
عربية وعاملية
اخلميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢

17

أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

عجز القدرة الشرائية يتزايد
شمال غربي سورية خالل يونيو اجلاري

وكاالت: رصــد فريق «منســقو اســتجابة 
سورية» تزايد عجز القدرة الشرائية للمدنيني 
في مناطق شمال غرب سورية، خالل شهر يونيو 

اجلاري، مقارنة بالشهر املاضي.
وبحسب بيان نشره الفريق، امس، ارتفعت 
احلدود الدنيا األساسية لتصل إلى أرقام جديدة، 
بناء على ســعر الصرف، وكمية االحتياجات 
وارتفاع األسعار، إذ لوحظت زيادة كبيرة في 
عجز القدرة الشرائية لدى املدنيني، وبقاؤهم 
في حالة فشــل وعجز على مسايرة التغيرات 
الدائمة في األسعار، وهو ما يتجاوز قدرة حتمل 

املدنيني لتأمني االحتياجات اليومية.
وأشــار البيان إلى «انزالق مئات العائالت 
اجلديدة إلى ما دون حد الفقر األساسي»، بزيادة 
حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة ٢٫٤٪، 
ما يرفع نسبة العائالت الواقعة حتت حد الفقر 

إلى ٨٦٫٤٪.
وازداد حد اجلوع إلى مستوى جديد، بزيادة 
بنســبة ١٫٦٪، مــا يرفع نســبة العائالت التي 

وصلت إلى حد اجلوع ٣٧٫٦٪.
ووصــل العجــز األساســي لعمليــات 
االستجابة اإلنسانية التي تغطيها املنظمات 
إلى نســبة ٥٣٫٣٪، بحسب إجمالي تغطية 
كافة القطاعات اإلنسانية، وذلك بزيادة نسبة 

٩٪ عن شهر مايو املاضي.
وذكر البيان أن احلدود الدنيا لألجور مازالت 
في موقعها احلالي، مع األخذ بعني االعتبار أسعار 
الصرف احلالية، إذ لم تشهد أي زيادة ملحوظة.

وذكــر الفريــق بأهمية اســتمرار إرســال 
املســاعدات عبر احلدود لســكان شمال غربي 
سورية، معتبرا أن املشكلة األكبر تكمن حاليا 
في عــدم التوصل إلى حلــول دولية، لضمان 
اســتمرار عملية إدخال املســاعدات اإلنسانية 
عبر احلدود وتوقفها في املنطقة، ما يزيد من 
معدالت األرقام احلالية إلى مستويات جديدة.

إلى ذلــك، أعلن رئيس «اجلمعية احلرفية 
للمطاعم واملقاهي واملنتزهات» بدمشق، كمال 
النابلسي، عن دراسة رفعت للمحافظة، توصي 
برفع أسعار السندويش واملشروبات والنراجيل 
واملعجنات في املطاعم الشعبية، متوقعا صدور 

قرار الرفع قريبا.
وأوضح النابلسي في حديث إلى صحيفة 
«الوطن» الســورية، أن اقتراح رفع األســعار 
جاء على خلفية ارتفاع تكاليف اإلنتاج املتكرر 
والعديد من املواد الداخلة في صناعة املأكوالت، 
باإلضافة إلى واقع وصول احملروقات إلى هذه 
املطاعم، وحاجة أصحاب املطاعم إلى الشــراء 

من السوق السوداء.

نشرة أسعار مرتفعة مقبلة ملأكوالت املطاعم «الشعبية» في دمشق

(انترنت) امرأة حتمل طفلها وجتلس قرب خيمتها في أحد مخيمات إدلب 

ميقاتي سّلم عون تشكيلة حكومية من ٢٤ وزيرًا 
ومصادر لـ «األنباء»: اجلواب اإلثنني املقبل سلبًا أو إيجابًا

السيسي: التكاتف ووحدة الصف السبيل الفعال
لدرء املخاطر اخلارجية عن الوطن العربي

بيروت - عمر حبنجر - داود رمال

سلم الرئيس املكلف جنيب ميقاتي 
رئيــس اجلمهوريــة ميشــال عون 
«تشكيلة حكومية من ٢٤ وزيرا «قدميا 
وجديدا» يراها مناسبة وفق تصريح 
مختصر أدلى به بعد زيارته القصر 
اجلمهوري صباح أمس، وأطلعه على 
أجواء استشاراته النيابية غير امللزمة 

بهذا الصدد.
وأضاف ميقاتي «تعلمون واعلم 
ان الوقت مهــم وطلبت من الرئيس 

ان يدرسها ويعود إلّي بها».
وقــال الرئيس جنيب ميقاتي ان 
قــرار تقدمي التشــكيلة اتخذته ليال 
وبخط يدي بعد ان تعفف اجلميع عن 
املشاركة واصبحت اخليارات ضيقة. 
واضاف، في تصرح لـ «اجلديد»، ان 
«مــا قدمته للرئيس عون هو تبديل 
وزاري» وما الكل «ولم يكن هناك من 
تواصل مع رئيس التيار الوطني احلر 
إال خالل االستشارات وبأمور عامة».

وقــال مصدر واســع االطــالع لـ 
«األنبــاء» إن التشــكيلة احلكومية 
تتكون من ٢٤ وزيرا وهي تشــكيلة 
مكتملة احلقائب واألسماء اي اعتمدت 
ذات التوزيع الطائفي واملذهبي املعتمد 
في احلكومة احلالية مع ذات االسماء.

وأوضح املصدر ان التغيير شمل 
عــددا مــن االســماء، وأبرزهم وزير 
االقتصاد امني سالم ووزير الداخلية 
بســام املولوي ووزيــر الطاقة وليد 
فياض ووزير املهجرين عصام شرف 

الدين ووزير االعالم زياد املكاري.
وطرح ميقاتي اسما لوزارة الطاقة 
واملياه من املتخصصني غير املقربني 
من التيار الوطني احلر، واسما لوزارة 
االقتصــاد والتجــارة مــن الوجــوه 
البيروتية املقربة من املجتمع املدني.

وفي حني أبقى ميقاتي على الوزير 
عباس احللبي في وزارة التربية، فإن 
االسم الدرزي الثاني الذي طرحه هو 
الســيدة إيناس جرمقاني. كما أبقى 
ميقاتي على اســم وزير املال شاغرا 
بانتظار التوافق على االسم مع رئيس 

املجلس النيابي نبيه بري.
وتوقعت مصادر مطلعة أن تواجه 
تشــكيلة ميقاتي بالرفــض من قبل 
رئيس اجلمهوريــة، علما أن بعض 
الكوادر في التيار الوطني احلر باشروا 
هجوما على الرئيس املكلف وتشكيلته 

عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وأكدت املصــادر املتابعة على ما 
أشارت إليه «األنباء» مؤخرا وهو ان 
على الرئيس عون، الذي ابلغ ميقاتي 
انه ســيدرس التشــكيلة، ثم يبلغه 
رأيه بها ان يصل جوابه الى مسامع 

خديجة حمودة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيســي 
متانــة وقــوة العالقــات املصريــة- 
البحرينية وما تتميز به من خصوصية، 
وكذا حرص مصر على تطوير التعاون 
والتنســيق الثنائــي الوثيــق ملا فيه 
مصلحة الشــعبني الشــقيقني واألمة 
العربيــة، خاصــة من خــالل تكثيف 
وتيــرة انعقاد اللقــاءات الثنائية بني 
كبار املســؤولني من البلدين بصورة 
دورية، وآخرها زيارة العاهل البحريني 
امللك حمــد بن عيســى آل خليفة إلى 
شــرم الشــيخ مؤخرا واملشــاركة في 
القمــة الثالثية التي جمعت الزعيمني 

مع ملك األردن.
جــاء ذلــك خــالل لقــاء الرئيــس 
عبدالفتاح السيسي امس بقصر صخير 
في العاصمة البحرينية (املنامة)، مع 
امللــك حمد بن عيســى آل خليفة ملك 

اململكة البحرينية.
وصرح املتحدث الرســمي باســم 
رئاسة اجلمهورية السفير بسام راضي 
بأن امللك حمد بن عيسى رحب بأخيه 
الرئيس السيســي ضيفا عزيزا على 
البحرين، معربا عن اعتزاز احلكومة 
والشعب البحريني مبا يجمعهما مبصر 
وشــعبها من أواصر تاريخية وطيدة 
وعالقات وثيقة في مختلف املجاالت، 
مؤكدا التقدير البالغ للدور االستراتيجي 
واحملوري الــذي تقوم به مصر حتت 
قيادة الرئيس السيسي في حماية األمن 
القومي العربي والدفاع عن قضايا األمة 

العربية.
وأكد امللك حمد بن عيســى تطابق 
موقف بالده مع اجلهود املصرية احلالية 
لتســوية مختلف النزاعات باملنطقة، 
مشددا على تالحم األمن القومي املشترك 
لكال البلدين، وأن مصر ســتظل دائما 
الشريك احملوري للبحرين باملنطقة.

ميقاتي، االثنني املقبل او الثالثاء، سلبا 
ام ايجابا، على امل ان تصدر مراسيم 
احلكومة قبل عيد االضحى املبارك.

وعلمت «األنباء» أن الرئيس املكلف 
جنيب ميقاتي اجرى سلسلة اتصاالت 
بالقوى السياسية قبل زيارة بعبدا، 
والسيما منها رئيس احلزب التقدمي 
االشــتراكي وليد جنبــالط من اجل 
التنسيق فيما يخص تسمية الوزيرين 
الدرزيني حيث امليثاقية محصورة لدى 
جنبالط، ويبدي ميقاتي رغبة شديدة 
بنيل ثقة نواب «اللقاء الدميوقراطي» 
الذي سبق ان اعلن عدم املشاركة في 
احلكومة، لكن الثقة بحسب االشتراكي 
مرتبطــة بالبيان الوزاري للحكومة 
وبرنامجها السياسي واالقتصادي، 
علما ان الوزيرين الدرزيني سيكونان 
علــى نســق الوزير احلالــي عباس 
احللبي الذي من املتوقع اســتمراره 
ويدوران في نهايــة املطاف في فلك 

االشتراكي.
وكان رئيــس تكتل لبنان القوي 
جبران باسيل، فتح النار على الرئيس 
املكلف ملجــرد خروجه من لقائه مع 
اعضــاء كتلتــه، ان جلهــة ميثاقية 
التكليــف، او جلهــة التصويب على 
اعــالم ميقاتي، ما اظهــر ان العالقة 
بــني الرجلني ليســت على مــا يرام 
وان كان ثمــة من يعتقد ان في االمر 
توزيع أدوار بني مختلف الالعبني على 
املســرح اللبناني املهجور، فالتباعد 
علــى الصعيــد احلكومــي، يقابلــه 
تقارب على مستوى ترسيم احلدود 

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي 
عن اعتزازه بحفاوة االستقبال، مؤكدا 
متانــة وقــوة العالقــات املصريــة- 
البحرينية وما تتميز به من خصوصية، 
وكذا حرص مصر على تطوير التعاون 
والتنســيق الثنائــي الوثيــق ملا فيه 
مصلحة الشــعبني الشــقيقني واألمة 

العربية.
وأضاف املتحدث الرســمي أنه مت 
خــالل اللقاء التباحــث حول مختلف 
جوانــب العالقات الثنائية، فضال عن 
التشاور إزاء تطورات عدد من امللفات 
الدوليــة، حيث قــال الرئيس في هذا 
اإلطار إن التكاتف ووحدة الصف العربي 
واتساق املواقف من أقوى السبل الفعالة 
لــدرء املخاطر اخلارجيــة عن الوطن 

العربي ككل.
كما تبادل الزعيمان وجهات النظر 
بشأن االنعقاد الوشيك للقمة املرتقبة 
بني الــدول اخلليجية ومصر واألردن 
والعراق والواليات املتحدة األميركية، 
واملقــرر عقدها فــي اململكــة العربية 

السعودية الشقيقة.
وفي ختام املباحثات، شهد الزعيمان 

من وزير اخلارجية عبداهللا بوحبيب 
الى وزير الطاقة وليد فياض فوزير 
االقتصاد أمني ســالم ورمبا غيرهم، 
لذلك فإن بقاء الرئيس املكلف في دائرة 
تصريف االعمال هو الراجح، الى ان 
يحرره الدســتور من القدر املكتوب 

في نهاية أكتوبر املقبل.
فــي هــذا الوقت، ترتفــع فاتورة 
االتصاالت الهاتفيــة واالنترنت في 
لبنــان اعتبارا من يــوم غد اجلمعة 
نحو خمســة أضعــاف، لتنضم الى 
فواتيــر املياه املقطوعــة، والكهرباء 
النادرة والدواء واخلبز، الى درجة كتم 
انفاس اللبنانيني، وتفجير غضبهم، 
الى احلــد الذي جعلهم فــي املرتبة 
االولى بقائمة اكثر الشعوب غضبا، 
تليهم تركيا ثم أرمينيا، ويحل العراق 
رابعا، وافغانستان خامسا، بحسب 
تقرير «غالوب» عن العواطف العاملية 
الذي يغطي النصف الثاني من العام 

٢٠٢١ وبداية العام ٢٠٢٢.
وتبقى الفاتورة االكبر في مجال 
الهجرة غير الشرعية، حيث جنا ٦٠ 
لبنانيا مــن الغرق في بحر اليونان 
بعدما قام خفر الســواحل اليوناني 
بإنقاذهم ونقلهم الى البر اليوناني، 
حيــث ظن بعضهم انــه اصبح على 

االرض االيطالية.
وتبني ان معظم هــؤالء من بلدة 
ببنني في عكار، وبينهم ١٥ جنديا من 
اجليــش اللبناني مع عائالتهم، وقد 
غادروا شــواطئ عكار ليل اخلميس 

الفائت.

عبدالفتــاح السيســي امــس صاحب 
الســمو امللكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفــة ولي العهــد رئيس مجلس 

الوزراء البحريني.
وصرح املتحدث الرســمي باســم 
رئاسة اجلمهورية السفير بسام راضي 
بأن الرئيس السيسي أكد خصوصية 
العالقات الوثيقة التي تربط البلدين 
الشــقيقني وما يجمعهمــا من مصير 

ومستقبل واحد.
مــن جانبه، رحــب ولــي العهد 
البحرينــي بالرئيــس السيســي، 
مؤكــدا التقدير واملــودة التي تكنها 
مملكة البحرين ملصر قيادة وشعبا 
في ضــوء عمــق ومتانــة العالقات 
والروابط التاريخية الراسخة التي 
جتمع بني البلدين، فضال عن الدور 
املهــم للجالية املصرية فــي عملية 
البنــاء والتنمية بالبحرين كجســر 
للترابط بني الشعبني الشقيقني، ومن 
ثم حرص اجلانــب البحريني على 
تعزيــز التعاون مع مصر على كافة 
املستويات، والتشاور والتنسيق معها 
بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.

البحرية مع اسرائيل، طبقا للخرائط 
األميركية التي رســمت على قاعدة: 
ما إلسرائيل إلسرائيل، وما للبنان، 

للبنان واسرائيل!
وإذا كان رئيس التيار احلر جبران 
باســيل لم يحسم امره في موضوع 
احلكومة شكال او مشاركة، فان قناة 
«أو تــي ڤي» الناطقة بلســان التيار 
احلر، طرحت ثالثة احتماالت حكومية 
يجري تداولها خلف الكواليس، منها 
اثنان أقرب الى الواقع، حيث يلحظ 
االحتمال األول: االبقاء على حكومة 
تصريف االعمال حتى نهاية الوالية 
الرئاسية، فإذا جرى انتخاب رئيس 
جديد، نعود الى دوامة استشــارات 
التكليــف والتأليف. أمــا اذا لم جتر 
انتخابات ويحصل الفراغ، فيتحول 
تصريــف االعمــال احلكوميــة الــى 
تصريف اعمال رئاســية، من جانب 
مجلس الوزراء مجتمعا، أي يصبح 

بوسع كل وزير تعطيل أي قرار.
الثاني: اعادة تشكيل  واالحتمال 
حكومــة ميقاتــي مــع تغيير بعض 
االســماء، علمــا ان التعــومي خارج 
نطاق الدســتور، مع االشارة الى ان 
االحتمال الثاني يبقى محبذا من اكثر 
من طرف وفي املقدمة حزب اهللا، وهو 
ما يبدو ان الرئيس ميقاتي اعتمده. 

اما الثالث فمبهم.
ويبدو ان النائب جبران باســيل 
ســيكمن مليقاتــي عنــد مدخل قصر 
بعبدا، خصوصا ان التعديل املطروح، 
سيتناول وزراء التيار بشكل اساسي، 

مراسم التوقيع على عدد من االتفاقيات 
ومذكرات التفاهم بني البلدين الشقيقني 
فــي مجــاالت التعــاون االقتصــادي 
والعلمي والتكنولوجي، واالستثمار، 
والتعاون القانوني والقضائي، وتنمية 
الصادرات، وتنظيم املعارض، وحماية 
البيئة، والتربية والتعليم، وخدمات 
الشحن البحرية واجلوية، والتعاون 
بني محافظة العاصمة مبملكة البحرين 
ومحافظــة القاهــرة بجمهورية مصر 

العربية.
في ســياق متصــل، أكــد الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على 
تطوير التعــاون الوثيق واملتميز مع 
البحرين في شــتى مجــاالت التعاون 
الثنائــي، وملا فيه مصلحة الشــعبني 
التنســيق  الشــقيقني باإلضافــة إلى 
احلثيث مع البحرين جتاه التطورات 
التي تشهدها منطقة الشرق األوسط، 
وذلــك فــي ضوء مــا ميثلــه التعاون 
والتنســيق املصــري- البحريني من 
دعامة أساســية لتحقيق االســتقرار 

اإلقليمي.
جــاء ذلــك خــالل لقــاء الرئيــس 

تواصل مع جنبالط حول الوزيرين الدرزيني.. وباسيل يفتح النار على الرئيس املكلف من متراس الشروط

الرئيس املصري وملك البحرين يشهدان مراسم التوقيع على عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم

(محمود الطويل) الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبال رئيس احلكومة املكلف جنيب ميقاتي 

(بنا) الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل اجتماعه مع العاهل البحريني امللك حمد بن عيسى ال خليفة 

النائب أشرف ريفي لـ «األنباء»: آن األوان
أن ندفن حكومات الوحدة الوطنية

ارة بيروت - زينة طبَّ

أكــد املدير العام الســابق 
لقوى األمــن الداخلي النائب 
ان الصيــغ  أشــرف ريفــي 
احلكوميــة التي دمرت لبنان 
اقتصاديــا وأمنيا وســياديا 
ال ميكــن ان تســتمر، فلبنان 
بحاجة الى إنقاذ حقيقي، ال الى 
مزيد من االنهيارات وخيبات 
األمــل نتيجة حكومات املوت 
التي يقودها حزب اهللا والى 
جانبه حليفه جبران باسيل، 

خصوصــا ان طبــول احلرب االســتخباراتية 
والعسكرية تقرع في املنطقة اإلقليمية بالتوازي 
مع محادثات مضنية لتهدئة األجواء، ما يعني من 
وجهة نظر ريفي اننا نعيش في الوقت املستقطع، 
وعلينــا ان نحمي لبنان من خالل حكومة غير 
تقليدية، قادرة على إيصال السفينة اللبنانية 
الى شــاطئ األمان. وشكك ريفي في تصريح لـ 
«األنباء»، بإمكانية تشكيل حكومة خالل ما تبقى 
من عمــر العهد العونــي، خصوصا ان مواقف 
بعض القوى السياســية، تؤكد دون أدنى شك 
انها تريد اإلبقاء على حكومة تصريف األعمال 

بانتظار االستحقاق الرئاسي، 
علمــا ان املنطقــة على موعد 
اما مع حرب تنتهي مبتغيرات 
كبرى، واما مع تسوية تقلب 
املوازين رأسا على عقب، من 
هنا يؤكد ريفــي انه ال ميكن 
في ظل التطورات املتسارعة 
إقليميا، الركون الى احلسابات 
الرئاسية، وانه بالتالي قد ال 
تتوافق حســابات البيدر مع 
حســابات احلقل لدى القوى 
السياسية الطامحة الى السدة 
الرئاسية وفي طليعتها جبران 
باسيل. هذا، وأكد ريفي ان لغة املصالح الباسيلية 
شارفت على نهايتها، وواهم بالتالي من يعتقد 
ان باســتطاعته رهــن البالد والعباد ملكاســب 
شــخصية وعائلية، او ملنافع حزبية واجندات 
إقليميــة، آن األوان ان يتحرر لبنان من قبضة 
مستزعم هنا ومسلح هناك، آن األوان ان ندفن 
حكومات الوحدة الوطنية التي كانت السبب في 
انهيار االقتصاد والعملة الوطنية، وفي سقوط 
لبنان ماليا وسياسيا وامنيا واجتماعيا والالئحة 
تطــول، معتبرا بالتالي انــه ال خالص للبنان 
واللبنانيني إال بحكومة إنقاذ من متخصصني.

اشرف ريفي

السفير السعودي زار فضل اهللا بالضاحية: نحترم 
اجلميع ونعمل من أجل اللحمة العربية واإلسالمية

بيروت - أحمد عزالدين

زار ســفير خادم احلرمني الشريفني في 
لبنــان وليد البخاري امس العالمة الســيد 
علي فضــل اهللا فــي الضاحيــة اجلنوبية 
وجــرى عــرض تطــورات األوضــاع على 
الســاحة اللبنانيــة باإلضافة إلى ما يجري 
في املنطقة. وشــدد الســفير البخاري على 
«أهمية التنوع الذي يعيشــه لبنان، مؤكدا 
أنه ميثل وجها إيجابيا من خالل القواســم 
املشتركة التي تتسع لها ثقافة احملبة التي 
يعيشها الشــعب اللبناني، مشــيرا إلى أن 
اململكــة «حتتــرم اجلميع وتعمــل من أجل 
اللحمة على املستويني العربي واإلسالمي». 

وأشاد بـ «اخلطاب الوحدوي واملنفتح الذي 
يقدمه العالمة السيد علي فضل اهللا، مشيدا 
مبدرسة احلوار التي أسس لها املرجع الراحل 

السيد محمد حسني فضل اهللا». 
من جهته، شــدد الســيد فضل اهللا على 
«التواصــل واحلــوار بــني الــدول العربية 
واإلســالمية»، مشــيرا إلــى «أهميــة ذلــك 
وانعكاسه اإليجابي على العالقات بني سائر 
املكونات الدينية واملذهبية والعرقية، وأنه 
ميثل القوة للعرب واملســلمني في مواجهة 
أعدائهم الذين ال يريدون لهم خيرا، وخصوصا 
العدو الصهيوني الذي يسعى دائما الستغالل 
حاالت الشرذمة والفتنة والعمل على تغذيتها 

في الواقع العربي واإلسالمي».

السفير السعودي وليد البخاري خالل زيارته العالمة السيد علي فضل اهللا في الضاحية اجلنوبية أمس (محمود الطويل)


