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رخص القيادة للوافدين: 
العمل بالشروط املعّممة

مرمي بندق 

قالت مصادر مطلعة في تصريحات 
خاصــة لـ «األنبــاء» إن منح رخص 
السوق للوافدين يتم حسب الشروط 
املعممة. وكشــفت املصــادر عن أنه 
ال شروط جديدة وال تعديالت إضافية 
على الضوابط التي مت إعالنها واملستمر 

العمل بها.

الرشيد: إنشاء مرفق ترفيهي جديد 
مبوقع املدينة الترفيهية احلالي

بداح العنزي

كشــف وزيــر املالية ووزيــر الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالستثمار عبدالوهاب الرشيد عن توجه إلقامة مرفق ترفيهي 
فــي موقع املدينــة الترفيهية احلالي. وقال الرشــيد في كتاب 
وجهه إلى «البلدية»، وحصلت «األنباء» على نســخة منه، إنه 
باإلشــارة إلى قرار مجلس الوزراء بتخصيص مشروع املدينة 
الترفيهية ألمالك الدولة، يرجى تزويدنا بجميع الدراسات املالية 
واالقتصادية والفنية لتطوير مشروع املدينة الترفيهية، إضافة 
إلى املخططات املســاحية وأي دراســات عن املســاحة. وكذلك 
استخدامات األرض (جتاري، استثماري، أو أي استخدام آخر). 
وذكر الرشيد أن هذه الطلبات ستساعد في متكني الفريق الفني 
املكلــف من وزير املالية بالعمل على وضع التوصيات وأفضل 

السبل إلنشاء مرفق ترفيهي على أرض املدينة الترفيهية.

بعد املوافقة على تخصيص املشروع ألمالك الدولة

عبدالوهاب الرشيد

«املتعة» تتجّدد اليوم مع «البرميييرليغ»
يتجــدد لقــاء عشــاق 
الســاحرة املســتديرة مــع 
اليــوم،  الكرويــة  املتعــة 
بانطالق الدوري اإلجنليزي 
القــدم، أكثر  املمتاز لكــرة 
إثارة  العامليــة  البطــوالت 

وندية ومشاهدة. 
منافســات  وتفتتــح 

«البرميييرليغ» عندما يحل أرســنال اليوم ضيفا على 
كريستال باالس في «سيلهرست بارك» في الـ ١٠ مساء، 
فيما يســتهل ليڤربول وصيف الدوري املوسم املاضي 
مشواره بالذهاب إلى العاصمة البريطانية (لندن) غدا 
ملواجهــة ڤوالم القادم اجلديد إلــى الدوري على ملعبه 
«كرافني كوتاج»، بينما سيكون حامل اللقب مان سيتي 
على محك حقيقي في بداية مشــواره للدفاع عن لقبه، 
عندمــا يواجه بعد غد األحد وســت هــام يونايتد على 

ستاد لندن األوملبي.
وشهد سوق انتقاالت الدوري اإلجنليزي حركة نشطة 

تكلفت أكثر من مليار دوالر، 
وكان أبرزها صفقة انتقال 
أحد أفضل الهدافني في العالم 
النرويجي إرلينغ هاالند من 
صفوف بوروسيا دورمتوند 
إلى بطل الدوري مقابل ٦٠ 
مليون دوالر، باإلضافة إلى 
العموالت، وبأجر اسبوعي 
يصل إلى ٤٥٠ ألف دوالر، فيما متيز ليڤربول الذي خسر 
جنمه ســاديو ماني ملصلحة العمــالق الباڤاري بايرن 
ميونيــخ بإبرام صفقة هي األغلى في تاريخه بالتعاقد 
مع املهاجم الدولي األوروغوياني داروين نونيز، قادما 

من بنفيكا البرتغالي بإجمالي ١٠٠ مليون يورو.
 كما سيشــهد اليوم أيضا انطالقــة الدوري األملاني 
والدوري الفرنسي، حيث يفتتح حامل لقب «الپوندسليغا» 
مواجهاتــه عندما يحل ضيفا علــى فرانكفورت اليوم، 
فيما يســتهل باريس سان جرمان غدا حملة الدفاع عن 

لقبه أمام كليرمون.

تكلفت أكثر من مليار دوالر، 

أحد أفضل الهدافني في العالم 
النرويجي إرلينغ هاالند من 
صفوف بوروسيا دورمتوند 

مليون دوالر، باإلضافة إلى 
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٢٤ فريقًا للتفتيش على املستشفيات والعيادات اخلاصة
عبدالكرمي العبداهللا ـ  خالد العرافة

اعتمدت وزارة الصحة ١٦ مركزا صحيا في جميع 
املناطق الصحية لتقدمي خدمة التطعيم ضد كوفيد-١٩، 
على أن تبدأ هذه املراكز بعملية التطعيم اعتبارا من 
يوم ١٠ أغسطس اجلاري، وستقدم اخلدمة من األحد 
إلى اخلميس من كل أسبوع  من الساعة ٣ عصرا حتى 
٨ مساء. من جهة أخرى، أصدرت وزارة الصحة قرارا 

بتشكيل فرق الرقابة والتدقيق اخلاصة مبزاولة مهنة 
الطب واملهن املساعدة لها وحقوق املرضى واملنشآت 
الصحية. وتضمــن القرار الذي صدر يوم ١ اجلاري، 
وحصلت «األنباء» على نسخة منه، تشكيل ٢٤ جلنة 
مــن مختلف التخصصــات الطبية يكمــن عملها في 
التفتيش على املستشفيات واملراكز الصحية اخلاصة 
واحملالت التي متارس املهن املساعدة ملهنة الطب في 

القطاع األهلي.

١٦ مركزاً صحياً للتطعيم ضد «كوفيد - ١٩» من ٣ عصراً إلى ٨ مساًء اعتباراً من ١٠ اجلاري

التفاصيل ص٤
1004

بيروت ـ عمر حبنجر ووكاالت

 انهار جزء جديد من صوامع 
مرفأ بيروت املتصدعة امس، 
تزامنــا مع إحيــاء اللبنانيني 
الثانيــة  الســنوية  الذكــرى 
لالنفجــار الكبير، في مشــهد 
أجج غضــب اللبنانيني وأعاد 
ألذهانهم ذات املشهد قبل عامني.

ونظم أهالي الضحايا الذين 
يخوضون رحلة شاقة من أجل 
حتقيق العدالة، في بلد تسود 
فيه ثقافة اإلفالت من العقاب، 
ثالث مسيرات، انطلقت األولى 
من أمام قصر العدل مبشاركة 
املئــات، حاملني الفتات منددة 
بعرقلــة التحقيقــات وصورا 
للضحايا. وتقدم املتظاهرين 
الفتة عمالقة كتــب عليها «ال 
عدالــة للضحايا في ظل حكم 
امليليشيا واملافيا». وانطلقت 
مســيرة ثانية مــن مقر فوج 
اإلطفــاء، جتســيدا للرحلــة 
األخيــرة لتســعة عناصر من 
الفــوج هرعوا الــى املرفأ قبل 
دقائق من دوي االنفجار وقتلوا 
جميعــا. وحمــل املشــاركون 

في املســيرة نعوشا خشبية 
بيضاء، ملطخة باللون األحمر،  
واشتبكوا مع عناصر حماية 
املجلس النيابي. كما انطلقت 
مسيرة ثالثة من وسط بيروت، 
لتلتقي املسيرات الثالث قبالة 
املرفأ. وقبــل وقت قصير من 
وصول املسيرات، انهارت أربع 

صوامع جديدة مــن إهراءات 
احلبوب، وذلــك بعد أيام من 
انهيار صومعتــني على األقل 

يوم األحد املاضي.
وانضم الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون الى املطالبني 
بتحقيق العدالة «من أجل طي 
الصفحة وإعادة بناء أنفسهم، 

حتتاج اللبنانيات واللبنانيون 
املقيمون في هذا البلد ملعرفة 
احلقيقة».   وأكد ماكرون «لن 
أستســلم أبدا، لــن أدع لبنان 
ينهار ويختفــي. رغم الرياح 
املعاكسة والصعوبات سأحافظ 
على هذا التوجه بحزم وواقعية 

وبراغماتية». 

العراق.. «التنسيقي» منقسم بشأن 
دعوة الصدر لالنتخابات املبكرة

عواصمـ  وكاالت: حطت رئيسة مجلس 
النواب األميركي نانســي بيلوســي في 
اليابان أمس قادمة من كوريا اجلنوبية، 
في ختام زيارتها اآلسيوية التي أثارت 
غضبا صينيا ترجمته بكني بإطالق أكبر 

مناورات عسكرية في تاريخها. 
وتزامنا مع الزيارة، رجح وزير الدفاع 
الياباني نوبوو كيشــي سقوط خمسة 

مــن أصل تســعة صواريخ باليســتية 
أطلقتها الصني، ضمن املنطقة االقتصادية 

اخلالصة لليابان.  
وحذرت تقاريــر من أن منع الصني 
السفن من اإلبحار في مناطق املناورات 
ولو كان مؤقتا، قد يتسبب في اضطرابات 
في سالســل اإلمــدادات العاملية، كونها 
جتــري فــي الطــرق التجاريــة األكثر 

ازدحامــا فــي العالــم وتربــط مصانع 
أشباه املوصالت واملعدات اإللكترونية 
في شرق آسيا بالعالم وتستخدم أيضا 
لنقل الغاز الطبيعي. وحتاكي املناورات 
«حصــار» تايــوان، تخللتهــا «طلقات 
مدفعية بالذخيرة احلية وطويلة املدى»، 
وصواريخ باليستية فوق اجلزيرة للمرة 

األولى. 

بغدادـ  وكاالت: خّيم االنقسام على أطراف «اإلطار التنسيقي» 
الشيعي في العراق إزاء تأييد أو رفض دعوة خصمهم السياسي 
الرئيسي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حلل البرملان وإجراء 
انتخابات مبكرة. ورفض الدعوة اجلناح األكثر تشددا داخل «اإلطار» 
ممثال برئيس ائتالف «دولة القانون» رئيس الوزراء األسبق نوري 
املالكي، فيما أيدها املعسكر اآلخر ممثال في حتالف «الفتح» وائتالف 
«النصــر». وبــرر رئيس حتالف «الفتح» هــادي العامري تأييده 
لالنتخابــات املبكرة بكون «االنتخابات الســابقة التي أجريت في 
أكتوبر املاضي شابتها الكثير من الشبهات واالعتراضات»، مطالبا 
بحوار وطني شامل من أجل حتديد موعد وآليات ومتطلبات إجراء 
انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعيد ثقة املواطن العراقي بالعملية 
السياسية. ولم يستبعد التحالف جلوس رئيسه مع زعيم التيار 

الصدري، مؤكدا ان ذلك «وارد جدا».

أهالي الضحايا يطالبون بالعدالة.. وماكرون: لن أدع لبنان ينهار ويختفي بكني تعّطل «سالسل اإلمداد» بإطالق أكبر مناورات حول تايوان

صورة مركبة للحظة انهيار جزء جديد من صوامع احلبوب في مرفأ بيروت              (أ.ف.پ) القوات الصينية جتري مناورات في فوجيان أقرب نقطة برية من تايوان ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب األميركي نانسي بيلوسي لها     (أ.ف.پ)

مساعد وزير اخلارجية األميركي السابق ديڤيد شينكر

٩٤ مليون دينار مكاسب «البورصة» في أسبوع 
وقيمتها السوقية تالمس ٤٦ مليارًا

شينكر: الكويت لديها  إمكانات 
هائلة إذا مت تسخيرها بشكل فعال 

10ستحدث تغييرات مؤثرة 03

صواريخ صينية على اليابان تزامنًا مع زيارة بيلوسي

التفاصيل ص ١٢

التفاصيل ص ١٢

انهيار في ذكرى انفجار املرفأ يؤجج غضب اللبنانيني

التفاصيل ص ١٣

ملشاهدة الڤيديو

١٢ مرسوم ضرورة أمام مجلس الوزراء 
مرمي بندق

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء» عن أن أمام احلكومة 
عمًال مضنياً خالل الفترة القريبة املقبلة 
إلجناز متطلبات إجراء انتخابات نزيهة 
ومترير قضايا الساعة التي ال حتتمل 

مزيدا من التأجيل. 
وقالت إن اجناز ذلك يتطلب دراسة 
ومتحيص ١٢ مرسوم ضرورة تقريبا.

هــذا، وتتضمــن املراســيم دعــوة 
الناخبني لالنتخابات، فتح باب تسجيل 
الراغبني في الترشيح ملدة ١٠ أيام، حتديد 
موعــد االنتخابــات، التصويــت وفق 
البطاقة املدنية اذا ارتأت احلكومة ذلك، 
قبول استقالة احلكومة بعد إعالن نتائج 
االنتخابات، تكليفها بتصريف العاجل 
من االمور، تشكيل حكومة جديدة، سد 
شواغر القياديني، صرف املكافأة األمامية 
للعسكريني واحلرس الوطني واإلطفاء، 
معاجلة قضية املخدرات، تنفيذ توصيات 
اللجنة الوزارية لألمن الغذائي، واإليعاز 
بصرف مقابل اإلجازات والذي ال يحتاج 

الى مرسوم ضرورة. 

تتعلق بإجناز االنتخابات وقضايا الساعة التي منها صرف «أمامية» الدفاع واحلرس الوطني واإلطفاء.. وعدم قسم احلكومة أمام املجلس ال يعرض مرسوم احلل لإلبطال 

مرمي بندق

قالت مصادر دستورية لـ «األنباء» 
إن اصدار احلكومة مرســوم ضرورة 
باستحداث الهيئة الوطنية لالنتخابات 
خطوة مستبعدة.  وأوضحت املصادر 
ان احلكومة لن جتازف بإصدار مرسوم 
ضرورة باستحداث هذه الهيئة حيث 

توجد ســابقة بإبطال مرسوم سابق 
للحكومة بإنشاء هذه الهيئة.  وبينت 
ان هذه اخلطوة تنتظر املجلس اجلديد 
الذي ميلك صالحية اصدارها بقانون 
بالتنسيق مع احلكومة.  هذا، وشددت 
املصــادر على أن عــدم اداء احلكومة 
القسم أمام مجلس األمة ال يبطل مرسوم 
حل املجلس.  وكشفت عن ان احلكومة 

صحيحة دستوريا بعد اداء سمو رئيس 
الوزراء والوزراء  القسم أمام سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد.  وأشارت 
الى أن أداء القســم امام مجلس األمة 
يتم الكتساب الوزراء عضوية املجلس 
حيث ال يستطيع الوزير القيام بدوره 
التشــريعي في املجلس اال بعد ادائه 

اليمني الدستورية.

مرمي بندق

أكدت مصادر خاصة في تصريحات 
لـــ «األنبــاء» انه ال عالقة للدســتور 
بتنفيذ مطالبات التصويت بالبطاقة 
املدنيــة. وذكرت ان هذه اخلطوة من 
صالحيات احلكومة وتتطلب اصدار 
مرسوم ضرورة أسوة باملرسوم الذي 

اصدرته في العام ٢٠٠٥ عندما أقرت 
حق املرأة باالنتخاب ومت تكليف الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية باستخراج 
جــداول الناخبات وفــي العام ٢٠٠٦ 
مارست املرأة حق االنتخاب باستخدام 
البطاقة املدنية.  واختتمت قائلة: انه 
في حالة املضي قدمــا بهذه اخلطوة 
فســيتم الغاء جداول قيــد الناخبني 

احلاليــة واالســتعاضة عنها بجملة 
«ويتم التصويت باستخدام البطاقة 
املدنية حسب املنطقة السكنية التي 
يقطن بها املواطن وليس حسب جداول 
قيد الناخبني لتالفي تصويت بعض 
املواطنني في دوائر مت االنتقال منها إلى 
دوائر اخرى في حاالت مثل احلصول 

على بيت حكومي».

الهيئة الوطنية لالنتخابات.. خطوة مستبعدة 

ال تعديل دستوريًا للتصويت بـ «املدنية» 


