 4.5 :مليون أوكراني بدون
كهرباء مؤق ًتا

وفي هذا السياق ،قال الرئيس األوكراني
فولوديمير زيلينسكي إن حوالي  4.5مليون
أوكراني ،أي أكثر من  10بالمئة من سكان
البالد قبل الحرب ،انقطعت عنهم الكهرباء
مؤقتا ،مساء الخميس ،بسبب الهجمات
الروسية .وأضاف زيلينسكي في خطاب
مصور أن األماكن المتضررة هي كييف
و 10مناطق أخرى .وحث السلطات المحلية
على التوفير في استخدام الكهرباء ،قائال
إن هذا ليس الوقت المناسب إلضاءة نوافذ
المتاجر أو الالفتات.

بوتني يرصف
أمواال لجنوده يف
أوكرانيا ..كييف
تندد بعمليات
ترحيل

نددت كييف ،الخميس ،بما قالت إنها عمليات
ترحيل روسية لمواطنين أوكرانيين من
منطقتين تحتلهما قوات موالية لموسكو
قال الكرملين إن الرئيس الروسي فالديمير
بوتين أمر اليوم الخميس بصرف  195ألف
روبل ( 3200دوالر) لمرة واحدة للجنود
المتعاقدين وأولئك الذين تم استدعاؤهم
للقتال في أوكرانيا.
وذكرت موسكو األسبوع الماضي أن حملة
“التعبئة الجزئية” لنحو  300ألف من جنود
االحتياط ،قد انتهت لكنها أقرت بأن مشاكل
شابتها.
واعتقل أكثر من  2000شخص في
احتجاجات وسط حالة استياء عامة بسبب
استدعاء رجال للقتال ،على الرغم من أنه
ينبغي إعفاؤهم ألسباب طبية ،وكذلك بسبب
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افتقارهم إلى أي خبرة عسكرية .وفي مرسوم
ُنشر على موقع الكرملين على اإلنترنت ،أعلن
بوتين أن المبلغ يهدف إلى “اتخاذ تدابير إضافية
للدعم االجتماعي” للجنود
المتعاقدين والذين تم استدعاؤهم ،دون الخوض
في تفاصيل أخرى .وميدانيا ،أفاد الجنرال فاليري
زالوجني القائد العام للجيش األوكراني ،الخميس،
إن القوات األوكرانية دمرت  278طائرة حربية
روسية خالل ثمانية أشهر من القتال ،موضحا ً
أن ذلك يتجاوز مثلي عدد الطائرات الحربية التي
خسرها االتحاد السوفييتي (سابقا) في تدخله
العسكري في أفغانستان بين عامي 1979
و .1989ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على
هذه التصريحات ،لكنها تتماشى مع خطاب متزايد
الثقة من جانب كييف ،التي حققت تقدما ً في
استعادة بعض األراضي من الروس.
وعلى الرغم من أن المدنيين يواجهون انقطاعات
في الكهرباء وانقطاع إمدادات المياه بين وقت
وآخر إثر هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة
الروسية على البنية التحتية للطاقة ،فإن الزخم
في ميدان القتال في مصلحة كييف.
وتشكل أوكرانيا اآلن ضغطا ً متزايداً على القوات
الروسية في الجنوب بفضل العتاد العسكري الذي
زودها به حلفاؤها الغربيون ،ومن بينه منظومة
صواريخ هيمارس األميركية الصنع.
والحد األدنى لألجر الشهري الذي يعرض على
الجنود المتعاقدين هو  160ألف روبل (2700
دوالر) ،وهو ما يقرب من ثالثة أضعاف متوسط
األجور في روسيا.

أوكرانيا تدين عمليات ترحيل روسية
لمواطنين أوكرانيين
وفي تطور آخر ،نددت كييف ،الخميس ،بما قالت
إنها عمليات ترحيل روسية لمواطنين أوكرانيين
من منطقتين تحتلهما قوات موالية لموسكو،
قائلة إن هذه العمليات تعد “انتهاكات صارخا
للقانون الدولي”.
وأمرت روسيا المدنيين في منطقة خيرسون
الجنوبية بمغادرة مناطق على الضفة الغربية
لنهر دنيبرو ،وأبلغت ،هذا األسبوع ،الموجودين
في منطقة عازلة على الضفة الشرقية بطول 15
كيلومترا بضرورة المغادرة أيضا.
وأعلنت وزارة الخارجية األوكرانية في بيان أن
قوات موسكو تجبر المواطنين أيضا على مغادرة
منطقة زابوريجيا ،الواقعة على مسافة أبعد إلى
الشرق.
وأضافتَ “ :تس ُّبب روسيا في معاناة إنسانية على
نطاق واسع لألبرياء من األطفال والنساء وكبار
السن يمثل انتهاكا التفاقية منع جرائم اإلبادة
الجماعية والمعاقبة عليها” ،وطالبت بإدانة دولية
لموسكو وفرض المزيد من العقوبات عليها.

هل يقر بنك إنجلرتا
أكرب زيادة يف أسعار
الفائدة منذ 33
عاماً اليوم؟
لتصل أسعار الفائدة إلى 3%
يجتمع بنك إنجلترا (البنك المركزي
البريطاني) ،اليوم الخميس ،فيما تشير
التوقعات إلى أن البنك قد يقر أكبر زيادة
في أسعار الفائدة منذ  33عاما ،في خطوة
تهدف لكبح التضخم ،لتصل أسعار الفائدة
إلى  ،3%وهو أعلى مستوى منذ نهاية عام
.2008
كان البنك قد رفع أسعار الفائدة  7مرات منذ
ديسمبر الماضي.
وتظهر معظم التوقعات أن بنك إنجلترا
سيرفع توقعات النمو لهذا العام ،بينما سيقوم
بتخفيض توقعات التضخم.

دبلوماسيون أمريكيون
يلتقون غريرن نجمة
كرة السلة املسجونة يف
روسيا

أول زيارة قنصلية لغرينر منذ أوائل
أغسطس ،عندما أدينت الالعبة ،الفائزة
بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين ،بتهمتي
حيازة وتهريب مخدرات
أفاد مسؤولون أميركيون أن موظفين في
السفارة األميركية في موسكو التقوا بنجمة
كرة السلة األميركية المسجونة في روسيا،
بريتني غرينر ،الخميس ،في أول زيارة
لها منذ شهور ،وأشاروا إلى احتمال نقلها
قريبا إلى مستعمرة عقابية.
وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت األبيض،
كارين جان-بيير ،للصحافيين ،على متن
طائرة الرئاسة أثناء توجه الرئيس جو
بايدن إلى والية نيو مكسيكو“ :أبلغونا
أنها في أفضل حال يمكن توقعه في ظل
هذه الظروف” .وهذه هي أول زيارة
قنصلية لغرينر منذ أوائل أغسطس ،عندما
أدينت الالعبة ،الفائزة بميداليتين ذهبيتين
أولمبيتين ،بتهمتي حيازة
وتهريب مخدرات ،بسبب إحضارها
خراطيش محشوة بالقنب إلى روسيا.
ورفضت محكمة روسية األسبوع الماضي
استئنافا تقدمت به ضد الحكم بسجنها 9
سنوات .وناقشت واشنطن وموسكو مبادلة
غرينر واألميركي المعتقل بول ويالن ،وهو
جندي سابق في مشاة البحرية األميركية،
بتاجر أسلحة روسي مسجون في الواليات
المتحدة ،لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق
وسط تصاعد التوترات بشأن الهجوم
الروسي على أوكرانيا.

البيد يقر
بهزميته ..ويهنئ
نتنياهو عىل
فوزه باالنتخابات
اإلرسائيلية
فوز التكتل الذي يقوده نتنياهو بأغلبية 64
مقعدا في الكنيست المؤلف من  120مقعدا
قال مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير
البيد إنه يقر بالهزيمة أمام رئيس الوزراء
السابق بنيامين نتنياهو في انتخابات
برلمانية جرت هذا األسبوع.
وقال بيان إن البيد هنأ نتنياهو وأصدر
تعليمات لمكتبه لالعداد النتقال منظم
للسلطة.
وقال البيد “دولة إسرائيل تأتي قبل أي
اعتبار سياسي .أتمنى التوفيق لنتنياهو من
أجل شعب إسرائيل ودولة إسرائيل”.
وأدلى البيد ،الذي شغل منصب رئيس
الوزراء المؤقت خالل األشهر األربعة
الماضية ،بهذا اإلعالن بعد فرز شبه نهائي
لألصوات أظهر حصول نتنياهو على أغلبية
برلمانية .ويتوقع أن يترأس رئيس الوزراء
السابق أكثر الحكومات يمينية في تاريخ
البالد عندما يتولى السلطة ،على األرجح في
األسابيع المقبلة
ويحتاج نتنياهو إلى  61مقعدا على األقل
لتشكيل حكومة تعيده إلى مكتب رئاسة
الوزراء الذي غادره العام الماضي إثر
تشكيل حكومة نفتالي بينيت ويائير البيد.
وكانت لجنة االنتخابات المركزية قد ذكرت،
أن  71.3%من الناخبين شاركوا في
التصويت.
وكان نتنياهو قال ألنصاره المبتهجين في
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مقر الحملة االنتخابية لحزبه بصوت مبحوح بعد
الحملة االنتخابية التي استمرت ألسابيع “نحن
على وشك تحقيق نصر كبير جدا”.
وأعلنت لجنة االنتخابات اإلسرائيلية النتائج
النهائية النتخابات الكنيست والتي أظهرت فوز
التكتل الذي يقوده نتنياهو بأغلبية  64مقعدا في
الكنيست المؤلف من  120مقعدا .ويتوقع أن
يترأس رئيس الوزراء السابق أكثر الحكومات
يمينية في تاريخ البالد عندما يتولى السلطة،
على األرجح في األسابيع المقبلة
ويحتاج نتنياهو إلى  61مقعدا على األقل
لتشكيل حكومة تعيده إلى مكتب رئاسة الوزراء
الذي غادره العام الماضي إثر تشكيل حكومة
نفتالي بينيت ويائير البيد.
وكانت لجنة االنتخابات المركزية قد ذكرت ،أن
 71.3%من الناخبين شاركوا في التصويت.
وكان نتنياهو قال ألنصاره المبتهجين في مقر
الحملة االنتخابية لحزبه بصوت مبحوح بعد
الحملة االنتخابية التي استمرت ألسابيع “نحن
على وشك تحقيق نصر كبير جدا”.

عقوبات أمريكية
جديدة تستهدف حزب
الله وفيلق القدس

وزارة الخزانة األميركية أكدت أن
العقوبات تستهدف أيضا ً عدداً من
شركات الشحن والشركات النفطية
وعدداً من السفن .فرضت وزارة الخزانة
األميركية ،اليوم الخميس ،عقوبات
جديدة مرتبطة بإيران.
وبحسب موقع وزارة الخزانة ،تستهدف
العقوبات األميركية الجديدة أفراداً
مرتبطين بميليشيا حزب هللا اللبنانية
وفيلق القدس التابع للحرس الثوري
اإليراني.
وأضافت وزارة الخزانة األميركية
أن العقوبات تستهدف أيضا ً عدداً من
شركات الشحن والشركات النفطية.
وقالت الخزانة األميركية إن عقوبات
اليوم التي فرضت بموجب لوائح عقابية
تهدف إلى مكافحة اإلرهاب العالمي،
تستهدف أيضا عدداً من السفن.
وتستهدف العقوبات شبكة لتهريب النفط
تدعم فيلق القدس وحزب هللا .وقال
بيان الخزانة إن مكتب مراقبة األصول
األجنبية التابع للوزارة أدرج اليوم
أعضاء الشبكة الدولية لتهريب النفط
على قائمة العقوبات .وأضاف البيان
أن الشبكة سهلت تجارة النفط وتحقيق
إيرادات مادية لحزب هللا وفيلق القدس.
وأشار البيان إلى أن الشبكة تضم العديد
من األفراد والشركات الوهمية والسفن
التي تشارك في “مزج النفط” إلخفاء
األصول اإليرانية للشحنات وتصديرها
في أنحاء العالم لدعم حزب هللا وفيلق
القدس.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون
اإلرهاب واالستخبارات المالية بريان
نيلسون ،إن األفراد الذين يديرون هذه
الشبكة يستخدمون “مجموعة من
الشركات الوهمية واألساليب االحتيالية
بما في ذلك تزوير المستندات للتعتيم
على أصول النفط اإليراني وبيعه في
السوق الدولية والتهرب من العقوبات”.
ودعا نيلسون المتعاملين في السوق
للتحلي باليقظة إزاء محاوالت حزب هللا
وفيلق القدس التابع للحرس الثوري
اإليراني لجمع أموال من تهريب النفط
بهدف دعم “أنشطتهم اإلرهابية في
جميع أنحاء العالم”.
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كييف تعلن
تدمري  278مقاتلة
روسية ..وتتبادل
أرسى مع موسكو
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توابيت مبطنة بالزنك والمعروفة باسم الشحنة
( 200كارجو  ،)200وهو مصطلح مستخدم
اآلن على نطاق واسع لإلشارة إلى الجنود
الروس الذين قتلوا خالل الحرب الحالية في
أوكرانيا.
ويقول كل طرف منذ بداية الحرب إنه كبد اآلخر
عدداً ضخما ً من القتلى والمصابين ،ولكن ينظر
إلى هذه األعداد على أنها مبالغ فيها بشكل كبير.
وتقول أوكرانيا إن  74ألف جندي روسي
قتلوا ،فيما قال وزير الدفاع الروسي في سبتمبر
أيلول ،إن  61ألف جندي أوكراني قد قتلوا.

أوكرانيا :أسقطنا مثلي عدد الطائرات
الحربية التي خسرتها موسكو في أفغانستان
بين  1979و1989
قال الجنرال فاليري زالوجني القائد العام
للجيش األوكراني ،اليوم الخميس ،إن
القوات األوكرانية دمرت  278طائرة حربية
روسية خالل ثمانية أشهر من القتال،
موضحا ً أن ذلك يتجاوز مثلي عدد الطائرات
الحربية التي خسرها االتحاد السوفييتي في
تدخله العسكري في أفغانستان بين عامي
 1979و.1989
ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على هذه
التصريحات ،لكنها تتماشى مع خطاب متزايد
الثقة من جانب كييف ،التي حققت تقدما ً في
استعادة بعض األراضي من الروس.
وعلى الرغم من أن المدنيين يواجهون
انقطاعات في الكهرباء وانقطاع إمدادات
المياه بين وقت وآخر إثر هجمات الصواريخ
والطائرات المسيرة الروسية على البنية
التحتية للطاقة ،فإن الزخم في ميدان القتال
في مصلحة كييف.
وتشكل أوكرانيا اآلن ضغطا ً متزايداً على
القوات الروسية في الجنوب بفضل العتاد
العسكري الذي زودها به حلفاؤها الغربيون،
ومن بينه منظومة صواريخ هيمارس
األميركية الصنع .وكتب الجنرال زالوجني
عبر “تويتر”“ :خالل العدوان الشامل،
دمرت الدفاعات األوكرانية أكثر من مثلي
عدد الطائرات الروسية التي خسرها االتحاد
السوفييتي خالل حرب أفغانستان التي
استمرت عشرة أعوام 278 ،طائرة روسية
في أوكرانيا مقابل  118طائرة سوفييتية في
أفغانستان”.
وأضاف“ :هذه الحرب هي نفس الخزي
لروسيا ،وستتسبب في دمارها”.
وبعد أكثر من ثالثة عقود على االنسحاب
السوفييتي من أفغانستان ،ال تزال تلك
الحملة العسكرية تؤرق الضمير الوطني
الروسي وانتقدها كثير من الروس بوصفها
مغامرة خارجية دموية مماثلة للحرب
األميركية في فيتنام.
وقتل نحو  14ألف جندي سوفييتي في
أفغانستان .وأعيد كثير منهم إلى وطنهم في
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روسيا وأوكرانيا تتبادالن  214أسيراً
في سياق آخر ،تبادلت روسيا وأوكرانيا،
اليوم الخميس 214 ،جنديا ً أسيراً في أحدث
سلسلة من عمليات تبادل األسرى .وكثير من
األوكرانيين المفرج عنهم من الناجين من
محاولة فاشلة للدفاع عن مدينة ماريوبول في
أبريل ومايو الماضيين .وقالت وزارة الدفاع
الروسية اليوم في بيان ،إن أوكرانيا أطلقت
سراح  107جنود روس ،وسيجري نقلهم
إلى موسكو لتلقي “المساعدة الطبية والنفسية
الالزمة”.
من جهته ،قال أندريه يرماك ،مدير مكتب
الرئيس األوكراني ،إن روسيا أفرجت عن 107
مقاتلين أوكرانيين من بينهم  74دافعوا عن
مصنع آزوفستال للصلب الذي كان آخر معقل
ألوكرانيا في ماريوبول.
وأضاف يرماك“ :تمكنا من تبادل مقاتلين
مصابين بجروح خطيرة وطريحي فراش من
ماريوبول ،من فتيان آزوفستال ،مصابين
بشظايا في الذراعين والساقين ،وجروح ناجمة
عن أعيرة نارية في أجزاء مختلفة من الجسم.
وهناك أشخاص بترت أطرافهم ومنهم أشخاص
فقدوا اإلحساس في جزء من وجوههم،
وآخرون مصابون بجروح ملتهبة نتيجة عدوى
ميكروبية”.

خان يتهم رئيس الوزراء
الباكستاين مبحاولة
اغتياله وواشنطن تحذر
من العنف
وسائل إعالم باكستانية :منفذ الهجوم على
عمران خان أقر بأنه أراد قتله ،وقال إنه
تصرف بشكل مستقل .حجم الخط
اتهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق
عمران خان اليوم الخميس كال من رئيس
الوزراء شهباز شريف ووزير الداخلية وجهاز
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االستخبارات بمحاولة اغتياله.
في بيان نشره أسعد عمر القيادي في حزب
“حركة إنصاف” الذي يتزعمه خان ،وجه
رئيس الوزراء السابق االتهامات إلى خلفه
ووزير الداخلية والمسؤول االستخباراتي
وطالب بإقالة المسؤولين الثالثة من مناصبهم.
وقال عمران خان“ :أنا متأكد من أن 3
أشخاص كانوا وراء هذا :شهباز شريف رئيس
الوزراء ،ورنا صنع هللا وزير الداخلية واللواء
فيصل” .وأضاف“ :كنت أتلقى معلومات مسب ًقا
تفيد بأن هذا سيحدث .هؤالء الرجال بحاجة
إلى إبعادهم من مناصبهم ،وإذا لم يتم إبعادهم
فستكون هناك احتجاجات”.
وبدأ بالفعل أنصار عمران خان في مظاهرات
احتجاجية بعد إطالق النار عليه.
وفي رد فعل أميركي ،حض وزير الخارجية
األميركي أنتوني بلينكن جميع األطراف في
باكستان على االمتناع عن أعمال العنف
ودان محاولة االغتيال التي تعرض لها رئيس
الوزراء السابق خان ،الخميس.
وقال بلينكن في بيان إن “العنف ليس له مكان
في السياسة ،وندعو جميع األطراف لالمتناع
عن أعمال العنف والمضايقة والترهيب”
مضيفا أن “الواليات المتحدة ملتزمة بشدة
بباكستان ديموقراطية وسلمية ،ونقف إلى
جانب الشعب الباكستاني” ،نقال عن فرانس
برس.
وكان عمران خان أصيب برصاصة في قدمه
خالل تجمع سياسي ،اليوم الخميس ،حين فتح
مسلح النار على موكبه مما أدى إلى إصابته
بجروح طفيفة في قدمه ،وكذلك إصابة بعض
من أنصاره.
وقال مسؤول حزبي إن خان أصيب في قدمه،
ولم يصب بجروح خطيرة ،فيما قال مساعد
عمران خان إنه تم قتل أحد مهاجمي الموكب،
وإلقاء القبض على آخر.
وقال المسؤول الحزبي أسد عمر لـ”رويترز”:
“فتح رجل النار من سالح آلي وأصيب عدة
أشخاص .كما أصيب عمران خان” ،و ُنقل خان
إلى المستشفى.
ونقلت وسائل إعالم باكستانية أن منفذ الهجوم
على عمران خان أقر بأنه أراد قتله ،وقال إنه
تصرف بشكل مستقل.
وكان خان يقود مسيرة احتجاجية صوب
إسالم أباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة،
حين تعرض موكبه إلطالق النار .وبعد تلقي
اإلسعافات األولية ،عمد رئيس وزراء باكستان
السابق عمران خان إلى التلويح ألنصاره
لطمأنتهم بعد محاولة اغتيال فاشلة .وأفاد
مراسل “العربية” و”الحدث” في باكستان
بأن إصابة عمران خان بسيطة وهو في حالة
مستقرة ،مشيراً إلى أن “حزب اإلنصاف”
يتحدث عن محاولة اغتيال عمران خان،
ويدعو أنصاره للتظاهر .وقال رؤوف حسن،
أحد كبار مساعدي خان لوكالة “فرانس برس”
إن “حالته مستقرة” ،مضيفا أن “هذه كانت
محاولة الغتياله”.
وشوهد خان فيما بعد بضمادة على قدمه .تم
نقله إلى سيارة أخرى من شاحنته الحاوية،
حيث تم اإلعالن عن سالمته .كما أصيب بعض
أنصار “حزب اإلنصاف” بجروح ،بحسب
اإلعالن.
وقع الهجوم بعد أقل من أسبوع من بدء خان
مسيرته من الهور ،عاصمة إقليم البنجاب،
إلى جانب آالف من أنصاره .ومنذ اإلطاحة
به في تصويت بحجب الثقة في البرلمان في
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أبريل ،زعم خان أن اإلطاحة به كانت مؤامرة
دبرها خليفته رئيس الوزراء شهباز شريف،
والواليات المتحدة  -وهي ادعاءات نفاها كل
من رئيس الوزراء الجديد وواشنطن.
كان العب الكريكيت السابق خان ( 70عاما)
يقود مسيرة احتجاجية صوب إسالم اباد
للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة .وأدان رئيس
الوزراء شهباز شريف حادث إطالق النار،
وأمر وزير الداخلية بفتح تحقيق على الفور.
ووصف الرئيس الباكستاني عارف علي
في تغريدة على “تويتر” إطالق النار بأنه
“محاولة اغتيال شنيعة”.
وكتب“ :أشكر له أنه بخير لكنه أصيب
ببضع رصاصات في رجله ،وهي إصابة غير
حرجة”.
وتواجه باكستان منذ عقود ناشطين إسالميين
وتم استهداف سياسيين تكرارا في محاوالت
اغتيال.

األمم املتحدة343 :
مدنياً ضحايا األلغام
يف اليمن خالل 5
أشهر
كشفت األمم المتحدة عن سقوط أكثر من 300
مدني ضحية األلغام في اليمن ،خالل فترة
الهدنة األممية المنقضية ،والممتدة من مطلع
أبريل وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري
.2022
وقال مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية في اليمن ،في تغريدة على “تويتر”،
الخميس ،إن األلغام األرضية والذخائر غير
المنفجرة تسببت في مقتل وإصابة  343مدنيا ً
خالل الفترة بين أبريل وسبتمبر  ،2022بواقع
 95قتيال و 248جريحاً.
وأضاف أن هذه المتفجرات ال تزال تشكل
الخطر األكبر الذي يواجه المدنيين في اليمن،
وتلحق بهم خسائر فادحة ،خاصة األطفال
والنساء ،أكثر الفئات ضعفاً.
وتعد الحديدة أكثر المحافظات تلوثا باأللغام
والمتفجرات من مخلفات الحرب ،وفي
األسبوع األخير من سبتمبر الماضي ،سقط
فيها  20ضحية مدنية ،نصفهم من األطفال،
بسبب المتفجرات التي جرفتها األمطار الغزيرة
والفيضانات األخيرة التي شهدتها المحافظة.
وتعد ميليشيا الحوثي ،ذراع إيران في اليمن،
الطرف الوحيد في كافة أطراف الحرب الذي
يزرع األلغام والعبوات الناسفة بمختلف
أنواعها وأحجامها حتى “الفردية” المحرمة
دولياً ،حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع
لأللغام في األرض منذ نهاية الحرب العالمية
الثانية ،وفق تقارير حقوقية.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن ميليشيا الحوثي
زرعت أكثر من مليوني لغم ،أدت إلى مقتل
وإصابة ما يزيد عن  20ألف مدني.
وكان فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع
لألمم المتحدة ،قد قال في تقريره المقدم
لمجلس األمن الدولي ،مؤخراً ،إن “استخدام
الحوثيين لأللغام األرضية بشكل عشوائي
ومنهجي ،وال سيما على طول الساحل الغربي،
يشكل تهديداً مستمراً للسكان المدنيين”.
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مصادر عربية:
صواريخ أطلقت
مرة أخرى من غزة
نحو األرايض املحتلة
دون تفعيل صافرات
اإلنذار

أفادت مصادر عبرية ،بأن “صواريخ أطلقت
مرة أخرى من غزة نحو األراضي المحتلة،
دون تفعيل صافرات اإلنذار” ،الفتة إلى أن
“التقديرات األمنية اإلسرائيلية تشير إلى أن
إطالق الصواريخ من غزة ،جاء رداً على
مقتل القيادي فاروق سالمة في جنين”.
ومن جهة ثانية ذكرت قناة “كان” العبرية،
أن “جيش االسرائيلي يحقق في فرضية
إطالق نار مقصو ٍد من مسافة  800متر تجاه
المستوطِ نة المصابة في الخليل”.
وكانت أفادت مصادر عبرية ،اعتراض
صاروخين بعد أن تم إطالقهم من قطاعغزة
تجاه مستوطنات غالف غزة.
وأعلنالجيش اإلسرائيلي ،إطالق صفارات
اإلنذار في بلدات نيريم والعين الثالثة
وكيسوفيم في غالف غزة والتفاصيل قيد
البحث.

عودة نتانياهو
قد تدفع الجميع
إىل التشدد
رئاسياً يف لبنان
ال يمكن الفصل بين الواقع الذي تمر به
الساحة المحلية وما يحدث على مستوى
العالم والمنطقة ،ال سيما أن الجميع ينتظر ما
قد تحمله األيام المقبلة من تطورات ،كانت
بوادرها مع النتائج التي أفرزتها اإلنتخابات
التشريعية اإلسرائيلية ،أول من أمس ،التي
قادت إلى عودة رئيس الوزراء السابق
بنيامين نتانياهو ،الذي كان قد هدد بعدم
اإللتزام بإتفاقترسيم الحدود البحرية ،إلى
السلطة من جديد.
عودة نتانياهو إلى رئاسة الحكومة
اإلسرائيلية ،ال تنفصل عن تطور آخر،
من المفترض أن يتضح خالل أيام ،يتمثل
بنتائج اإلنتخابات النصفية األميركية ،حيث
اإلستطالعات ترجح تقدم الحزب الجمهوري
على الحزب الديمقراطي ،ما يعني من حيث
المبدأ تقييد الفترة المتبقية من والية الرئيس
جو بايدن ،مع تقدم نفوذ عدد من القوى
اإلقليمية التي هي على خصومة معه ،أبرزها
المملكة العربية السعودية.
لهذا الواقع المستجد تداعياته على الساحة
المح ّلية ،التي كانت قد دخلت مع بداية
األسبوع الحالي فترة الشغور الرئاسي في ظ ّل
حكومة تصريف أعمال ،في حين يبدو من
الصعب اإلتفاق على إسم الرئيس المقبل خالل
وقت قريب ،نظراً إلى اإلختالف في وجهات
النظر بين األفرقاء األساسيين ،في حين
أن مسار إتفاق ترسيم الحدود النهائي من
المفترض أن يتظ ّهر خالل وقت قصير ،حيث
ال يمكن الجزم منذ اآلن بما إذا كانت مواقف
نتانياهو هي عبارة عن تصعيد إنتخابي فقط
أم ال.
في هذا السياق ،تؤكد مصادر سياسية
متابعة ،عبر “النشرة” ،أن التهديد الذي
يواجهه هذا اإلتفاق جدي ،خصوصا ً أنه ال
يمكن اإلعتماد على الضمانة األميركية فقط،
نظراً إلى أن اإلدارة األميركية الحالية ال تملك
القدرة على تقديم ذلك ،ال سيما أن نتانياهو،
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على األرجح ،سيسعى إلى لعب دور في اإلنتخابات
الرئاسية المقبلة ،يشبه إلى حد بعيد الدور الذي لعبه
في اإلنتخابات التي قادت إلى فوز الرئيس السابق
دونالد ترامب ،عندما توجه إلى الكونغرس األميركي
من أجل ألقاء خطاب معارض لتوقيع اإلتفاق النووي
من قبل إدارة باراك أوباما.
بالنسبة إلى هذه المصادر ،الضمانة الحقيقية الوحيدة
تكمن بتوازن القوى القائم على هذا الصعيد ،أي فيما
إذا كان نتانياهو سيذهب إلى أي خطوة من الممكن
أن تقود إلى الحرب ،األمر الذي يهدد اإلستثمارات
الغازية اإلسرائيلية أم ال ،ال سيما أنه يدرك جيداً أن
هذا األمر لن يحظى فقط بمعارضة اإلدارة األميركية
الحالية بل أيضا ً البلدان األوروبية ،التي هي اليوم،
بسبب الحرب في أوكرانيا ،بأمس الحاجة إلى
مصادر الغاز البعيدة عن نفوذ موسكو.
بعيداً عن سيناريو الحرب ،الذي من المرجح أن
يقلب كل المعطيات القائمة على المستوى الرئاسي
فيلبنان ،مع العلم أن التسوية المنتظرة باتت
تخطى البحث عن إسم رئيس الجمهورية فقط ،كان
من الواضح ،في الفترة الماضية ،أن جميع القوى
السياسية لم تبادر إلى إتخاذ أي خطوة إلى األمام
رئاسياً ،األمر الذي يؤكد ترقبها لما هو مقبل من
تطورات.
في قراءة المصادر السياسية المتابعة ،ال يجب
التقليل من أهمية اإلشارات التي كان “حزب هللا”
قد أرسلها ،لناحية التمسك بمرشحه الضمني رئيس
تيار “المردة” سليمان فرنجية ورفضه فكرة الذهاب
إلى خيار الرئيس الوسطي أو تكرار تجربة الرئيس
السابق ميشال سليمان ،نظراً إلى أن هذا األمر،
بالرغم من الخالفات القائمة داخل الفريق الواحد
حول هذا الترشيح ،تعني البقاء في مرحلة ترقب من
دون تقديم أي تنازالت.
في المقابل ،تشير هذه المصادر إلى أن الوقائع في
الجانب اآلخر ال تختلف ،حيث تلفت إلى أن األساس
هو محاوالت الحشد التي تقوم بها المملكة العربية
السعودية ،التي تصب في إتجاه السعي إلى التشدد
في التعامل مع اإلستحقاق الرئاسي ال البحث عن
تسوية ،حيث ترى الرياض أن الفرصة اليوم متاحة
من أجل فرض الشروط التي كانت تضعها في الفترة
الماضية ،أي لناحية أن المطلوب من القوى اللبنانية
الحليفة لها التصعيد ال المهادنة.
في المحصلة ،هي معادالت قد تكون من وجهة نظر
الكثيريين غير متوقعة ،لكنها من الناحية العملية
قائمة بقوة ،حتى ولو كانت ال تلغي فرضية العودة
إلى التسويات من جديد ،وهو ما يدفع إلى التذكير
بالمعادلة التي كانت قائمة لدى إنتخاب الرئيس
السابق ميشال عون ،التي سبقت اإلنتخابات
الرئاسية في الواليات المتحدة ،حيث كان هناك شبه
توافق على أن عون ما كان لينتخب فيما لو تأجلت
التسوية إلى ما بعد إنتخاب ترامب.

ترامب يعتزم خوض
السباق للعودة إىل
البيت األبيض عام
2024
ي السابق،دونالد ترامب
أعلنالرئيس األميرك 
 ،عزمه على الترشح النتخابات الرئاسة القادمة
في بالده عام .2024
وذكرت وكالة رويترز ،نقال عن مستشاري
ترامب ،أنه سيطلق حملته االنتخابية بعيد
انتخابات الكونغرس في الـ  8من تشرين الثاني،
ليتمكن من تحديد التحالفات التي سينشئها
لتعزيز الحملة.
وكشف أحد مستشاريه عن اعتقاد طريف
لترامب ،بأن إطالق حملته على ضوء “عيد
الشكر” سيجلب له الحظ ،ويرفع من رصيد
حملته.
وأظهرت نتائج استطالع للرأي أجراه مركز
األبحاث األميركي “ ،”YouGovأن أكثر من
نصف األميركيين ال يدعمون ترشح الرئيس
األميركي الحاليجو بايدن ،وال الرئيس السابق
دونالد ترامب لوالية جديدة عام .2024

«أوبن سيكرتس»:
انتخابات الكونغرس
املقبلة ستكون األكرث
تكلفة يف التاريخ
بقيمة تتجاوز 16
مليار دوالر

كشفت دراسة جديدة أجرتها منظمة “أوبن
سيكرتس”األميركي ة غير الحزبية ،أنه “من
المتوقع أن تبلغ تكلفة انتخاباتالكونغرس
النصفية لهذا العام ،أكثر من  16.7مليار
دوالر ،ما يجعلها أغلى انتخابات تجديد
على اإلطالق” .واشارت الى أن “المبلغ
الضخم ،الصادر في التحليل النهائي لإلنفاق
للدورة من قبل هيئة مراقبة تمويلالحمالت
االنتخابية ،يشمل اإلنفاق في كل من السباقات
الفيدرالية وعلى مستوى الواليات”.
من جانبها لفتت المديرة التنفيذية لمنظمة
“أوبن سيكرتس” شيال كرومهولز ،الى
أن “لم تشهد أي انتخابات تجديد نصفي
أخرى نفس القدر من اإلنفاق على مستوى
الوالية والمستوى الفيدرالي مثلانتخابات
 ،2022نحن نرى أمواال قياسية أنفقت على
االنتخابات”.

السعودية تسعى
لتحصني إتفاق
الطائف :سلّة
التسوية أبعد من
رئاسة الجمهورية

ال يمكن فصل اإلستنفار السعودي ،في
ف أو
المرحلة الراهنة ،للدفاع عنإتفاق الطائ 
منع المس به ،عن المدى الذي وصلت إليه
األزمة اللبنانية ،ال سيما بعد إنتهاء والية
ن من دون اإلتفاق
الرئيس السابقميشال عو 
على تشكيل حكومة جديدة ،وهو ما كان
قد ّ
حذر منه رئيس “التيار الوطني الحر”
جبران باسيل ،عندما أشار إلى أنّ ما يحصل
يتم ّثل “نحراً” لهذا اإلتفاق.
قبل ذلك ،كان السفير السعودي في لبنانوليد
ي قد ذهب إلى رفع السقف عالياً ،رداً
بخار 
على الدعوة إلى عشاء كان من المفترض
أن يعقد في السفارة السويسرية في بيروت،
بعد أن لمس البعض أنها قد تم ّهد األرض ّية
من أجل المس بالطائف ،بالرغم من حرص
الجانب السويسري على نفي هذا األمر،
مؤكداً أن المسألة أعطيت أكبر من حجمها.
في هذا اإلطار ،تشير مصادر سياسية
متابعة ،عبر “النشرة” ،إلى أنّ
األجواء الحالية تفتح الباب أمام مختلف
السيناريوهات ،منها طرح البحث في
بعض التعديالت الدستورية ،وتلفت إلى أنّ
متضررة على مستوى
الرياض ،التي ستكون
ّ
نفوذها في حال حصول ذلك ،مضطرة لتو ّلي
تشكيل جبهة ترفع لواء الدفاع عن الطائف،
خصوصا ً أنّ الواقع على الساحة الس ّنية غير
سليم ،في ظل ّ غياب المرجع ّية األساس ّية
بسبب إنسحاب رئيس الحكومة السابقسعد
ي من الواجهة.
الحرير 
باإلضافة إلى ذلك ،ترى المصادر نفسها أن
هذا األمر هو الذي دفع المملكة إلى تحصين
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نفسها بموقف دولي ،تم التعبير عنه في البيان
الثالثي الذي صدر عن الرياض وباريس
وواشنطن ،يؤكد التمسك بالطائف بشكل مطلق،
في حين كانت المواقف الفرنس ّية ،في السنوات
الماضية ،قد أثارت الكثير من اللغط حول هذه
المسألة ،ال سيما بعد حديث الرئيسإيمانويل
ماكرون ،في زيارة إلى بيروت ،عن عقد
إجتماعي جديد بين اللبنانيين.
ما تقدم ،ال يمكن فصله عن رغبة باريس
الواضحة في أن تكون هي الجانب المقرر في
أي صاحبة النفوذ األكبر ،لكنها
الساحة اللبنانيةّ ،
في المقابل تدرك جيداً أنّ هذا األمر ال يمكن
أي من القوى المؤ ّثرة،
أن يتم بالتصادم مع ّ
خصوصا ًالسعودية ،بينما تحتفظ بالقدرة على
التواصل مع الجميع ،وهو ما يدفع البعض إلى
طرح الكثير من عالمات اإلستفهام حول ما
إذا كان التراجع الفرنسي ناتج عن تفاهم مع
الرياض ،يقوم على أساس دعم جهودها على
الساحة اللبنانية مقابل التمسك بالطائف.
في قراءة بعض األوساط السياسية ،السعودية
قد تكون في طور الوقوع في ّ
فخ تحويل الطائف
إلى مادّة إنقسام داخلي بين اللبنانيين ،ال سيما
أ ّنها على صدام مع العديد من القوى المح ّلية،
أبرزها “حزب هللا“ ،بالرغم من سعيها إلى
اإلنفتاح على الكثير من الشخصيات التي كانت
على خصومة معها ،خصوصا ً على مستوى
الساحة الس ّنية ،في فترة حصر دعمها بتيار
“المستقبل” ،األمر الذي ترى أنه من المفترض
أي
التعامل معه بكل هدوء ،بعيداً عن رفع سقف ّ
مواجهة إنطالقا ً من هذا اإلتفاق.
في هذا السياق ،تشير هذه األوساط ،عبر
“النشرة” ،إلى أنه من غير الممكن التعامل مع
األزمة اللبنانية على قاعدة أن المطلوب فقط
اإلتفاق على إسم رئيس الجمهور ّية المقبل،
نظراً إلى أنها باتت أعقد من ذلك ،ال سيما في
هوية
ظل ّ صعوبة الوصول إلى تفاهمات حول ّ
هذا الرئيس في وقت قريب ،ال بل هناك من
يعتبر أنّ تداعيات مرحلة الشغور الحالية،
خصوصا ً بالنسبة إلى حجمها ،هي التي سترسم
أي تسوية مقبلة.
الصورة التي ستكون عليها ّ
ترجح األوساط نفسها أن يكون
في
المحصلةّ ،
ّ
أي بحث جدّي في التسوية بات يتخطى هوية
ّ
الرئيس ،حيث تلفت إلى أنّ المطلوب التفاهم
على س ّلة متكاملة تشمل بشكل أساسي إسم
رئيس الحكومة المقبلة وشكلها ،باإلضافة إلى
السياسية
العديد من المل ّفات األخرى ،منها ّ
والمال ّية واألمن ّية ،وهو ما ال يمكن أن يتم من
دون توافق خارجي ،قد يكون أقرب إلى ما
حصل في إتفاق الدوحة بالعام .2008

السعودية تدين
محاولة اغتيال رئيس
الوزراء الباكستاين
السابق عمران خان
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة
المملكة واستنكارها الشديدين لمحاولة
اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق
عمران خان .وأكدت الوزارة وقوف المملكة
مع باكستان وشعبها أمام كل ما يهدد أمنها
واستقرارها ومسيرتها التنموية.
وأشارت إلى أن المملكة تدعم كل الجهود
الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف
واإلرهاب بكافة أشكاله وصوره ،متمنية
لجمهورية باكستان اإلسالمية وشعبها
السالمة واالستقرار واالزدهار.
ونجا رئيس الوزراء الباكستاني السابق
عمران خان ،اليوم الخميس ،من محاولة
اغتيال استهدفته خالل تجمع حاشد في والية
البنجاب الباكستانية.
وقال أحد كبار مساعدي خان ،إن األخير
أصيب برصاصة في قدمه خالل تجمع
سياسي لكنه في حالة مستقرة ،مؤكدا أن
“هذه كانت محاولة لقتله ،الغتياله”.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم
على العب الكريكيت ورئيس الوزراء السابق
البالغ من العمر  70عاما.
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قائد الجيش :لن
نسمح باستغالل
الوضع وتح ُّول وطننا
إىل ساحة مفتوحة
ألي حوادث أمنية أو
تحركات مشبوهة
اشار قائد الجيش العماد جوزاف عون الى
أن إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية سوف
ينعكس إيجا ًبا على لبنان على الصعيدين األمني
واالقتصادي ،ويتيح استثمار جزء أساسي من
ثرواته الطبيعية ،وأن الجيش أدى دوره التقني
المطلوب منه في هذا الخصوص على نحو
مرح ًبا بإجماع السلطة السياسية على
كاملّ ،
إنجاز هذا الملف.
ولفت قائد الجيش خالل اجتماع في اليرزة مع
أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى واألفواج
المستقلة بحضور أعضاء المجلس العسكري،
إلى أن دخول البالد في مرحلة الشغور الرئاسي
وسط التجاذبات السياسية بين األفرقاء قد
يترافق مع محاوالت الستغالل الوضع بهدف
المساس باألمن ،مشيراً إلى أن الجيش غير
معني بتا ًتا بهذه التجاذبات ،وال ينحاز إلى أي
طرف أو جهة ،إنما ما يعنيه بالدرجة األولى
هو صون االستقرار والسلم األهلي ،وقال”:
وتحول وطننا إلى
لن نسمح باستغالل الوضع
ُّ
ساحة مفتوحة ألي حوادث أمنية أو تحركات
مشبوهة .ممنوع اإلخالل باألمن ،ألنه من
الثوابت األساسية للجيش وسيبقى كذلك”.
ودعا العماد عون أصحاب الشأن إلى التحلي
بالمسؤولية حفا ًظا على المصلحة العامة،
كما دعا اللبنانيين إلى الوعي وعدم السماح
باستغاللهم واالنجرار وراء عناوين وشعارات
مشبوهة ،ألن الوطن يحتاج الى جميع أبنائه.
وأضاف“ :الوضع األمني ممسوك ،وحماية
لبنان مسؤوليتنا .لم نقبل ساب ًقا أي مساس
باألمن واالستقرار ولن نقبل به اليوم”.
وتوج َه إلى العسكريين بالقول“ :بفضلكم ال
َّ
يزال الجيش متماس ًكا وال يزال لبنان صامدًا.
لقد ش ّكك كثيرون بقدرة المؤسسة على اجتياز
ووجهوا إليها اتهامات وانتقادات
هذه المرحلة ّ
باطلة وراهنوا على سقوطها وانتزاع مح ّبة
اللبنان ّيين لها عن طريق استغالل بعض القضايا
واألحداث .لك ّنكم واجهتهم هذا التجني بثباتكم
وعزيمتكم ومعنوياتكم ،وأثب ّتم بأدائكم واحترافكم
أنكم على قدر المسؤولية ،وأهل ٌ للثقة المحلية
والدولية ،وقد ظهر ذلك من معركة فجر الجرود
التي خضتموها وكنتم أبطالها وانتصرتم فيها
بفضل تضحياتكم ودماء الشهداء والجرحى،
مرورا بأحداث  17تشرين األول ،2019
ً
التي أثبتم خاللها أنكم أنقذتم لبنان وحميتموه،
إلى انتشار جائحة كورونا واألزمة االقتصادية
وانفجار مرفأ بيروت وأحداث الطيونة ،ومواكبة
االنتخابات النيابية بنجاحً ،
فضاًل عن حماية
الحدود والتصدي للعدو اإلسرائيلي واإلرهاب.
لقد برهنتم أن جيشنا محترف يتحلى بالقيم
ويحترم حقوق اإلنسان ويحمي المؤسسات .كل
ذلك يجعلني أفتخر بكوني قائدًا لهذا الجيش”.
كما توجه إلى المش ّككين والم ّت ِهمين
والمحرضين بالقول“ :المؤسسة العسكرية
ّ
صامدة ومتماسكة وستواصل القيام بمهماتها
للمحافظة على لبنان وحماية شعبه وأمنه
واستقراره”.
وأشار قائد الجيش إلى أن مساعدات الدول
دعم للجيش وسند
الصديقة والشقيقة عامل ٍ
قوي له في هذه المرحلة ،وآخرها الهبة
القطرية المشكورة من سمو أمير دولة قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،الف ًتا إلى أنه
يجري العمل على تأمين مساعدات أخرى وأ ّنها
بلغت مراحل متقدمة.

سيحل بالدوالر
ّ
ماذا
بعد أسبوعني؟
إنتهى عهد ميشال عون وإنتهت معه كل ّ
الرهانات بإمكان ّية تغ ّير العديد من األمور منها
إنخفاض سعر صرف الدوالر مقابل الليرة ،فيوم
األول  2022وبسحر ساحر
األحد  23تشرين ّ
إنخفض سعر الدوالر دفعة واحدة خمسة آالف
ليرة ...كيف ذلك؟ ويوم األحد هو يوم تقفل
فيه البورصة هذا إذا إعتبرنا أن ما يحصل في
لبنان من الطبيعي ونتيجة االوضاع فقط وليس
“تالعباً” بالدوالر ،كانت النتيجة أن السبب بيان
أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سالمة.
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ك ُثرت في تلك اللحظة التساؤالت ،لماذا في هذا
التوقيت؟ هل ألنّ عهد الرئيس ميشال عون
شارف على اإلنتهاء وربما الرسالة أن اإلنفراج
يمر بضعة أيام حتى بدأت الصورة
قادم؟ لم تكد ّ
تتوضح ،العملة الخضراء عادت الى االرتفاع
ّ
ولم يكن بيان سالمة سوى “إبرة بنج” للتخفيف
من تحليقها الصاروخي إذ تتس ّيد اليوم متجاوزة
عتبة  38الف ليرة ...والسؤال ماذا عن
المرحلة المقبلة؟.
عمليا ً وبحسب الخبير اإلقتصادي وليد أبو
سليمان كلما ّ
تدخل مصرف لبنان ينخفض سعر
صرف الدوالر مقابل الليرة ،ولكن التحدي
األكبر باإلستدامة ،ففي المرحلة السابقة إشترى
 400مليون دوالر وأكد انه سيبيعه على منصة
صيرفة ،وبحدّ أقصى أسبوعين يكون باع ما
اشتراه ،فما ا ّلذي سيحصل بعد أسبوعين من
اليوم؟.
“في محطات سابقة ّ
تدخل مصرف لبنان
لينخفض الدوالر وال يجب أن ننسى هذا األمر”.
هذا ما يؤكده أبو سليمان لـ”النشرة” ،واحداها
يوم تشكيل حكومة نجيب ميقاتي مثالً حين
إنخفض الدوالر الى  15الف ليرة والبيان
ّ
محطة من المحطات ،مشدّدا في
االخير هو
نفس الوقت على أن “المصرف المركزي ال
يستطيع أن يستمر باالستنزاف وهو ّ
يتدخل
لمرحلة وجيزة” ،مختصرا الموضوع بالتالي
“في المستقبل الطلب أكثر من العرض وبالتالي
في ظل ّ غياب االصالحات المال ّية واالقتصاد ّية
المرجح أن يعاود
واالستقرار السياسي فمن
ّ
الدوالر االرتفاع”.
بدوره الخبير في المحاسبة وعضو نقابة خبراء
المحاسبة المجازين في لبنان ربيع داغر يلفت
الى أننا “لم نعد نفهم كيف يرتفع وينخفض
الدوالر حسابياً ،والواضح أن هذا االمر يتم
بالسياسة فقط” ،متسائال “ماذا حصل يوم
أحد  23تشرين األول الفائت حتى إنخفض
الدوالر  5الف ليرة ،في وقت حصل ترسيم
الحدود البحرية مع اسرائيل ولم يتراجع الدوالر
أبداً ،كذلك دخل لبنان في شغور رئاسي وفي
ظل ّ حكومة مستقيلة ولم يرتفع أيضاً ،فكيف
ذلك”؟ شارحا أنه “ال يوجد حسابات دقيقة في
مصرف لبنان لمعرفة ماذا لدى رياض سالمة
من “كاش” وماذا يوجد في االحتياطي”،
مضيفاً“ :االكيد أن كل فارق الدوالر بين صيرفة
والسوق السوداء تتح ّملها خزينة الدولة”.
يعتبر التعميم األخير الذي أصدره رياض سالمة
ّ
ّ
محطات تدخل المصرف المركزي
محطة من
للجم إرتفاع سعر صرف الدوالر مقابل الليرة،
ويبقى الهدوء في هذه العملة ا ّلتي تشغل بال
اللبنانيين السبوعين كحد أقصى ،قبل أن يعاود
إرتفاعه مجدداً بإنتظار االستقرار السياسي
المتمثل بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل
حكومة والقيام بخطط مال ّية واقتصاد ّية تضع
لبنان على سكة النهوض ،هذا اذا شاءت مافيات
السلطة المتس ّلطة أن تفعل ذلك ،فعسى أن تنقذ
ما تستطيع انقاذه ح ّتى يبقى لها أي شيء ممكن
أن تمدّ يدها عليه!.

اسئلة حول مبادرة
شقري يف ضوء الرسائل
السياسية من مجلس
النواب

لم تسفر الجلسة النيابية التي دعا اليها رئيس
ب نبيه بري لمناقشة رسالة رئيس
مجلس النوا 
الجمهورية السابق العماد ميشال عون عن اي
مفاجآت عملية ،خصوصا ً وانها كانت مناسبة
لتوجيه رسائل سياسية من قبل الكتل واالحزاب،
وهذا ما حصل ،ولم يكن هناك من خوف على
رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وال على
المصرفة لالعمال .ولكن حصول
حكومته
ّ
الجلسة بذاته ،فتح الباب بشكالوسع على
وجهها
السؤال حول الهدف من الرسالة التي ّ
عون قبل يوم من انتهاء واليته الدستور ّية،
كونه كان يعلم تماما ً ا ّنها لن تغ ّير في الواقع
القائم شيئاً ،فيما السؤال االبرز كان عن
مغزى الزيارة التي قام بها المدير العام للقصر

الجمهوري انطوان شقير الى ميقاتي صباح
االثنين الفائت والطرح الذي حمله قبل دقائق
معدودة سبقت سفر ميقاتي الى الجزائر لتمثيل
لبنان في الق ّمة العربية!.
مصادر متابعة تساءلت عن توقيت هذه الزيارة،
ولكن توقفت طويالً عند الكالم الصادر عن
صرح بأنه
شقير نفسه يوم الثالثاء الفائت حين ّ
قام بالمبادرة من تلقاء نفسه .وهنا ،تساءلت
المصادر ع ّما اذا كان هذا الموقف صائبا ً ام
ال العتبارات عدّة .فمن باب االفتراض ،تعتبر
المصادر انه على الرغم من ان المديرية
العامة لرئاسة الجمهورية “على رأس األجهزة
المركز ّية للدولة” وفق ما قاله شقير،اال ان
المه ّمة التي قام بها تختلف كليا ً عن توصيف
المدير ّية وتوصيف عمله .وتطرح المصادر
االسئلة التالية:
كيف يمكن لمدير عام رئاسة الجمهورية القيامبمه ّمة سياسية الطابع تتعلق بتشكيل الحكومة؟
وفي حال اعتبار االمر بمثابة وساطة،كيف
يمكنه القيام بها من تلقاء نفسه ومن دون
تنسيق مع رئيس الجمهورية الذي يتبع له ولم
يك ّلفه ،ومن دون التنسيق مع ايضا ً مع الجهات
السياسية المعن ّية وفي مقدمها التيار الوطني
ّ
الحر ورئيسه جبران باسيل الذي بدا واضحا ً في
أي كيمياء بينه
الجلسة ال ّنيابية امس عدم وجود ّ
وبين ميقاتي؟ مع العلم ان واليةعون كانت ال
مستمرة حين التقى شقير بميقاتي ،اي انه
تزال
ّ
كان رئيسا ً فعليا ً للجمهور ّية.
وجه عون رسالته الى مجلس النواب يوموضمنها ما تضمنته من كالم
االحد الفائتّ ،
وتجاوزات اقترفها رئيس الحكومة المك ّلف،
يتوجه شقير بعدها وبأقل من  24ساعة
فكيف
ّ
للقيام بهذه المبادرة ،ومن يضمن له انها
ستحظى بموافقة وتوقيع رئيس الجمهور ّية
اوالً ،والقوى السياسية المعنية ثانياً؟!.
لماذا تدخل شقير دون غيره من الوسطاءالعاملين على الخط الحكومي ،ومنهم على
سبيل المثال ال الحصر ،المدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم؟ وهل كانيعلم سلفا ً نتيجة
مبادرته؟ ولماذا قام بها في هذه الحالة؟.
لماذا لم يطرح شقير مبادرته هذه في الوقتالكافي الذي كان سائداً ،حين كان ال يزال هناك
رئيسا ً للجمهورية ،وفي وقت كانت سخونة
المفاوضات كفيلة بتأمين النجاح الالزم لهذه
المبادرة ،او على االقل تعزيز فرص نجاحها
بشكل اكبر بكثير من طرحها في الوقت القاتل
ومن دون تأمين دعم سياسي لها ،ومن دون
غطاء رسمي لمن يطرحها؟!.
وخلصت المصادر نفسها الى ان هذه المبادرة
ولدت ميتة اذا كانت ظروفها وفق ما قاله
شقير عنها ،ولم يكن من الممكن السير بها او
حصولها على االوكسجين الالزم لتحيا ،في ظل ّ
غياب موافقة رئيس الجمهورية (في حينه)
السياسية التي يقع على عاتقها تسهيل
والقوى ّ
التشكيل المحصور اصالً بين رئيس الجمهورية
ورئيس الحكومة المكلف ،ولكن لهذه القوى
دورها االساسي في التأليف ،وقد ثبت بما اليقبل
الشك انه من دون موافقتها ،ال تبصر الحكومة
النور.

جعجع التقى السفري
الربيطاين :الحل الوحيد
لوضع لبنان عىل
سكة اإلنقاذ يكمن يف
انتخاب رئيس إصالحي
أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية”سمير
ي هايمش
جعجع ،خالل لقائهالسفير البريطان 
كاول في معراب ،أن “الحل الوحيد لوضع
لبنان على سكة اإلنقاذ يكمن في انتخاب رئيس
إصالحي وإنقاذي ،يعمل بشفافية وجدية من
أجل التغيير الفعلي واخراج البلد من أزمته،
رئيس يعمل على استعادة هيبة الدولة وإقرار
اإلصالحات المطلوبة والسهر على حسن سير
المرافق العامة ومكافحة الفساد ،ال يعير أهمية
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سوى للمصلحة اللبنانية الوطنية العليا ،من هنا
تأتي الضرورة القصوى في العمل على إجراء
اإلنتخابات الرئاسي ة بأسرع وقت ممكن وعدم
إطالة أمد الفراغ ،ألن البالد ال يمكن أن تحتمل
مزيدا من التدهور”.

السيد مليقايت
والوزراء :هل
تعلمون أن رشكات
الرتابة عندنا تبيع
الطن بـ 235$يف
تصدره
لبنان بينام ّ
للخارج بـ85$؟

كشف النائبجميل السي د في تصريح على
مواقع التواصل ،أن “في المجلس اليوم
سألت رئيس حكومة تصريف األعمالنجيب
ي والوزراء المعنيين 1- :هل تعلمون
ميقات 
ت مافيا تقوم بإخراج أي
أن فيمرفأ بيرو 
كونتينر وتوصله ألي تاجر مقابل  5إلى 10
آالف  $دون المرور بالجمارك؟ 2- ،هل
تعلمون أنشركات التراب ة عندنا تبيع الطن
ب  235$في لبنان بينما تصدّره للخارج
ب85$؟ ،كأ ّنك سأ ْلت ح ْيط”.

الجامعة العربية
أطلقت نداء عاجال
ملساعدة لبنان
واليمن يف التصدي
لتفيش الكولريا
أعربت األمانة العامة لجامعة الدول العربية
 ،عن “قلقها الشديد إزاء تفشي داءالكوليرا
ن واليمن ،وباألخص مع ارتفاع
فيلبنا 
معدالت اإلصابات والوفيات” ،مناشدة الدول
ي والمنظمات
األعضاء والمجتمع الدول 
اإلغاثية العربية والدولية إلى “التحرك
الفوري والسريع لتقديم المساعدات الصحية
العاجلة لدعم القطاعين الصحيين في لبنان
واليمن لتعزيز قدرتهما على مواجهة هذا
المرض الخطير” .وطالبت “إمداد لبنان
واليمن باللقاحات المضادة للكوليرا وتسريع
عملية التطعيم لمواجهة هذه األزمة الصحية
الطارئة”.
وأعطى األمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط ،تعليماته إلى قطاع الشؤون
االجتماعية المتمثل في إدارة الصحة
المساعدات اإلنسانية“ ،التخاذ كافة
اإلجراءات الالزمة مع وزارتي الصحة
بالبلدين والجهات والمنظمات العربية
والدولية لتوفير االحتياجات الصحية العاجلة
للتصدي لتفشي وباء الكوليرا”.
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كوريا الجنوبية
والتسلّح النووي

PROFILE NEWS

الشمالية بهذه السرعة ،بدأت التهديدات

“الغارديان” ،يرى لويد غرين أن صعود اليمين

التي تطرحها على كوريا الجنوبية والواليات

المتطرف في السياسة اإلسرائيلية سيشكل

المتحدة تتصاعد في الوقت نفسه ،لكن ُتالحق

ضغطا على عالقات إسرائيل مع العالم ،مضيفا:

اإلدارات المتعاقبة في هذين البلدين هدفا ً

“صعود حزب الصهيونية المتدينة وبن غفير

وهميا ً «لنزع األسلحة النووية من كوريا

سوف يزعج بايدن ويمتحن التحالف بين

الشمالية» ،من دون ابتكار أي حلول واقعية

الواليات المتحدة وإسرائيل”.

لألزمة النووية في ذلك البلد ،وفي مقالة

وقبل عقد االنتخابات ،طلب بن غفير تولي

كتبت “ذي دبلومات” :حان الوقت اآلن

جديدة في صحيفة «نيويورك تايمز» ،ادعى

حقيبة األمن الداخلي ،في إطار المفاوضات

ليستعمل التحالف الثنائي بين كوريا الجنوبية

جيفري لويس ،خبير في منع االنتشار النووي

المقبلة لتشكيل الحكومة.

والواليات المتحدة ورقة «التسلح النووي

في «معهد ميدلبري للدراسات الدولية»،

تطوير التحالف

ISSUE 32
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ألنه بالتأكيد سنرى المزيد من األزمات في ُبنية
هذه الحكومة الجديدة ،وسيمثل إزعاجا لكل من
يتحدث في أوروبا أو العالم عن السالم.
وبعد إعالن نتائج االنتخابات ،ستبدأ المشاورات
مع األحزاب واالئتالفات يوم التاسع من نوفمبر،
وعند تكليف شخص لتشكيل الحكومة واألقرب
هو نتنياهو سيمنح  28يوما لهذه المهمة ،وفي
حال فشله سيمدد له  14يوما ،لكن الرقب يشير
إلى أن نتنياهو بدأ بالفعل في المشاورات قبل أن
تظهر النتائج الرسمية.

الكوري الجنوبي» إلزعاج كيم جونغ أون،

أن الوقت حان كي تعترف الواليات المتحدة

وأشار تقرير نشره موقع “أكسيوس” ،إلى

وإال فسيندم الجميع على عدم التحرك في

بفشل جهودها الرامية إلى نزع أسلحة كوريا

أنه لسنوات عديدة ،حافظ نتنياهو على مسافة

تكف التهديدات النووية
الوقت المناسب .لم ّ

الشمالية النووية ،وتتق ّبل تس ّلح البلد نووياً،

من اليمين المتطرف ،وخاصة مع بن غفير

تركيا :صفقة الحبوب
مع روسيا تهدف لخفض
األسعار يف العامل

والصاروخية التي تطرحها كوريا الشمالية

فإذا كانت أسلحة بيونغ يانغ النووية تطرح

وحزبه ،لكن منذ انتخابات  ،2019طور عالقته

أكد وزير الخارجية التركي ،مولود تشاويش

على جارتها الجنوبية والواليات المتحدة

تهديداً على الواليات المتحدة وحدها ،فمن

مع السياسي اليميني المتطرف حيث عمل على

أوغلو ،ضرورة وقف الحرب في أوكرانيا،

عن التصاعد في الفترة األخيرة ،وعلى وقع

المنطقي أن تعترف اإلدارة األميركية

توحيد توجهاتهم المختلفة ،وقام على عكس

مشيرا إلى أن صفقة الحبوب مع روسيا إلتاحة

هذه التهديدات النووية الخطيرةُ ،يفترض أن

بكوريا الشمالية كدولة نووية بحكم الواقع،

أي زعيم سابق في الليكود ،بتطبيع هذه العالقة

تصدير الحبوب األوكرانية تهدف إلى خفض

تستعد سيول وواشنطن ألسوأ السيناريوهات

لكن فيما تطرح تلك األسلحة نفسها تهديداً

داخل دائرته االنتخابية.

أسعار الحبوب عالميا.

المحتملة ،كأن تندلع حرب نووية مع كوريا

مباشراً وأكثر خطورة على كوريا الجنوبية،

وقال بن غفير إنه يريد إنشاء وزارة جديدة

وقال وزير الخارجية التركي خالل مؤتمر

الشمالية .في شهر أبريل الماضي ،أعلنت

سيكون أي اعتراف أميركي بأسلحة كوريا

لتشجيع هجرة ما أطلق عليهم “األعداء

صحفي مشترك مع أمين عام حلف الناتو

كوريا الشمالية أنها تنوي نشر أسلحة نووية

الشمالية النووية أشبه بخيانة للكوريين

واألشخاص غير الموالين” للدولة ،كما يسعى

ينس ستولتنبرغ في اسطنبول“ :نعرف أن

تكتيكية ،ثم تب ّنت بيونغ يانغ في شهر سبتمبر

الجنوبيين.

إلصدار قوانين لتنفيذ حكم اإلعدام بحق من

المعطيات صعبة جدا ولكن يجب أال نتوقف

قانونا ً جديداً على صلة بالسياسة النووية ،وهو

ماذا يعني صعود اليمني
املتطرف يف إرسائيل؟

يسميهم “إرهابيين”.

عن المساعي في هذا اإلطار” .وحول مسألة

وأظهرت النتائج األولية حصول حزب الليكود

توسع الناتو ،أشار تشاويش أوغلو إلى

بزعامة نتانياهو على  32مقعدا ،وحزب لبيد

أن الحكومة السويدية الجديدة معنية بتنفيذ

وبداية أكتوبر ،نفذت «وحدات العمليات النووية

ذكر موقع “سكاي نيوز” أنّ النتائج األولية

على  24مقعدا ،وتحالف “الصهيونية الدينية”

خطوات عملية بخصوص مطالب تركيا

التكتيكية» في كوريا الشمالية تدريبات إلطالق

لالنتخابات اإلسرائيلية ،كشفت صعود أسهم

بزعامة بن غفير على  14مقعدا ،و”المعسكر

المتعلقة بقبول انضمامها لعضوية الحلف.

صواريخ ُمص ّممة لضرب أهداف كورية جنوبية

معسكر اليمين المتطرف الذي يقوده رئيس

الوطني” بقيادة بيني غانتس على  12مقعدا،

وكشف الوزير التركي أن رئيس الوزراء

محتملة مثل المطارات ،والموانئ ،ومراكز

الوزراء األسبق ،بنيامين نتانياهو ،والذي

باإلضافة إلى حزب “شاس”الديني الشرقي

السويدي سيزور أنقرة في األسبوع القادم،

القيادة ،كذلك أطلقت كوريا الشمالية ،في 4

يتوقع عودته رئيسا لوزراء تل أبيب مجددا.

المتدين على  12مقعدا.

ويبحث هذا الملف مع الرئيس التركي رجب

أمتوبر ،صاروخا ً بالستيا ً متوسط المدى بزاوية

وحصد تحالف أحزاب اليمين  62مقعدا في

إزعاج محتمل

طيب أردوغان .من جهته ،توجه األمين

عادية ،مما يسمح للصاروخ بالتحليق فوق

انتخابات الكنيست ،مما يمهد الطريق أمام

من جانبه ،توقع أستاذ العلوم السياسية بجامعة

العام للناتو ،بالشكر إلى تركيا على ما

اليابان وصوالً إلى المحيط الهادئ ،وأثبت

عودته السياسية وفترة والية سادسة قياسية

القدس أيمن الرقب إنه من المقرر أن تعلن نتائج

وصفه بالدعم العسكري الكبير والمهم الذي

هذا االختبار مجدداً أن كوريا الشمالية قادرة

في السلطة ،اعتمادا على سيطرة أربعة أحزاب

االنتخابات اإلسرائيلية بشكل رسمي يوم الثامن

تقدمه (ألوكرانيا) ،من خالل الطائرات من

على بلوغ األرض األميركية في غوام ،إذا

على رأسها حزبا “الصهيونية المتدينة”،

من الشهر الجاري ،لكن بات من الواضح بشكل

دون طيار ،والتكنولوجيا العسكرية .ولفت

ّ
التدخل في االشتباكات
قررت الواليات المتحدة

وحزب “القوة اليهودية” بزعامة إيتمار بن

قطعي أن نتنياهو يعود ومعه اليمين المتطرف

ستولتنبرغ إلى أن الحلف يقدّر عاليا جهود

العسكرية بين الكوري َتين .من المتوقع أن تطلق

غفير.

إلى الحكم .وأضاف الرقب أن وصول بن غفير

تركيا في تصدير الحبوب باتجاه األسواق

كوريا الشمالية مستقبالً صاروخا ً بالستيا ً عابراً

وحصد حزب “الصهيونية المتدينة” 14

إلى الحكم وهو صاحب سياسات أكثر تطرفا

العالمية .أما في مسألة انضمام دول إلى

للقارات بزاوية عادية نحو المحيط الهادئ

مقعدا ،وبات ثالث أكبر األحزاب ال ُمش ّكلة

ضد العرب ،سيكون له داللته الواضحة وقد

عضوية الحلف ،ب ّين أن هناك حاجة لخطوات

الستعراض قدرتها على اختراق الغالف الجوي

للكنسيت ،ومن ثم سيكون بن غفير قريبا

يمثل صداما ،متوقعا أن تؤثر نتائج االنتخابات

عملية ملموسة من السويد وفنلندا فيما يتع ّلق

وبلوغ األراضي األميركية ،ومن المنتظر

من تولي منصبا ً وزاريا ً في الحكومة المقبلة

الراهنة على مسار السالم .وأوضح أنه على

بالمطالب التركية المتعلقة بمحاربة اإلرهاب.

أيضا ً أن تبني كوريا الشمالية غواصات عاملة

التي سيعكف زعيم حزب الليكود نتنياهو على

الصعيد الداخلي ،تم استنفار الناخب اإلسرائيلي

وقال“ :هم يعرفون ويفهمون االحتياجات

بالطاقة النووية ،بما يشبه المشروع المقترح

تشكيلها .وبحسب مراقبين ،فإنّ أحد العوامل

ليشعر باالستقرار بعد  5جوالت من االنتخابات،

والحساسيات األمنية لتركيا ،وسيعملون على

خالل المؤتمر الثامن لحزب العمال الكوري ،في

األساسية التي رجحت فوز كتلة نتنياهو في

نتج عن ذلك وصول اليمين إلى الحكم ،ومن

توفيرها واحترامها” ،معبرا في الوقت نفسه

عام  ،2021الستعراض قدرات الضربة الثانية.

االنتخابات اإلسرائيلية ،هو الصعود غير

ثم قد نرى بن غفير وزيرا لألمن في حكومة

عن أمله بأن تصبح كل من السويد وفنلندا

توسع الترسانة النووية الخاصة بكوريا
في ظل ّ

المسبوق لليمين المتطرف .وفي مقال بجريدة

نتنياهو ،وقد يشكل ضغطا على نتنياهو نفسه،

أعضاء في حلف الناتو قريباً.

يسمح للبلد بإطالق ضربة نووية استباقية ضد
كوريا الجنوبية ،واعتباراً من نهاية سبتمبر
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«إقصاء أم
تصحيح» ..قرارات
السوداين بإعفاء
عرشات املسؤولني
تثري الجدل يف
العراق
كتبت “الحرة” :اتخذت الحكومة العراقية
الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني
قرارا أثار جدال واسعا قضى بإلغاء
“األوامر الديوانية والموافقات الصادرة
عن الحكومة السابقة” بعد تحولها لحكومة
تصريف أعمال في آب من العام الماضي.
وعلل مجلس الوزراء العراقي الجديد
في بيان ،سبب اتخاذ القرار باعتبار أن
“العديد من القرارات والموافقات واألوامر
الديوانية واألوامر الوزارية واإلدارية،
الصادرة من حكومة تصريف األمور
اليومية صدرت من دون خضوعها لرقابة
مجلس النواب”.
وتضمن قرار حكومة السوداني إلغاء
“تعيين أو تكليف رؤساء الجهات غير
المرتبطة بوزارة والدرجات الخاصة
والمديرين العامين ومن بدرجتهم ومن
يتقاضى رواتبهم بعد العاشر من آب
.”2021
ويرى الخبير القانوني والدستوري علي
الحيدري أن “إلغاء األوامر اإلدارية
الصادرة من حكومة رئيس الوزراء
السابق مصطفى الكاظمي هو إجراء
صحيح وموافق للقانون”.
وأضاف الحيدري في حديث لموقع
“الحرة” أن القرار يتوافق أيضا مع
قرار المحكمة االتحادية المرقم 121
لسنة  ،2022إلن اإللغاء تم بذات طريقة
التعيين” ،الفتا إلى أن “من حق المتضرر
أن يطعن أمام المحكمة اإلدارية وفق المواد
 61خامسا و 80خامسا من الدستور
العراقي”.
وكانت المحكمة االتحادية العليا في العراق
أصدرت في أيار الماضي قرارا أشار إلى
أن صالحيات حكومة تصريف األعمال ال
تتضمن “اقتراح مشاريع القوانين وعقد
القروض أو التعيين في المناصب العليا
للدولة واإلعفاء منها أو إعادة هيكلية
الوزارات والدوائر”.
وفي مؤتمر صحافي أعقب جلسة مجلس

PROFILE NEWS

الوزراء الجديد الثالثاء أوضح السوداني
أن القرار سيلغي تعيينات “رؤساء أجهزة
وجهات ووكالء ومدراء عامين ومستشارين”
لم يحدد هويتهم.
وأكد السوداني أن هذا القرار “ليس من
ضمن سياسة االستهداف أو اإلقصاء لجهات
معينة أو حسابات سياسية” ،مضيفا أنه
“ليس لدينا إشكال على األشخاص بقدر ما
يتم تكييف وضعهم القانوني وفق الدستور
والقانون وقرار المحكمة االتحادية”.
ومن بين المسؤولين المشمولين بالقرار
رئيس جهاز المخابرات رائد جوحي الذي
عين قبل أسبوعين فقط ،وكذلك رئيس جهاز
األمن الوطني حميد الشطري ومحافظين
ومسؤولين كبار آخرين ،وفقا للخبير القانوني
أمير الدعمي.
وقال الدعمي لموقع “الحرة” إنه مع ذلك فقد
تمت إعادة تكليف بعض من شملتهم األوامر
من قبل السوداني” ،مبينا أن “القرار ال
يحمل أي توجه انتقامي بقدر ما هو محاولة
من السوداني إلثبات وجود وجدارة حكومته
وقانونيتها” .ويتابع الدعمي أن “كل حكومة
جديدة في العراق تحاول أن تطبق القانون من
حيث تراه هي ،بمعنى أنها تستند على فقرة
في الدستور أو القانون في محاولة إلثبات
نفسها” .ويؤكد الدعمي أن هذه “ليست المرة
األولى التي نشاهد فيها مثل هكذا تحرك،
فجميع الحكومات التي سبقتها عملت تقريبا
نفس الشيء” ،موضحا أن “من صالحية
رئيس الوزراء بما يراه لمصلحة كابينته
الوزارية ،أن يجري تغييرات حتى وإن كانت
أوامر ديوانية قانونية”.
وبالفعل ،أعلن الخميس أن عددا من
المسؤولين الذين شملهم قرار حكومة
السوداني قد أعيد تكليفهم مجددا ،ومن
أبرزهم محافظ ذي قار محمد الغزي ومحافظ
النجف ماجد الوائلي ،وفقا لوكالة األنباء
العراقية الرسمية.
ويرى المحلل السياسي عصام الفيلي أن
“قرار حكومة السوداني ترك الباب مفتوحا
أمام إمكانية بقاء المشمولين بالقرار
في مناصبهم على الرغم من أن بعض
القوى السياسية فسرته بمثابة استهداف،
فيما وجدت فيه قوى أخرى أنه محاولة
لإلصالح”.ويضيف الفيلي في حديث لموقع
“الحرة” أنه “من الناحية القانونية يمكن
للمتضررين من هذا القرار اللجوء للقضاء

للطعن فيه ،وهو من سيكون له القرار النهائي
للبت في ذلك”.
ويتابع الفيلي أن “الحكومة السابقة لم تراع
الضوابط القانونية التي تنص على ضرورة
أن يتم التصويت على األشخاص المعينين في
المناصب العليا داخل البرلمان”.
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غواصة نووية
روسية جديدة
تطلق صاروخا
باليستيا من غرب
البالد إىل أقىص
رشقها

ومع ذلك يشكك الفيلي في أن “تعتمد التعيينات

أطلقت غواصة “سوفوروف” النووية

الجديدة على مبدأ الكفاءة والتخصص ،بعيد عن

الروسية بنجاح صاروخ “بوالفا” العابر

االنتماء الحزبي أو للطائفي”.

للقارات من البحر األبيض باتجاه شمال

يقول الفيلي أن “هناك مشكلة في العراق،

الكرة األرضية ،حيث بلغ هدفه في حقل

تتمثل بالمحاصصة التي تتحملها األحزاب

“كورا” بجزيرة كامتشاتكا في أقصى

السياسية” ،مبينا أنه “حتى في حال اعتماد

شرقي روسيا .وجاء في بيان وزارة

السياقات القانونية المتمثلة بالتصويت عليهم

الدفاع الروسية“ :ح ّلق صاروخ “بوالفا”

داخل البرلمان ،ستكون القوى السياسية هي

الباليستي في إطار الشروط المخطط لها

صاحبة الكلمة وسيتم إخضاع هذه المناصب

والمحتملة لبلوغ هدفه ،حيث بلغت رؤوسه

لمبدأ المحاصصة كما تعودنا خالل السنوات

الحربية أهدافها في ميدان “كورا” في

الماضية”.

جزيرة كامتشاتكا في الشرق األقصى

يؤكد الفيلي أن “أرقام المشمولين بقرارات

الروسي .وسبق لغواصة “األمير أوليغ”

حكومة السوداني ال تزال غير واضحة ،فهناك

الروسية وأطلقت مؤخرا صاروخ “بوالفا”

من يقول  89مسؤوال وربما يصل العدد لـ 200

أصاب هدفه بدقة في كامتشاتكا.

أو كثر” ،مضيفا أنه “ال يوجد إعالن رسمي

يذكر أن صواريخ “بوالفا” تطلق من

لغاية اللحظة” .ورغم إقراره بقانونية الخطوة،

منصات ثابتة تحت أرضية ،وأخرى

إال أن الفيلي يلفت إلى أن “عمليات اإلقصاء

متحركة ،ومن الغواصات الروسية

واضحة في كل مفاصل الدولة منذ عام 2003

المنتشرة في البحار والمحياطات ،وهي

ولغاية اليوم وفيها أحيانا بعد ثأري ،وهذا من

صواريخ استراتيجية يحمل الواحد منها

شأنه أن يسبب مشاكل أعمق ويؤدي إلى تأخر

عشرات الرؤوس النووية.

تقدم الدولة ”.ويختتم الفيلي بالقول إن “كل
الحكومات السابقة اتخذت نفس الخطوات تجاه
الحكومة التي سبقتها ..الجدد يلغون تماما ما
سبقهم ،وهذا ناتج عن غياب دولة المؤسسات

منارصو «التيار» يعتدون
عىل « ..mtvالله لبنان
عون وبس»

والمعايير المهنية في النظام المؤسسي”.

شهد برنامج “صار الوقت” إشكاالً مع

وحصلت حكومة السوداني األسبوع الماضي

الجمهور الحزبي ،وتحديداً التيار الوطني

على الثقة في مجلس النواب ،بعد عام من

الحر ،في االستديو ،بلغ حدّ التضارب

نزاع سياسي بين الطرفين السياسيين الشيعيين

باأليدي .اإلشكال انتقل من داخل االستديو

األساسيين ،اإلطار التنسيقي من جهة ،والتيار

الى الباحة الخارجية ومدخل ،mtv

الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى

وقد حصل إطالق نار وتحطيم للشاشات

الصدر ،وصل أحيانا ً إلى العنف.

والواجهات الخارجية ،كما وقع عدد من

ويحظى السوداني بدعم اإلطار التنسيقي ،وهو

الجرحى.

تحالف أحزاب شيعية موالية إليران ،تملك

وفيما هتف مناصرو “التيار” “هللا لبنان

الغالبية حاليا في البرلمان.

عون وبس” ،عملت القوى االمنية

وتولى السوداني المنصب خلفا لرئيس الوزراء

وعناصر الجيش اللبناني على إبعادهم عن

السابق مصطفى الكاظمي ،الذي كان يقود

مدخل المحطة.

حكومة انتقالية ،بعد أن خرج المتظاهرون

وأعلن الجيش اللبناني عبر “تويتر” أن

المناهضون لحكومة رئيس الوزراء األسبق

“قوة من الجيش تدخلت لفض إشكال أمام

عادل عبد المهدي إلى الشوارع باآلالف في

محطة  mtvفي منطقة النقاش وأعادت

عام  ،2019مطالبين بالوظائف وبرحيل النخبة

الوضع إلى ما كان عليه”.

الحاكمة في العراق.
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Ziad El-Hayek, D.M.D

ٍ 5
دول هي األكرث فساداً يف العامل ..ما هي؟
تصدّرت روسيا قائمة الدول التي ُينظر إليها على أنها األكثر فساداً ،وذلك وفقا ً لنتائج استطالع أجرته
“يو إس نيوز أند ورلد ريبورت”  US News & World Reportلعام  .2022ويمثل تصدّر
روسيا في هذا االستطالع باعتبارها الدولة األكثر فساداً ،تراجعا ً الفتا ً لمرتبتها ألنها احتلت المركز
الخامس في هذه القائمة عام  ،2021عندما احتل العراق الصدارة.
وبحسب الجدول ،فإنّ إيران جاءت في المرتبة الثانية ضمن التصنيف ،في حين أن المرتبة الثالثة كانت
من نصيب كولومبيا .أما المرتبة الرابعة فكانت للمكسيك بينما ميانمار ح ّلت في المرتبة الخامسة.
في المقابل ،فقد أشارت البيانات إلى أنّ روسيا كانت في المرتبة الـ 36بين أفضل الدول في نوعية
الحياة ،بينما جاءت إيران في المرتبة الـ .83أما كولومبيا فكانت في المرتبة  52بينما ح ّلت المكسيك في
المرتبة الـ .33أما ميانمار فجاءت في المرتبة الـ.76

«غوغل كروم» يسد ثغرة خطرية عىل حواسيب املستخدمني
أطلقت شركة غوغل تحديثا ً برمجيا ً أمنيا ً عاجالً لمتص ّفحها لإلنترنت  ،Google Chromeبهدف
تقديم حماية أمنية لمستخدمي المتص ّفح من ثغرة جديدة ،ت ّم اكتشافها األسبوع الماضي من قِبل مجموعة
خلل بإحدى
بحثية ،وت ّم إبالغ الشركة األميركية بها .وبحسب ما نشرته شركة غوغل ،تتم ّثل الثغرة في ٍ
مكونات نظام التواصل الداخلي بين “كروم” ونظام تشغيل حاسوب المستخدم ،الذي يحمل اسم .Mojo
ّ
ولم تكشف غوغل المزيد من التفاصيل التقنية حول الثغرة وطبيعتها ،وما إذا كان قد ت ّم استغاللها بالفعل
مجرد إبالغ من قِبل باحثين لتنبيه الشركة
من جانب قراصنة لمهاجمة مستخدمي “كروم” ،أم أنّ الثغرة ّ
الخاص بها .تحمل الثغرة الجديدة رقما كوديا ً
بشأن ضرورة زيادة إجراءاتها التأمينية لمتص ّفح اإلنترنت
ّ
 ،CVE-2022-3075وقد أطلقت جوجل تحديثها رقم  Chrome 105.0.5195.102وهو متاح
لمستخدمي مختلف أنظمة تشغيل الحواسيب مثل “ويندوز” و”ماك” و”لينكس” ،بينما لم تكشف
الشركة األميركية ما إذا كانت تلك الثغرة تؤ ّثر على متص ّفحها للهواتف الذكية العاملة بأنظمة أندرويد و
 iOSأم ال.
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Expert Sodoku

CrossWord
ACROSS

DOWN

1- Flash __: impromptu
gatherings
5- Chew like a squirrel
9- Pretzel topping
13- Pentathlete’s sword
14- Low opera voice
15- Joshua __ National Park
16- Swell
17- “Your work is awesome!”
19- Overstep boundaries,
perhaps
21- Civil rights activist Baker
22- Beverage brewed in a
chawan
23- “The Bone Garden” novelist
Gerritsen
25- City that hosts the State
Fair of Texas
29- Fifth of a nickel
31- Round of applause
33- Aggravate
34- “I’ll handle this”
36- __-Free: contact lens
solution
37- By way of
38- Fact-checker’s catch
39- Leave stunned
40- Troubled to no end
42- Thanos, to the Avengers
43- Those, in Spanish
45- “Say cheese!”
46- QB stats
47- Org. fighting for LGBTQ
rights
48- Garlic’s covering
49- Emphatic agreement
51- Washed-out
53- Go out for a bit?
56- Light in signs
58- Text from a glum chum
60- Gala celebrating the
Academy Awards
64- Heavy burden
65- Like ground chicken
66- Dubai dignitaries
67- Fully aware of
68- Palm fruit
69- Promotional sample
70- Turns blue, maybe

1- Deserve
2- Offer one’s two cents
3- Academy Award category
4- One with a crystal ball
5- Go and Go Fish
6- Org. that uses cryptanalysis
7- Arthur in the International
Tennis Hall of Fame
8- “__ that be nice!”
9- Real bargain
10- Bark
11-Field for grazing
12- Value of a Q tile, in
Scrabble
14- Bathroom fixture
18 -“Great to find that out”
20 -Eclectic online digest
24- Arrives, and an apt
description of the sets of circled
letters
26 -Au pair
27- Sans serif typeface
28- Go rollerblading
30-Music genre that spawned
screamo
32-Donkey Kong, e.g.
34-Southpaw
35-Wear down
39-Yahoo! alternative
41-“Spare us the details!”: Abbr.
44- Served, as ice cream
48- Brings down the house
50-Plain silly
52- Four-footed Jetson
54- Like a 30-degree angle
55- Guadalajara cash
57- January or June
59-Something to chew on
60-Like antiques
61-Zooplankton’s habitat
62-Litter box visitor
63-Hoop’s outer edge

 شي..“رسوم كاريكاتيرية من واقع كاريكاتيري عايش فينا
”..بيضحك الناس علينا
يبكينا و شي
ّ
عبد الهادي شماع
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Aries

Libra

Aries, the weeks up until November 22 usher in a time of
change and transformation. With the sun, inquisitive Mercury
and lovely Venus in Scorpio, you’ll be prepared to look beneath
the surface. It’s a chance to discover what might be preventing
you from being as happy and successful as you’d like.

Resources and finances are on your list of priorities
this month, Libra, with inquisitive Mercury, the sun
and glamorous Venus all moving through your
money zone. This is a good opportunity to pare
back expenses, sell anything you no longer need or
perhaps start a side hustle to make extra money. If
you have skills that could be profitably marketed,
it would be worth doing so. You never know where
your actions might lead.

Taurus
There’s a powerful emphasis on your sector of relating this
month, Taurus, so you can enjoy the assistance of others for
the next few weeks. The focus is on the sign of Scorpio, so
interactions are likely to be intense whether you’re chatting
with a friend or talking to your partner. If you sense that
someone is trying to get the better of you, you won’t take
kindly to being coerced or manipulated. In fact, the more
they try, the less likely you’ll be to cooperate.

Scorpio

Talkative Mercury, the sun and radiant Venus are
in your sign, Scorpio, so you’re all set to make a big
splash over the coming weeks. The emphasis on
Scorpio means that this is an excellent opportunity
to project yourself out into the world and showcase
your best qualities and talents. It’s time to focus on
you and your needs and desires and take steps in
the direction of your dreams. If others accuse you of
being selfish, just ignore them.

Gemini
Changing your routines could change your life, Gemini, as
you’ll discover over the coming weeks. With the emphasis
on transformational Scorpio and your lifestyle zone, this
is the perfect time to get organized and streamline your
affairs. If you know something isn’t working, this is your
opportunity to jettison it and adopt new ideas and practices
that can help you be more productive.

Cancer
Cancer, the emphasis is on the sign of Scorpio and your
sector of leisure, creativity and romance. With convivial
Mercury, seductive Venus and the sun in this potent sign,
you’ll put a lot of effort into adding extra sizzle to your
love life, your creative projects and any entrepreneurial
ideas you might have. You’ll be very single-minded and
passionate about whatever you get involved in, perhaps
too much at times. You might benefit from stepping back
and doing other things that allow you take a break. Going
out with friends and enjoying life could be one of them.

Leo
Leo, there’s an emphasis on your home and family sector
this month as chatty Mercury, the sun and lovely Venus
continue their journey through Scorpio. This is a great
opportunity to enjoy some self-care and pampering, as
well as take some time out to reflect and get your bearings.
When the sun is in this sector of your chart, you can take a
step back from life and think about how you’re doing. Are
you getting what you want and need? If not, it might be
time to take your needs and desires seriously and do what
you can to fulfill them.

Virgo
Virgo, a potent line-up in your sector of communication
gives power to your words and makes you extra
persuasive. With talkative Mercury, the sun and
radiant Venus in Scorpio, this can be a time of healing
conversations.
The weeks before November 22 can be excellent for
negotiating and handling business affairs. And if you’re a
counselor or therapist, you might be particularly busy at
this time.

Sagittarius
You’re in a quieter space as November gets
underway, Sagittarius. This emphasis will last for
a few weeks before lovely Venus, chatty Mercury
and the sun move into your sign. Use this chance
to clear the decks and get rid of anything that no
longer serves your best interests. Tie up loose
ends and finish things so that there is nothing
hanging over you that will get in the way of your
progress.

Capricorn
Capricorn, your social life sparkles as this month
gets underway. The emphasis on the sign of
Scorpio encourages you to accept invitations,
attend events and network because you can make
some valuable contacts by doing so. You’ll also be
drawn to link up with people who have power and
influence. As a Capricorn, you tend to gravitate
toward them anyway, but this month there’s added
benefit in seeking someone who can help you
accomplish a goal or put in a good word for you in
the right sphere.

Aquarius
Aquarius, the coming three weeks are excellent for
forging ahead with your goals and career plans.
This is the time to reach out to others who might
be able to use your skills or services. You’ll also
benefit from networking with influential people in
positions of power who can also assist you on your
journey to the top. Play your cards right and you
could do very well.

Pisces
Pisces, the dynamic emphasis on your sector of
opportunity encourages you to boldly go where
you have never gone before. With chatty Mercury,
the sun and Venus in Scorpio and your travel zone,
you might be inspired to take a break and enjoy
a trip or perhaps a well deserved vacation. You
might also decide to take a course or class that can
enhance your skills or help you learn a language.
You’ll be looking through a wider lens at the bigger
picture.
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Zebrano Luxury Furniture
The first store of its kind

Great Design
Zebrano carries prestigious and
notable brands ranging from modern,
contemporary, and avant-garde
designs to furnish whatever style is
deserving for the room of your
dreams. Zebrano’s new home will be
located inside Great Northern Mall
and will celebrate their Grand Opening
on Saturday, November 19, 2022.

4954 Great Northern Blvd.,
North Olmsted OH

