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First child tax credit
payment goes out on
July 15

05

On July 15, most families can look for a
check from the IRS. This first payment as
part of the advance child tax credit in 2021
mean that most families will be eligible to
receive up to $3,600 per child...

Biden blasts
08 President
‘un-American’ voting
limits

President Joe Biden declared preserving
voting rights an urgent national “test of our
time” on Tuesday but offered few concrete
proposals to meet it. Texas Democrats
took their own dramatic action to stymie
Republican efforts to tighten ballot
restrictions in their state.

بعد دعم مرص للحريري..
تشكيلة الحكومة يف ملعب
عون

10

من بيروت إلى القاهرة ،ومن العاصمة
المصرية إلى قصر بعبدا مباشرة ،أنجز رئيس
الحكومة المكلف ،سعد الحريري ،األربعاء،
زيارة خاطفة إلى مصر ،قبل لقائه بالرئيس
اللبناني ميشال عون ،األربعاء...

الحكومة الكوبية تعرتف
بوجود تقصري وتتخذ خطوات
اقتصادية غري مسبوقة

17

قال رئيس الوزراء مانويل ماريرو األربعاء
إن الحكومة قررت “السماح بصورة استثنائية
وموقتة بأن يجلب الركاب معهم في حقائبهم
مواد غذائية ومنتجات نظافة وأدوية ،من دون
حد أقصى لقيمتها ومن دون ضرائب جمركية
عليه...

ما الذي ميكن تو ّقعه من ق ّمة
بايد ن-مريكل؟

18

يستضيف الرئيس األميركي جو #بايدن
المستشارة األلمانية أنجيال #ميركل اليوم
الخميس وعلى جدول األعمال الكثير من
النقاط الخالفية .في العنوان العريض ،ت ّتفق
الشخص ّيتان على ضرورة تعزيز العالقات
لألطلسي .لكن يبدو أنّ ذلك العنوان
العابرة
ّ
محصور بالبالغة الديبلوماس ّية .فحين يتعلق
الموضوع بتنفيذ الهدف ،يصطدم الطرفان
بعقبات كثيرة .تعيش ميركل أسابيعها

استقالة الحريري مع تحول
االزمة يف لبنان اىل العنف

21

استقال سعد الحريري من منصبه كرئيس
للوزراء في لبنان يوم الثالثاء معلنا انه وصل
إلى “طريق مسدود” في محاولة لحل أزمة
نجمت عن احتجاجات ضخمة ضد الطبقة
الحاكمة وأغرقت البالد في االضطرابات.

بالعربية
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refunds to those who overpaid on
unemployment
ن بالمنطقة
ت طهرا 
ن نشاطا 
ن قلق ة م 
 واشنط - Powell says inflation, though elevated,
ل شه ر ..ارتفعت 59.8 %
ي ألماني ا خال 
س ف 
10100حال ة إفال will likely moderate
ي موازنته
ب زياد ة كبير ة ف 
ي يطل 
ش اإلسرائيل 
  الجي - American Red Cross sends call
ي الماضي
ت علي ه ف 
ى مم ا كان 
 سفي ر أنقر ة بالدوح ة :تركي ا أقو for donations as more E.R. trauma,
ن السبت
ن بدء اً م 
ن مل َّقحي 
ى مقيمي 
ج ستقتص ر عل 
ك الح 
مناس surgeries lead to higher need
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- Delta variant on a trajectory to become
the dominant strain in Ohio
-After 16 months, reopening of U.S.Canada border may come too late for
hundreds of businesses
- IRS sending out 4 million more tax

الجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل ترفع تقريراً عن
الفساد يف لبنان لألمم املتحدة! -خاص جبلنا ماغازين
أفادت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم أن وفداً منها ضم رئيسها العالمي ستيفن ستانتن زار مقر األمم في نيويورك األربعاء وسلم
مسؤولين فيها تقريراً “مفصالً وموثقا ً عن الفساد في لبنان ،سياسيا ً وبيروقراطياً ،مطالبا ً المنظمة الدولية بمساعدة لبنان ،المو ِّقع على
االتفاقية العالمية لمكافحة الفساد التي أقرت في األمم المتحدة سنة  ،2003وانضم إليها لبنان سنة  .”2009وطالب الوفد األمم المتحدة
“بوضع يدها على هذا الملف ومساعدة لبنان السترجاع أموال اللبنانيين المنهوبة”.
وأفادت مصادر الجامعة “جبلنا ماغازين” أن هذا االجتماع أتى بصفة الجامعة عضواً في المنظمات غير الحكومية المنضمة لألمم
تمرس
المتحدة ،وبنا ًء على طلب الرئيس العالمي للجامعة اللبناني ستيڤن ستانتن ،وهو
محام لبناني أسترالي خبير بالشؤون الدولية و ُم ّ
ٍ
مع منظمة العفو الدولية.
حضر االجتماع وف ُد الجامعة الذي تألف من الرئيس العالمي ستانتن ومسؤول المنظمة غير الحكومية في الجامعة إيلي جدعون وكل من
فرانسوا أبو نعمان وفادي فرحات ،ومسؤولون سياسيون من المنظمة العالمية هم :لورا رايتشي، Laura Raetchi, UNIFIL،
أوريلي پراوست  ،Aurelie Proust, UNSCR 1959ناتان دالتون ،Nathan Dalton, UNSCOL/UNSCR 1709
جوهانا أورماس.Juhana Urmas, UNSCOL/UNSCR 1709
موقع “جبلنا ماغازين” استوضح الرئيس العالمي ستيڤن ستانتن عن مغزى وأهمية تقديم هذا التقرير لألمم المتحدة وما هو المرتجى
من هذا التحرك ،فقال“ :إنه من المهم جداً ،وعلى وقع الثورة المدنية في لبنان ،أن نضيء على هذا الموضع دولياً ،ومن منبر المنظمات
غير الحكومية في األمم المتحدة ،لعدم إعطاء التحرك أبعاداً سياس ّي ًة .فالمطلوب معالجة الفساد المزمن في لبنان ،والذي ُيعتبر في أساس
المشاكل االجتماعية والمالية واالقتصادية ،ولكي ُنلزم الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الفساد الدولية  -وبينها لبنان  -بالمحاسبة
والشفافية وباسترجاع األموال المنهوبة من سارقيها .مشيراً إلى أن هذه األموال “ليست أموال اللبنانيين فحسب ،بل أموال الدول المانحة
وأموال البنك الدولي والمنظمات الدولية أيضاً ،فمسؤولية المجتمع الدولي متالزمة مع مسؤولية لبنان”.
هذا ،وأكدت الجامعة أنها “ستواصل تحركها الدولي لدعم لبنان ومحاربة الفساد فيه ،وستتابع اتصاالتها ،مع السياسيين والناشطين
المدنيين في لبنان من جهة ،ومع الدول األعضاء في المنظمة العالمية من جهة أخرى ،عبر تسليم مجالسها الوطنية المنتشرة في كافة
الدول تقرير الجامعة حول الفساد ،بهدف الضغط عليها ،من قبل االنتشار اللبناني ،ولمساعدة لبنان عبر تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد،
الستعادة مليارات الدوالرات المنهوبة”.
*المصدر :خاص جبلنا ماغازين  -نيويورك
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Full Tuition
Assistance

Better days are ahead. Be ready. Get the education you need to focus on your future.
Classes are available in a variety of formats including in-person, hybrid and 100% online.
What are you waiting for? Register now for fall and summer classes
Available to residents of Cuyahoga County.
Possible through federal grants and the generous support of donors to the Tri-C Foundation
Online Learning Program at Tri-C ranked among nation’s best

tri-c.edu/startnow
216-987-6000

21-0420
21-0420 ICD - Tuition Assistance Summer and Fall 2021 11x8 Ad.indd 1
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Delta variant on a trajectory to
become the dominant strain in
Ohio
Dr. Bruce Vanderhoff urged
vaccinations on Wednesday, saying
the Delta variant of COVID-19 is “a
real threat” to the unvaccinated.
COLUMBUS, Ohio — The Ohio
Department of Health answered
questions surrounding the delta
variant of COVID-19 in the state
Wednesday morning.
Chief Medical Officer Bruce
Vanderhoff and Dr. Andrew Thomas,
the chief clinical officer at The Ohio
State University Wexner Medical
Center addressed rising health
concerns during the conference.
“Based on the trends we’re seeing,
it’s clear that the delta variant is on
the rise in Ohio,” said Vanderhoff,
adding the variant is on its way to
becoming a dominant virus strain in
the state.
Since last Thursday, health officials
in Ohio have reported three days
where cases have surpassed the
300 mark.
In recent weeks, detection of the
delta variant has risen from 1.9% in
the days between May 23 to June 5,
to 15% from June 6 to June 19.
Vanderhoff says emerging data
shows that number is likely to
double in the coming weeks.
While how the virus is spread is the
same, health officials say the delta
variant is more easily transmitted.
In other words, it takes less of the
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‘Epidemic within pandemic’
leads to big increase in
overdose fatalities

variant to infect someone, Thomas
explained.
“Vaccination remains our best
defense,” said Vanderhoff, adding
current vaccines are effective against
the delta variant.
As of May, roughly 99% of nationwide
deaths from the virus were reported
in those who remain unvaccinated.
Nationwide, the number of daily
COVID-19 cases has doubled in
recent weeks. Health officials have
cited the delta variant, a decline
in vaccination rates, and Fourth of
July gatherings as reasons for the
increase.
The briefing comes as local health
commissioners continue a push to
get more residents vaccinated.
Aside from getting the vaccine,
Vanderhoff suggests Ohioans
continue to practice safety guidelines
-- that includes wearing a mask in
public settings if you have not yet
been vaccinated.
In terms of what you need to know,
Dr. Vanderhoff says there are three
key takeaways:
It’s highly contagious and spreads
exponentially fast 50% more
contagious than Alha.
Delta is a real threat to the
unvaccinated.
Vaccination remains our best
defense.
“Delta is here and it is rising rapidly,”
said Vanderhoff.

COLUMBUS (WCMH) — Franklin
County experienced a 45.6
percent increase in overdose
deaths in 2020 in what officials
are calling an “epidemic within
the pandemic.”

homelessness, the despair —
those again are likely to have
contributed to the vulnerability
of
people taking risks that
otherwise they wouldn’t have.”

The Franklin County Coroner’s
Office released a report
Wednesday detailing the jump in
deaths during the pandemic.

DR. NORA VOLKOW, DIRECTOR
OF THE NATIONAL INSTITUTE
ON DRUG ABUSE
Other 2020 overdose numbers
from the Franklin County
Coroner’s Office:

The increase is in keeping
with national overdose deaths
for 2020, which were up 28.9
percent. The CDC says the
percentage is high even though
most states are underreporting
OD deaths due to incomplete
data.
Challenges include access
to medication for opiate use
disorders, limited access to
peer support groups, and the
stress that social distancing
generate. In addition, people
taking opioids alone is much
harder to actually reverse with
Naloxone if no one is observing
it happening. And then there is
the loss of jobs, the

Franklin County experienced
an 83.9 percent increase in OD
deaths between 2017 and 2020.
Men comprised 71 percent of the
OD deaths in 2020, up from 69
percent.
OD’s among African Americans,
Caucasians, and Hispanics
rose sharply, while the Asian
population has remained stable.
The highest number of OD cases
fell within the 25-35, 35-44, and
45-54 age categories.
Fentanyl, cocaine,
methamphetamine, and alcohol,
are the frequently reported
substancesin Franklin County
OD deaths.

Matt Dolan kicks off listening tour in Lake County
as he weighs run for U.S. Senate
PAINESVILLE, Ohio — Ohio State Senator Matt Dolan Tuesday began his
Ohio Matters listening tour as he weighs whether to seek the Republican
nomination for U.S. Senate next year. Dolan is meeting with around two
dozen Republicans in Lake County, a process he’ll repeat across the state
this summer.
“I want to know that there’s momentum for me that they are looking for a
person with my success,” Dolan told News 5. “We got to fill a bunch of cups
we got to fill the voting cup, we got to fill the donor cup, we got to fill the
activist cup. So as those cups fill we’ll see an opportunity for a victory and
we’ll take it.”
News 5 Political Analyst Dr. Tom Sutton of Baldwin Wallace University said
it’s a wise approach.
“I think its very wise that Senator Dolan is doing this as a listening tour first to see what Ohioans really think in terms of candidates to
replace Senator Portman,” Sutton said. “I think the lane he’ll be trying to carve out is classifying himself as a conservative particularly
on fiscal issues, he’s chair of the senate finance committee in Ohio. He has carved out a lane of fiscal responsibility, balanced budgets,
not spending on things that he sees as too much in the way of social programs.”
Dolan is a Republican who hasn’t hesitated to speak out against former President Trump and will seek a more moderate lane in a
primary where other hopefuls are focusing heavy on the right.
Jeff Frischkorn fired several questions at Dolan Tuesday. He said after he sees him more in the mold of another fiscal conservative the
late George Voinovich.
“I’m of that kind of persuasion, I think our party has drifted too far to the right and I see nothing wrong with a big tent and I think Matt
Dolan can be part of that big tent,” Frischkorn said.
But Ohio is a state that went for President Trump by eight points, and Lake County went for him by nearly 14 so is there room for a
hopeful like Dolan? Becky Lynch of Mentor says yes.
“There’s room for everyone in a primary and then we all reunite behind the one who wins,” the Lake County Recorder said.
Dolan may be known in Northeast Ohio as part of the family that owns the Indians but he’ll need to get his message out to the rest of the
state that doesn’t and that will take money which those already in the race have been busy raising.
“Fundraising is always going to be a concern in a race,” Dolan said. “I’m in an exploratory committee day one, and we’ve had some
interesting donors come up and already write checks, so again, I believe over the course of time the donors are going to have an
opportunity just like the voters are going to have an opportunity to decide whether they want Dolan to go to run for the U.S. Senate.”
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After 16 months, reopening of U.S.-Canada border
may come too late for hundreds of businesses
— a determination often left up to the
judgment of border officials. The
tourism industry is not classified as
“essential.”
“If you’re not transporting food
or pharmaceutical products or
ventilators, is your business essential
or not?” Greenwood said. “So there’s
a huge gray area that was combined
with individual border guards [who]
were given discretion.”

The restrictions have devastated
the economy of some remote border
towns.
Summer travel may be heating up, but
most Americans looking to cross the
northern border into Canada must
continue to wait. The border’s extended
closure has not only put a hold on
travel plans but also devastated an
industry that brought in more than $20
billion to the U.S. in 2019, according to
data from the U.S. Travel Association.
The 16-month closure of the U.S.Canada border has affected small
businesses from coast to coast, but
some in popular tourist areas are
starting to profit from the nationwide
travel boom. Others are struggling
without Canadian customers who were
once their main source of revenue.
“Niagara Falls, New York, and the
Niagara region in Canada, I’ve
always likened it to a neighborhood
separated by that river,” said Robert
Restaino, mayor of Niagara Falls. “And
I think what you see is like having
a neighborhood cut off from your
community.”
Calls to open the border have
intensified in recent weeks, with
business leaders and politicians on
both sides of the border pushing for a
reopening to vaccinated travelers. As
of July 5, people who are vaccinated
are exempt from the mandatory 14-day
quarantine period, and talks about fully
reopening the border are expected
to resume July 21, according to the
Canadian government’s official website.
But business owners and families
separated by the border say the
indefinite closure has made the
path forward frustratingly unclear,
especially because the two countries
agreed June 21 — when restrictions
were originally set to expire — to extend
the closure by at least another month.
The next few weeks may bring
more substantial movement toward
reopening as restrictions loosen, but
business owners in small towns say
they are holding their breath. For those
in remote areas that depend upon
Canadian customers, the decision to
keep the border closed each month
makes it nearly impossible to recover
from the economic damage inflicted by
the pandemic.
“They’ve never given us a long-term
plan,” said Mason Peters, owner of
Mike’s Parcel package storage and
pickup service in the small border
town of Pembina, North Dakota. “Every
month, [government officials] tell us it’s
30 more days. So how do you plan for
six months from now if you have no

idea what things will look like in six
months from now?”
Peters, whose warehouse operates as
a U.S. mailbox for Canadians looking
to save money on customs fees and
shipping prices, said he lost about
50 percent of his business overnight
when the border shut. He said that
even as vaccination rates picked
up, his business exclusively served
Canadian customers. For many of
those customers, he said, crossing the
border daily for personal or business
reasons was a way of life that was
completely altered by the border
closing.
But tourist hubs like Niagara Falls
— which once struggled to attract
business under lockdown and
suffered from the closure of the
border — are experiencing rises
in income from travel-starved
Americans in nearby states eager to
spend time outdoors.
“We have seen a pretty good uptick
in guests from those areas. Typically,
those are the areas that we have folks
driving in from,” Restaino said. “And
that being the case, a lot of folks aren’t
ready quite yet to fly, so we’re getting
a lot more vehicle traffic coming in
from those areas.”

Peters said “essential” services are a
“very, very, very small part” of what
crosses the border daily, restricting
most small businesses to their side.
Now, as business owners await a
possible reopening for “nonessential”
services on July 21, the question is
whether both governments will agree
on allowing tourists to cross.
Greenwood said: “If on July 21, when
the current border closure expires, if
Canada wants to renew the closure
and the U.S. wants to completely open
up, what are we going to do? I think
that’s a possibility. And that would be
unfortunate.”

“The ironic thing about the bridge
closure is that very often when people
travel to Niagara Falls, they go to
the Canadian side, because they
have more stuff going on over there,”
Weber said. “So we’ve benefited a bit
because people can’t go over there.”
Scotty Greenwood, CEO of the
Canadian American Business
Council, said another issue for
small businesses on the border is
whether their services are deemed
“essential” and are allowed to cross

BIDEN TAPS GOP
FORMER SEN. JEFF
FLAKE FOR TURKEY
AMBASSADOR
Flake retired from the Senate at the end
of his term in 2019, saying he was out of
step with the Republican Party.
President Joe Biden on Tuesday
nominated former Sen. Jeff Flake, a
Republican lawmaker who endorsed
his 2020 run for the White House, to
serve as U.S. ambassador to Turkey.
Flake served in the U.S. Senate from
Arizona from 2013 to 2019 and in the
U.S. House from 2001 to 2013.
Flake retired from the Senate at the end
of his term in 2019, saying he was out
of step with the Republican Party in the
era of former President Donald Trump.
He later wrote a book, “Conscience of
a Conservative,” that was a critique of
Trump.
“With this nomination, the Biden
Administration reaffirms the best
tradition of American foreign policy
and diplomacy: the credo that partisan
politics should stop at the water’s edge.
U.S. foreign policy can and should be
bipartisan,” Flake said in a statement.
“That is my belief as well, and my
commitment.”
Flake was one of more than two
dozen former Republican lawmakers
to announce their support for
“Republicans for Biden.”

A nearly empty street in Niagara Falls, Ontario,
Canada, on March 2, 2021.Zou Zheng / Xinhua
News Agency/Getty Images file

Busta Rhymes to
appear at the Rock
and Roll Hall of Fame
on July 15

Shawn Weber, owner of the restaurant
and bar Wine on Third in downtown
Niagara Falls, said his business is
thriving not only because of increased
travel but also because Americans
visiting the city can no longer travel
across the bridge to Canada. Weber
said there has been a complete shift
in the types of tourists visiting his
restaurant, with more coming from
neighboring states instead of from
abroad.
As it is for other restaurants across
the country, the main challenge for
his business is staffing, Weber said
— an issue caused by the nationwide
worker shortage, which has led to
shortened hours, long wait times
and unexpected closures at many
restaurants.
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Former Reps. Charlie Dent of
Pennsylvania, Jim Greenwood of
Pennsylvania and Jim Leach of Iowa
and Sen. John Warner of Virginia, who
died in May, are among the former
Republican lawmakers who endorsed
Biden last year.
The White House also announced
Tuesday that Biden is tapping career
senior foreign service officer Kent
Logsdon to serve as ambassador to
Moldova.
Flake, if confirmed, will be dispatched
to Ankara at a difficult moment in the
U.S.-Turkey relationship.
The list of disagreements is unusually
long for the two NATO allies: There’s
U.S. support for Kurdish fighters in
Syria, as well as Turkey’s purchase of a
Russian weapons system. And in April,
Biden infuriated Ankara by declaring
that the Ottoman-era mass killing
and deportations of Armenians was
“genocide.”

CLEVELAND, Ohio -- Hip hop fans
can check out a live interview with
rap legend Busta Rhymes at the Rock
and Roll Hall of Fame on Thursday.
Rhymes, whose big hits include
“Dangerous” and “What’s It Gonna
Be?” (ft. Janet Jackson), will talk
about his career and latest album,
“Extinction Level Event 2: The Wrath
of God,” with Rock Hall chief curator
Nwaka Onwusa and 93.1 WZAK
personality Sam Sylk.
The free event will take place at 2
p.m. outside the museum on the
plaza. Inside, Rhymes has donated
the coat and hat he wore in the “Woo
Hah!! Got You All in Check” music
video in 1996. The items will be
displayed as part of the Rock Hall’s
Hip Hop exhibit.

Previous U.S. presidents had avoided
using the term out of concern that it
would complicate ties with Turkey,
which is fiercely proud of its Ottoman
history and insists that those killed in
the early 20th century were victims of
civil war and unrest.
Biden administration and Turkish
government officials are also currently
in talks about Turkey providing
security at Kabul’s Hamid Karzai
International Airport after the U.S.
completes its pullout from Afghanistan
later this summer.
Flake would succeed David Satterfield,
a well-respected career foreign service
officer who has served as the U.S.
ambassador to Turkey for more than
two years.
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US TO BEGIN
EVACUATION
FLIGHTS FOR
AFGHANS WHO
AIDED US MILITARY

Lawmakers on both sides of the aisle
urged Biden to come up with plan to
help evacuate Afghan military helpers
ahead of next month’s U.S. military
withdrawal.
WASHINGTON — The Biden
administration is set to begin
evacuations of Afghans who aided the
U.S. military effort in the nearly 20year war during the last week of July,
according to a senior administration
official.
The official, who was not authorized
to comment publicly, said Wednesday
that Operation Allies Refuge flights out
of Afghanistan will be available first
for special immigrant visa applicants
already in the process of applying for
U.S. residency.
President Joe Biden has faced pressure
from lawmakers on both sides of the
aisle to come up with plan to help
evacuate Afghan military helpers
ahead of next month’s U.S. military
withdrawal.
The White House began briefing
lawmakers on the outlines of their
plans last month.
The evacuation planning could
potentially affect tens of thousands of
Afghans. Several thousand Afghans
who worked for the U.S. — plus their
family members — are already in
the application pipeline for special
immigrant visas.
The Biden administration has also
been working on identifying a third
country or U.S. territory that could host
Afghans while their visa applications
are processed.
The administration is weighing
using State Department-chartered
commercial aircraft, not military
aircraft, according to a second
administration official who spoke on
the condition of anonymity to discuss
internal deliberations. But if at some
stage the State Department requests
military aircraft, the U.S. military would
be ready to assist, the official said.
Tracey Jacobson, a three-time chief of
mission in Tajikistan, Turkmenistan
and Kosovo, is leading the State
Department Coordination Unit that will
deliver on the president’s commitment
under Operation Allies Refuge. That
unit also includes representatives from
the Defense and Homeland Security
departments.
Russ Travers, deputy Homeland
Security adviser and former head of
the National Counterterrorism Center,
is coordinating the interagency policy
process on Operation Allies Refuge,
officials said.
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OHIO TO UNVEIL 2ND
COVID VACCINATION
INCENTIVE PROGRAM
Ohio will announce a second
coronavirus vaccine incentive program
within the next few days in a new
attempt to boost the state’s vaccination
rate, Gov. Mike DeWine said Tuesday.
DeWine did not provide details but
hinted it could include smaller amounts
of money meant to spread out the
odds so more people win. He said
he’s concerned about the continued
spread of the so-called delta variant of
COVID-19, as well as the fact that some
parts of Ohio still have low vaccination
rates.
The highly contagious delta variant,
first identified in India and now
spreading in more than 90 other
countries, will be dominant in
Ohio by month’s end, DeWine said.
The governor also noted that 99%
of Ohioans hospitalized with the
coronavirus are unvaccinated.
“Anybody who’s not been vaccinated
is just very vulnerable with this delta
variant on the loose,” the Republican
governor said. “That’s the real
challenge.”
The governor said some people are
motivated by big prizes, while others
are motivated by smaller but still
significant amounts of money with
better odds, according to experts.
“Those are the two, and we’ve tried
one,” he said.
About 5.6 million people in the state
have received at least one shot of
the Pfizer or Moderna vaccines or
the Johnson & Johnson vaccine as of
Tuesday, or 48% of the total population,
according to the Department of Health.
About 5.3 million people, or 45%, have
completed the process.
Some counties, particularly in rural
areas, have much lower rates, including
24% in Adams County in southern Ohio,
30% in Darke County in western Ohio,
and 32% in Noble County in eastern
Ohio.
The governor did not set a new goal for
vaccinations, but said, “Ohio probably
needs another million people to be
vaccinated.”
In May, DeWine launched the national
movement to offer millions of dollars in
incentives to boost vaccination rates in
May, including five million-dollar prizes
and five full-ride college scholarships.
The state concluded the program last
month with mixed results.
Initially, the May 12 announcement
had the desired effect, leading to a 43%
boost in state vaccination numbers
over the previous week. But numbers of
vaccinations dropped afterward.
Multiple other states followed Ohio’s
lead, including California,Colorado,
Louisiana, Maryland, and New York
state, with the effect on vaccinations
hard to pin down.
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FIRST CHILD TAX CREDIT PAYMENT GOES OUT
TOMORROW: WHAT TO KNOW ABOUT CHECKS,
ELIGIBILITY, OPTING OUT
On July 15, most families can look for a
check from the IRS. This first payment
as part of the advance child tax credit
in 2021 mean that most families will be
eligible to receive up to $3,600 per child
(calculate your total here) between
now and 2022, in a series of monthly
payments (mostly). That’s where the
simplicity ends.
For example: You can unenroll from
monthly child tax credit payments
and get one large check next year
instead, starting in August.
Two IRS portals do two different
things to help you manage your
payments, after you set up a new
account.
You’ll get a different payment amount
depending on the age of your kids
(here are cases where kids won’t
qualify).
If you get paid too much, you may
owe the IRS money in 2022.
Babies born in 2021 are likely
eligible, but you may have to take an
extra step to claim them.
If you’re feeling overwhelmed by
child tax credit facts and figures,
this FAQ should help. We’ve also
compiled some information on how
parents might want to use the money
and how to claim up to $16,000 more
for your child care costs, much more
than you could claim in previous
years. This story is updated regularly.

When does the first child tax
credit go out in the mail or to my
bank account?
The first thing to know is you won’t
get your child tax credit payments
all at once in 2021. Unless you tell
the IRS you want to unenroll from the
advance monthly payments, you’ll get
six checks in 2021 and one in 2022.
The second thing to know is that half
of your total child tax credit payment
will come this year through those
monthly payments, with the other
half coming in one lump sum as part
of your tax refund in 2022.
So in other words, your largest
payment arrives next year. Until
then, you get six smaller payments
this year to start using right away.
The idea is to bring you money
sooner, which is why the checks will
start coming in 2021 as “advance
payments.”
How to opt out of the child tax
credit monthly payments
You don’t have to receive the advance
monthly child tax credit payments
this year. Instead, you can choose to
get one payment in 2022, and the

IRS Child Tax Credit Update Portal
will allow you to do so. You may want
to unenroll if you’d rather have one
large payment for a projected expense
in 2022, or if you’re concerned the
IRS might overpay you this year and
you don’t want to be saddled with an
outstanding debt later.
To stop advance checks, the IRS says
you must unenroll three days before
the first Thursday of the following
month. See the chart below for
deadlines. Once you unenroll in this
year’s advance payments, you can’t
yet re-enroll, though the IRS says it will
make a re-enrollment option available
later. Also note that for couples who are
married and filing jointly, each parent
must unenroll separately.
Child tax credit portals: How they’re
helpful
In June, the IRS opened more online
tools and portals. The first portal is
for people not normally required to
file an income tax return, including
low-income families. And the Child
Tax Credit Eligibility Assistant tool -available in English and now in Spanish
-- helps families quickly determine
whether they qualify.
The latest Child Tax Credit Update
Portal currently allows families to
view their eligibility, manage their
payments and unenroll from the
advance monthly payments. It also now
lets parents update their direct deposit
information. In the coming months,
it will allow families to update other
information if their circumstances have
changed, such as mailing address,
marital status, income or dependents -for example, if a new child has arrived
or will arrive in 2021 and isn’t reflected
on a 2020 tax return.
Do you earn too much or too little to
get the payments?
Income limits determine how much
you will receive and if you even qualify,
though there is no limit on the number
of children you can receive credit for as
long as you’re eligible.
Single filers earning less than $75,000
per year, heads of household earning
less than $112,500 per year and
married couples earning less than
$150,000 a year will be eligible for the
full amount.
The amount you’ll get will then phase
out for higher incomes. Your child tax
credit payments will phase out by
$50 for every $1,000 of income over
those threshold amounts, according
to Joanna Powell, managing director
and certified financial planner at CBIZ.
In other words, your family could still
receive some money above those
income limits, but it won’t be for the
maximum payment.
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Western wildfires threatening
American Indian tribal lands
The Klamath Tribes have been
impacted by wildfires before,
including one that burned 23
square miles in southern Oregon
last September.
BLY, Ore — Fierce wildfires in
the northwest are threatening
American Indian tribal lands that
already are struggling to conserve
water and preserve traditional
hunting grounds in the face of a
Western drought.
Blazes in Oregon and Washington
were among some 60 large, active
wildfires that have destroyed
homes and burned through close to
a million acres (1,562 square miles,
4,047 square kilometers) in a dozen
mostly Western states, according
to the National Interagency Fire
Center.
In north-central Washington, hundreds
of people in the town of Nespelem on the
Colville Indian Agency were ordered to
leave because of “imminent and lifethreatening” danger as the largest of five
wildfires caused by dozens of Monday
night lightning strikes tore through grass,
sagebrush and timber.
Seven homes burned but four were
vacant and the entire town evacuated
safely before the fire arrived, said
Andrew Joseph Jr., chairman of the
Confederated Tribes of the Colville
Reservation that includes more than
9,000 descendants of a dozen tribes.
Monte Piatote and his wife grabbed their
pets and managed to flee but watched the
fire burn the home where he’d lived since
he was a child.
“I told my wife, I told her, ‘Watch.’ Then
boom, there it was,” Piatote told KREM-TV.
The confederation declared a state
of emergency Tuesday and said the
reservation was closed to the public and
to industrial activity. The declaration
said weather forecasts called for possible
triple-digit temperatures and 25-mph (40kph) winds on Wednesday into Thursday
that could drive the flames.
In Oregon, the lightning-sparked Bootleg
Fire that had destroyed at least 20 homes
was raging through lands near the
California border on Wednesday. At least
2,000 homes were threatened by the fire.
Mark Enty, a spokesman for the
Northwest Incident Management Team
10 that is working to contain the fire, said
that since he arrived to the area last week
the Bootleg Fire has doubled in size each
day.
“That’s sort of like having a new fire every
day,” Enty said.
The blaze had spread over 315 square
miles (816 square kilometers), an area
larger than New York City. Firefighters
for the third day in a row had to back off
occasionally for their safety and “weather
isn’t going to change for the foreseeable
future,” said Rob Allen, an incident
commander.
Crews were facing above-normal
temperatures and bone-dry humidity
coupled with afternoon gusts that were
expected to create dangerous fire
conditions through Wednesday, officials
said. Members of the Oregon National
Guard were expected to be deployed

Smoke fills the air near the Bootleg Fire,
Tuesday, July 13, 2021, near Sprague River,
Ore. (AP Photo/Nathan Howard)

to help with road closures and traffic
control in fire-affected areas.
The fire disrupted three transmission
lines that provide electricity to
California and the state’s power
grid operator asked for voluntary
power conservation Monday. The
California Independent System
Operator said Tuesday that the grid
was stable and with the forecast for
cooler temperatures another call for
conservation was not expected.
The fire in the Fremont-Winema
National Forest was burning through
a region where the Klamath Tribes —
comprised of three distinct indigenous
peoples — have lived for millennia.
“There is definitely extensive damage
to the forest where we have our treaty
rights,” said Don Gentry, the chairman
of the Klamath Tribal Council in
Chiloquin, Oregon, which is located
about 25 miles (40 kilometers) west of
the Bootleg Fire.
“I am sure we have lost a number
of deer to the fire,” he said. “We are
definitely concerned. I know there are
cultural resource areas and sensitive
areas that are likely the fire is going
through.”
The Klamath Tribes have been
impacted by wildfires before, including
one that burned 23 square miles (60
square kilometers) in southern Oregon
last September. That fire damaged
land where many of the Klamath tribal
members hunt, fish and gather. The
fire also burned the tribes’ cemetery
and at least one tribal member’s house,
Oregon Public Broadcasting reported
in September.
The tribes are struggling with droughtcaused problems. In past decades,
they have fought to preserve minimum
water levels in Upper Klamath Lake
to preserve two species of federally
endangered sucker fish that are central
to their culture and heritage. Farmers
draw much of their irrigation water
from the same lake that’s critical to
the fish. Even before the fire erupted,
extreme drought in southern Oregon
had reduced water flows to historic
lows.
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IRS sending out 4 million more tax
refunds to those who overpaid on
unemployment
The IRS says the next round of
unemployment tax refunds will be
going out this week, with millions
of Americans set to receive
payments.
WASHINGTON — The Internal
Revenue Service will be sending
out millions of additional refunds
this week to taxpayers who are
due money for overpaying on
unemployment benefits.
Who are getting these refunds?
Americans who took unemployment
in 2020, but filed their taxes before
passage of the American Rescue Plan
on March 11.
Tax filing season had been open for
about a month when the relief bill was
signed into law. The legislation made
it so Americans wouldn’t need to pay
taxes on jobless benefits they received
last year, up to a certain amount.
The IRS said Tuesday the third round
of refunds going out this week will be
sent to nearly 4 million taxpayers, with
an average refund of $1,265, which
means some will receive more than
that and others less.
“For taxpayers who overpaid, the IRS
will either refund the overpayment,
apply it to other outstanding taxes
or other federal or state debts owed,”
the agency said in a news release
Tuesday. The IRS previously said
it estimated around 13 million
Americans may be eligible for an
additional refund.
When will you get your refund?
The refunds sent by direct deposit
this week will begin arriving in
accountson July 14 and refunds by
paper check will be sent starting July
The 79-year-old said Tuesday that
she’s too old and too poor to rebuild
and isn’t sure what her future holds.
“What chance do I have to build
another house, to have another
home?” Houdyshell said. “No chance
at all.”
“I can’t just buy another house, boom
like that. I had insurance. I haven’t
heard from them yet. I called them
but I haven’t heard nothing.”
A fire that began Sunday in the Sierra
Nevada south of Yosemite National
Park grew to nearly 15 square
miles (39 square kilometers) but
containment increased to 15%. Four
unspecified buildings were destroyed.

Scientists say climate change has
made the West much warmer and
drier, and they warn that weather
will get wilder as the world warms.
They say extreme conditions are
In California, progress was reported on often from a combination of unusually
the state’s largest fire so far this year.
random, short-term and natural
The Beckwourth Complex, a combined weather patterns heightened by longpair of lighting-ignited blazes, was
term, human-caused climate change.
almost 50% contained after blackening However, special studies are needed
more than 145 square miles (375
to determine how much global
square kilometers) near the Nevada
warming is to blame, if at all, for a
state line.
single extreme weather event.
Damage was still being tallied in
the small rural community of Doyle,
California, where flames swept in
during the weekend and destroyed
several homes, including Beverly
Houdyshell’s.
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16, according to the IRS.

If you think you’re eligible for
an additional refund because of
unemployment in 2020 but haven’t
gotten your money yet, don’t fret,
the agency said it plans to continue
issuing additional rounds of refunds
throughout the summer.
Who is eligible for unemployment
tax refund?
The American Rescue Plan
forgave taxes on the first $10,200
of unemployment for individuals,
including those who are married
but file taxes separately. It forgives
$20,400 for couples filing jointly.
The forgiveness is only for taxpayers
who earned less than $150,000.
How will you get the refund?
The IRS will issue refunds through
direct deposit if they have your
banking info, otherwise the refund
will be mailed as a paper check to
the address on record. The IRS also
plans to send a letter explaining the
corrections.
CAN THIS REFUND BE
GARNISHED?
The IRS confirms:
These refunds are subject to normal
offset rules, such as past-due
federal tax, state income tax, state
unemployment compensation debts,
child support, spousal support, or
certain federal nontax debts (i.e.,
student loans). The IRS will send a
separate notice to the taxpayer if the
refund is offset to pay unpaid debts.
WFMY’s Tanya Rivera contributed to this
report.

5-year-old boy in
Maple Heights dies
of self-inflicted
gunshot wound
MAPLE HEIGHTS, Ohio -- A 5-year-old
boy died of a self-inflicted gunshot
wound he suffered Tuesday night
in Maple Heights, police and state
criminal investigators said.
Princeton Patterson was found dead
about 11:50 p.m. at a home on Maple
Heights Boulevard near Gardenview
Drive, according to a statement
released early Wednesday by Maple
Heights police.
The initial report from police said
that officers received a report of a boy
who shot himself in the head. Officers
went to the home and found the boy
who was pronounced dead at the
scene, police said.
Initial reports from Maple Heights
police did not indicate any additional
information about how investigators
reached the conclusion that the boy
shot himself. Police have not said
if anyone is considered a criminal
suspect in the shooting.
The Ohio Attorney General’s Office of
Bureau of Criminal Investigations is
assisting Maple Heights police in the
investigation.
Anyone with information about the
incident is asked to contact the Maple
Heights Detective Bureau at 216-5879624 or email police at Detectives@
mhpd-ohio.com
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Ohio communities to
mark 100th birthday
of late John Glenn
Glenn, who died in 2016, was the
first American to orbit Earth,
making him a national hero in
1962.
John Glenn’s birthplace and childhood
hometown in Ohio are joining forces
to celebrate what would have been
the history-making astronaut and U.S.
senator’s 100th birthday with a threeday festival.
Glenn, who died in 2016, was the first
American to orbit Earth, making him
a national hero in 1962. Before that,
he served as a military fighter pilot
in World War II and the Korean War
and set a transcontinental air speed
record. In 1998, he became the oldest
person ever to go into space at 77. He
spent 24 years as a Democrat in the
U.S. Senate.
Running Friday through Sunday, the
John Glenn Centennial Celebration is
a collaboration between Cambridge,
where Glenn was born on July 18,
1921, and nearby New Concord, where
he grew up and met his late wife,
Annie. Annie Glenn died last year at
100 of complications from COVID-19.
The celebration will include a
Friendship 7-Miler race between the
two communities and a Friendship 7
parade, both named for the aircraft
Glenn rode during his famous orbit.
Also planned are a presentation by
space shuttle astronaut and fellow
Ohioan Don Thomas, rocket car rides,
space movies and rides in the type
of biplane a young Glenn flew over
Cambridge to become hooked on
aviation.
Columbus’ airport is named in Glenn’s
honor, as is the John Glenn College of
Public Affairs at Ohio State University,
which the Glenns founded. The
college’s dean, Trevor Brown, is among
the weekend’s many speakers.
Free walk-through tours of the John
& Annie Glenn Museum in New
Concord, musical presentations and
children’s science activities are further
offerings of the weekend. An exhibit of
artworks themed around the Glenns
and John Glenn’s 1964 Corvair Monza
convertible also will be on display.
Several commemorations of Glenn’s
birth a century ago are taking place in
the area all month, including a “Savor
the Flavor” John Glenn Food Trail and
community discussions of a Glenn
biography sponsored by the Guernsey
County Public Library.

FILE - In this Feb. 20, 1962, file photo,
provided by NASA, astronaut John
Glenn pilots the “Friendship 7” Mercury
spacecraft during his historic flight as the
first American to orbit the Earth. (NASA via
AP, File)
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US COVID-19 cases rising
again, doubling over three
extend until fall virus-mitigation efforts
weeks
currently in place at large sporting and

The COVID-19 curve in the U.S.
is rising again after months of
decline, with the number of
new cases per day doubling
over the past three weeks,
driven by the fast-spreading
delta variant, lagging
vaccination rates and Fourth of
July gatherings.

Confirmed infections climbed
to an average of about 23,600
a day on Monday, up from
11,300 on June 23, according to
Johns Hopkins University data.
And all but two states — Maine
and South Dakota — reported
that case numbers have gone
up over the past two weeks.
“It is certainly no coincidence that
we are looking at exactly the time
that we would expect cases to be
occurring after the July Fourth
weekend,” said Dr. Bill Powderly,
co-director of the infectious-disease
division at Washington University’s
School of Medicine in St. Louis.

At the same time, parts of the
country are running up against deep
vaccine resistance, while the highly
contagious mutant version of the
coronavirus that was first detected in
India is accounting for an ever-larger
share of infections.
Nationally, 55.6% of all Americans
have received at least one COVID-19
shot, according to the Centers for
Disease Control and Prevention. The
five states with the biggest two-week
jump in cases per capita all had
lower vaccination rates: Missouri,
45.9%; Arkansas, 43%; Nevada, 50.9%;
Louisiana, 39.2%; and Utah, 49.5%.
Even with the latest surge, cases
in the U.S. are nowhere near their
peak of a quarter-million per day
in January. And deaths are running
at under 260 per day on average
after topping out at more than 3,400
over the winter — a testament to how
effectively the vaccine can prevent
serious illness and death in those
who happen to become infected.
Still, amid the rise, health authorities
in places such as Los Angeles
County and St. Louis are begging
even immunized people to resume
wearing masks in public. And
Chicago officials announced
Tuesday that unvaccinated travelers
from Missouri and Arkansas must
either quarantine for 10 days or have
a negative COVID-19 test.
Meanwhile, the Health Department
in Mississippi, which ranks dead last
nationally for vaccinations, began
blocking posts about COVID-19 on
its Facebook page because of a
“rise of misinformation” about the
virus and the vaccine. Mississippi
officials are also recommending
that people 65 and older and those
with chronic underlying conditions
stay away from large indoor
gatherings because of a 150% rise in
hospitalizations over the past three
weeks.
In Louisiana, which also has one of
the nation’s lowest vaccination rates,
officials in the city of New Orleans
said Tuesday that they are likely to
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Columbus Blue Jackets
to host NHL draft party
at Nationwide Arena

entertainment gatherings, including
mask mandates or requirements
that attendees be vaccinated or
have a negative COVID-19 test. State
health officials said cases of the
coronavirus are surging, largely among
nonvaccinated people.
But the political will may not be there
in many states fatigued by months of
restrictions.
In Michigan, Democratic Gov. Gretchen
Whitmer is facing a drive to repeal
a law that she used to set major
restrictions during the early stages of
the pandemic.
And Republican Gov. Kay Ivey of
Alabama pushed back against the idea
that the state might need to reimpose
preventive measures as vaccinations
lag and hospitalizations rise.
“Alabama is OPEN for business.
Vaccines are readily available, and I
encourage folks to get one. The state
of emergency and health orders have
expired. We are moving forward,” she
said on social media.
Dr. James Lawler, a leader of the Global
Center for Health Security at the
University of Nebraska Medical Center
in Omaha, said bringing back masks
and limiting gatherings would help.
But he acknowledged that most of the
places seeing higher rates of the virus
“are exactly the areas of the country
that don’t want to do any of these
things.”
Lawler warned that what is happening
in Britain is a preview of what’s to come
in the U.S.
“The descriptions from regions of
the world where the delta variant
has taken hold and become the
predominant virus are pictures of ICUs
full of 30-year-olds. That’s what the
critical care doctors describe and that’s
what’s coming to the U.S.,” he said.
He added: “I think people have no clue
what’s about to hit us.”
President Joe Biden is putting a dose of
star power behind the administration’s
efforts to get young people vaccinated.
Eighteen-year-old actress, singer and
songwriter Olivia Rodrigo will meet
with Biden and Dr. Anthony Fauci on
Wednesday.
While the administration has had
success vaccinating older Americans,
young adults have shown less urgency
to get the shots.
Some, at least, are heeding the call in
Missouri after weeks of begging, said
Erik Frederick, chief administrative
officer of Mercy Hospital Springfield.
He tweeted that the number of people
getting immunized at its vaccine clinic
has jumped from 150 to 250 daily.
“That gives me hope,” he said.
___
Associated Press writers Leah Willingham in
Jackson, Mississippi; Ed White in Detroit; Jay
Reeves in Birmingham, Alabama; Sophia Tareen
in Chicago; Kevin McGill in New Orleans; and
Darlene Superville in Washington contributed to
this report.

CRAWFORD COUNTY, OHIO, Ohio
— The Columbus Blue Jackets are
welcoming fans to Nationwide Arena
next week for an NHL draft party and
open house.
Admission to the party on July 23 is
free and is set to kick off at 6 p.m.
The event will feature exciting activities
for fans, including, but not limited to:
Watching the team make the club’s firstround selections from a stage on the
floor of the arena
Autograph sessions with Blue
Jackets players Cam Atkinson, Oliver
Bjorkstrand, Jack Roslovic and other
former players
Text-to-win contest for two tickets to the
2021-22 home opener
Interactive games, contests and photo
station opportunities. In addition, the
Blue Jackets will honor the life of Matiss
Kivlenieks who died on July 4.
During the event, the club will take the
items that have been collected at the
arena since his death and display them
on the arena concourse.
Fans will also get another chance to
share memories of Kivlenieks and
personal messages.
Those who RSVP to the party will
be entered to win an authentic Blue
Jackets jersey signed by the club’s
first overall selection. The first 4,000
fans in attendance will also receive
a commemorative 2021 draft party
credential and lanyard.
The event will include a special live
in-arena “Hockey Night in Columbus”
show which will be streamed on the
team’s social media platforms and air
on 97.1 The Fan from 7-8 p.m.
The Blue Jackets currently hold the
fifth, 25th and 32nd picks in the first
round of the NHL draft.

THE LABOR SHORTAGE IS
INTENSE FOR BUSINESSES.
IT’S ALSO HURTING SALES.
Small business owners are still
struggling to fill open positions, and
many are losing out on revenue
because of it.
About 22% of small business owners
are currently experiencing a significant
staffing shortage, with another 18%
experiencing a moderate staffing
shortage, according to a survey by the
National Federation of Independent
Business.
And of those businesses experiencing a
staffing shortage, about 19% are seeing
a significant loss of sales opportunities
and 30% are experiencing a moderate
loss of sales opportunities, according
to the survey. The situation also hasn’t
improved over the same time last
month, with most business owners
saying their staffing shortage has not
changed.

08

ISSUE 31

PROFILE NEWS

OHIO

JULY 2021

PRESIDENT BIDEN BLASTS ‘UN-AMERICAN’
VOTING LIMITS
PHILADELPHIA (AP) — President Joe Biden declared preserving voting rights an urgent national “test
of our time” on Tuesday but offered few concrete proposals to meet it. Texas Democrats took their
own dramatic action to stymie Republican efforts to tighten ballot restrictions in their state.
Biden, who has proclaimed protecting ballot access the central cause of his presidency, has faced
sharp criticism from allies for not doing more, though political headwinds and stubborn Senate math
have limited his ability to act. Despite his ringing words Tuesday, he avoided any mention of trying to
alter the Senate filibuster rule that stands in the path of federal legislation.
Speaking at the National Constitution Center in Philadelphia, Biden called state efforts to curtail voting accessibility
“un-American” and “un-democratic” and launched a broadside against his predecessor, Donald Trump, who baselessly
alleged misconduct in the 2020 election after his defeat. Biden called passage of congressional proposals to override
new state voting restrictions and to restore parts of the Voting Rights Act that were curbed in recent years by the
Supreme Court “a national imperative.”
Yet, instead of raising the possibility of
fighting the filibuster, he appeared to
tacitly acknowledge the fading hopes
for the bills, saying he would launch
a nationwide campaign to arm voters
with information on rule changes and
restrictions ahead of the 2022 midterm
elections.
“We have to prepare now,” the
president said. Biden’s sharp rhetoric
drew praise from progressive groups
in his party but did little to assuage the
mounting pressure on him to throw his
weight behind replacing the filibuster.
“The president believes that we have
to make the filibuster work the way
it used to,” said White House deputy
press secretary Karine Jean-Pierre,
who added Biden has not changed his
opposition to eliminating it altogether.
Biden’s remarks came a day after Texas
Democrats decamped for Washington
in an effort to deny their GOP-controlled
Legislature the necessary quorum to
pass a bill placing new restrictions on
voting in the state.
The lawmakers, who arrived in the
nation’s capital Monday night, said they
were prepared to stay in Washington
— out of the reach of Texas law
enforcement — until a special legislative
session concludes early next month.
Their action marks a dramatic new
showdown over voting in America.
Standing near the steps of the U.S.
Capitol for a news conference ahead
of a meeting with Senate Majority
Leader Chuck Schumer, the Democrats
promised to “stay out and kill this bill.”
However, state Rep. Chris Turner, the
leader of the Texas Legislature’s House
Democrats, said their efforts would
ultimately be futile unless congressional
Democrats take bolder action to

overcome a Senate Republican
blockade of the sweeping federal
voting bill. The legislation, known
as the For the People Act, would
create national standards for
voting that could roll back some
of the restrictions that have been
approved or are advancing in
Republican-led states, including
Texas.
“We can’t hold this tide back forever.
We’re buying some time. We need
Congress and all of our federal
leaders to use that time wisely,”
Turner said.
Several states have enacted new
voting restrictions, and others are
debating them, as the GOP has
seized on Trump’s false claim of
massive voter fraud in the 2020
election as a rationale for curtailing
ballot access.
“No other election has ever been
held under such scrutiny, such high
standards,” Biden said of the 2020
race.
Some GOP-led states have worked
to roll back the vote-by-mail
expansion that was put in place in
the past presidential election due to
COVID-19 fears. Others have tried
to strengthen voter identification
requirements and curtail hours and
locations for early voting and ballot
drop-offs.
Texas Republican Gov. Greg
Abbott said he would keep calling
special sessions through next
year if necessary to pass his state’s
legislation, and raised the possibility
of Democrats facing arrest upon
returning home. Asked whether
Biden thinks the Texas legislators
are doing the right thing by leaving
the state, Jean-Pierre said “he
applauds their courage.” She said
that in the administration’s view,
the Texas bill is an “assault on

democracy.”
Vice President Kamala Harris, who
is leading the administration’s efforts
on voting rights, praised the Texas
legislators during a meeting with them
in Washington.
“Defending the right of the American
people to vote is as American as
apple pie,” she told the lawmakers,
comparing their actions to women’s
suffrage and civil rights marches.
Democrats on Capitol Hill have tried
to respond with a sweeping federal
voting and elections bill that Senate
Republicans have united to block. Most
Republicans have similarly dismissed
a separate bill, the John Lewis Voting
Rights Advancement Act, which would
restore sections of the Voting Rights Act
that the Supreme Court has weakened.
Those roadblocks have increased
focus on Senate filibuster rules,
which, if left in place, would seem to
provide an insurmountable roadblock,
requiring 60 votes in the evenly split,
100-member chamber to even bring up
controversial legislation.
Moderate Democrats including Sens.
Joe Manchin of West Virginia and
Kyrsten Sinema of Arizona also have so
far expressed reluctance to changing
the Senate rules.
Many Democrats have expressed
frustration with the lack of a greater
White House push to change the
filibuster, with civil rights activists
stressing that Biden was elected with
broad support from Black people
whose votes are often put at risk by
voting restrictions.
The Rev. Al Sharpton, who attended
Biden’s address, called it a “good
speech,” but also said, “I told him that
I was going to stay on him about the
filibuster.” He described Biden as
noncommittal on the issue.
Biden, himself a veteran of the

Senate, has offered some support for
filibuster changes. But he has not put
his full political weight behind the issue,
believing it counterproductive in both
the legislative and political fights over
voting. He and Harris met last week
with some of the civil rights leaders,
who made clear that they expected a
legislative solution.
“Our backs are against the wall. This is
the moment. We have no more time,” said
Sherrilyn Ifill, president of the NAACP
Legal Defense Fund, after the meeting. “I
told the president: We will not be able to
litigate our way out of this threat to Black
citizenship.”
“Administrative action, litigation, and
organizing are critical to combat this,
but these tactics are not a substitute
for congressional action on the For
the People Act and John Lewis Voting
Rights Advancement Act,” Karen Hobert
Flynn, president of the group Common
Cause, said Tuesday. “As the president
ramps up his use of the bully pulpit and
engages with senators, we urge him to
make clear that the Senate minority’s use
of the filibuster—a Jim Crow relic, in the
words of former President Obama—must
never stand in the way of the freedom
to vote.” Although not abandoning hope
of legislative action, the West Wing has
been shifting focus to other measures to
protect voting, including legal remedies
pursued by the Justice Department and
action in individual states, according to
officials. There also will be an emphasis
on boosting voter turnout, with aides
pointing to success Democrats had in
getting out votes last year during the
height of the pandemic.
Officials concede, though, that turning
out voters is always harder in a
nonpresidential election year.

First flight on Breeze Airways from Akron-Canton:
cheap fares, comfortable seats, plus snacks
GREEN, Ohio – Do I really need another
airline in my life? Before last week, I
wasn’t sure. Then I flew Breeze Airways
and decided there was room for one
more.
Ever since United Airlines dropped its
hub at Cleveland Hopkins in 2014, I’ve
been airline agnostic – flying Frontier
on one trip, Southwest on another, Delta
on one more, depending on where and
when I’m traveling.
It’s been years, however, since I’ve
flown from the Akron-Canton Airport,
largely because flights there have
contracted so much, and fares are no
longer cheaper than Hopkins flights.
Akron-Canton got a boost last month
from Breeze, the new leisure-focused,

low-cost carrier that started flying
this summer to three destinations
– Tampa, New Orleans and
Charleston, South Carolina.
The carrier is the latest creation
from David Neeleman, who also
founded JetBlue, an airline that
consistently scores high marks
among frequent flyers for its in-flight
entertainment and complimentary
wifi, above-average legroom and a
general reluctance to nickel-anddime customers.
Breeze, alas, is no JetBlue, but it
is trying to set itself apart from
other low-cost carriers, offering
a more comfortable, customerfocused product than many of its
competitors.

I booked a ticket on the inaugural flight
to Charleston, and this is what I found:
* Breeze, at least for now, is flying
smaller (but not small) aircraft – 108and 118-seat Embraer jets. These planes
seat four in a row – two on either side of
the aisle, so there are no middle seats.
Even before COVID-19, I would have
really appreciated this configuration.
* At 29 or 31 inches of seat pitch, these
planes have more legroom than the 28
inches typically found on competitor
airlines Spirit and Frontier. There
was enough space for me to work
comfortably on my computer, and my
6-foot-tall husband, who likes to grouse
about tight plane quarters, wasn’t
complaining either. The seats had
adequate padding and even reclined
a bit.

* Shortly after takeoff, the flight
attendants passed out small bottles of
water, plus bags of Lays chips and mini
Kind bars. I’ve gotten used to packing
my own refreshments for flights, but I
appreciated the gesture.
Breeze does charge extra for other
amenities, including baggage and
advanced seat assignments.
I paid $126 round-trip for my base fare to
Charleston, which included one personal
item (purse or backpack). I added $20
each way for a carry-on bag, which is
priced the same as checked luggage.
But the price increases to $50 if you wait
until you’re at the airport to buy it.
I decided against paying extra for a
seat assignment, $10 to $50 each way,
unconcerned about whether I sat next to
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my husband for the 75-minute flight. As
it turns out, neither flight was full and we
got seated together anyway.
Breeze offers something called “Nicer”
pricing, which bundles together a bag,
seat assignment and a seat in the first
12 rows of the plane, which offer an
extra 4-plus inches of legroom. (This
is in contrast to its “Nice,” or a la carte,
pricing.) Probably the biggest perk that
Breeze offers is the lack of any change or
cancellation fees. U.S. airlines made a big
deal during the coronavirus pandemic
of suspending cancellation and change
fees, but many carriers have gradually
added them back, particularly on their
lowest fares.
I thought about the benefits of Breeze’s
policy in the days leading up to my flight,
as Tropical Storm Elsa was bearing down
on the Southern U.S.
What if I decided I didn’t want to travel to
South Carolina in the wake of the storm?
As it turns out, the storm decreased
in strength and passed through the
Carolinas earlier than expected. And
the flight? Though about an hour late
departing due to the weather, it was
otherwise uneventful.
With me on the plane:
* Lisa Sporich from Fairlawn, who has
been traveling regularly to Charleston
and the beach community of Isle of Palms
for decades. “We usually drive,” she said.
“I’m pretty thrilled that I can fly direct.”
* Debbie Socotch from Alliance, who
was delivering her two grandchildren,
11-year-old James and 7-year-old Ella,
back to their parents near Charleston.
“Usually we meet halfway,” said
Socotch, who talked her daughter
into lengthening the visit because of a
decrease in travel time. “I hope to use
this a lot.”
* Marian Carter and daughter Jordan
from Richfield, flying to Charleston for
orientation at the College of Charleston.
Carter joked that Breeze was about to
become her “personal airline” because it
also launched new service from CAK to
New Orleans, where her older daughter
goes to school. “This gives us options,”
she said.
* Judy Swinehart from North Canton,
who traveled to South Carolina to visit
her two sisters. “We always drive,” she
said. “But I’ll do this again.”
The Charleston flight is offered four times
per week – Thursday, Friday, Sunday
and Monday, perfect for long-weekend
travel. Flights to New Orleans run twice
per week, Thursdays and Sundays,
while flights to Tampa are once per
week, on Saturdays. In an interview
last month, Neeleman said he thinks
Akron-Canton can handle a dozen or
more additional routes to unserved
destinations. Breeze currently flies to 16
cities, including Norfolk and Richmond,
Virginia; San Antonio, Texas; Pittsburgh
and Columbus.
The carrier is currently limited by its
fleet of 11 aircraft. Later this year, Breeze
is expected to add the first of dozens of
new, larger Airbus planes, which will
expand the airline’s reach to longer
routes, including the West Coast.
My experience was a breeze. I had
forgotten how easy it is to fly from AkronCanton, 15 minutes from parking lot
through security to gate.
My one concern about the airline: Breeze
doesn’t maintain a phone number
for travelers to call with problems or
questions. All communication is directed
to Facebook Messenger, email or text.
Airline spokesman Gareth EdmondsonJones said the decision to forego phone
communication was a financial one, to
keep fares down.
Would I fly Breeze again? Absolutely,
because even though I wasn’t looking for
another airline, I think I found one.
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Powell says inflation, though
elevated, will likely moderate
WASHINGTON (AP) —
Federal Reserve Chair
Jerome Powell suggested
Wednesday that inflation,
which has been surging as
the recovery strengthens,
“will likely remain elevated
in coming months” before
“moderating.”
At the same time, Powell
signaled no imminent change
in the Fed’s ultra-low-interest
rate policies.
In written testimony he will
deliver later Wednesday to
the House Financial Services
Committee, Powell reiterated
his long-held view that high
inflation readings over the
past several months have been
driven largely by temporary
factors, notably supply
shortages and rising consumer
demand as pandemic-related
business restrictions are lifted.
Once such factors normalize,
Powell said, inflation should
ease. Yet the Fed chair did
not repeat in his testimony an
assertion he made three weeks
ago before another House
panel, that inflation would
“drop back” to the Fed’s target
of 2%.
The Fed has said it will
keep its benchmark shortterm rate pegged near zero
until it believes maximum
employment has been
reached and annual inflation
moderately exceeds 2% for
some time. Fed officials have
made clear that they are
prepared to accept inflation
above its target to make up
for years of below-average
inflation.

report Wednesday that showed
wholesale prices — which
businesses pay — jumped 7.3%
in June from a year earlier, the
fastest 12-month gain on records
dating to 2010.
On Tuesday, in another sign of
intensified inflation pressures,
the government said that prices
paid by U.S. consumers surged
in June by the most in 13 years.
It was the third straight month
inflation has jumped. Excluding
volatile food and energy costs,
so-called core inflation rose 4.5%
in June, the fastest pace since
November 1991.
Much of the consumer price
gain was driven by categories
that reflect the reopening
of the economy and related
supply shortages. Used car
price increases accounted for
about one-third of the jump.
Prices for hotel rooms, airline
tickets, and car rentals also rose
substantially.
“The fact that the recent run-up
in inflation has been dominated
by a few categories should give
the Fed leadership continued
confidence in their view that it
is mostly a transitory increase,
a view which the market
apparently shares,” Michael
Feroli, an economist at JPMorgan
Chase, said this week.
But some increases could persist.
Restaurant prices rose 0.7% in
June, the largest monthly rise
since 1981, and have increased
4.2% compared with a year ago.
Those price increases likely are
intended to offset higher wage
and food costs as restaurants
scramble to fill jobs.

In his testimony, Powell was
upbeat about the economy,
The Fed chair also suggested in with growth on track “to post
its fastest rate of increase in
his testimony Wednesday that
the economy is “still a ways off” decades.” He said hiring has
been “robust” but noted there “is
from making the “substantial
still a long way to go,” with the
further progress” that the
unemployment rate elevated at
central bank’s policymakers
5.9%.
want to see before they will
begin reducing their $120
At their most recent meeting last
billion in monthly bond
month, Fed officials forecast that
purchases. Those purchases
they may raise their benchmark
are intended to keep longshort-term rate twice by the
term borrowing rates low to
end of 2023, an earlier time
encourage borrowing and
frame than they had previously
spending.Powell’s remarks
signaled.
coincided with a government
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American Red
Cross sends call
for donations
as more
E.R. trauma,
surgeries lead to
higher need
CLEVELAND HEIGHTS, Ohio — The
American Red Cross is putting out
a call for help after the organization
distributed 75,000 more donated
blood product than expected in the
last 90 days.
Officials said there are three big
reasons for the most recent blood
shortage. Demand from hospitals
went up to meet the need for more
emergency room traumas, organ
transplants, and more elective
surgeries
Nationally, the organization said it
had to raise daily donation goals
by 1,000. Officials at the American
Red Cross said 450 daily donations
are needed in northern Ohio for
hospitals to have what they need.
Earlier this week, the organization
released a list of donation sites
in the area. Sites can be found in
the area where there is space and
people who donate, on average,
only need an hour. See a complete
list of donation locations and dates
at the end of this article.
“The fastest (donation) I’ve ever
done was four minutes, 31 seconds,”
said Asha Roberts, who was
working the donation drive in
Cleveland Heights earlier this week.
Roberts knows firsthand how
important blood product donations
are to patients.
“My grandmother, she receives
transfusions,” Roberts said while
she was working. “Her hematologist
does not know why she has this
random bleeding condition. It’s
internal.”
Blood products are perishable so
they cannot be stockpiled. What is
donated will be used.
That short shelf life is why
Catherine Pressimone donates as
much as she can.
“It’s about every 16 weeks,” she
said about her donation schedule.
“I have O negative blood which
I know is the universal donor.”
Pressimone likes that her blood
donations can be given to both
adults and children.
Officials recommend checking the
online guidelines before donating
to check eligibility. The Centers for
Disease Control sets the guidelines
for blood donation. Recently, the
center changed the guidelines
for men who identify as gay or
bisexual. In early April, the deferral
time for men who sleep with men
decreased from 12 months to three
months.
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رئيس وزراء
إرسائيل :منتلك
جميع الوسائل
والقدرات
ملواجهة حزب
الله

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،نفتالي بينيت،
إن لبنان ينهار مثل كل الدول التي تسيطر
عليها إيران وتتمركز داخلها ،على حد
تعبيره.
وأضاف بينيت ،خالل كلمة له في احتفال
عسكري ،مساء اليوم األربعاء“ :تعتبر
التهديدات األمنية من حولنا أكثر تعقيدًا وأقل
قابلية للتنبؤ بها ،ونحن نتصرف ضدها حيثما
ومتى لزم األمر” ،بحسب صحيفة “يديعوت
أحرونوت” العبرية.
وتطرق بينيت للوضع االقتصادي في لبنان
بقوله“ :دولة لبنان تنهار ،مثل أي دولة
تسيطر عليها أو تتمركز بها إيران ..كل ما
تلمسه إيران ينهار”.
وتابع“ :حزب هللا نيابة عن إيران يعرض
مواطني لبنان ومستقبلهم للخطر .لدينا
معهم (مواطني لبنان) عدو مشترك  -حزب
هللا وإيران ،االختالف هو أن لدينا األدوات
والقدرات للتعامل مع هذا العدو .وسنواصل
مراقبة كل من يعمل ضدنا عن كثب واليقظة
واالستعداد لمواجهة أي سيناريو”.
من جانبه ،قال وزير الدفاع اإلسرائيلي
بيني غانتس ،إن إسرائيل تواجه العديد من
التحديات بينها“ :تفكك لبنان ،والتهديدات من
سوريا إلى جانب استقرارها” ،مضي ًفا “نعتمد
على تعزيز العالقات مع األردن ومصر ،وعلى
موجة التطبيع التي تتمثل مهمتنا في تشجيعها
وتقويتها”.
وفي وقت سابق اليوم ،قال مصدر عسكري
إسرائيلي لقناة “مكان” ،إن الجيش
اإلسرائيلي يستعد للتعامل مع انهيار محتمل
للبنان وتدفق آالف الالجئين إلى داخل الحدود
الجنوبية ،على خلفية األزمة االقتصادية
والسياسية.
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واشنطن قلقة من نشاطات
طهران باملنطقة وروحاين
يأمل أن تنجز الحكومة
اإليرانية القادمة املفاوضات
النووية
قالت المتحدثة باسم البيت األبيض جين ساكي إن واشنطن
قلقة من نشاطات إيران في المنطقة لكن المصلحة
األميركية تتطلب مواصلة المفاوضات النووية ،في حين
أكدت طهران أنه ال فرق بين حكومتي روحاني ورئيسي
في ما يتعلق بالملف النووي.
وأكدت ساكي أن واشنطن ستدافع عن قواتها في وجه
الهجمات التي تقف وراءها الجماعات المدعومة من
إيران .وفي إيران ،قال محمود واعظي ،مدير مكتب
الرئيس روحاني ،إن المفاوضات بشأن المواضيع المتعلقة
بالملف النووي ستتوالها الحكومة اإليرانية المقبلة ،على
ما يبدو.
وأضاف أنه ال يوجد فرق بين حكومة روحاني وحكومة
رئيسي في هذا الشأن ،مشددا على أن االتفاق سيتم
بعد أن تحقق كل األطراف مطالبها وأهدافها من هذه
المفاوضات.
وأكد أنه تم االتفاق على نقاط مرتبطة بالعقوبات ،وأنها
ستفعل فقط في حال التوصل إلى اتفاق كامل في فيينا.
ّ
ومن المقرر أن يتولى رئيسي منصبه رسميا مطلع
أغسطس/آب المقبل.

سلبت
فرصة ُ

من جهته ،أعرب الرئيس اإليراني حسن روحاني -اليوم
األربعاء -عن أمله في أن تنجز الحكومة المقبلة مفاوضات
إحياء االتفاق النووي ورفع العقوبات األميركية ،مما يشير
إلى احتمال عدم استئنافها قبل تولي خلفه إبراهيم رئيسي
منصبه مطلع الشهر المقبل.

وقال روحاني إن الحكومة الحالية هيأت الظروف بصورة
كاملة إلعادة إحياء االتفاق النووي ،وإن الفرصة باتت
متاحة للحكومة المقبلة“ ،ونأمل أن تنجز العمل المتبقي
بصورة جيدة وأن تتوصل إلى نتيجة”.
وأضاف “كانت هناك فرصة لرفع العقوبات وإعادة إحياء
االتفاق النووي في مارس/آذار الماضي ،ومع األسف
هذه الفرصة ضاعت رغم جهود الحكومة والخارجية
اإليرانية ،والفرصة سلبت… ولو لم تسلب تلك الفرصة
من الحكومة الراهنة لكانت األمور ستتغير بعدها”.
كما قال روحاني في اجتماع الحكومة إن االتفاق النووي
م ّكن من تسوية الخالفات بين طهران وبقية الدول أو
المؤسسات الدولية عبر الحوار والتعامل البناء ،مشيرا
إلى أن عددا من األطراف الداخلية التي كانت تعارض
االتفاق النووي كانت تظن أنه سيؤدي إلى تراجع برنامج
إيران النووي وفقدان إنجازاتها النووية ،وأن العقوبات
لن ُترفع .وأكد أن االتفاق أثبت عكس ذلك ،إذ بلغت البالد
اليوم مرحلة أصبحت فيها قادرة على تخصيب اليورانيوم
بنسبة  20%أو “ ،60%ولو احتجنا يوما ما ،فيمكننا أن
نرفع هذه النسبة إلى .”90%
واستعرض ظريف الئحة طويلة من العقوبات التي وافقت
الواليات المتحدة على رفعها مقابل عودة إيران لالمتثال
لموجبات االتفاق ،داعيا كل التيارات السياسية المحلية إلى
العمل معا لتؤتي المباحثات النووية ثمارها.

استعداد أميركي للتفاوض

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية ،نيد
برايس ،جدد تأكيد استعداد بالده العودة إلى الجولة
السابعة من مفاوضات فيينا بشأن االتفاق النووي
اإليراني .وكشف برايس -في مؤتمر صحفي -عن
وجود مباحثات غير مباشرة مع طهران بشأن المعتقلين
األميركيين لديها.
وأضاف “نتعامل مع قضية المعتقلين بصورة مستقلة عن
مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة ،فمن المهم لنا
إطالق سراح المعتقلين في أسرع وقت ممكن ،ونعمل بجد
من أجل إعادتهم”.

ومنذ مطلع أبريل/نيسان تخوض إيران والقوى الكبرى
بمشاركة غير مباشرة لواشنطن -مباحثات في فيينا،هدفها إحياء االتفاق المبرم عام  ،2015الذي انسحبت
منه الواليات المتحدة أحاديا عام  2018وأعادت فرض
عقوبات اقتصادية قاسية على الجمهورية اإلسالمية.
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وعقد أطراف االتفاق  6جوالت من المباحثات ،اختتمت
آخرها في  20يونيو/حزيران ،دون تحديد موعد لجولة
جديدة ،وأكد المشاركون في المباحثات إحراز تقدم مع
بقاء “خالفات جدية”.
ّ
وحذرت الواليات المتحدة وفرنسا إيران بعد تلك الجولة
من أن الوقت بدأ ينفد إلحياء االتفاق ،في حين ردّت
طهران بدعوة اآلخرين التخاذ “قرارات نهائية”.

بعد دعم مرص
للحريري..
تشكيلة
الحكومة يف
ملعب عون
من بيروت إلى القاهرة ،ومن العاصمة
المصرية إلى قصر بعبدا مباشرة ،أنجز
رئيس الحكومة المكلف ،سعد الحريري،
األربعاء ،زيارة خاطفة إلى مصر ،قبل لقائه
بالرئيس اللبناني ميشال عون ،األربعاء.
وكشف الحريري ،في مؤتمر صحفي
مقتضب بعد زيارة قصر بعبدا أنه تقدم
بتشكيلة حكومية من  24وزيرا ،وقال إنه
ينتظر جوابا من عون بحلول الغد.
وأكد الخبراء الذين تحدثوا إلى موقع سكاي
نيوز عربية أن زيارة القاهرة حالت دون
اعتذار الحريري عن استمرار مشاوراته
لتشكيل الحكومة ،بعدما فرض سيناريو
االعتذار نفسه بقوة في الفترة األخيرة،
كحصيلة لفشل التوافق في لبنان.

آخر فرصة
وقال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني
فادي عالكوم إن زيارة سعد الحريري إلى
للقاهرة في هذا التوقيت بالذات بدت وكأنها
زيارة الفرصة األخيرة لتشكيل الحكومة،
كون الدبلوماسية المصرية الناعمة والمتبعة
تجاه لبنان قائمة على مبدأ مصلحة الشعب
اللبناني.
وأضاف عالكوم في حديث لموقع سكاي
نيوز عربية أن مصر تعتبر آخر محطة
يمكن اللجوء إليها لتقريب وجهات النظر
بين الفرقاء اللبنانيين والقوى اإلقليمية
وصوال إلى حل وسط في أزمة لبنان.
وعن نتائج زيارة القاهرة ،قال عالكوم
إنها س ُيبني عليها استمرار سعى الحريري
لتشكيل الحكومة حتى نجاحه في إنجازها،
خصوصا أنه توجه مباشرة من القاهرة
للقاء الرئيس ميشال عون وقدم تشكيلة
الحكومة للرئيس اللبناني.

القاهرة تدعم الحريري
وتابع المحلل اللبناني قائال إن القاهرة تدعم
بوضوح استمرار الحريري في مساره،
كون انسحابه يعني البحث عن بديل وبدء
مشاورات جديدة ،وهو ما سيستنزف الوقت
بينما الدولة اللبنانية ال تملك هذا الترف،
واألزمة السياسية تضغط على االقتصاد
واألحوال المعيشية ،بشكل دراماتيكي،
واألمور وصلت األمور لما بعد الخطوط
الحمراء.
ولفت الكاتب اللبناني إلى أن أحد أهداف
الحريري من تواصله الدائم مع القاهرة
أنه حال نجاحه في تشكيل الحكومة سيتجه
الستلهام التجربة المصرية إلدارة بعض
الملفات االقتصادية والمعيشية مثل الكهرباء
والصحة ونزيف العملة المحلية واإلصالح
االقتصادي.
كل هذه الملفات ـ حسب عالكوم ـ مرتبطة
بشكل أساسي بقدرة الحريري على تشكيل
حكومة ترضى جميع األطراف والمجتمع
اإلقليمي واألوروبي ،وهو ما يبدو صعبا
بعض الشيء في ظل تعنت فرقاء لبنانيين
وإصرارهم على تسمية وزراء بأنفسهم
ضمن المحاصصة ،بينما يطلب األوربيون
بحكومة ووزراء مستقلين بالفعل بعيدا عن
المحاصصة السياسية كضمانة الستمرار
دعمهم للبنان.

تطورات األزمة
وتأتي زيارة القاهرة بعد تطورات عديدة
ومتسارعة شهدتها لبنان على مدار
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بعد دعم مرص
للحريري ..تشكيلة
الحكومة يف ملعب عون
الساعات الماضية ،فيما شكلت زيارة القاهرة
انفراجه في األزمة.
وكان من المفترض أن يقدم الحريري تشكيلته
الوزارية للرئيس ميشال عون ،الثالثاء ،إال أن
مصادر لبنانية رجحت في وقت سابق عدم زيارته
للقصر الرئاسي.
وفور وصوله بشكل خاطف إلى بيروت قادما
من القاهرة ،زار الحريري القصر الجمهوري،
األربعاء ،وقدم تشكيلة حكومية تتألف من 24
وزيرا.
واستبعد محللون سياسيون بشكل نهائي اعتذار
الحريري عن تشكيل الحكومة بعد عودته إلى
بيروت ،استنادا إلى األجواء اإليجابية التي أحاطت
بنتائج مشاوراته في القاهرة.

أهمية الزيارة
وبرأي الدكتور عاطف السعدواي الخبير بمركز
األهرام للدراسات االستراتيجية فإن زيارة
القاهرة تكتسب أهميتها من حيث التوقيت وكونها
خاطفة ولم تكن مجدولة في أجندة تحركات سعد
الحريري.
وقال السعداوي في حديث خاص لسكاي نيوز
عربية إن الحريري حريص دوما على االستماع
لنصائح القاهرة ،الحتفاظها بعالقات طيبة
ومستدامة مع الفرقاء اللبنانيين والشركاء
الدوليين المعنيين بالشأن اللبناني مثل اإلمارات
والسعودية وفرنسا.
وأضاف المحلل السياسي المصري أن دور
القاهرة ورأيها الناصح مهم في هذا التوقيت بالغ
الحرج ،وموقف مصر لم يجنح إلى سيناريو
اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة ،وارتكز
على منح الفرصة إلجراء مشاورات جديدة،
بغرض تفويت على الخصوم السياسيين الذين
ينتظرون فشل تشكيل الحكومة.

استبعاد االعتذار
وعن تسريبات سبقت زيارة الحرير للقاهرة تفيد
بتراجعه عن تشكيل الحكومة ،قال السعداوي إن
سيناريو االعتذار كان مطروحا بالفعل ،فالحريري
مكلف منذ شهور ومحاوالته كانت محاصرة
بالفشل بسبب تأزم األوضاع الداخلية وتعنت
األطراف األخرى والمحاصصة ،لكن تقديمه
تشكيلة الحكومة إلى عون فور عودته من القاهرة
بدد الشكوك حول إمكانية االعتذار.
ويتابع الخبير في مركز األهرام قائال إن وجهة
نظر القاهرة بشأن أزمة الحكومة اللبنانية تتلخص
في أن الحريري هو األفضل على الساحة اللبنانية
ومقبول من أطراف دولية وإقليمية ،لكن القاهرة
ترى أنه ليس الوحيد القادر على إنجاز هذه
المهمة ،كما أن القاهرة حريصة على أن تكون
على مسافة متقاربة من جميع الفرقاء ،حتى
يمكنها التحرك بين الجميع.
ولفت “السعداوي” إلى أن مصر تنظر إلى تشكيل
الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة نظرة مختلفة
عن أزمات الحكومة اللبنانية السابقة ،كون التأخر
في إنجاز هذه الخطوة يهدد كيان الدولة اللبنانية
بشكل كامل ،ما ينعكس على أمن واستقرار
المنطقة بشكل عام ،وهو ما تحاول مصر منع
الوصول إليه.
وأكد الخبير السياسي المصري أن تشكيل الحكومة
اللبنانية ،حال نجاحه ،سيكون بارقة أمل لألزمة
السياسية اللبنانية ،لكنه لن يكون حال نهائيا
ألزمات لبنان الطاحنة ،فيما يبقى التعويل على
دعم العالم للبنان لتجاوز محنته ،وفي القلب من
هذا الدعم سيكون دور القاهرة الداعم بشكل
مستدام للدولة اللبنانية بصرف النظر عن هوية
من يتصدر المشهد.
المصدر :سكاي نيوز
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Community Events
Cameo 30th Anniversary Picnic
Cameo hosted its 30th anniversary picnic on Sunday July 11, at the MiddleBurg Hts recreation park. The event was great success and full of foods and
entertainment. Good time and friendly gathering with many elected officials and candidates running for election.
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Thank You!
The finest compliment I could ever
receive, is a referral from my
friends and past clients.
Residential. New Homes Sales. Commercial.
Investment. Business. Appraisals. Relocation
avon.howardhanna.com
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 10100حالة إفالس يف أملانيا خالل
شهر  ..ارتفعت % 59.8

أظهرت بيانات مكتب اإلحصاء االتحادي
الوصول إلى أهداف حماية المناخ فيما
األلماني الصادرة أمس ارتفاع عدد
يتعلق بالحركة المرورية.
حاالت اإلفالس في ألمانيا خالل نيسان
(أبريل) الماضي بنسبة  59.8في المائة يذكر أن عدد السيارات الكهربائية الخالصة
يزداد بصورة مستمرة في ألمانيا ضمن
مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي،
إجمالي السيارات الجديدة.
إلى  10100حالة إفالس.
وبحسب “األلمانية” ،أظهر استطالع حديث
وأشارت وكالة بلومبيرج لألنباء إلى
تراجع عدد حاالت اإلفالس بين الشركات أن  25في المائة تقريبا من المواطنين في
ألمانيا يفكرون في شراء سيارة كهربائية.
في ألمانيا خالل نيسان (أبريل) الماضي
وكشف االستطالع الذي أجراه معهد بحث
بنسبة  9في المائة سنويا في حين ارتفع
اآلراء في مدينة ألنسباخ ،والذي جرى
عدد حاالت اإلفالس بين المستهلكين
استعراض نتائجه أمس ،أن نسبة من
بنسبة  96.1في المائة مقارنة بالشهر
يفكرون في شراء سيارة هجي من األلمان
نفسه من العام الماضي.
وصلت إلى  31في المائة.
إلى ذلك ،توقع بيتر ألتماير وزير
يشار إلى أنه تم إجراء هذا االستطالع
االقتصاد األلماني ،زيادة عدد السيارات
بتكليف من األكاديمية األلمانية للعلوم
الكهربائية في شوارع البالد ،بشكل
التقنية.
واضح حتى عام  ،2030على نحو
وذكر  69في المائة ممن شملهم االستطالع
يتجاوز المفترض حتى اآلن.
أن تكاليف الشراء تعد عنصرا رادعا
وقال ألتمايرفي تصريحات صحافية
بالنسبة إليهم القتناء مثل هذه السيارات.
أمس“ ،أتوقع زياد عدد السيارات
بينما قال  67في المائة إن “الشعور بنقص”
الكهربائية في ألمانيا في عام 2030
بنسبة كبيرة تصل إلى  40في المائة أكثر محطات الشحن ،وكذلك فترات الشحن
الطويلة ،يمثالن عنصرا رادعا بالنسبة لهم.
مما يعتقد حتى اآلن”.
واستند االستطالع إلى  1027مقابلة
يشار إلى أن الحكومة األلمانية تتوقع
حتى اآلن بلوغ عدد السيارات الكهربائية مع أشخاص ينتمون لقطاع عريض من
المواطنين ،تزيد أعمارهم على  16عاما،
المرخصة في ألمانيا إلى ما يراوح بين
بحسب بيانات معهد استطالعات الرأي.
سبعة وعشرة ماليين سيارة حتى عام
وتم إجراء هذه االستطالع في أيار (مايو)
.2030
وبحسب خبراء ،قد يكون من الضروري الماضي.
وقال نائب رئيس المعهد توماس فيبر“ :ال
وجود نحو  14مليون سيارة تعمل
يزال يتم النظر للسيارات الكهربائية على
ببطاريات بحلول عام  2030من أجل
أنها سيارات للمسافات القصيرة ،األمر
الذي لم يعد يتوافق مع الواقع في ظل وجود
بطاريات أكبر وأكثر قوة منذ وقت طويل”.
وأضاف أن البنية التحتية لشحن السيارات
الكهربائية تتنامى في ألمانيا في النطاقين
الشخصي والعام ،ولكن ال يزال يتم تقييمها
من قبل كثيرين على أنها غير كافية.
يشار إلى أن التراخيص الجديدة للسيارات
الكهربائية في ألمانيا زادت بقوة خالل
األشهر الماضية بفضل زيادة الدعم
الحكومي ،في إطار جهود مكافحة تغير
المناخ.
إلى ذلك ،أعلنت مجموعة فولكسفاجن
األلمانية للسيارات اعتزامها تحويل نصف
إجمالي معروضاتها من السيارات إلى
سيارات كهربائية بحلول عام .2030
أوقف عدد كبير من الصرافين ومن
جاء ذلك خالل طرح الرئيس التنفيذي
بينهم صرافو الفئة األولى بيع الدوالر
للمجموعة هربرت ديس لالستراتيجية
منذ حوالي الساعة بعد تهافت كبير
الجديدة لفولكسفاجن أمس.
للمواطنين والشركات على شراء
الدوالر بكميا ٍ
كما أعلنت أكبر مجموعة أوروبية إلنتاج
ت كبيرة خوفا ً من إرتفاعه
السيارات أنها تعتزم خالل العقد الحالي
الكبير المحتمل في ساعات بعد الظهر
تخفيض البصمة الكربونية لكل سيارة على
 ،تزامنا ً مع زيارة الرئيس المكلف سعد
مدار إجمالي متوسط عمر السيارة بنسبة
الحريري الى قصر بعبدا .
 30في المائة مقارنة بمستواها في عام
ووفق المعلومات من مصادر معنية
.2018
فانه “ايا تكن نتائج الزيارة فان سعر
وقالت فولكسفاجن إن هذه المواصفات تأتي
الدوالر سيرتفع  ،ومن هذا المنطلق
“ متوافقة مع اتفاقية باريس” وذلك في
أخذ عدد كبير من الصرافين على
إشارة إلى األهداف الدولية الخاصة بحماية
عاتقهم هذا الواقع وأوقفوا التداول بنسبة
المناخ.
٪٩٠ للحد من اي إرتفاع جنوني
للدوالر في فترة بعد الظهر  ،بإنتظار ما ومن المتوقع ان تعلن المفوضية األوروبية
اليوم تفاصيل عن الخطوات التي ستتخذها
ستؤول إليه األوضاع السياسية.
الدول األوروبية لتقليل انبعاثات غازات

رصافون اوقفوا
التداول بالدوالر
لهذه الغاية
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االحتباس الحراري بنسبة  55في المائة
مقارنة بمستوياتها عام .1990
وأعلنت ثاني أكبر شركة سيارات في
العالم بعد تويوتا اليابانية أنها تعتزم
بحلول عام  2040تحويل ما يقرب
من  100في المائة من كل السيارات
الجديدة في األسواق المهمة إلى سيارات
محايدة كربونيا ،على أن تصل بسياراتها
إلى الحياد الكربوني التام بحلول عام
.2050
كانت العالمة المركزية للمجموعة
(فولكسفاجن) أعلنت خالل طرح
استراتيجيتها الجديدة الخاصة بها في
الربيع الماضي اعتزامها وصول نسبة
السيارات الكهربائية الخالصة في
مبيعاتها إلى ما ال يقل عن  70في المائة
في أوروبا بحلول عام .2030
وتعتزم المجموعة األلمانية للسيارات
بالتعاون مع شريك صيني بناء مصنع
لها لخاليا البطاريات في ألمانيا ليكون
ثاني مصنع من نوعه في ألمانيا.
وأشار مجلس العاملين إلى وجود فرص
جيدة لبناء المصنع في مدينة زالتسجيتر
الواقعة وسط ألمانيا.
وحسبما أعلنت فولكسفاجن أثناء طرح
االستراتيجية الجديدة للمجموعة أمس
فإن من المنتظر أن تشارك شركة
تصنيع الخاليا الصينية “جوشن
للتكنولوجيا الفائقة” كـ”شريك تكنولوجي”
في المصنع الذي يعمل حتى اآلن
كمصنع محركات.
وأوضحت فولكسفاجن أن الجانبين أبرما
اتفاقا بخصوص مصنع زالتسجيتر
ولفتت إلى أنها تسعى إلى بدء اإلنتاج في
المصنع في عام .2025
يذكر أن فولكسفاجن لديها خط تجريبي
في مصنع زالتسجيتر إلنتاج خاليا
البطاريات التي يندر وجودها في أغلب
األحيان وذلك بغرض تحقيق االستقاللية
عن الموردين الخارجيين.
ويتبنى مجلس العاملين منذ فترة طويلة
حملة من أجل إنشاء “مصنع ضخم”
آخر في ألمانيا لخاليا البطاريات ،وأعلن
المجلس أن الشركة أخذت خطوة حاسمة
لالقتراب من هذا الهدف.
وتعتزم فولكسفاجن خالل األعوام المقبلة
إنشاء خمسة مصانع أخرى لخاليا
البطاريات منها على سبيل المثال مصنع
في السويد بالتعاون مع “نورثفولت” كما
استقرت فولكسفاجن على بناء مصنع من

هذا النوع في إسبانيا بلد عالمتها التجارية
سيات ،لكن فولكسفاجن أعلنت أنها ال تزال
تبحث عن شريك لبناء المصنع في إسبانيا،
وقد وصفت فولكسفاجن إسبانيا بأنها ستصبح
ركيزة استراتيجية في استراتيجية المجموعة
الخاصة بالسيارات الكهربائية.
كما تخطط المجموعة إلى إنتاج سيارتها
الكهربائية الصغيرة “ ”Small BEVفي
إسبانيا اعتبارا من عام  ،2025وقالت
إن صدور قرار محدد باالستثمار في هذا
المشروع متوقف على عدة عوامل من
بينها ما إذا كان سيتوافر دعم حكومي لهذه
الخطوة.
إلى ذلك ،حذر وزير النقل األلماني أندرياس
شوير ،المفوضية األوروبية من وضع
معايير صارمة لصناعة السيارات.
وقال شوير “أعتقد أن جميع منتجي
السيارات والشاحنات يدركون أنه ستكون
هناك معايير أكثر صرامة ،ولكن يجب أن
تكون هذه المعايير قابلة للتطبيق من الناحية
التقنية .إذا تم تغيير المعايير والمواصفات
كل ستة أشهر ،سيكون التخطيط األمني أمرا
صعبا”.
يشار إلى أن المفوضية األوروبية ستعرض
اليوم حزمة من اإلجراءات من المقرر أن
يحقق االتحاد األوروبي من خاللها هدف
حماية المناخ الخاص به لعام ،2030
بخفض انبعاثات الغازات المتسببة في
االحتباس الحراري حتى  2030بنسبة 55
في المائة مقارنة بما كانت عليه في عام
.1990
وكان الهدف في السابق خفض  40في
المائة ،ولذلك ،يطلق على حزمة اإلجراءات
الجديدة “الئق لنسبة .”55
من جهة أخرى ،تباطأ التضخم السنوي في
ألمانيا في حزيران (يونيو) الماضي وسط
انخفاض في تكاليف الطاقة والغذاء ،حسبما
أعلن مكتب اإلحصاء االتحادي أمس.
ورغم ذلك ظل معدل التضخم الذي بلغ 2.3
في المائة في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو،
التي تضم  19دولة ،أعلى من هدف البنك
المركزي األوروبي وهو االقتراب إلى نسبة
 2في المائة ،لكن دون تجاوزها.
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أردوغان :سنواصل
تعقب تنظيم
«غولن» اإلرهايب
حتى آخر عنرص
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سفري أنقرة بالدوحة:
تركيا أقوى مام كانت
عليه يف املايض

بلومربغ :اإلمارات تتوصل إىل حل وسط يف خالفها مع
«أوبك»+
توصلت اإلمارات العربية المتحدة ،األربعاء،
إلى اتفاق وسط مع تحالف “أوبك ”+الستئناف
خطواته بتخفيف قيود اإلنتاج ،اعتبارا من
أغسطس/آب المقبل.
جاء ذلك ،بحسب ما أوردته وكالة أنباء
بلومبرغ ،نقال عن مصادر لم تسمها ،أشارت
إلى أن اإلمارات وافقت على مقترح للتحالف،
يتغير بموجبه الشهر المرجعي (خط األساس)
لخفض اإلنتاج الخاص بالدولة الخليجية.
وبحسب مصادر تحدثت للوكالة ،فإن خط
األساس الجديد المرجعي لخفض اإلنتاج
بالنسبة لإلمارات ،سيكون عند إنتاج 3.65
ماليين برميل يوميا ،بدال من الخط الحالي
البالغ  3.1ماليين برميل يوميا.

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
على أن بالده ستتعقب تنظيم “غولن”
اإلرهابي حتى آخر عنصر منتسب إليه.
جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي أمام كتلة
حزبه “العدالة والتنمية” في البرلمان،
األربعاء.
وقال أردوغان“ :سنتعقب تنظيم غولن حتى
آخر عنصر كما نفعل مع باقي التنظيمات
اإلرهابية”.
وأكد أن بالده لن تسمح ألي كان باستغالل
الشعب التركي تحت عباءة الدين.
وفي  15يوليو /تموز  ،2016شهدت تركيا
محاولة انقالبية فاشلة نفذتها مجموعة
عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم
“غولن” اإلرهابي.
وقوبلت المحاولة االنقالبية باحتجاجات
شعبية عارمة في معظم المدن والواليات
التركية ،ما أجبر االنقالبيين على سحب
آلياتهم العسكرية من المدن ،وأفشل
مخططهم.
ودعا الرئيس التركي نواب حزبه للمزيد من
التواصل مع أبناء الشعب التركي وإطالعهم
على المشاريع التي نفذها الحزب ،لسد
الطريق أمام األكاذيب واالفتراءات.

وزير الدفاع الرويس:
جربنا أكرث من 320
نوع سالح يف سوريا

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو،
إن جيش بالده جرب أكثر من  320نوع
سالح مختلف خالل عملياته في سوريا.
وأضاف في كلمة له ،األربعاء ،في شركة
“روست فيرتول” الروسية لصناعة
المروحيات ،أن األخيرة طورت إحدى
مروحياتها نتيجة العمليات العسكرية في
سوريا.
وأوضح أنه وبفضل العمليات العسكرية في
سوريا ،قام الجيش الروسي بتجربة أكثر
من  320نوع سالح مختلف ،بما في ذلك
المروحيات.
وشدد على أن نسبة األسلحة والمعدات
الحديثة لدى الجيش الروسي ،تصل إلى
 70بالمئة ،الفتا ً إلى أن هذه النسبة من بين
األعلى مقارنة بباقي جيوش العالم.
وتدخلت روسيا في الحرب السورية إلى
جانب قوات النظام أواخر سبتمبر /أيلول
2015

قال سفير تركيا في قطر ،مصطفى كوكصو،
األربعاء ،إن بالده أصبحت أقوى بعد مرور 5
أعوام على محاولة انقالب  15يوليو /تموز
 2016التي خطط لها تنظيم غولن اإلرهابي.
جاء ذلك خالل لقاء كوكصو ،مع ممثلي
الصحف القطرية بمناسبة الذكرى الخامسة
لمحاولة االنقالب الفاشلة ،شمل معرض لصور
وكالة األناضول عن ليلة  15تموز.
وقال كوكصو“ :تركيا بعد خمس سنوات من
المحاولة االنقالبية الفاشلة أصبحت أقوى مما
كانت عليه في الماضي رغم كافة المحاوالت
لعرقلة طريقها نحو التنمية واالستقرار”.
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ويعني ذلك ،أن اإلمارات ستنتج كميات
إضافية من النفط الخام وتضخها في السوق
العالمية ،وبالتالي مداخيل مالية أعلى.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من مايو/
أيار  ،2022ما يعني أن أبوظبي وافقت على
تمديد اتفاق خفض اإلنتاج حتى نهاية ديسمبر/

كانون أول  2022بدال من أبريل/نيسان
المقبل ،الموعد الرسمي لنهاية االتفاق.
ويحتاج االتفاق ،إلى إقرار من جانب أعضاء
التحالف كافة ،في اجتماع يحدد في وقت
الحق.
واألسبوع الماضي ،دخلت اإلمارات في
خالف مع تحالف “أوبك ”+حول تمديد
اتفاق خفض إنتاج النفط لما بعد أبريل/نيسان
 ،2022إلى جانب طلب إماراتي بتغيير خط
األساس.
وبدأت دول “أوبك ”+في مايو/أيار 2020
تخفيضات غير مسبوقة في اإلنتاج بمقدار
 9.7ماليين برميل يوميا تشكل  10بالمئة من
االستهالك العالمي من الخام ،وينتهي االتفاق
في أبريل .2022
ومنذ ذلك الحين جرى تقليص هذه التخفيضات
وصوال إلى خفض حالي بمقدار  5.8ماليين
برميل يوميا.

ترسانة ترشيعية أوروبية لالقتصاد البيئي ..وقف
تسويق سيارات البنزين والديزل بحلول 2035

وأضاف“ :قطعت تركيا شوطا ً كبيراً في مجال
الصناعات الدفاعية ،بإعالنها إتمام مشاريع
عسكرية ضخمة خالل السنوات الماضية
ومنها الطائرات المسيرة والدبابات والصواريخ
والسفن البحرية العسكرية وغيرها”.
وخالل االجتماع ،قال كوكصو إن “يوم 15
يوليو كشف عن التهديد الكبير الذي كان يشكله
تنظيم غولن اإلرهابي تجاه دولتنا”.
وأضاف“ :يعود النصيب األكبر في القضاء
على هذا التهديد إلى الشعب التركي ،الذي
أظهر أنه ال يعترف بأي تسلط على إرادته،
وأنه مستعد للتضحية بحياته لحماية دولته،
ومكتسباتهالديمقراطية”.
كما تقدم كوكصو بالشكر لقطر وأميرها الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني ،وللشعب القطري على
موقفهم الراسخ ودعمهم الحكومة المنتخبة
ديمقراطيا والشعب التركي بعد محاولة انقالب
 15يوليو.
وأضاف“ :لقد عبرت الدولة القطرية بأوضح
العبارات عن إدانتها ورد فعلها تجاه محاولة
االنقالب العسكري”.
وأكد أن “هذا الدعم أصبح ملموسا منذ اللحظة
األولى ،حين بادر الشيخ تميم بن حمد ،ليكون
أول زعيم دولي يعبر عن دعمه لبلدنا ،عندما
اتصل برئيس الجمهورية التركية أردوغان ليلة
 15يوليو “ .2016
وتابع“ :لذلك فإن الشعب التركي لن ينسى أبدا
هذا الدعم القوي الذي قدمته قطر”.
وأضاف“ :على الرغم من التحديات المختلفة
من أطراف خارجية ،لم تتخل كل من تركيا
وقطر عن دعم بعضهما البعض في التصدّي
لمحاولة االنقالب وخالل األزمة الخليجية
والدعم مستمر طوال السنوات الخمس
الماضية”.
وفي أواخر نوفمبر /تشرين الثاني ،2020
أبرمت تركيا وقطر  10اتفاقيات في مجاالت
مختلفة ،في مراسم حضرها الرئيس رجب
طيب أردوغان والشيخ تميم بن حمد آل ثاني
الذي كان يزور البالد آنذاك.
وقال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن
آل ثاني ،في يناير /كانون الثاني الماضي ،إن
تركيا حليف استراتيجي لبالده.

كشفت المفوضية األوروبية أمس مشروعها
المنتظر جدا ،حول ترسانة تشريعية لتحقيق
أهداف االتحاد في مجال المناخ ،من الحد من وقف
استخدام محركات السيارات التي تعمل على البنزين
إلى فرض رسوم على الكيروسين للمالحة الجوية
وأخرى على االستيراد وإصالح سوق الكربون.
وقدمت المفوضية األوروبية  12اقتراحا لخفض
انبعاثات غازات االحتباس الحراري في القارة
بنسبة  55في المائة ،بحلول  2030مقارنة بعام
 ،1990لكن العواقب االجتماعية لهذه التدابير تثير
قلقا بعد حركة “السترات الصفراء” في فرنسا.
وحذر فرانز تيمرمانس نائب رئيس المفوضية
أمس ،من أن االتحاد األوروبي يجب أن يكون
مقنعا بأن حزمته لتدابير المناخ التي يمكن أن
تؤدي إلى ارتفاع فواتير الوقود والتدفئة لألسر،
عادلة وموحدة ،وإال سيواجه مقاومة هائلة.
وقال للصحافيين “على المفوضية أن تثبت أن
خطتها تؤدي إلى انتقال عادل وشامل إذا فشلنا
في اإلقناع ،فستكون مقاومة هائلة” ،وفقا
لـ”الفرنسية”.
وبين مجموعة التدابير التقنية التي ستكون
موضوع مفاوضات شاقة بين أعضاء البرلمان
األوروبي وسلطات الدول األعضاء ،وقف
المفوضية األوروبية تسويق السيارات التي تعمل
على البنزين والديزل بدءا من .2035
وقالت المفوضية في بيان “إنها تريد فرض ضريبة
غير مسبوقة على الكيروسين للرحالت الجوية
داخل االتحاد األوروبي ،ما يثير قلق شركات
الطيران التي تخشى خلال في المنافسة مع بقية
العالم”.
لكن الركيزة األساسية لهذا المشروع هي التوسيع
الكبير لسوق الكربون األوروبية التي تأسست في
 2005حيث يتم تبادل تصاريح للتلوث مطلوبة
لبعض القطاعات “الكهرباء وصناعة الفوالذ
واألسمنت والطيران داخل االتحاد األوروبي” ،تمثل
 40في المائة ،من انبعاثات الدول الـ 27األعضاء
في االتحاد.
وحتى اآلن تمنح لمعظم الشركات المستهدفة
حصص انبعاثات مجانية يمكن إعادة بيعها إذا كان
حجم التلوث أقل ،لكن المفوضية تريد الحد منها
بشكل كبير.
من جهة أخرى ،اقترحت المفوضية األوروبية
إخضاع واردات االتحاد األوروبي في خمسة
قطاعات شديدة التلويث للقواعد نفسها المطبقة
على اإلنتاج األوروبي من خالل مطالبتها تدريجيا

بشراء “شهادات انبعاثات الكربون”.
وفي هذه القطاعات “الفوالذ واأللمنيوم واألسمنت
واألسمدة والكهرباء” ،ستطبق آلية هذا التعديل
تدريجيا بين  2026و ،2036أي سيتعين على
المستوردين في النهاية دفع تعويض الكربون
المفروض على السلع المنتجة في االتحاد األوروبي،
بحسب مشروع السلطة التنفيذية األوروبية.
والفكرة هي القضاء على كل منافسة أجنبية غير
عادلة وردع عمليات نقل الوظائف إلى الخارج ،وفي
مواجهة اتهامات بالحمائية ،تؤكد المفوضية أن هذه
المقترحات هي “تعديل حدودي” وليس ضريبيا.
ومن أجل تحقيق توازن ،سيتم تخفيض الحصص
المجانية التي توزع على الصناعيين والشركات
الجوية لالتحاد األوروبي لمواجهة المنافسة األجنبية
تدريجيا بين  2026و 2036حتى زوالها.
وقال الليبرالي باسكال كانفين العضو في لجنة
البيئة في البرلمان األوروبي “هذه حزمة مناخية
تاريخية ،سيرتفع سعر ثاني أكسيد الكربون تلقائيا
إلى مستوى له تأثير كبير في النماذج االقتصادية
للصناعات” التي سيكون من مصلحتها اعتماد
تقنيات نظيفة .وتريد بروكسل أيضا توسيع سوق
الكربون األوروبية لتشمل النقل البحري والنقل
البري وتدفئة المباني بدءا من  .2026عمليا
قد يعني ذلك إجبار مصادر التزويد بالوقود أو
محروقات التدفئة على شراء حصص لالنبعاثات
بسعر ثاني أكسيد الكربون ،ما ينعكس بشكل مباشر
على نفقات األسرة.
وتعارض المنظمات البيئية غير الحكومية وأعضاء
البرلمان األوروبي من مختلف التيارات ذلك بشدة،
محذرة من حركات اجتماعية .وأشار كانفين إلى هذا
“الخطر لتحقيق مكاسب مناخية منخفضة جدا”.
وقالت أنييس إيفرين النائبة اليمينية “يبدو أن
المفوضية تنسى أن الطبقات الوسطى هي التي
ستدفع الثمن”.
وردت أورسوال فون دير اليين رئيسة المفوضية
قائلة “إن المباني تحتكر  40في المائة من استهالك
الطاقة ،وانبعاثات النقل البري تواصل ارتفاعها”،
مؤكدة أنه “يجب عكس هذا االتجاه بأي ثمن
بطريقة عادلة واجتماعية”.
ووعدت المفوضية بـ”آلية للعمل االجتماعي” وهي
صندوق يتم توفيره من عائدات حصص التلوث قدر
مصدر أوروبي قيمته نحو  70مليار يورو على
مدى عشرة أعوام” .لكن دومين فانجينشتن من
المنظمة غير الحكومية “اي3جي” دان خطة تمديد
حصص االنبعاثات المجانية للمصنعين ألعوام.
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ملواجهة إيران ..الجيش اإلرسائييل يطلب الحكومة الكوبية تعرتف بوجود تقصري
وتتخذ خطوات اقتصادية غري مسبوقة
زيادة كبرية يف موازنته

نقلت هيئة البث اإلسرائيلية أن الجيش
اإلسرائيلي طلب زيادة كبيرة في موازنته
ألجل تعزيز قدرته على القيام بهجوم محتمل
على إيران ،فيما تنتظر هذه األخيرة استئناف
مفاوضات االتفاق النووي مع القوى العظمى.
وقالت الهيئة ،الخميس“ :طلب الجيش زيادة
موازنته بمليارات الشواقل ،لتعزيز قدرته على
القيام بهجوم محتمل في إيران”.
وأضافت“ :قُدم الطلب في إطار المناقشات
األولية مع موظفي وزارة المالية ..وتشير
التقديرات في إسرائيل إلى أن طهران أصبحت
قادرة على إتمام تطوير أسلحة نووية خالل
أشهر”.
ولم توضح هيئة البث ،القيمة الدقيقة للزيادة
التي تطالب بها أو المعدات العسكرية التي
تعتزم شراءها ،لمساعدتها في تنفيذ الهجوم.

النجاح.
ونقلت الهيئة عنه القول ،األربعاء ،أنه
“ال خيار إلسرائيل سوى تعزيز قدراتها
العسكرية ،إذا أرادت التصدي للتهديد
ألكبر خطر موجه ضدها وهو امتالك إيران
ألسلحة نووية”.
وتعارض إسرائيل عودة الواليات المتحدة
إلى االتفاق النووي مع إيران ،وتطالب
بمواصلة الضغوط االقتصادية على النظام
اإليراني.
واألربعاء ،قال الرئيس اإليراني المنتهية
واليته ،حسن روحاني ،إن بالده قادرة
على تخصيب اليورانيوم ألغراض سلمية
“بنسبة  90بالمئة” ،إذا لزم األمر.

ولفتت إلى أن وزير الدفاع بيني غانتس ،أكد
أن إسرائيل تواجه تهديدات تلزمها بتسريع
استعداداتها وتوسيع رقعتها بغية تحقيق

االتحاد األورويب
يعتزم فرض رضيبة
عىل وقود الطائرات
الخاصة

الرباكس يل ّوح بعودة أزمة
املحروقات« ...الشعب ليس
»دمية

رت الحكومة سلسلة أولى من التدابير في
محاولة المتصاص غضب السكان.
وقال رئيس الوزراء مانويل ماريرو األربعاء
إن الحكومة قررت “السماح بصورة استثنائية
وموقتة بأن يجلب الركاب معهم في حقائبهم
مواد غذائية ومنتجات نظافة وأدوية ،من دون
حد أقصى لقيمتها ومن دون ضرائب جمركية
عليها”.
وأضاف خالل برنامج تلفزيوني شارك فيه
الرئيس ميغيل دياز كانيل والعديد من الوزراء
أن “هذا اإلجراء سيسري حتى  31كانون
األول/ديسمبر”.
وكان تسهيل دخول الضروريات إلى الجزيرة
أحد المطالب التي رفعها المحتجون الذين نزلوا
إلى الشارع بعدما تسببت األزمة االقتصادية
الخانقة في بلدهم وهي األسوأ خالل  30عاماً،
بنقص حاد في المواد الغذائية واألدوية ودفعت
الحكومة إلى تقنين التغذية بالتيار الكهربائي
لساعدات عديدة يومياً.
وطالبت مجموعة من المثقفين واألكاديميين
في رسالة مفتوحة نشرت مؤخراً السلطات
بمثل هذه التسهيالت.
من جهته ،أعلن وزير االقتصاد أليخاندرو
جيل إنهاء العمل بالحد األقصى للرواتب في
مؤسسات الدولة التي كانت تخضع لجدول
رواتب صارم.
فقال“ :نلغي الحد المفروض على جداول
األجور لمؤسسات الدولة ،أوالً” بموجب “مبدأ
كسب المزيد إذا أنتجنا المزيد من الثروة وإذا
كنا أكثر كفاءة”.
وأخيراً أعلن رئيس الوزراء أنه س ُيسمح
للسكان بشكل موقت بأن يقطنوا في مدينة
أخرى وأن يستفيدوا من دفتر اإلمدادات “ال
ليبيرتا” فيما كان ذلك مستحيالً من قبل.

“ -دعوة إلى السالم” -

اقترحت المفوضية األوروبية اليوم األربعاء
قواعد ضريبة أكثر صرامة على أنواع الوقود
التي تستخدمها الطائرات الخاصة ،بموجب
خطة لتسريع خفض االنبعاثات في مختلف
مجاالت االقتصاد.
كما أضافت المفوضية األوروبية ،وهي الذراع
التنفيذية لالتحاد األوروبي ،مشروع القانون
إلى توجيه معدل بشأن ضرائب الطاقة ،والذي
يأتي في إطار حزمة أوسع لتوفيق المنطقة مع
هدف المناخ األكثر صرامة بحلول 2030.
ويجب أن تتم الموفقة عليه باإلجماع من جميع
الدول الـ 27األعضاء في االتحاد األوروبي
ليدخل حيز التنفيذ ،وفقا ما أوردته وكالة
بلومبرج لألنباء.
ويرغب االتحاد األوروبي في أن يقوم تدريجيا
بفرض ضريبة على وقود الطائرات في
الرحالت داخل االتحاد األوربي لكي يصل إلى
حد أدنى جديد بعد مرور  10أعوام .وخالل
نفس الفترة ،لن يتم فرض أي ضريبة على
أنواع الوقود الحيوي المستدام والكهرباء
المستخدمة في الطيران التجاري.

ناشد عضو نقابة أصحاب محطات
المحروقات #جورج البراكس حاكم مصرف
لبنان #رياض سالمة “متابعة موضوع
ملفات المحروقات شخصياً” ،مشيراً إلى أن
ّ
المحطات “غير مستعدّين ...لتح ّمل
أصحاب
الذل ّ والقهر والمعاناة والمشاكل اليومية
في الشوارع نتيجة إهمال ملفات لم ُتبتّ
بسرعة”.
ورأى البراكس أ ّنه “إذا بدأ مصرف
لبنان برفض إعطاء الموافقات المسبقة
الستيراد المحروقات ،فهذا يعني أننا سنعود
إلى أزمة خانقة كالتي شهدناها أخيراً”،
داعيا ً “المعنيين إلى ضرورة االنتباه لهذا
الموضوع ،واتخاذ اإلجراءات المطلوبة
لتفادي حصوله”.
في #عكار ،أزمة المحروقات “مكانك
راوح” ،وطوابير الذل ّ ال تزال على ما هي
عليه عند أبواب المحطات؛ األمر الذي أسقط
كل ّ الوعود التي قطعت بحلحلة األمور مع
الشح الحاصل والمتصاعد يوميا ً في مادتي
ّ
البنزين والمازوت ،ومع تأمين حصص
مع ّينة التحادات بلديات المنطقة لزوم تشغيل
وللمؤسسات
مو ّلدات الكهرباء لإلنارة
ّ
االستشفائية واألفران.

تأتي هذه التدابير بعد ثالثة أيام من تظاهرات
نزل خاللها األحد آالف الكوبيين عفويا ً
إلى الشوارع في نحو أربعين مدينة وقرية
لالحتجاج على هذا الوضع ،مرددين هتافات
من بينها “نحن جائعون” و”حرية” و”تسقط
الدكتاتورية”.
وهذه االحتجاجات التي تواصل بعضها نهار
االثنين غير مسبوقة في كوبا حيث التجمعات
الوحيدة المسموح بها هي تلك التي يقيمها
الحزب الشيوعي الحاكم.
وأسفرت هذه االحتجاجات عن قتيل وعدد من
الجرحى باإلضافة إلى أكثر من  100موقوف،
وأثارت قلق المجتمع الدولي.
رغم أن الرئيس دياز-كانيل كرر اتهاماته
للواليات المتحدة التي يعتبر أنها المحرضة
على هذه التظاهرات من خالل حملة على تويتر
مع وسم “اس او اس كوبا” (أنقذوا كوبا) ،إال
أنه بدل خطابه.
فقال“ :علينا أيضا ً استخالص العبر من هذه
االضطرابات ،علينا أيضا ً أن نجري تحليالً
دقيقا ً لمشاكلنا” .واعترف القائد الشيوعي
بوجود “أمور ينبغي علينا تحسينها” ألن
بين المتظاهرين كان هناك “أشخاص غير
راضين”.
وأضاف“ :ربما ينبغي أيضا ً االعتذار من

أولئك الذين في خضم هذا االرتباك في
هذا النوع من األحداث ،اع ُتبروا مثيري
شغب وتعرضوا لسوء معاملة” .وأقر بأن
التظاهرات أوقعت “عشرات الجرحى”.
وأطلق الرئيس “دعوة إلى السالم
والتفاهم واالحترام بين الكوبيين” ،مضيفا ً
أن “األمر الذي يجب علينا تشجيعه ،حتى
لو كانت لدينا أحيانا ً وجهات نظر مختلفة
بشأن بعض المسائل ،هو أن نحاول إيجاد
الحلول في ما بيننا”.
وعاد الهدوء على ما يبدو األربعاء إلى
كوبا ،التي ُوضعت تحت رقابة مشددة من
الشرطة والجيش ،خصوصا ً في محيط
الكابيتول في هافانا ،مقر البرلمان.
في هذه المنطقة حيث تظاهر آالف
الكوبيين األحد ،تمركزت شاحنات عدة
تابعة للشرطة ،حسب ما أفاد فريق وكالة
فرانس برس.

 عودة خدمة االنترنتالجوال -
بدأت خدمة االنترنت على الهواتف
المحمولة التي توقفت منذ اندالع
التظاهرات تعود لكنها غير مستقرة
ولم يكن باإلمكان الوصول إلى منصات
التواصل االجتماعي وال إلى تطبيقات
المراسلة الفورية.
من خالل انترنت الجيلين الثالث والرابع
(3-جي و4-جي) ،كان الوصول إلى
واتساب وفيسبوك وتويتر غير ممكن.
في الشارع ،تمكن السكان من االتصال
باالنترنت بشكل متقطع.
وقال الرئيس دياز-كانيل خالل النهار:
“مواقع التواصل االجتماعي عدوانية
تما ًما ،تدعو إلى الجريمة والقتل الغوغائي
وارتكاب هجمات ضد أشخاص ،خصوصا ً
أولئك الذيم يتم التعرف عليهم على أنهم
ثوار”.
وأضاف“ :هذا الخطاب الذي يحاولون
تمريره والذي اع ُتبرت الحكومة الكوبية
فيه قمعية ( )...خاطئ تماماً ،إنه افتراء”،
متهما ً شبكات التواصل بممارسة “إرهاب
إعالمي”.
فيما كررت واشنطن األربعاء دعواتها إلى
اإلفراج الفوري عن المتظاهرين المعتقلين
وطالبت بإلغاء القيود على االنترنت.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية
األميركية نيد برايس إن “محاوالت كتم
صوت الشعب الكوبي ،بما في ذلك عبر
الوسائل التكنولوجية ،لن تتمكن أبداً من
إسكات أو خنق تطلعاته المشروعة إلى
الحرية والحقوق اإلنسانية”.
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استثناء الوافدين للعام الثاين ...مناسك الحج ستقترص عىل
مقيمني مل َّقحني بدءاً من السبت

تنظم #السعودية ابتداء من يوم السبت موسم
#الحج الذي سيقتصر على المقيمين ممن أخذوا
كامل طعومهم ضد كوفيد فيما اس ُتثني منه الوافدون
من الخارج للسنة الثانية .وتسعى المملكة بذلك إلى
تكرار تجربة العام الماضي الناجحة التي لم تشهد
تف ّ
شيا ً للفيروس خالل المناسك التي تستمر خمسة
أيام .وسيشارك  60ألفا ً من المواطنين والمقيمين
الملقحين في موسم هذا العام ،وهو عدد أكبر
من حج  2020لك ّنه أقل بكثير من مواسم الحج
االعتيادية.
ففي  ،2019شارك نحو  2,5مليون مسلم من
ارجاء العالم في مناسك الحج ،احد أركان اإلسالم
الخمسة .يبدأ الحجاج السبت في التوافد على مكة،
على أن تبدأ مناسك الحج األحد بيوم التروية عشية
وصول الحجاج إلى صعيد عرفات االثنين ألداء
أهم أركان مناسك الحج الذي يعقبه حلول #عيد
األضحى .في وقت سابق من الشهر الجاري ،قالت
وزارة الحج السعودية إنها تتبع “أعلى مستويات
من االحتياطات الصحية” في ضوء جائحة
كوفيد -19ومتحوراتها الجديدة .وقالت الوزارة إنّ
أعمار الحجاج يجب أن تتراوح بين  18و 65عاماً،
ّ
وأل يكون المتقدمون بطلب أداء المناسك السنوية
من أصحاب األمراض المزمنة.
واختير المشاركون من بين  558ألف متقدم وفق
نظام تدقيق الكتروني.
طبقت هذه اإلجراءات خشية أن يشكل الحج
مصدرا رئيس ًيا النتقال
بمشاركة ماليين الحجاج
ً
العدوى خصوصا ً في ظل ارتفاع اإلصابات في
مختلف أرجاء العالم.
وإلى جانب تطبيق إجراءات تباعد اجتماعي
صارمة ،قالت الوزارة إنها ستستحدث “بطاقة
الحج الذكية” للسماح بوصول الحجاج دون تالمس
بشري إلى المخيمات والفنادق ونقلهم في المناطق
المقدسة .وأوضحت أنّ البطاقة ستساعد أيضا ً في
تتبع أي حاج فُقد االتصال به.
باشرت السلطات استخدام روبوتات باللونين األسود
واألبيض لتوزيع قوارير مياه زمزم المباركة لضمان
التباعد االجتماعي .ومن المتوقع استمرار حظر
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«مرصف لبنان» :فاتورة
الدواءواملستلزماتالطب ّية
تخطتاملعدل!

الوصول للحجر األسود ،الذي يتبارك المسلمون

موظفي شركات السفر والحالقين في

سجلت السعودية أكثر من
بلمسه“ .تنامي االحباط” ّ

الشوارع إلى محال بيع الهدايا التذكارية.

 503آالف إصابة بفيروس كورونا من بينها أكثر

وشهدت مكة ازدهاراً في قطاع البناء خالل

من ثمانية آالف وفاة.

السنوات األخيرة فأضيفت مراكز تسوق

وتم إعطاء أكثر من  20مليون جرعة لقاح مضادة

وشقق وفنادق فاخرة ،بعضها يوفر يطل

لفيروس كورونا في البلد الذي يعد أكثر من 34

على الكعبة المشرفةّ .إل أنّ معظم هذه

مليون نسمة .ون ّظمت السعودية العام الفائت أصغر

األماكن بقيت خاوية تقريبا ً منذ اجتاحت

حج من حيث عدد المشاركين في التاريخ الحديث.

الجائحة العالم في مطلع  .2020وع ّلقت

وقالت السلطات في البداية إنه سيشهد مشاركة ألف

السعودية أداء العمرة ألكثر من ستة أشهر

 قيمة الفواتير المسدّدة لغاية 30/6/2021بلغت حوالي  /536/مليون د.أ- .

حاج فقط لكن اإلعالم المحلي قال إنه ضم ما يصل

خالل عام  2020قبل أن تسمح باستئنافها

إلى  10آالف شخص.

وفق شروط محدّدة ولسكانها فقط الذين

 قيمة الفواتير العالقة لغاية 30/6/2021بلغت حوالي  /445/مليون د.أ.

ولم تسجل إصابات فيما أقامت السلطات منشآت

باتوا بحاجة الستخدام تطبيق الكتروني

 قيمة الفواتير المقدمة للموافقة المسبقةعليها بلغت حوالي  /460/مليون د.أ.

صحية وعيادات متنقلة ونشرت سيارات إسعاف

لزيارة “بيت هللا” .وذكر مركز كابيتال

لخدمة الحجاج الذي نقلوا إلى المواقع الدينية

إيكونوميكس أنّ “تأكيد الحكومة السعودية

المقدسة في مجموعات صغيرة .وقدمت السلطات

أن الحج سيكون محدودا للغاية هذا العام

لحجاج العام الماضي حصى معقمة الستخدامها في

سيلقي بثقله على التعافي االقتصادي

طقوس رمي الجمرات ومطهرات وكمامات طبية

للمملكة”.

وسجادات صالة ومالبس إحرام مصنوعة من مواد

وأضاف“ :من الواضح أن الحكومة قلقة

مقاومة للبكتيريا .وتنظر سلطات المملكة المحافظة

من زيادة في اإلصابات بكوفيد -19وربما

إلى تنظيم الحج كمسألة على صلة بمكانتها وهيبتها

متحورات جديدة من
المخاطرة بإدخال
ّ

كما تعد خدمة الحرمين الشريفين ترسيخا ً لشرعيتها

الفيروس ،ما يجبرها على تشديد القيود التي

السياسية .إذ ُيلقب العاهل السعودي أيضا ً بخادم

تضر باالقتصاد”.

در عن المجلس المركزي في مصرف لبنان
ما يلي:
يه ّم مصرف لبنان اإليضاح أن فاتورة الدواء
والمستلزمات الطب ّية للنصف األول من سنة
 2021يتعدى كامل فاتورة سنة  ،2020كما
يتبين من األرقام التالية أدناه:

الحرمين الشريفين في مكة والمدينة.
لكنّ منع الحجاج الوافدين تس ّبب باستياء وغضب
لدى المسلمين في أرجاء العالم الذين يدخرون
لسنين طويلة للذهاب إلى الحج .وقال عمر كريم،
الباحث الزائر في المعهد الملكي للخدمات المتحدة

 كما بلغت قيمة الفواتير المسددة إلستيرادالرضع لغاية /20/ 30/6/2021
حليب
ّ
مليون د.أ .مقابل  /17/مليون د.أ .لكامل
العام  ، 2020ورغم ذلك فإنه غير متو ّفر في
الصيدليات.
وبناء على ما تقدّم ،فإن مجموع ما ورد أعاله
لغاية  30/6/2021يبلغ حوالي  1.5مليار
دوالر أميركي ورغم ذلك فإن األدوية مفقودة.
في حين أن الكلفة السنوية للمبالغ التي سدّدت
من قبل مصرف لبنان لدعم إستيراد األدوية
والمستلزمات الطب ّية عن كامل العام 2020
بلغت حوالي  1.173مليار دوالر أميركي.
ويشير مصرف لبنان إلى أنه كان قد
ن ّبه الحكومة لهذا األمر منذ شهر تموز
ّ ،2020
وحذر من طريقة التعامل مع الدواء
والمستلزمات الطب ّية من دون مسؤولية من
قبل هذا القطاع والذي كانت نتيجته فقدان
الدواء من الصيدليات والمستشفيات .ويأسف
مصرف لبنان لعدم اتخاذ الحكومة أي قرار
بالخطوات الالزمة لمعالجة هذا األمر لما في
ذلك من تداعيات سلبية على األمن الصحي
للمواطن.
ويؤكد مصرف لبنان أنه كان وسيبقى دائما
إلى جانب المواطن اللبناني في سعيه للحفاظ
على شروط االستقرار االقتصادي واإلجتماعي
المستدام .مرفق ربطا جدول يظهر باألرقام كل ّ
ما ورد أعاله.

في لندن ،لوكالة “فرانس برس” ،إنّ “الحكومة
السعودية تريد أن تنظمه بأمان كامل عبر منع
الحجاج األجانب للعام الثاني على التوالي”.
وأضاف“ :لكنّ االحباط يتنامى في أرجاء العالم
اإلسالمي ما قد يثير شكوكا حول دور المملكة
كراعية للحرمين الشريفين ويتس ّبب في تراجع
قوتها الدينية الناعمة”.
وتابع“ :كما أنه يتسبب في كارثة لالقتصاد القائم
على الحج في أرجاء العالم” .وموسم الحج وكذلك
العمرة التي يمكن تأديتها طوال العام مصدر رئيسي
للعوائد المالية غير النفطية للمملكة .ففي األوقات
االعتيادية ،يو ّفر الحج والعمرة  12مليار دوالر
سنوياً ،ما يحافظ على حيوية االقتصاد في مكة
طوال العام.
لكنّ تقليص عدد من يؤدون المناسك ش ّكل ضربة
قوية للعائدات الحكومية وأضر باألعمال المرتبطة
بالحج التي توظف مئات اآلالف في مكة من
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ما الذي ميكن تو ّقعه من ق ّمة بايدن-مريكل؟

يستضيف الرئيس األميركي جو #بايدن

المستشارة األلمانية أنجيال #ميركل اليوم
الخميس وعلى جدول األعمال الكثير من
النقاط الخالفية .في العنوان العريض ،ت ّتفق
الشخص ّيتان على ضرورة تعزيز العالقات

JULY 2021

بحثاً عن سكان
جدد ...قرى إيطالية
تدفع  33ألف دوالر
للعيش بها

لألطلسي .لكن يبدو أنّ ذلك العنوان
العابرة
ّ

ألمانيا التجاريين ،مع تبادل تجاري وصل حجمه

إيجاد توازن في العالقات الخارجية بين الواليات

محصور بالبالغة الديبلوماس ّية .فحين يتعلق

إلى حوالي  250مليار دوالر السنة الماضية.

المتحدة من جهة و#روسيا والصين من جهة

الموضوع بتنفيذ الهدف ،يصطدم الطرفان

في هذا الوقت ،تواصل الواليات المتحدة فرض

أخرى .بالمقابل ،يجوز أيضا ً افتراض ّأل يقدّم

بعقبات كثيرة .تعيش ميركل أسابيعها

قيود على سفر األوروبيين إلى أراضيها .وتع ّد

بايدن تنازالت كثيرة لميركل خصوصا ً أنّ شكل

األخيرة في منصب المستشارية بعدما خدمت

ألمانيا واحدة من أكبر الدول المساهمة في

الحكومة األلمانية المقبلة غير واضح المعالم.

بالدها لفترة هي األطول في تاريخ #ألمانيا

االستثمارات األجنبية المباشرة داخل الواليات

فشعبية حزب “االتحاد الديموقراطي المسيحي”

الحديث بعد فترة حكم المستشار األلماني

المتحدة حتى أنّ استثماراتها وأعمالها تو ّظف

في أدنى مستوى لها على اإلطالق ،وحظوظ

عرضت أكثر من قرية إيطالية في منطقة كاالبريا،

هلموت كول الذي يسبقها ببضعة أشهر فقط.

أميركي .وكان ترامب قد فرض هذه
حوالي مليون
ّ

فوز الشيت بمنصب المستشارية كبيرة لكنها

دفع مبالغ مالية كبيرة تصل إلى  33ألف دوالر

فعقب االنتخابات العامة التي ستنظمها ألمانيا

القيود في بداية تفشي الوباء ثم رفعها قبل مغادرة

غير مضمونة .وهنالك احتمال لتشكيل حكومة

من أجل استقطاب سكان جدد ،واالستمتاع بحياة

في أيلول  ،2021ستغادر ميركل السلطة

منصبه .لكنّ بايدن أعادها سريعاً .ال ش ّك في أنّ

من الوسط واليسار بقيادة “الحزب الديموقراطي

أكثر هدوءاً مع طقس أفضل ومناظر خالبة

طاوية فصالً بارزاً في السياسة الداخلية

الملف سيكون حاضراً أيضا ً في النقاش.
هذا
ّ

االجتماعي” و”الديموقراطيين األحرار”

للمحيط.

والخارجية .تأتي زيارة ميركل البيت األبيض

مسألة أخرى لن تغيب عن االجتماع هي اقتراح

و”الخضر” مع ذهاب حزب ميركل ،أو في هذه

ووفقا ً لموقع جريدة “الصن” البريطانية ،فإن

بعد السنوات الصعبة التي عانت منها خالل

واشنطن رفع براءات االختراع عن اللقاحات

الحالة حزب الشيت ،إلى صفوف المعارضة .لكن

منطقة كاالبريا تخطط لتقديم  33ألف دوالر،

رئاسة #ترامب .أحد أهداف زيارة اليوم

المضادة لفيروس “كورونا” من أجل تسريع إنتاج

االحتمال األكبر يبقى في نشوء ائتالف حكومي بين

على مدى ثالث سنوات كحد أقصى لألشخاص

تضررت
تصحيح ما أمكن من العالقات التي ّ

وتوزيع اللقاحات .لكنّ برلين ردّت بأنّ “حماية

“االتحاد” و”الخضر”.

المستعدين لالنتقال إلى قرى في المنطقة ال يتخطى

خالل الوالية الماضية .وهي أيضا ً تعبير عن

الملك ّية الفكر ّية هي مصدر االبتكار ويجب أن تبقى

المرجح أن تشهد
حتى في حال تحقق ذلك ،من
ّ

عدد سكانها  2000نسمة من أجل مواجهة

رغبتها بتأكيد استمرار إرثها السياسي عبر

كذلك في المستقبل” .وهنالك أيضا ً قضية رفع

ألمانيا بعض التغ ّيرات في السياسة الخارج ّية .ذلك

االنخفاض السكاني ،حيث تشمل هذه القرى مواقع

مر ّ
شحها المقبل إلى منصب المستشارية

ألمانيا إنفاقها الدفاعي إلى  2%والذي لن يتحقق

أنّ “الخضر” ،خصوصا ً بقيادة #أنالينا بيربوك

بالقرب من البحر أو على سفوح الجبال أو كليهما.

#أرمين الشيت .تع ّبد ميركل الطريق أمام

على األرجح قبل عقد من الزمن .بالرغم من أهمية

(مرشحة أيضا ً لمنصب المستشارية) ،يملكون

يأمل المخطط الجديد في المساعدة في تنمية

األخير كي يكون قادراً على مواصلة م ّد

هذا الملف بالنسبة إلى تعزيز إمكانات حلف شمال

سياسة متشدّدة تجاه روسيا والصين بسبب قضايا

القرى الصغيرة التي شهدت فرار السكان المحليين

الجسور بين #برلين و#واشنطن ،وتاليا ً بين

األطلسي ،قد ال يحظى حاليا ً باألولوية األميركية

حقوق اإلنسان .يثير هذا االحتمال تساؤالت عن

إلى المدن في السنوات األخيرة ،حيث وضع

االتحاد األوروبي و#الواليات المتحدة .لكن

التي كانت سائدة في والية ترامب.

الحافز الذي سيدفع بايدن إلى تقديم تنازالت قد

المسؤولون شروطا ً لتلك المبادرة بأن يكون عمر

ال يطلبها أو قد يختلف عليها أساسا ً االئتالف

السكان الجدد أقل من  40عاماً ،والتقدم للحصول

نقاط االختالف

ر ّد بايدن :ليونة أم تشدّد؟

الحكومي المقبل في برلين .وفي هذه األثناء ،صدر

على اإلقامة في غضون  90يوما ً من تقديم الطلب

ثمة فرصة كي يبدي بايدن ليونة في هذه القضايا

تقرير لشبكة “بلومبيرغ” منذ ساعات قليلة أشار

الناجح.

يختلف الطرفان بداية حول النظرة إلى

كنوع من “هدية الوداع” لميركل .إعفاء الشركة

إلى أنّ ديبلوماسيين أوروبيين يقولون إنّ إدارة

تتضمن الشروط ،أنه يجب على أي شخص ينتقل

مشروع استجرار الغاز الروسي من

المش ّغلة لـ”#نورد ستريم  ”2من العقوبات

أي مؤ ّ
شر عن الموعد الذي يمكن أن
بايدن لم تعط ّ

إلى المنطقة أن يبدأ نشاطا ً تجاريا ً جديداً في المدينة

خالل “تيار الشمال  .”2أعفت إدارة

مؤشر إلى ذلك .يتوقع المستشار الخاص السابق

تتراجع فيه عن قيودها.

ليحصل على المبلغ الكامل ،والذي يمكن أن يشمل

بايدن الشركة المش ّغلة للمشروع من

للحكومة البريطانية أندرو هاموند في صحيفة

المهمة ليست سهلة.

أماكن المبيت واإلفطار أو المطاعم أو المقاهي.

يستمر لفترة
العقوبات ،لكنّ اإلعفاء قد ال
ّ

“عرب نيوز” السعودية الصادرة باإلنكليزية أن

صورة محتملة لنتائج اللقاء

وقال جيانلوكا غال ،عضو المجلس اإلقليمي ،في

طويلة# .الصين والعالقات االستثمارية

يفعل بايدن كل ّ ما بوسعه لزرع االستقرار في

بعد كل ّ هذه الخالفات ،ما الذي بقي لتقدّمه ق ّمة

تصريحات لـ ،CNNإن أي شخص يختار االنتقال

خالفي آخر .كانت
والتكنولوجية معها عنوانٌ
ّ

العالقات الثنائية قبل مغادرة ميركل منصبها .مع

بايدن-ميركل؟ بحسب مراقبين ،ليس الشيء

إلى هناك يمكن أن يحصل على دخل شهري

بروكسل وبيجينغ قد توصلتا إلى التوقيع

ذلك ،ما من أمر مؤكد في إطار هذه العالقات التي

الجوهري .مع
الكثير ،أو على األقلّ ،ليس الشيء
ّ

ويعمل بنحو  800إلى  1000أورو لمدة سنتين

على “اتفاقية االستثمار الشاملة” في كانون

أفقدت المراقبين القدرة على التنبؤ بمسارها خالل

ذلك ،يبقى القليل أفضل من عدم انعقاد الق ّمة .قد

إلى ثالث سنوات ،قائال“ :نحن بصدد توضيح

األول  ،2020على الرغم من مناشدات

السنوات األخيرة .فبحسب مجلة “دير شبيغل”،

ينتهي اللقاء باستعراض “الكثير من السياسات

التفاصيل الفنية ،والمبلغ المحدد شهريا ً ومدة

الديموقراطيين لتأجيل المشروع حتى استالم

كانت ألمانيا أول دولة أوروبية تعتقد أنّ العالقات

الرمزية” ،تقول مديرة المجلس األلماني للعالقات

التمويل ،وما إذا كان سيتم تضمين قرى أكبر قليالً

الفائز الحكم في  20كانون الثاني .مضت

الثنائية لن تعود إلى سابق عهدها ،مع أو بدون

الخارجية كاثرين كلوفر لصحيفة “نيويورك

تضم يصل سكانها إلى  3آالف نسمة”.

برلين في المشروع قبل أن يشهد انتكاسة

ترامب .االستعجال في التوقيع على “اتفاقية

تايمس” .مع ذلك ،تبقى “تلك الرمزية أساسية

يتم تقديم المخطط الجديد عبر قرى في جنوب

بفعل عقوبات حقوقية فرضتها أوروبا على

االستثمار الشاملة” بعد شهر ونصف فقط على

بعد نهاية حقبة ترامب .يحتاج طرفا هذه العالقة

إيطاليا هي أييتا ،وألبيدونا ،وسيفيتا ،وسان دوناتو

مسؤولين صينيين .عالوة على ذلك ،تحتل

فوز بايدن باالنتخابات الرئاسية قد يكون الدليل

إليها” ،بحسب تعبير كلوفر.

دي نينيا ،وكاكوري ،وسانتا سيفيرينا ،وسانت

الصين المرتبة األولى على الئحة شركاء

األحدث على ذلك .وهذا يف ّسر أيضا ً محاولة برلين

أغاتا ديل بيانكو ،وسامو ،وبريكاكور ،وبوفا.
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اطالق الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود .ولم يشر الحريري الى أعمال العنف في كلمته لكنه حث جميع
اللبنانيين على أن “يقدموا مصلحة لبنان وسالمة لبنان وحماية السلم االهلي ومنع التدهور االقتصادي على
أي شيء آخر ”.وقال “لكل الشركاء في الحياة السياسية أقول  :مسؤوليتنا اليوم كيف نحمي لبنان ونمنع
وصول أي حريق له .مسؤوليتنا كيف ننهض باالقتصاد .يوجد فرصة جدية ال يجب أن تضيع .استقالتي
أضعها بتصرف فخامة الرئيس وكل اللبنانيين”.
ودعت فرنسا التي دعمت الحريري جميع اللبنانيين للمساعدة في ضمان الوحدة الوطنية.

*الليرة اللبنانية تحت الضغط
تعهد حلفاء لبنان العام الماضي بتقديم  11مليار دوالر لمساعدته على انعاش اقتصاده شرط تحقيق
االصالحات التي فشلت الى حد كبير حكومة الحريري بتنفيذها .ولكن حتى االن ال يوجد ما يشير إلى تقديم
مساعدات  .وقال مسؤول كبير في الخارجية االمريكية األسبوع الماضي إن هذا ليس وضعا يتطلب ضرورة
حصول الحكومة اللبنانية على برنامج إنقاذ مضيفا أنه يجب القيام بإصالحات أوال  .وتفاقمت األزمة المالية
مع استمرار إغالق البنوك لليوم العاشر وتوقف المدارس وبعض الشركات عن العمل.
وسعى الحريري خالل األسبوع الماضي إلى نزع فتيل الغضب الشعبي وذلك من خالل حزمة إصالحات اتفق
عليها مع األطراف األخرى في حكومته االئتالفية التي تضم حزب هللا .وتشمل هذه الحزمة مكافحة الفساد
وإصالحات اقتصادية تأخرت كثيرا .لكن مع عدم وجود إجراءات فورية لتطبيق اإلصالحات فان الكثير من
المحتجين لم يشعر بالرضا .ودعا حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سالمة يوم االثنين الى حل لالزمة
خالل أيام من أجل استعادة الثقة والحيلولة دون انهيار اقتصادي في المستقبل .وظهرت سوق سوداء للدوالر
منذ الشهر الماضي تقريبا .وقال ثالثة من الذين يتعاملون بتبديل العمالت االجنبية ان سعر الدوالر يوم
الثالثاء بلغ  1800ليرة أي أعلى من السعر الذي كان يتم التداول به يوم امس االثنين وهو  1700و1740
للدوالر .والليرة اللبنانية مربوطة بالدوالر على سعر  1507.5ليرة للدوالر لكن السعر ارتفع في سوق
موازية في األشهر القليلة الماضية .وقال توفيق كسبار االقتصادي الذي عمل مستشارا لصندوق النقد الدولي
ووزير المالية “حتى لو غادر المتظاهرون الشوارع فان المشكلة الحقيقية التي تواجههم هو ماذا سيفعلون
في تخفيض قيمة الليرة” وقال “الغالبية العظمى من الدخل اللبناني هو بالليرة اللبنانية ومدخراتهم بالليرة
اللبنانية والتعويضات بالليرة ومن المؤكد انها بدأت تنخفض قيمتها بالفعل”
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وأصيب لبنان بالشلل بسبب موجة االحتجاجات غير المسبوقة ضد فساد الطبقة السياسية
المتفشي في الطبقة السياسية.وقال الحريري “منذ  13يوما والشعب اللبناني ينتظر قرارا بحل
سياسي يوقف التدهور وأنا حاولت طوال هذه الفترة أن أجد مخرجا نستمع من خالله لصوت
الناس ونحمي البلد من المخاطر االمنية واالقتصادية والمعيشية”.
أضاف “اليوم ال أخفيكم أني وصلت إلى طريق مسدود .صار الزم نعمل صدمة كبيرة
لمواجهة االزمة .أنا طالع على قصر بعبدا (القصر الرئاسي)لتقديم استقالة الحكومة لفخامة
الرئيس العماد ميشال عون وللشعب اللبناني بكل المناطق تجاوبا مع إرادة الكثير من اللبنانيين
الذين نزلوا على الساحات ليطالبوا بالتغيير والتزاما بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في
هذه اللحظة التاريخية”.واستغرق تشكيل حكومة الحريري االئتالفية التي تولت السلطة في

استقالة الحريري مع تحول االزمة يف لبنان
اىل العنف
بيروت (رويترز)  -استقال سعد الحريري من منصبه كرئيس للوزراء في لبنان يوم الثالثاء معلنا انه وصل

إلى “طريق مسدود” في محاولة لحل أزم ةنجمت عن احتجاجات ضخمة ضد الطبقة الحاكمة وأغرقت
البالد في االضطرابات .وتشير خطوة السياسي السني البارز إلى تصاعد التوترات السياسية التي قد تعقد
تشكيل حكومة جديدة قادرة على مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية في لبنان منذ الحرب االهلية التي دارت
رحاها بين عامي  1975و .1990وتزيد استقالة الحريري الذي كان يلقى دعما تقليديا من الغرب وحلفائه
العرب السنة في الخليج من المخاطر وتدفع لبنان الى دائرة ال يمكن التكهن بنتائجها.
كما تمثل االستقالة تحديا لحزب هللا الذي كان يريد بقاءه .وينظر الى الحريري على انه النقطة المحورية
للمساعدات الغربية والخارجية للبنان والتي هي في أمس الحاجة الى الدعم المالي الذي وعد به المانحون.
ووجه الحريري كلمة إلى الشعب بعد أن هاجمت مجموعة من أنصار حزب هللا وحركة أمل الشيعية مخيما
أقامه المتظاهرون المناهضون للحكومة في بيروت.
ويعد هذا أخطر نزاع في شوارع بيروت منذ عام  2008عندما سيطر مقاتلو حزب هللا على العاصمة في
نزاع مسلح قصير االمد مع أنصار الحريري.

لبيع ورشاء العقارات

يناير كانون الثانية تسعة اشهر.

وتعهد بعض المتظاهرين بالبقاء في الشارع.
وقال المتظاهر طارق حجازي ان االستقالة “كانت خطوة أولى في بداية دولة وطنية
ديمقراطية على طريق تحقيق مطالب انتفاضة  17تشرين األول (اكتوبر)”
وأدت األزمة إلى تفاقم األزمة االقتصادية الحادة في لبنان حيث أدت الضغوط المالية إلى ندرة
العملة الصعبة وتراجع قيمة الليرة اللبنانية المربوطة الدوالر .كما تراجعت السندات اللبنانية
بسبب االضطرابات.

*إحراق الخيام
وفي وسط بيروت حطم رجال يرتدون قمصانا سوداء ويحملون العصي واالنابيب مخيم
االحتجاج الذي كان يعد نقطة محورية للتجمعات في جميع انحاء البالد ضد النخبة السياسية
الحاكمة منذ زمن طويل .وقال حسن نصر هللا االمين العام لجماعة حزب هللا الذي يملك
ترسانة ضخمة من السالح والمدعوم من ايران األسبوع الماضي انه ينبغي إعادة فتح
الطرقات التي أغلقها المتظاهرون واتهم المحتجين بانهم يتقاضون أمواال من أعدائه االجانب
وتنفيذ أجندتهم .وقال شهود عيان ان قوات االمن لم تتدخل في البداية لوقف االعتداء على
المتظاهرين بالعصي والذين شوهدوا وهم يركضون ويطلبون المساعدة .وفي النهاية تم
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Aries
You’ve got things to say, Aries, and you’re going to get it all out
this month. You’ll have late-night chats with your BFF and deep
convos with co-workers at happy hour. Just make sure to keep
a filter in place when it’s necessary. BTW: Your social calendar
will be jam-packed this month. How can you hit up every party
and still get your regular life stuff done? For starters, breathe.
The full moon on the 24th highlights where you’re headed in
life. Can your job support the lifestyle you want? Don’t be afraid
to dream about the perfect job. If you can picture it, you can
make it happen.

Taurus
You kick off the month in a little bit of a pickle, Taurus, and
it’s all thanks to Uranus in your sign. You’re craving doing
something ballsy and daring, but also want to be a good
rule follower (sigh). Maybe look into adventure sports to
get your fix safely?
The new moon on the 1oth and Mercury in retrograde
are in your money house, so expect to give your finances
the side eye. But, don’t freak out about that big bill coming
up—you’ve got this. The full moon on the 24th will make
you feel a li’l insecure about a switch-up at work. It’s time to
switch up your mindset: Change = good.

Gemini
You’ve held back a little over the past few months, Gem, but
the new moon on the 1oth is here to nudge you into pushing
forward with your dreams. This is your time, so what
dreams do you want to make reality?
Meanwhile, Venus is hanging out in your money house,
creating some sweet spending for you. That bikini you’ve
had your eye on? It’ll suddenly go on mega-sale. New
opportunities are coming your way on the career front, too.
Just make it clear to your network that you’re open to them—
and then, go get yours.

Cancer

You’ll kick off June feeling like you’ve got a fresh start.
Anything that’s been making you feel frazzled lately will
suddenly seem so not important. The new moon on the
10th is in a sector of your chart about retreat, making
you want to get in touch with your spiritual side. A little
A.M. yoga or meditation will have you feeling like a total
superhero.
Mars moves into your house of finances on the 11th,
pushing you to splurge on something special. On the
career front, you’ll mull over making a change. Just
something to consider…

Leo

OHIO
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Libra

Mindset is everything, Libra, and this month you’ll be
the captain of Team Glass Half-Full. It’s all thanks to
the new moon on the 10th, issuing a gentle reminder
that positivity is pretty amazing.
Mars moves into your house of friendships on the
11th, flooding you with invites. Can you hit up brunch,
a BBQ, and drinks all in one day? Why not? At the
same time, the full moon on the 24th is vibrating
in your house of home and family, pushing you to
make your needs a priority. Like, sometimes you just
gotta stay in, binge-watch GBBS, and recharge your
batteries, ya know?

Scorpio

There’s a time to think about making a work
change, and then there’s a time to actually jump
on it, Scorpio. If you feel like your job just isn’t a
good fit RN, consider this a sign to go after new
opportunities. While you’re at it, let your network
know you’re looking: Someone has a good lead for
you. The full moon on the 24th is in your house of
communication, pushing you to be blunt. What,
exactly, is the deal here? Don’t be afraid to ask
people to give it to you straight.

Sagittarius
You’re ready to get out there and explore life, Sag.
And really, there’s no reason not to. Mars pushes
you to make things happen this June, whether it’s
finally treating yourself to a luxe Airbnb or making
a big career change. Jupiter helps you find a little
adventure, too, so say yes to an invite to go white
water rafting. The full moon on the 24th is in your
money house. How much cash flow do you need to
make your dreams a reality? It never hurts to do
the math.

Capricorn

It’s super tempting to jump on a new opportunity
when you get pinged on LinkedIn, but the new
moon on the 10th wants you to get all the facts
before changing gigs. On that note, if something
does come up in your dream field, and there’s
room for growth, get in there: You can work your
way up.Mars is hanging out in a sector of your
chart about agreements. Whether you and your
BFF are choosing a new place to live together or
hashing out vacation plans, just make sure you’re
on the same page.

Just a heads up, Leo: This is a really good month for you.
The new moon on the 1oth is in your house of friendships,
making you the most popular person in the room.
Everyone wants to hang out with you and get your take on
stuff (because, hello, of course they do).
On the 11th, Mars pushes you to go after whatever you
want. New job? Submit your resume ASAP. Cute sandals?
Already in your cart. BTW, the full moon on the 24th is in
a sector of your chart about your daily grind and health,
making you wonder if you’ve found the best balance for
you. Maybe you could use a little less work and more play
in the mix…

Aquarius

Virgo

Pisces

Just a reminder from the universe: Sometimes, it’s good to
do a little deep thinking before making a big life move. The
new moon on the 10th has you pondering where you want
to be in life. Is work helping you get there or holding you
back?
And, not to be dramatic or anything, but what are you
doing with your life? Plus, Venus stirs up some sweet
energy for you on the 2oth, making it the perfect time to
get out with your girls. It’s been too long, and it’ll feel sooo
good.
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It’s time for some serious partying, Aquarius. The
new moon on the 11th wants you to just push aside
your responsibilities, get out, and have fun. Just a
heads up: You’ll be ready for a break by the end of
the month. The full moon on the 24th is in a sector
of your chart about retreat, so you’ll be ready for
a serious getaway. Grab your girls, and plan out
a beach vacation. Also, take a beat to think about
what’s next for you. What can you do to be the
best, most amazing version of yourself? You’ll be
surprised what you figure out.
All good stuff is coming your way, Pisces, and it’s
thanks to Jupiter hanging out in your sign. You’ll
suddenly feel super confident about taking a
risk and will have zero issues going outside your
comfort zone. The new moon on the 10th makes
you mull over a move. Is your place working for
you or what? Now’s the time to figure it out.
The full moon on the 24th highlights your house of
friendship, so consider this the perfect opportunity
to get everyone together for cocktails and apps at
yours. It’s so overdue.
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MIKE

Gibbons
US SENATE
I’m Mike Gibbons and I’m asking for your support to represent the people of
Ohio as Senator for Ohio. After careful consideration and deliberation, I believe we
need to have someone who has been a job creator, major
investor, community builder, and life long resident of this great state. I have
served in those roles throughout my personal and professional career.
Ohio needs someone that can communicate and fight for the vision of a
greater Ohio. We have the infrastructure, capacity, and most important,
the people that can raise Ohio up to the manufacturing, fiscal, and
economic levels we know are possible through effective leadership. A
healthy Ohio makes for a strong America.
This will require bold action, prudent planning, and implementing strategic
policies. Ohio’s growth has both regional and national impact. Healing a
nation requires all of us to pull together as Americans to recovery not just
from a pandemic, but from reckless policies that is the current Washington
experience. The message we should be sending to the world is what we all
believe to be truly American…equality under the law, healthy, safe
environment for our families, strength through our economy, and
defending those can’t defend themselves especially the unborn. America
has always strived to live up to these principals and more. So will I.
We are one nation under God, which has given history the greatest country
of generosity, hope, and opportunities to pursue better lives for our sons
and daughters. That’s why I have chosen to give back in service be your
next Senator. My father gave me my sense of honesty, integrity, loyalty,
and trust. My son is serving in our military. Our family is the best example
of what it means to come from humble beginnings rising to be where we
are today. There is nowhere else in the world that my family could have
been as blessed as it was here.
I ask for your support, prayers, and consideration to be your voice in our
nation’s continuing mission as the world’s leading democracy. Together, we
can do all things through hard work, faith, and commitment to God and one
another. Help me take back the Senate!
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