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طوابير من الروس تغادر برًا وميدڤيديڤ ُيجدد التهديد بالنووي
عواصــم ـ وكاالت: يبــدو 
ان أكبر عملية تعبئة جزئية 
أعلنت عنها موسكو منذ احلرب 
العاملية الثانية ال تسير على 
ما يرام، وأن الرئيس الروسي 
ڤالدميير بوتني يواجه اكثر من 
مأزق في غزوه ألوكرانيا، سواء 
جلهة اخلســائر الكبيرة التي 
دفعته العالن التعبئة اجلزئية 
الســتدعاء ٣٠٠ الف عسكري 
ألول مرة منذ احلرب العاملية، 
أو جلهة الرفض املتصاعد لهذه 
احلــرب والتي دفعت بالكثير 
مــن الــروس الــى االحتجاج 
الفرار  القــرار ومحاولة  على 
من البالد. وقالت جماعة «أو.

في.دي إنفو» املستقلة للمراقبة 
إن قرابة ١٤٠٠ شخص في ٣٨
مدينــة روســية اعتقلــوا في 
احتجاجات مناهضة للحرب 
منذ أمس األول، وقالت وسائل 
إعــالم مســتقلة إن بعــض 
املعتقلــني تلقوا اســتدعاءات 
للحضور إلى مكاتب التجنيد 
العسكري أمس، وهو أول يوم 

للتجنيد اإلجباري.
وارتفعت حركة املرور على 
املعابر احلدودية، وهرع العديد 
من الروس إلــى منافذ البالد 
البريــة، بعد يوم مــن اعالن 
شركات طيران ومواقع احلجز 
نفاد تذاكــر الطيران املغادرة 

لروسيا لنحو أسبوع.
ومع ارتفاع أســعار تذاكر 
الطيران ألقرب املواقع خارج 
البالد ألكثر من خمســة آالف 
ظهــرت  وجــدت،  إن  دوالر 

لكــن مجلــة «نيوزويك» 
األميركيــة قالــت إن صــورا 
فضائية أظهــرت حركة فرار 
بريــة واســعة عبــر احلدود 
اجلنوبية لروسيا، وأن طول 
طابور السيارات الروسية التي 
حتاول العبور إلى جورجيا بلغ 
٦ أميال. وكشف حرس احلدود 
الفنلنــدي إن حركــة املــرور 
الوافدة إلى احلدود الشــرقية 
مع روســيا «تزايــدت» خالل 
الليل. ويبدو ان متاعب بوتني ال 
تقف عند هذا احلد حيث نقلت 
شبكة «سي ان ان» األميركية 
عــن مصدريــن أميركيني أن 
«اجليــش الروســي منقســم 
حول أفضل الســبل ملواجهة 
التقدم األوكراني غير املتوقع 

جــو بايدن في الــدورة الـ ٧٧
للجمعية العامة لألمم املتحدة، 
مشــيرة إلى أنه حرف أقوال 
بوتــني. وأضافــت زاخاروفا، 
أنه بالنسبة خلطاب الرئيس 
األميركي، أعتقد أنه كان غير 
الئق على اإلطــالق كيف بدأ، 
وكيــف اقتبس بصــورة غير 
دقيقة أن بوتــني يهدد العالم 
بأســلحة نوويــة.. حســبما 
نقلت عنها وكالة أنباء «تاس» 

الروسية.
وما نفتــه زاخاروفا، أكده 
الســابق  الروســي  الرئيــس 
دمييتــري ميدڤيديــڤ الــذي 
هدد بأن أي أسلحة في ترسانة 
موسكو، مبا في ذلك «األسلحة 
االســتراتيجية  النوويــة 
واألسلحة القائمة على أساس 
املبادئ الفيزيائية اجلديدة».

وذكــر ميدڤيديــڤ، نائب 
رئيس مجلس األمن الروسي، 
على حسابه في موقع «تلغرام» 
أن االستفتاءات التي تنظمها 
السلطات التي عينتها روسيا 
وتلك االنفصالية في مساحات 
شاسعة من األراضي األوكرانية 
التي حتتلها روسيا ستجرى 
وأنــه «ال عودة إلــى الوراء»، 
وأن روسيا ستقوم بتعزيزها 
بشكل ملحوظ من قبل القوات 
الروســي،  املســلحة لالحتاد 
وحلمايتها، ميكن اســتخدام 
ليس فقــط قــدرات التعبئة، 
ولكن أيضا أي أسلحة روسية، 
مبا في ذلك األسلحة النووية 

االستراتيجية.

ميدانيــا»، وذكر املصدران أن 
«بوتني يوجه أوامره مباشرة 
للجنراالت بامليدان في مؤشر 
على خلل في هيكل القيادة».

إلى ذلك، أعلنت كييڤ أنها 
أفرجــت عن ٥٥ أســير حرب 
روســي مقابل إفراج موسكو 
عن ٢١٥ أسيرا، في صفقة تبادل 
هي األضخم بني اجلانبني منذ 
بدء النزاع وشملت خصوصا 
عشرة أجانب قاتلوا إلى جانب 
القــوات األوكرانية وقادة في 
الكتيبة التي دافعت عن مصنع 

آزوفستال للصلب.
في غضون ذلــك، انتقدت 
ماريا زاخاروفا املتحدثة باسم 
وزارة اخلارجيــة الروســية، 
الرئيــس األميركــي  خطــاب 

اجليش الروسي منقسم حول وقف التقدم األوكراني.. وبوتني يعطي أوامر مباشرة للقادة في امليدان

طوابير السيارات القادمة من روسيا تنتظر عند نقطة التفتيش احلدودية مع فنلندا  (أ.ف.پ)

وســائل  علــى  مجموعــات 
التواصــل االجتماعــي تقــدم 
النصائح حول كيفية اخلروج 
من روســيا بينمــا أعد موقع 
إخبــاري روســي قائمة «إلى 
أين تهرب اآلن من روســيا». 
وظهرت صفوف طويلة على 
املعابر احلدودية مع جورجيا.
ووصــف املتحدث باســم 
الكرملني دميتري بيســكوف 
التقاريــر عن نــزوح الروس 
في ســن التجنيد من روسيا 
بأنها «مبالــغ فيها». وأحجم 
عن نفي تقارير إعالمية روسية 
عن أن بعض احملتجني الذين 
اعتقلوا تلقوا استدعاء للخدمة 
العسكرية قائال إن «هذا ليس 

ضد القانون».

أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

مدبولي: مهتمون بتعزيز «احلياد التنافسي» 
لضمان التوصل لسوق أكثر كفاءة

عشرات احملالت تغلق في القامشلي 
احتجاجًا على إتاوات تفرضها «قسد»

القاهرة - هالة عمران

الــوزراء  أكــد رئيــس 
د.مصطفى مدبولى أنه تم 
االنتهاء من مسودة وثيقة 
ملكية الدولة، بعد العديد 
من جلسات النقاش وورش 
العمل، والتي تتضمن بابا 
كامال عن الحياد التنافسي، 
بما يعكس اهتمام الحكومة 
البالــغ بتعزيز سياســات 
الحياد التنافسي، لضمان 
المنافسة العادلة والتوصل 
إلى سوق أكثر كفاءة يعمل 
علــى دعــم المســتهلكين 

واالقتصاد.

اتهمــت وكالة  وكاالت: 
الرسمية السورية  االنباء 
ميليشــيا قــوات ســوريا 
«قســد»  الدميوقراطيــة 
التحالــف  املدعومــة مــن 
الدولي ضد داعش بقيادة 
واشنطن، بفرض «أتاوات 
علــى أصحــاب الفعاليات 
التجاريــة واالقتصادية» 

في القامشلي.
وقالت ان «قسد» تسعى 
إلى تأمني رواتب مسلحيها 
والعاملــني في صفوفها من 
خالل ما تسرقه من خيرات 
اجلزيرة السورية وخاصة 
النفط والقمح بالتعاون مع 
القــوات األميركية،  وقالت 
انهــا «لــم تكتــف بذلك بل 
عمــدت إلــى فــرض اتاوات 

أصول قائمة، مشيرا إلى أن 
السياسة االقتصادية للدولة 
المصريــة قائمة على دعم 
المنافسة وضمان  محاور 
مناخ تنافســي لممارســة 

النشاط االقتصادي.
في ســياق آخــر، اظهر 
المعلومــات ودعم  مركــز 
القــرار بمجلــس  اتخــاذ 
الــوزراء، أن مصــر جاءت 
ضمــن أفضــل ٢٠ وجهــة 
للسفر، وفقا لمؤشر السفر 
اإلسالمي العالمي في عام 
٢٠٢٢، كما جاءت بالمركز 
الثانــي مــن حيث نســبة 
االستثمار األجنبي المباشر 

كل مراجــع عيــادة طبيب 
تستوفى عنوة من الطبيب 

صاحب العيادة.
وأضافت املصادر ذاتها، 
ان «أصحاب محالت الصاغة 
في املدينة ال ميكنهم عرض 
جميــع القطع الذهبية ألن 
مســلحي ميليشيا (قسد) 
يأخذون منهم نســبة من 
األمــوال عــن كل قطعــة 
مجوهــرات تعــرض على 
واجهات احملالت، األمر الذي 
أدى إلى تراجــع املبيعات 
ودفــع آخرين إلــى إغالق 
محالتهم»، معتبرين هذه 
اإلجراءات ســلبا ألرزاقهم 
بالقوة الســيما أن املبالغ 
املالية املفروضة عليهم ال 
تتناسب مع واقع السوق 

للمشــروعات  الموجــه 
الســياحية على مســتوى 
الشرق األوسط وإفريقيا، 
وذلك مــن عــام ٢٠١٧ إلى 

.٢٠٢١
جــاء ذلــك فــي العــدد 
الثالــث من إصدار «جهود 
على طريق التنمية»، والذي 
أصدره مركــز المعلومات 
حول أبرز الجهود المبذولة 
للنهوض بقطاع السياحة، 
تزامنا مع االستعداد المحلي 
والعالمــي لالحتفال بيوم 
السياحة العالمي، والموافق 
الســابع والعشــرين مــن 

سبتمبر الجاري.

وحركة البيع والشراء فيه.
وفــي الســياق نفســه 
تقوم «قســد» بجمع املال 
حتت ما يســمى التبرعات 
مــن أصحــاب املنــازل في 
املدينة وبشكل إلزامي كما 
تقوم بفرض ضريبة على 
كل منزل حتت ما يســمى 
اشتراك مياه وكهرباء، علما 
أن الغالبية يعتمدون على 
األمبيــرات مدفوعة الثمن 
مســبقا ألصحاب املولدات 
اخلاصة وفــي حال امتنع 
األهالي عن الدفع يتم قطع 
التيار الكهربائي عن كامل 
احلي حتى يقوموا بتسديد 
ما يفرض عليهم من ضرائب 
وإتاوات، بحســب الوكالة 

الرسمية السورية.

«معلومات الوزراء»: مصر في املركز الثاني لالستثمار األجنبي املباشر املوجه للمشروعات السياحية

جــاء ذلــك خــالل لقاء 
الدكتور مصطفى مدبولي، 
بمقر الحكومة في العاصمة 
اإلدارية الجديدة، د.محمود 
ممتاز، رئيس جهاز حماية 
المنافسة ومنع الممارسات 
لمتابعــة  االحتكاريــة، 
المستجدات الخاصة بدعم 
وتعزيز سياســات الحياد 

التنافسي.
إلــى  ولفــت مدبولــي 
أن الدولــة تتجــه في هذه 
المرحلــة نحــو تمكيــن 
القطاع الخاص سواء عن 
طريق استثمارات جديدة 
إدارة  المشــاركة فــي  أو 

ماليــة باهظة على أصحاب 
محالت بيع األلبسة واألدوات 
املنزلية والصاغة وحتى على 

العيادات الطبية».
ونقلــت عــن مصــادر 
أهلية في مدينة القامشلي، 
أن «أكثــر مــن ١٦٠ محــال 
جتاريا في مدينة القامشلي 
أغلقها أصحابها احتجاجا 
على فرض هــذه اإلتاوات 
الباهظة والتي تتم جبايتها 
التهديد»،  بالقوة وحتــت 
الفتة إلى أن امليليشــيات 
طالبــت أصحــاب احملالت 
بدفع مبالغ مالية على أنها 
(ضرائب) عــن كل قطعة 
كهربائيــة في محالت بيع 
األدوات الكهربائية إضافة 
الى فــرض ضريبــة على 

البيان السعودي - األميركي - الفرنسي أول غيث االهتمام الدولي بلبنان
الطائف وإرساء االستقرار، مبعنى 
أوضح أن البيان كان مبنزلة وثيقة 

يبنى عليها».
وفيما يتعلق بالوســاطة التي 
تبذلها الواليات املتحدة بني كل من 
لبنان وإســرائيل لترسيم احلدود 
البحرية يبدو انها لم تصل بعد الى 
اتفــاق، ما يقلل من دقة املعلومات 
التي حتدثت عن توافق شبه تام، 
وهنا يقول الرئيس ميقاتي: «نريد 
ان نتشاور، ال اســتطيع ان اجزم 
وال استطيع ان انفي قبل أن يكون 
هذا األمر في جو سياسي مالئم في 
لبنان، ال يحق لفرد وحده ان يتخذ 
هذا القرار، مشــددا علــى ان االمر 

متعلق بالرئيس ميشال عون».
املصــادر املتابعة فــي بيروت، 
قــرأت في تصريحــات ميقاتي في 
نيويورك هذه، ما يعني انه ومعه 
رئيــس مجلس النواب نبيه بري، 
ليســا مســتعجلني علــى عمليــة 
الترسيم، بل املستعجل هو الرئيس 
عــون الذي اوفــد مفوضه الى هذا 
امللف نائب رئيس مجلس النواب 
إليــاس بوصعــب الــى نيويورك 
لهذه الغاية، حيث أجرى محادثات 
مكثفة مع الوسيط األميركي آموس 
هوكشتاين. واعتبرت املصادر أن 
غيــاب النقــاط األساســية التفاق 
الترســيم ســيؤدي الــى تأخيره 
ويخشــى ان يكون الرد الرئاســي 

بعرقلة تشكيل احلكومة.

القرار املعنية بلبنان كانت شديدة 
الوضــوح في بيانهــا، الذي صدر 
في التوقيت الصحيح، ابان املهلة 
رئيــس  النتخــاب  الدســتورية 

اجلمهورية.
ورأى عضو اللقاء الدميوقراطي 
النائب مروان حمادة في تصريحه، 
أن البيــان الثالثي «وضع خارطة 
طريق لتعافي لبنان سياسيا وأمنيا 
الــى تطبيق  واقتصاديــا وصوال 

حســني احلسيني، الذي لعب دور 
املهندس لهذا االتفاق وفيه: الطائف 
غير صالــح لالنتقــاء وغير قابل 

للتجزئة.
القــوات اللبنانية قالت ان هذا 
البيان هو اول الغيث، وقد تعقبه 
بيانات تلــوح بعقوبات، في حال 
االصــرار علــى انتخــاب رئيــس 
للجمهورية يواصل االنقالب على 
اتفاق الطائــف، واملهم ان عواصم 

و(١٦٨٠)، (٢٦٥٠) والقرارات الدولية 
ذات الصلة مبا في ذلك تلك الصادرة 
من جامعة الدول العربية، وااللتزام 
باتفاق الطائف املؤمتن على الوحدة 
الوطنية والسلم األهلي في لبنان.

وفي تغريــدة لســفير اململكة 
العربية السعودية وليد البخاري 
حول اتفــاق الطائــف، الذي انهى 
احلرب األهلية في لبنان، استحضر 
قوال لرئيس مجلس النواب السابق 

أكــدوا على دور القوات املســلحة 
اللبنانيــة وقــوى األمــن الداخلي 
اللبنانــي املســؤولني عــن حفــظ 
سيادة لبنان واستقراره، مع أهمية 
استمرارهما بالقيام بدور أساسي 
في حماية الشعب اللبناني في ظل 

أزمة غير مسبوقة.
وأكــد الــوزراء ضــرورة قيام 
احلكومــة اللبنانية بتنفيذ أحكام 
قرارات مجلس األمن (١٥٥٩) و(١٧٠١) 

اإلصالحات الهيكلية واالقتصادية 
الالزمة ملعاجلة األزمة السياســية 
واالقتصاديــة في لبنان، وحتديدا 
اإلصالحــات الضرورية للوصول 
إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كما عبر الوزراء عن استعدادهم 
للعمل املشترك مع لبنان لدعم تنفيذ 
هــذه اإلصالحات األساســية التي 
تعد حاســمة ملســتقبل االستقرار 
واالزدهــار واألمن فــي لبنان. كما 

بيروت ـ عمر حبنجر

االهتمام الذي حصل عليه لبنان 
في الدورة السابعة والسبعني لألمم 
املتحدة فــاق املنتظر، والى جانب 
اللقاءات املكثفة التي أجراها الرئيس 
املكلف بتشــكيل احلكومة جنيب 
ميقاتي مع رؤساء الدول واحلكومات 
املشاركة والفاعليات الدولية، فإن 
البيــان الســعودي ـ االميركــي ـ 
الفرنسي املشترك واملتناول بالدعم 
لكل النقاط السابحة في بحر االزمات 
اللبنانية، كان احلصيلة األكثر متيزا 

ملهمة الوفد اللبناني.
البيان تناول الوضع احلكومي، 
واالستحقاق الرئاسي وخطة التعافي 
االقتصادي، وقال البيان بحســب 
ما نقلت وكالة األنباء الســعودية 
«واس»، إن وزراء خارجيــة هــذه 
الــدول الثــالث عبروا «عــن دعم 
بالدهــم املســتمر لســيادة لبنان 
وأمنه واســتقراره، ومع استعداد 
البرملان اللبناني النتخاب رئيس 
للجمهورية جديد، شدد الوزراء على 
أهمية إجراء االنتخابات الرئاسية 
في موعدها احملدد وفق الدســتور 
اللبنانــي، وانتخاب رئيس ميكنه 
توحيد الشعب اللبناني ويعمل مع 
اجلهات الفاعلة اإلقليمية والدولية 

لتجاوز األزمة احلالية». 
ودعــا الــوزراء إلــى تشــكيل 
حكومــة قــادرة علــى تطبيــق 

مصادر لـ «األنباء»: غياب النقاط األساسية التفاق الترسيم سيؤدي إلى تأخيره ويخشى أن يكون الرد الرئاسي بعرقلة تشكيل احلكومة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستقبال رئيس حكومة تصريف األعمال جنيب ميقاتي في بيت تركيا بنيويورك

البيد: اتفاق «حل الدولتني» 
هو «الشيء الصحيح» إلسرائيل

نيويورك ـ وكاالت: قال رئيس الوزراء 
اإلســرائيلي يائيــر البيــد إن اتفاق «حل 
الدولتني» مع الفلســطينيني هو «الشــيء 
الصحيح» بالنسبة إلســرائيل، وذلك في 

أول تصريح من نوعه يصدر عن البيد.
وأضاف البيد، في كلمته امام اجتماعات 
الدورة الـ ٧٧ للجمعية العامة لألمم املتحدة 
في نيويورك أمس، أن شــرط إقامة دولة 
للفلسطينيني هو أن تكون «سلمية» و«أال 
تكون قاعدة إرهاب تهدد إسرائيل» بحسب 

تعبيره.
واعتبر انه البد للفلسطينيني أن يلقوا 
أسلحتهم ويثبتوا أن حركتي حماس واجلهاد 
اإلسالمي لن تتوليا قيادة الدولة الفلسطينية 

في املستقبل.
ودعا رئيس الوزراء االسرائيلي جميع 
الدول اإلسالمية، إلى االعتراف بإسرائيل 

وصنع سالم معها.
مــن جهة أخرى، شــدد البيــد على أن 
«إســرائيل لديها قدرات وســتفعل ما في 
وسعها ملنع إيران من احلصول على أسلحة 

نووية».
والبيد ليس رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
األول الــذي يدعم فكرة حــل الدولتني، إذ 

سبق لسلفه بنيامني نتنياهو أن أعلن عن 
املوقف ذاته، فيما تفاوض رئيس الوزراء 
األسبق إيهود أوملرت مع الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس على تطبيقه.
ولكن ثمة هوة بني املوقف الفلسطيني 
الذي يرى بحل الدولتني، تطبيقا لقيام دولة 
فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على 
حدود األراضي احملتلة عام ١٩٦٧ (الضفة 
مبا فيها القدس وقطاع غزة) وبني املوقف 
اإلسرائيلي الذي يرفض العودة إلى حدود 
١٩٦٧ ويرفض عاصمة فلسطينية بالقدس 

الشرقية.
وفيما عدا حزب «ميرتس» اليساري، فإن 
األحزاب اإلســرائيلية، املؤيدة واملعارضة 

للحكومة، انتقدت البيد.
وقالــت زهافــا غلــؤون، زعيمة حزب 
«ميرتس»، في تغريدة على تويتر «أهنئ 
رئيس الوزراء البيد، املاليني من اإلسرائيليني 
والفلسطينيني ينتظرون أفقا سياسيا يضع 

حدا لدوامة إراقة الدماء».
وأضافت «إنني أدعو رئيس الوزراء أن 
يخطــو خطوة إلى األمام ويلتقي الرئيس 
الفلســطيني محمود عبــاس أبومازن في 

جمعية األمم املتحدة».

رئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير البيد متحدثا من على منبر األمم املتحدة أمس  (رويترز)

وفاة مهاجرين بينهم لبنانيون 
غرقًا قبالة شواطئ سورية

وكاالت: لقي ما يقل عن ٣٢ شخصا مصرعهم جراء غرق مركب 
ينقــل مهاجرين بينهم لبنانيون قبالة ســواحل مدينة طرطوس 

السورية، بحسب ما أعلن التلفزيون السوري الرسمي.
وكانت وزارة النقل السورية، اعلنت امس العثور على متوفني 
قبالة الشواطئ السورية بعد أيام على انطالق زورقهم من شمال 
لبنان. وقال املدير العام للموانئ البحرية العميد سامر قبرصلي 
في بيان إن «كوادرنا تعمل بكل جهودها على إنقاذ زورق بحري، 
مقابل منطقة املنطار و(جزيرة) أرواد وعدة مواقع على شــاطئ 
طرطوس»، مشيرا إلى أنه «مت العثور على وفيات، وثمانية ناجني 
مت اسعافهم إلى مستشفى الباسل في طرطوس». ونقل البيان عن 
ناجني قولهم إن «الزورق انطلق من لبنان - املنية منذ عدة أيام 

بقصد الهجرة» وعلى متنه ركاب من جنسيات عدة.


