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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

احلكومة السورية تدرس االستعاضة 
عن «الدعم» مببلغ محدد

«حلويات العيد» تلحق بأطباق رمضان 
وتنضم لـ«احملذوفات»

وكاالت: وســط ارتفــاع األســعار العاملية 
واختالف ســعر صرف الدوالر في ســورية، 
تــدرس «وزارة التجارة الداخلية» الســورية 
مشروع االستعاضة عن الدعم من خالل البطاقة 

الذكية مببلغ محدد.
وقال وزير التجارة الداخلية عمرو ســالم 
إلذاعة «نينــار» املقربة من دمشــق إن مبالغ 
الدعم زادت بشكل كبير، فعلى سبيل املثال يتم 
بيع كيلو الرز على البطاقة الذكية بألف ليرة 
سورية، بينما سعر الرز املستورد يزيد عامليا 
بشكل يومي، وثمن كيس النايلون مئة ليرة.

وأضاف إذا بقيت سياســة الدعم ثابتة من 
دون رفع بعض الشــرائح من الدعم ســنصل 
إلى عجز عن تقدمي الدعم وهذا كالم مرفوض.

وأشار إلى أن االستعاضة عن اآللية احلالية 
بالدعم النقدي، هو مشروع مطروح منذ زمن، 
واآلن يتم طرحه للمناقشة مع الفريق االقتصادي 

ومجلس الوزراء.
وتابع: احلكومة تعاني من خسائر هائلة في 
املشتقات النفطية، حيث هناك توريد ضعيف 
لهذه املشتقات التي تصل إلى سورية ومع ذلك 
نوفره للمواطن، مضيفا أن نســبة كبيرة من 
السرافيس ال تعمل على خطوطها، وهي تأخذ 
مازوتا مدعومــا من الدولة وتبيعه للســوق 
السوداء مببلغ كبير، وهو يوفر لها ربحا أكبر 
من الربح الذي حتصل عليه عندما تعمل، وهذا 
أحد األسباب لوجود السوق السوداء خصوصا 

في أوقات النقص.

وكاالت: علــى غــرار الكثير مــن األطباق 
واملأكوالت واملشروبات الرمضانية التي غابت 
عن مائدة السوريني هذا العام، يبدو أن الغالء 
الفاحش وتدهور قيمة الليرة والقدرة الشرائية 
املتآكلة ملعظم السوريني، سوف تضيف حلويات 
العيد إلى قائمة «احملذوفات»، بعد أن تخطت 
أســعارها قدرة أصحاب الدخل احملدود على 
شرائها ناهيك عن عزوف الكثير من األسر عن 
صنعها منزليا نظرا لغالء املكونات األساسية 

لها من سكر وزيت وطحني وغيرها. 
وأصبحت تكلفــة «املعمول» خيالية بدءا 
من السميد والطحني إلى اجلوز الذي يتجاوز 
٤٠ ألف ليرة للكيلــو الواحد، والتمور بني ٩ 
و١١ ألفا للكيلو، والزيت النباتي حيث ال يقل 
سعر الليتر الواحد عن ٢٢ ألف ليرة، والسمنة 
النباتية بدءا من ١٧ ألف ليرة للكيلو وصوال 
إلى الغــاز بنحو ١٠٠ ألف ليرة لألســطوانة، 
مــا يعني أن كلفة كمية محدودة ال تتجاوز ٤ 
كيلــو معمول قد تصل الى ربع مليون ليرة، 
بحسب تقرير لصحيفة «الوطن» السورية. 

وعن حركة ســوق احللويات، يقول أمني 

سر جمعية احللويات واملعجنات في الالذقية 
باسم حاج ياسني لـ«الوطن»، إن اإلقبال ضعيف 
جدا جــدا، والناس باتت تشــتري بـ«املبلغ» 
ال بالــوزن، موضحــا أن العديد من املواطنني 
اشتروا مؤخرا أنواعا من احللويات الشعبية 
على سبيل املثال بالقول «حطلي بـ٦ آالف ليرة 
بقالوة» فال أحد خالل األيام املاضية اشــترى 
«كيلو» فجميعهم يشــترون باملفرق حســب 

املبلغ املتوافر لديهم.
وأشــار حــاج ياســني إلى ارتفاع أســعار 
احللويات بنســبة ١٢٠٪ تقريبا خالل األشهر 
الثالثة األخيرة، منذ اندالع احلرب األوكرانية، 
مبينــا أن قلة املواد األولية في الســوق أدت 
الرتفاع أسعارها بشكل كبير، ما انعكس على 

سعر احللويات بأنواعها املختلفة.
وذكر أمني سر جمعية احللويات أن سعر 
كيلو املبرومة ارتفع إلى ٩٠ ألف ليرة لتتصدر 
أغلى أنواع احللويات، وتليها علبة «املشكل»، 
بني ٨٠ و٨٥ ألف ليرة حسب األنواع املوجودة 
فيها، علما أن متوسط راتب املوظف تتراوح 

بني ٨٠ و٩٠ ألف ليرة.

احلكومة املصرية تنفي وقف العمل بشهادات امليالد 
اإللكترونية القدمية وإلزام املواطنني باستخراج أخرى جديدة

البنك املركزي: ٣٦٫٨ مليون مواطن ميتلكون 
حسابات مالية بينهم ١٦ مليون سيدة

القاهرة - ناهد إمام

أصــدر البنك املركــزي املصري 
املؤشرات الرئيسية للشمول املالي، 
التي تسهم في متابعة تطور استخدام 
اخلدمات واملنتجات املالية لكافة فئات 
املجتمــع مبــا يدعم حتقيــق النمو 

املستدام واالستقرار االقتصادي.
وذكر بيان أصدره البنك املركزي 
امــس أن املؤشــرات أظهــرت زيادة 
كبيرة فــي معدالت الشــمول املالي 
خالل السنوات الست املاضية محققة 

معدل منوا بلغ ١١٥٪ ليصل إجمالي 
املواطنــني الذيــن لديهم حســابات 
متكنهــم من إجراء معامالت مالية- 
والتي تشمل احلسابات في البنوك 
أو البريد املصري، أو محافظ الهاتف 
احملمول أو البطاقات مســبقة الدفع 
- إلى ٣٦٫٨ مليون مواطن مبا يعادل 
٥٦٫٢٪ من إجمالي املواطنني ١٦ سنة 
فأكثر والبالــغ عددهم ٦٥٫٤ مليون 

مواطن.
وعلــى صعيــد الشــمول املالــي 
للمرأة، أظهرت املؤشــرات قفزة في 

عدد السيدات الالتي ميتلكن حسابات 
مالية، حيــث بلغ عددهن ١٦ مليون 
ســيدة في نهاية ٢٠٢١، مبعدل منو 

بلغ ١٧١٪ مقارنة بعام ٢٠١٦.
كمــا قفز عدد البطاقات مســبقة 
الدفع  إلــى ٣٩٫٨٨٣ ألف بطاقة لكل 
١٠٠ ألف مواطن، فيما بلغ عدد محافظ 
الهاتف ٣٨٫٥٠٥ ألف محفظة لكل ١٠٠ 

ألف مواطن.
وتشير املؤشرات إلى تطور عدد 
نقــاط اإلتاحة املالية - والتي تضم 
كال من فروع البنوك والبريد املصري 

ومؤسسات التمويل متناهي الصغر 
باإلضافة إلى ماكينات الصراف اآللي، 
ونقاط البيــع اإللكترونية ومقدمي 
خدمات الدفع - ليصل إلى ١٠٣٧ نقطة 

لكل ١٠٠ ألف مواطن.
جدير بالذكر أن إصدار املؤشرات 
الرئيســية للشــمول املالي من قبل 
البنك املركزي يســهم بشــكل فعال 
فــي الفهــم اجليد للســوق املصري 
وســلوك املواطنني ما يســاعد على 
وضع السياسات الداعمة لتمكينهم 

اقتصاديا.

القاهرة - هالة عمران

نفى املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء املصري ما 
انتشر من أنباء بشأن وقف العمل بشهادات امليالد 
اإللكترونية القدمية وإلزام املواطنني باســتخراج 

شهادات جديدة.
وأوضح املركــز اإلعالمي، في بيان له، أنه قام 
بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك األنباء، 
مؤكدة أنه ال صحة لوقف العمل بشــهادات امليالد 
اإللكترونية القدمية وإلزام املواطنني باســتخراج 

شهادات جديدة.
وأشارت إلى أن كل شهادات امليالد اإللكترونية 
اخلاصة باملواطنني، ســارية دون حتديد أي فترة 
زمنيــة لصالحيتها، مشــددة علــى أن اإلجراءات 
املتبعة بــكل املصالح احلكومية والتي تســتلزم 
تقدمي شهادة ميالد، لم تشهد أي تغيير في طريقة 
اســتيفاء األوراق املطلوبة بها. وناشدت الوزارة 
جميع وســائل اإلعالم ومرتادي مواقع التواصل 
االجتماعي حتري الدقة واملوضوعية، والتواصل 
مع اجلهات املعنية للتأكد قبل نشــر معلومات ال 

تستند إلى أي حقائق.

ملف «مركب املوت» بيد القضاء العسكري 
واحلكومة حتاول مللمة تداعياته وتعويض املتضررين

بيروت - عمر حبنجر

شارك قائد اجليش العماد 
جوزيف عون، ومدير املخابرات 
أنطوان قهوجي، وقائد ســالح 
البحرية العقيد هيثم ضناوي 
في جلسة مجلس الوزراء التي 
انعقدت اســتثنائيا أمس، في 
القصــر اجلمهوري، برئاســة 
رئيس اجلمهورية ميشال عون، 
وحضور رئيس احلكومة جنيب 
ميقاتــي والوزراء، وخصصت 
للبحــث بأســباب وظــروف 
وتداعيــات غــرق املركب الذي 
كان يقل ٨٤ مهاجرا لبنانيا من 
طرابلــس، ومن بينهــم رجال 

ونساء وأطفال.
وأمــل عون مبعرفة مصير 
باقي الركاب الذين اليزال البحث 

جاريا عنهم.
وقــال: إن «مــا حصــل في 
طرابلــس آملنا جميعــا، والبد 
من معاجلته من كل النواحي، 
والبد من تولي القضاء التحقيق 
في غرق الزورق وسط وجود 

روايات متضاربة».
وقدم قائد اجليش والضباط 
اآلخرون عرضا مفصال لوقائع 
ما حصل مع الــزورق، معززا 
بالوثائــق والصــور. وأعلــن 
وزيــر اإلعالم زيــاد مكاري أن 
مجلس الــوزراء كلــف وزارة 
الشؤون االجتماعية التواصل 
مــع املنظمــات الدولية لتقدمي 
املساعدة لذوي ضحايا حادثة 

زورق طرابلس.
وكشــف مــكاري أن قائــد 
اجليــش وضع نفســه حتت 
خدمة التحقيق في شأن حادثة 
زورق طرابلــس، مشــيرا الى 
انه مت تكليــف اجليش إجراء 
حتقيق شــفاف حــول حادث 
الزورق حتت إشراف القضاء 
املتخصص. كما مت الطلب من 
الهيئة العليا لإلغاثة التعويض 
على املتضررين من احلادث.

وقد أحيل ملــف التحقيق 
الــى القضاء  بغــرق املركــب 
العســكري وتولــى مفــوض 
احملكمــة  لــدى  احلكومــة 
العسكرية امس االستماع الى 
العســكريني الذين كانوا على 

منت قوارب اجليش.
الــوزراء  وفيمــا مجلــس 
منشغل بالتداعيات املأساوية 
لغرق املركــب، كانت عاصمة 

موضوع االنتخابات املفترضة 
بعد نحو ٢٠ يوما، ورأى رئيس 
القوات اللبنانية سمير جعجع، 
في احتفال إطالق لوائح القوات 
االنتخابية وحلفائها، ان غرق 
الــزورق، هو نتيجــة اليأس 
واحلرمــان والتهميــش الذي 

يطال املدينة وأهلها.
وقــال جعجــع: ان التيــار 
الوطنــي احلــر وحــزب اهللا 
وحلفاؤهم أوصلوكم الى هنا 
ويجــب أن تعاقبوهم بشــدة 
وقساوة في صناديق االقتراع 
وفــي املعركة القادمة ال مجال 
للخطــأ وخيارنــا الوحيد أن 

ننتصر وسننتصر.
ورأى ان القصة هي قصة 
كرســي «بني العــم وصهره» 

واالستعداد ألي «مفاجآت» غير 
محسوبة.

فــي هــذا الوقــت، تعرض 
رئيــس الئحة «بنــاء الدولة» 
الشــيخ عبــاس اجلوهــري 
أثناء جولة انتخابية في بلدة 
اخلضــر البقاعية في الهرمل، 
الــى الترهيــب، حيــث جرى 
إطــالق نار كثيف وقذائف في 
الهواء، أثناء حديثه عن أهمية 
االقتراع بحرية وحثه املواطنني 
على عدم املباالة بالضغوطات 
التي تقيمها قوى األمر الواقع 
على املرشحني والناخبني في 
املنطقــة. ويذكــر ان الشــيخ 
اجلوهري يخوض االنتخابات 
في هذه الدائــرة بوجه حزب 

اهللا وحركة أمل.

و«اللــي نزلنا علــى جهنم ما 
فــي يطلعنا عاجلنــة» وكيف 
«ما خلونا» وعادوا ليتحالفوا 

معهم؟
بــدوره قــال نائــب األمني 
العام حلزب اهللا الشيخ نعيم 
قاسم: ان احلزب ال يسعى للفوز 
باألكثرية، بل يهمنا أن نحصل 
على حضور وازن لنتمكن من 
إحداث التأثير املطلوب، ورأى 
أن هناك شبه استحالة أن يفوز 
الفريق اآلخر باألكثرية في البلد 

إثر االنتخابات النيابية.
مصادر أمنية ذكرت أن هناك 
أطرافا منظمة تعمل على تطيير 
االنتخابات مــن خالل افتعال 
احداث أمنية متنقلة لكن هذا 
ال مينع ضرورة رفع اجلهوزية 

حتذير من ارتدادات األحداث على االنتخابات.. وجعجع: القصة قصة كرسي بني العم وصهره

الشمال اللبناني، عني على من 
انتشلت جثثهم، وأخرى على 
من الزالوا في عداد املفقودين.
وفــي آخــر التقديــرات ان 
املركــب الغريــق كان يقل ٨٤ 
فردا، بني رجل وامرأة وطفل، 
وثمة ١٠ ضحايا، كبارا وصغارا، 
وقد مت انقاذ ٤٧ راكبا، وتواصل 
مروحيــات اجليــش مســح 
الشــمالية مبساعدة  الشطآن 
مروحية بريطانية متخصصة 
بحثا عمن يلفظهم البحر، في 
حــني تقــرر توجه غطاســي 
اجليــش، القتفاء اثــر املركب 

الغريق حيثما استقر.
ومازالت أصداء غرق املركب 
قبالــة طرابلــس تثيــر ردود 
فعل سياسية، على متاس مع 

اللجان ترّد كرة «الكابيتال كونترول» إلى احلكومة 
وجلسة عامة غدًا لطرح الثقة بوزير اخلارجية

جنبالط زار بري وأبرق ملاكرون: انتصاركم 
جتديد لألمل بجهودكم املبذولة جتاه لبنان

بيروت - أحمد عزالدين 

النيابيــة املشــتركة كــرة  اللجــان  ردت 
مشــروع «الكابيتال كونترول» إلى احلكومة 
في جلســة غــاب عنها النصــاب أمس، حتت 
وطأة االحتجاجات الشــعبية احلاشدة، التي 
دعت إليها النقابــات املهنية ورابطة املودعني 
في املصارف. فيما رأى النائب نقوال نحاس ان 
املجلس النيابي قد أنهى واليته التشريعية وكل 
املشاريع ستؤجل ملا بعد االنتخابات النيابية 

في ١٥ مايو.
نائــب رئيس املجلس إيلــي الفرزلي الذي 
يتــرأس اجتماعات اللجــان حتدث بعد غياب 
النصــاب، فقال: ان اجللســة املاضية لم تعقد 
ألن احلكومة لم ترسل مشروعا كامال متكامال 
وواضحا، بل ارسلت مذكرة وهذا غير مقبول، 
وال أحــد أكان صغيــرا أم كبيرا يســتطيع ان 

يقرر عن املجلس.
بدوره، رئيس جلنة االدارة والعدل جورج 
عدوان اعتبر ان الورقة التي أرسلتها احلكومة 
تشكل استخفافا باملجلس واملطلوب ان يتضمن 
املشــروع حتديد آلية واضحة إلعــادة أموال 
املودعني وســبل اخلروج من األزمة، فال قيمة 

ألي مشروع ال يضمن ودائع املواطنني.
وكان النائب عدوان أعلن امس األول انه لن 
يشارك باجللسة. وكذلك فعل رئيس جلنة املال 

واملوازنة ابراهيم كنعان، وهما رئيسا اللجنتني 
املعنيتني باملشــروع. وكانت حشــود املودعني 
ونقابات املهن احلــرة التي دعت الى احلضور 
بكثافــة ملنع اقرار املشــروع بكــرت بالوصول 
الــى محيط البرملان، مما جعل عددا من النواب 
يتردد في احلضور الى اجللســة، وقد حصلت 
مواجهات بني اجليش واملتظاهرين الذين رفعوا 
شعارات تندد بسياسات احلكومة وأهل السلطة، 
فيما أعلن ممثلو النقابات استمرار التحرك ملنع 
اقرار مشروع «الكابيتال كنترول» قبل ضمان 
حقوق املودعني وحتديد إليه اخلروج من األزمة 
االقتصادية. واستبعدت مصادر نيابية ان تتم 
الدعوة مجددا ملناقشة املشروع قبل االنتخابات 
النيابية، ما يعنــي ان املجلس قد انهى واليته 
التشريعية، واكتفى بالقضايا السياسية الطارئة 
ومنها الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب 
نبيه بري لعقد جلسة عامة للمجلس عند الثانية 
مــن بعد ظهر غد اخلميــس، لبحث طلب كتلة 
«القوات اللبنانية» طرح الثقة بوزير اخلارجية 
عبداهللا بوحبيب، على خلفية اتهامه بأنه يعمل 
على تعطيل عملية اقتراع املغتربني في اخلارج. 
الوزير بوحبيب علق على طلب طرح الثقة به 

مغردا «ضرب احلبيب زبيب»
وحول االعتراض على توزيع اقالم االقتراع، 
قال «ما كتب قد كتب، وميكن للمتضرر اللجوء 
الى القضاء أو لهيئة اإلشراف على االنتخابات».

بيروت ـ عامر زين الدين

زار رئيس احلزب التقدمي االشتراكي 
وليد جنبالط رئيس املجلس النيابي نبيه 
بري وبحث معه األوضاع العامة، ولم يشأ 
جنبالط اإلدالء بأي تصريح عقب اللقاء.

من جهة ثانية، أبرق جنبالط للرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون مهنئا بانتخابه 

رئيســا للجمهوريــة الفرنســية لوالية 
رئاســية جديدة، معتبــرا أن «انتصاره 
الكبير شكل ارتياحا لفرنسا، وأعاد جتديد 
األمــل جلهودكم املبذولة جتــاه لبنان»، 
ومتمنيا «جناحه ملواجهة التحديات الكبيرة 
التي تنتظركم، والتي أكدمتوها من خالل 
خطابكم من Champ de Mars الذي تابعته 

من لبنان».

تدافع واشكاالت بني محتجني واجليش امام مجلس النواب رفضاً لصيغة قانون «الكابيتال كونترول»    (محمود الطويل)

السفير البخاري: ال نتدخل في االنتخابات 
ونتمنى أن يكون هناك توجه إيجابي للدميوقراطية

بيــروت: وقف رؤســاء الطوائف اللبنانية والســفراء 
العــرب، والســفيرة األميركية، دقيقة صمــت حدادا على 
أرواح ضحايا غرق املركب قبالة طرابلس، في دارة السفير 
السعودي وليد البخاري في اليرزة، حيث كانوا مدعوين 
الى إفطار رمضاني أمس، وكانت الفتة مشــاركة السفيرة 
األميركية دوروثي شيا، الى جانب املفتي عبد اللطيف دريان 
والبطريرك املاروني بشارة الراعي ورؤساء الطوائف األخرى، 
وبحضور سفيرنا عبد العال القناعي وعدد من السفراء.

وحتدث الســفير البخاري باملناســبة، وقال: «ان هذه 
املأدبة جتسد دور السعودية في نشر ثقافة السالم وسعيها 
في تعزيز سبل العيش املشترك، وهناك شراكة سعودية 

ـ فرنسية ترجمت بإنشاء صندوق مشترك».
وأوضح السفير ردا على سؤال حول االنتخابات، «اننا 
ال نتدخل في كل العمليات الداخلية وهذه األمور سيادية، 
ولكن نتمنى أن يكــون هناك توجه إيجابي نحو العملية 

الدميوقراطية».

صورة تذكارية قبيل اإلفطار الذي أقامه الســفير الســعودي وليد البخاري على شرف رؤســاء الطوائف الدينية بحضور سفيرنا عبدالعال القناعي 
وسفراء قطر وعمان وأميركا         (محمود الطويل)


