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خادم احلرمني الشريفني يتلقى التهنئة 
من القادة العرب بنجاح موسم احلج لهذا العام

خديجة حمودة ووكاالت

تلقى خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز اتصاالت هاتفية من عدد من القادة 
العرب هنأوه فيها بعيد األضحى املبارك، وجناح 

موسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ.
وتبادل خــادم احلرمني امللك ســلمان بن 
عبدالعزيز والرئيس املصري عبدالفتاح السيسي 
الرؤى ووجهات النظر بشــأن بعض القضايا 

االقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك.
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي بني اجلانبني، وفق 
وكالة االنباء السعودية (واس) واملتحدث باسم 
الرئاسة املصرية عبر حسابه مبوقع «فيسبوك». 
كما تبادل الزعيمان التهنئة مبناســبة عيد 

األضحى املبارك، حيث أعرب خادم احلرمني عن 
متنياته بأن يعيد اهللا هذه املناســبة على مصر 
والسعودية واألمتني العربية واإلسالمية باخلير 

واليمن والبركات.
من جانبه، أعرب الرئيس املصري عن خالص 
متنياته لشعب وحكومة اململكة العربية السعودية 

الشقيقة بدوام التقدم والسالم واالزدهار.
وتلقى خادم احلرمني الشريفني اتصاال هاتفيا 
من رئيس دولة اإلمارات صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، هنأه فيه بعيد األضحى 

املبارك، وجناح موسم حج هذا العام.
وقد شكر خادم احلرمني الشريفني، خالل 
االتصال رئيس دولة اإلمارات، وفقا لوكالة «واس»، 
على تهنئته األخوية وما أبداه من مشاعر صادقة، 

داعيا اهللا أن يعيد هذه املناســبة على اجلميع 
باخلير واملسرات.

كما تلقى خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز اتصاال هاتفيا من عاهل البحرين 
حمد بن عيســى آل خليفة، هنــأه خالله بعيد 

األضحى املبارك، وجناح موسم احلج.
وأعرب خادم احلرمني الشريفني عن شكره 
لعاهل البحرين على مشاعره وتهنئته األخوية، 
ســائال اهللا أن يتقبل من احلجاج حجهم، ومن 

اجلميع صالح األعمال.
وتلقى امللك ســلمان بن عبدالعزيز اتصاال 
هاتفيا من صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد 
آل ثاني أميــر قطر، هنأه خالله بعيد األضحى 
املبارك، وقد عبر خادم احلرمني الشريفني، عن 

شكره لسموه على تهنئته األخوية، سائال اهللا 
أن يعيد هذه املناســبة الســعيدة على اجلميع 

باخلير والبركات.
في ســياق متصل، تلقى خــادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز اتصالني 
هاتفيني من الرئيســني التونسي قيس سعيد 
والفلســطيني محمود عباس هنآه فيهما بعيد 
األضحى املبارك، معبرين عن شــكرهما على 
ما تقدمه اململكة من خدمات وتيســير حلجاج 

بيت اهللا احلرام.
وأعرب امللك سلمان عن تقديره للرئيسني 
سعيد وعباس على مشاعرهما األخوية، مؤكدا 
حرص اململكة وتسخيرها اإلمكانات كافة لراحة 
احلجاج، داعيا اهللا أن يتقبل من احلجاج حجهم.

امللك سلمان والرئيس السيسي تبادال وجهات النظر إزاء القضايا محل االهتمام املشترك

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز

أنباء لبنانية

ل بني اليخت والطائرة املناكفات السياسية تتصاعد.. وباسيل: احلكومة ال ُتشكَّ
بيروت - عمر حبنجر 

املنطقة تغلي بالتطورات 
فوق مرجل صراعات االقطاب، 
بحثا عن النفوذ املستدام فضال 
عن دميومة املصالح. الرئيس 
االميركي جو بايدن في اسرائيل 
واألراضي الفلسطينية، وقريبا 
الرئيــس الروســي فالدميير 
بوتــني فــي طهــران، ليلتقي 

رئيسي ايران وتركيا.
املقابل، املســؤولون  فــي 
اللبنانيــون خــارج الســمع، 
الهون في صراعاتهم الذاتية، 
يواصلــون تعطيــل تأليــف 
التلويــح  عبــر  احلكومــة 
باســتقالة وزراء احلكومــة 
املستقيلة أصال.. وصوال الى 
الفراغ الرئاســي، او مروجني 
الــى تقســيم بلديــة بيروت، 
الــى اثنتــني، شــرقية تضــم 
األشــرفية وجوارها، وغربية 
تضم ما تبقى، وما ميثل ثلثي 
العاصمة، متجاهلني تهديدات 
وزير دفاع اسرائيل «برد مزلزل 
على مسيرات حزب اهللا»، التي 
أصبحت موضع شكوى امام 
مجلس األمن الدولي من اجلانب 
اإلسرائيلي، ودون ان يحركوا 
ســاكنا حيــال تصريح أخير 
لوزير خارجية ايران حســني 
عبداللهيان، الذي أدرج لبنان 
في «اخلط األمامي للمقاومة، 
امام الكيان الصهيوني»، كما 
عرفه خالل استقباله السفير 

عرقلة لالستحقاق احلكومي، 
البحرية،  ولترســيم احلدود 
وللتشــكيالت القضائية، مع 
عدم منع اعمال التخريب، وترك 
حبل الفساد على غاربه، يثبت 

ان لبنان اآلن رهينة.
لكن ال أحــد يعبأ من أهل 
السلطة القائمة ملا متثله هذه 
التوصيفات للبنان من مخاطر 
على الكيان، وال يبدو أحد على 
قدر من االهتمام مبوقع لبنان 
على جــدول زيــارة الرئيس 
االميركي بايدن إلى املنطقة، وال 
على برنامج الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني، املخصص كما 

املتحدة والصني وروسيا.
اما عن لبنــان، وهنا بيت 
القصيد، فيقــول هذا الباحث 
االميركــي انه ليس في ســلم 
اولويات اإلدارة االميركية وال 
أعتقد انه سيكون جزءا مهما 
من محادثــات الرئيس بايدن 

في جدة.
وأمام كل هذه املستجدات 
بقيت املناكفات السياســية 
ســيدة املوقف بــني الفريق 
الرئاســي الذي يقــوده ظل 
النائب  رئيس اجلمهوريــة 
جبــران باســيل، ورئيــس 
املكلــف جنيــب  احلكومــة 

األعمال، مع توقعه التصعيد 
من جانب الفريق الرئاسي.

وضمـــــن االحتـمــــاالت 
التصعيدية ما لوح به التيار 
من العزم على استقالة وزرائه 
مــن احلكومــة املســتقيلة، 
وعددهم تســعة مــن أصل ١٢ 
وزيرا مسيحيا في احلكومة، 
في حال لم يســتجب ميقاتي 
لشروطه في احلكومة العتيدة.
الذي  الســيناريو  وضمن 
يراه مصدر متابع، فإن استقالة 
تسعة وزراء من أصل ١٢، عبر 
االمتناع عن تصريف األعمال، 
يفقد هذه احلكومة ميثاقيتها 

يبدو، ملعاجلة املسألة السورية 
في طهران، علما ان ما تناهى 
عن أهداف رحلة بايدن، على 
املســتوى اللبناني، ال يبعث 
على االرتياح، بحسب معلومات 
د. فــراس مقصــد، األســتاذ 
احملاضــر فــي جامعة جورج 
واشنطن وكبير الباحثني في 
معهد الشــرق األوسط، الذي 
أبلغ اذاعة «صوت لبنان» بأن 
زيارة بايــدن للمنطقة يجب 
وضعها في اإلطار األوسع، وهو 
اطار الصراع احملتدم بني القوى 
العظمى في العالم، والعودة الى 
تعددية األقطاب، بني الواليات 

ميقاتــي، املفتــرض عودته 
من اجازة عيد األضحى الى 
لبنان. الفريق الرئاسي يفرخ 
التســريبات والتهويــالت، 
ميقاتــي  اتهــام  وآخرهــا 
باالمتناع عن تشكيل حكومة 
جديدة، سعيا لتثبيت حكومة 
تصريف األعمال كأمر واقع، 
ليكون فــي حالة الشــغور 
الرئاســي، مبنزلــة رئيــس 
اجلمهورية، بشخصه، وليس 
بحكومته مجتمعة، وفريق 
ميقاتي يتمســك بالدستور 
املعالــم، جلهــة  الواضــح 
صالحيات حكومة تصريف 

الطائفية، وال تغدو اهال لتسلم 
صالحيات رئيس اجلمهورية 

حال شغور املنصب.
وفي هذه احلالــة، يتوقع 
املصدر لـ «األنباء» ان ميتنع 
الرئيــس عــون عــن مغادرة 
القصر اجلمهوري في ٣١ اكتوبر 
موعد نهايــة واليته، بخالف 
كل التأكيدات السابقة، بداعي 
ان الطبيعة تأبى الفراغ، وان 
لبنان ال يقف على رجل واحدة!

وقــد وجه رئيــس التيار 
الوطني احلــر أمس انتقادات 
الذعة للرئيس املكلف من دون 
أن يسميه، قائال إن «احلكومة 
ال تتشكل بني اليخت والطائرة، 
اليونــان  وال حتصــل بــني 

وبريطانيا».
وقال باسيل في حسابه على 
«تويتر»: «ان احلكومة تشكل 
فــي قصر بعبدا بني رئيســي 

اجلمهورية واحلكومة».
وأضــاف «الواضح أنه ال 
يريد تشكيل احلكومة واعترف 
بذلك أمام كل الوزراء قبل ان 
يتكلف، ويبحــث عن فتاوى 
دســتورية لتعومي احلكومة 
أنه ليست  املستقيلة، ويبرر 
حرزانة تشكيل احلكومة لثالثة 
أشهر، وأصال لنأخذ الثقة يبقى 
شــهر واحد فقط لالستحقاق 
الرئاســي، وانه ماذا سنضع 
بالبيان الــوزاري؟ ال ميكننا 
القيام وال االلتزام بشيء وهنا 

بيت القصيد».

القوات اللبنانية تطالب بعدم قبول اعتماد سفير إيران بسبب تصريحات لعبداللهيان

الرئيس ميشال عون مستقبال في بعبدا السفيرة الفرنسية آن غريو والسكرتير االول جان هيلبرون               (محمود الطويل)

االيرانــي اجلديــد فــي لبنان 
مجتبى أماني قبل تسلم مهامه.
هــذا التوصيــف اعتبرته 
القوات اللبنانية عبر اذاعتها 
«لبنــان احلر» ادانــة ملوقف 
ايران مــن لبنان وســيادته، 
ومبررا كافيا لرفض السلطة 
اللبنانية اعتماد هذا الســفير 
في لبنان، فطهران ومبوجب 
هــذا الوصف تــرى في لبنان 
مجــرد والية فارســية ضمن 
مجموعة واليــة الفقيه، دون 
ان يجرؤ احد من أهل السلطة 
على التصدي لهذا الكالم. بل 
على العكس، ان ما يحصل من 

«اإلسكان»: تنفيذ ١٢١ مشروعًا 
بـ ٥ مراكز في املنيا ضمن «حياة كرمية»

القاهرة - ناهد إمام

صّرح د.عاصم اجلزار، وزير اإلسكان 
واملرافق واملجتمعات العمرانية، بأن اجلهاز 
املركزي للتعمير، التابــع للوزارة، تولى 
تنفيذ ١٢١ مشــروعًا بـ ٥ مراكز مبحافظة 
املنيا، ضمن مشروعات املبادرة الرئاسية 

«حياة كرمية» لتطوير الريف املصري.
وأوضح وزير اإلسكان، أن الوزارة تتولى 
من خالل اجلهاز املركزي للتعمير، تنفيذ 
املشــروعات املستهدفة بـ ٢٥ مركزا في ١٠ 
محافظات، وتضم ٧٤١ قرية وتوابعها، وذلك 
ضمن املرحلة األولى من املبادرة الرئاسية 
«حيــاة كرمية» لتطويــر الريف املصري، 
وتشمل املشروعات، إنشاء مجمعات خدمات 
املواطنــني، ومجمعــات خدمــات زراعية، 

وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، 
والكباري على املجاري املائية، واملنشآت 
الصحية، ونقاط اإلسعاف، ومنشآت خدمات 
التضامن االجتماعي، ومشروعات الكهرباء 
واإلنــارة العامة، والطــرق، باإلضافة إلى 

إنشاء عمارات «سكن كرمي» للمواطنني.
وقــال محمــود نصار، رئيــس اجلهاز 
املركزي للتعمير: انتهى جهاز تعمير وسط 
وشــمال الصعيد، من تنفيذ ١٢١ مشروعا، 
باملراكز التالية: مركز العدوة به ٤ وحدات 
محلية، تضــم ٢٦ قرية، ومركز ملوي به 
٩ وحــدات محلية، تضم ٤٩ قرية، ومركز 
مغاغة به ٦ وحدات محلية، تضم ٤١ قرية، 
ومركــز أبوقرقاص بــه ٨ وحدات محلية، 
تضــم ٤٧ قريــة، ومركز ديرمــواس به ٥ 

وحدات محلية، تضم ٢٩ قرية.

السفيرة الفرنسية تدعو إلى احترام املهل 
الدستورية في انتخاب رئيس للجمهورية

بيروت - داود رمال 

عرض رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
عون مع السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن 
غريو، التطورات العامة على الســاحتني 
االقليمية والدولية، والعالقات اللبنانية - 
الفرنسية وسبل تعزيزها في املجاالت كافة، 
اضافة الى األحداث السياسية على الساحة 
اللبنانية ومنها امللف احلكومي، ووجوب 
احترام املهل الدستورية، وانتخاب رئيس 
للجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور. 

ومت التطرق ايضا الى اهمية موضوع ترسيم 
احلدود البحرية اجلنوبية والوصول الى 

نتائج ايجابية بشأنه.
وخالل اللقاء الذي حضره الســكرتير 
االول في الســفارة جان هيلبرون شددت 
الســفيرة غريو على اهمية االســراع في 
اقــرار البرملان للقوانــني الالزمة من أجل 
اســتعادة الوضعــني االقتصــادي واملالي 
عافيتهما، اضافة الى متابعة ملف انفجار 
مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس ٢٠٢٠ 

وكشف مالبساته وحتديد املسؤوليات.

أنباء مصرية

مصر تعلن رفع أسعار البنزين والسوالر.. وزيادة أجور املواصالت
القاهرة - ناهد إمام - هالة عمران 

التســعير  قــررت جلنــة 
التلقائي للمنتجات البترولية، 
فــي اجتماعهــا املنعقد عقب 
انتهاء شــهر يونيــو املاضي، 
رفع األسعار احلالية للبنزين 
بأنواعه، وكذلك سعر السوالر 
وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 
املقبل. وأوضحت اللجنة - في 
بيان أمــس - أنه اعتبارا من 
الساعة التاسعة صباح امس 
تصبــح األســعار ٨ جنيهات 
البنزيــن ٨٠، و٩٫٢٥  لليتــر 
جنيهات لليتــر البنزين ٩٢، 
و١٠٫٧٥ جنيهات للتر البنزين 
٩٥، وكذا رفع سعر بيع السوالر 

إلى ٧٫٢٥ جنيهات لليتر.
كمــا قررت اللجنــة زيادة 
سعر طن املازوت املورد لباقي 
الصناعات ٤٠٠ جنيه ليصل 
سعر طن املازوت إلى ٥ آالف 
جنيه وثبات أســعار املازوت 
املــورد للصناعــات الغذائية 

والكهرباء.
البترول  وشهدت أســعار 
العاملية حتركات حادة ومفاجئة 
عقب األزمة األوكرانية، فضال 
عن ارتفاع سعر صرف الدوالر 
مقابل اجلنيه، ويتراوح سعر 
البرميل بني ١١٠ و١٢٠ دوالرا.

املاليــة  وزارة  وقــدرت 
متوسط سعر برميل البترول 
في املوازنة العامة لعام ٢٠٢٢-

٢٠٢٣ عند ٨٠ دوالرا، مقابل ٦١ 
دوالرا في املوازنة السابقة.

إلى ذلك، وّجه وزير التنمية 
احملليــة محمــود شــعراوي، 

والداخلية داخل كل محافظة 
للتأكد مــن التزام الســائقني 
بالتعريفــة اجلديــدة وعــدم 
اســتغالل املواطنــني على أن 
تتناســب الزيادة في أســعار 
تعريفة الركوب مــع الزيادة 
التي شهدتها املواد البترولية.

كما وّجه شعراوي بسرعة 
التنسيق بني كافة احملافظات 
لتحديد أسعار تعريفة الركوب 
بــني كل محافظة وأخرى وأن 
تتناســب تلــك الزيــادة مــع 

واضحة. وشدد وزير التنمية 
التأكيد  احمللية على ضرورة 
علــى وضــع امللصق اخلاص 
الســرفيس والنقل  بسيارات 
اجلماعــي واملتضمــن خــط 
الســير واألجرة املقررة وفقا 
للزيادات اجلديدة لعدم قيام 
قائدي السيارات بزيادة تعريفة 
الركــوب بصــورة منفردة أو 

تقسيم خطوط السير.
كما طالب الوزير بالتأكيد 
على هيئة النقل العام بالقاهرة 
واإلســكندرية على أن تكون 
زيادة تعريفة الركوب متناسبة 
مــع زيــادة أســعار الوقــود، 
الفتا إلى أن الزيادة في سعر 
التذكرة لن تتخطى ٥٠ قرشا 

عن األسعار القدمية.
وقــال شــعراوي إن غرفة 
األزمــات  وإدارة  العمليــات 
بالــوزارة ســتقوم باملتابعة 
املستمرة على مدار اليوم مع 
غــرف العمليات باحملافظات، 
املواطنــني بالتواصل  مطالبا 
مع أرقام الطوارئ واخلطوط 
العمليات  الســاخنة وغــرف 
املعلنــة  األزمــات  وإدارة 
باحملافظات ومبادرة «صوتك 
مســموع» بالــوزارة لتقــدمي 
علــى  وذلــك  شــكوى،  أي 
موقــع التواصــل االجتماعي 
www.facebook. :«فيسبوك»
ورقــم   com/sotakmasmwo
 «١٥٣٣٠» الســاخن:  اخلــط 
وسيعمل طوال أيام األسبوع 
وعلى مدار ٢٤ ساعة والبريد 
Info@» :اإللكتروني للوزارة

.«mld.gov.eg

األسعار اجلديدة للوقود.
وأشار وزير التنمية احمللية 
إلــى أن الزيــادة اجلديدة في 
الركــوب لوســائل  تعريفــة 
وبــني  داخليــا  املواصــالت 
احملافظة واألخرى، ســتكون 
ما بــني ٥٪ و٧٪ علــى جميع 
اخلطوط الداخلية باحملافظة 
واخلارجيــة بــني احملافظات 
على أن يتم إعالن التعريفات 
اجلديــدة مــع تعليقهــا بكل 
املواقــف وتكــون بصــورة 

السوالر إلى ٧٫٢٥ جنيهات.. وبنزين ٩٢ إلى ٩٫٢٥ جنيهات لليتر

احملافظــني بتكثيــف حمالت 
الرقابــة على محطات الوقود 
للتصدي ألي محاوالت الحتكار 
املــوارد البترولية بعد زيادة 
األسعار أو استغالل املواطنني 

بأي صورة.
التنميــة  وطالــب وزيــر 
احمللية - في بيان - بتكثيف 
احلمالت املشتركة من األجهزة 
املعنية وإدارات املواقف واملرور 
ومديريات التموين على مواقف 
السرفيس واملواقف اإلقليمية 

أنباء سورية

«ارتياح» و«خيبة األمل» بعد متديد إيصال 
املساعدات عبر احلدود ٦ أشهر

عواصم - وكاالت: أعربت منظمات إغاثية 
عن بعض االرتياح املشوب باالنتقادات، بعد 
خضوع االمم املتحدة للضغوط الروسية 
ومتديد اآللية اخلاصة بتقدمي املســاعدات 
للســكان املعوزين في شمال سورية عبر 

احلدود لستة أشهر فقط.
وكتب نائب منسق األمم املتحدة اإلقليمي 
للشؤون اإلنسانية في سورية مارك كاتس، 
على موقع تويتر: «من اجليد أن نتمكن من 
مواصلة عملية تقدمي املساعدة عبر احلدود».

من جانبها، أعربت منظمة «كير» اإلغاثية 
عن «خيبة أمل شديدة»، لتمديد التفويض 

لستة أشهر فقط.
وقــال كارل أوتو زينتل أمني عام «كير 
أملانيا»: «وسط اجلائحة واألزمة االقتصادية 
احلادة والشح املتزايد للموارد، فإن املاليني 
يكافحــون للبقاء على قيــد احلياة.. وقد 
حان الوقت لزيادة املســاعدات اإلنسانية 

وليس تقليلها».
وعبر فريق «منسقو استجابة سوريا» 

عن خيبــة األمل الكبيــرة نتيجة رضوخ 
مجلس األمن الدولي للمطالب الروســية، 
علما أنه كان باإلمكان الوصول إلى حلول 
إضافية. وقال في بيان انه «يكشــف زيف 
التصريحات الدولية عن وجود خطط بديلة، 
كما نؤكد على أن مضار القرار احلالي أكثر 

من نفعه». 
بــدوره، رحب االحتــاد االوروبي أمس 
بقرار مجلس األمــن باملوافقة على متديد 
آلية ايصال املســاعدات عبــر معبر (باب 

الهوى) احلدودي مع تركيا.
وقــال كل من املمثل األعلى للسياســة 
اخلارجية واألمنيــة في االحتاد األوروبي 
جوزيف بوريل ومفوض االحتاد األوروبي 
إلدارة األزمات جانيز ليناريتش في بيان 
مشترك «انها نتيجة مهمة ملا يقارب ٤ ماليني 
سوري مبن فيهم ٢٫٨ مليون نازح في شمال 
غرب ســورية يعتمدون على املســاعدات 
االنسانية احليوية التي تقدم لهم من خالل 

هذه اآللية ملساعدتهم على النجاة».

دمشق ترفع سعر الغاز املنزلي والصناعي
وكاالت: قامت جلنة األسعار في محافظة 
دمشــق بإصدار تســعيرة جديــدة، رفعت 
فيها رسوم نقل أسطوانات الغاز الصناعي 
واملنزلي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار املادة على 

البطاقة الذكية وخارجها.
وفــي التفاصيــل، فقــد أصــدرت جلنة 
األسعار في محافظة دمشق تسعيرة جديدة 
ألسطوانات الغاز الصناعي واملنزلي، حيث 
مت حتديد ســعر األسطوانة للغاز الصناعي 
على البطاقة الذكية سعة ١٦ كلغ بـ ٤٣٫٨٠٠ 
ليرة سورية، وسعر أسطوانة البوتان املنزلي 
على البطاقة الذكية ســعة ١٠ كلغ بـ ١٠٫٧٠٠ 

ليرة سورية.
أما بالنسبة ألسطوانات الغاز غير املدعوم، 

فقد حدد القرار الذي نقله موقع «الوطن أون 
الين»، سعر أسطوانة غاز البوتان الصناعي 
سعة ١٦ كلغ خارج البطاقة الذكية بـ ٥٠ ألف 
ليرة سورية، وسعر أسطوانة غاز البوتان 
املنزلي ســعة ١٠ كلغ خارج البطاقة الذكية 

بسعر ٣١٫٣٠٠ ليرة سورية.
ونقل املوقع املقرب للحكومة الذي نشر 
اخلبــر، عما قــال إنه «مصدر فــي محافظة 
دمشق»، قوله إن رفع السعر جاء على خلفية 

تعديل تسعيرة املازوت لسيارات النقل.
وأضــاف املصدر أنه بقي مــن أصل ١٦٨ 
سيارة نحو ٤ إلى ٥ سيارات تتزود باملازوت 
بالسعر املدعوم فقط، في حني باقي السيارات 

تتزود باملادة بالسعر احلر.


