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طيب!!!

فماذا أنتم فاعلون؟ (٢)
باألمس واصلنــا احلديث عن تبعات 
احلرب الروسيةـ  األوكرانية ونصيب مصر 
منها، و«حقيقة» ارتفاع األسعار الذي بدأ 
ينتشر ويتغلغل ليشمل أشياء منطقية 
وأخرى اخترعها التجار، واملســتوردون 
صغارهم قبل كبارهم، وقلنا إن احلكومة 
يقع علــى عاتقها عــبء إدارة ومواجهة 
األزمة، وتوفير السلع األساسية، وضبط 
األســواق وكبح جمــوح طمــع التجار، 
وتطبيــق القانون، وتعديــل األولويات 
لتتواءم مع األزمة العاملية وغير ذلك قل 

ما شئت من املهام احلكومية.
واآلن جــاء الدور علــى دور املواطن، 
والكالم اآلتي لن يعجب أغلب القراء، لكنها 
فيما أعتقد كلمة حق أقولها لوجه اهللا.

أوًال: دعونــا نتفق علــى أن حكومتنا 
الرشــيدة، لهــا إجنازاتهــا وســلبياتها، 
ويســتحيل أن نتفــق جميعــًا على قول 
واحــد، وقد ســبق في املقال الســابق أن 
حددنا بعض مسؤولياتها وأوجه القصور 

في أدائها.
ثانيًا: إن األداء املصري خالل عامي أزمة 
كورونا كان مقنعًا بشهادة بيوت االقتصاد 

العاملية ومؤسسات التصنيف الدولية.
ثالثاً: إن مصر «ضحية» لتبعات احلرب 
وليست أحد أسبابها مثلها مثل أغلب دول 
العالــم التي ســتتأثر بدرجات متفاوتة، 
لذلك علينا التعامل مع «األزمة» على أنها 
عاملية ال يد لنا فيها وليســت محلية من 

صنع احلكومة احلالية!
رابعًا: نأتي للكالم الذي ال يروق ألحد 
ـ إال القلة القليلة ـ هناك واجبات ينبغي 

على املواطن أن يؤديها خالل األزمات أهمها:
٭ إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق: الضروري 
فاألهم ثم املهم، وتأجيل ما ميكن تأجيله.
٭ محاولة احلفاظ على النقود الســائلة 
(الكاش) قدر اإلمكان حتســبا ألي نقص 
في السيولة، أو «ظروف ضرورة قهرية».

٭ ارفعوا شــعار «ليه أشتري أكثر.. ملا 
ممكن أشتري أقل» وبالتبعية «ليه أدفع 

أكثر.. ملا ممكن أدفع أقل».
في اخلارج، وفي كثير من الدول األكثر 
تقدمًا تعتمد ســيدة املنــزل على معرفة 
«عروض األسعار» اخلاصة التي تقدمها 
السالسل الكبرى، وتعمد لالستفادة منها، 
دون زيــادة. كذلــك يكون الشــراء بقدر 
االحتيــاج لتوفير «فواقد األطعمة» التي 
ال تقيــم لها وزنًا، خاصة ونحن مقبلون 
على شــهر رمضان «الكرمي».. وموائدنا 

خالله «كرمية» جدا!!!
٭ ال تترددوا في اإلبالغ فوراً عن أي تاجر 

يرفع األسعار بشكل غير مبرر.
٭ جتنبــوا الزيارات اليومية لسالســل 
املبيعات الكبرى، وال تستسهلوا الشراء 
عبر «تطبيقات األونالين» وحاولوا العودة 
للشراء بشكل محدود من احملالت الصغيرة 
(البقال ـ الفكهاني ـ اخلضري) القريبني 
من املنزل حتى تســاعدوهم أيضا.. فهم 
األكثر تضرراً.. وكذلك منافذ بيع الدولة 

واجليش والشرطة.
٭ أرجوكم ال تنزعجوا.. فنحن واحلكومة 
في «مركب» واحد وبتكاتفنا سنرسو بإذن 

اهللا على بر األمان.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي يوّجه بتسعير اخلبز «احلر» للحّد من ارتفاع ثمنه
القاهرة - خديجة حمودة

الرئيس عبدالفتاح  وجه 
السيسي بتسعير رغيف اخلبز 
احلر غير املدعــوم للحد من 
ارتفاع ثمنــه وقيام مباحث 
التمويــن بالتأكد مــن تنفيذ 

التسعيرة اجلديدة.
جــاء ذلك خــالل اجتماع 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
امس مع د.مصطفى مدبولي 
الــوزراء،  رئيــس مجلــس 
والفريــق أول محمــد زكــي 
وزير الدفاع واإلنتاج احلربي، 
ود.علــي املصيلحــي وزيــر 
التموين والتجارة الداخلية، 
واللواء محمود توفيق وزير 
الداخلية، واللواء عباس كامل 

رئيس املخابرات العامة.
كما وجه الرئيس السيسي، 
بسرعة حتديد حافز التوريد 
اإلضافي لســعر أردب القمح 
احمللي واإلعالن عنه في أقرب 
وقت، وقيام القوات املسلحة 
بالتنسيق مع وزارة التموين 
وصندوق «حتيا مصر» بطرح 

كل السلع الغذائية األساسية، 
خاصة مع قرب حلول شــهر 
رمضــان املعظم. وقد عرض 
وزير التموين، في هذا اإلطار، 
موقف املخزون االستراتيجي 
لكل السلع الغذائية األساسية 
توافرهــا  مؤكــدا  للدولــة، 
بالكميات املناسبة للمواطنني، 
وقد وجه الرئيس السيســي 
بالعمل علــى تنويع مصادر 
توفير تلك السلع، مع السعي 
نحو زيــادة مخزونها لفترة 

وأضاف املتحدث الرسمي 
أنه في إطار دعم الفئات األكثر 
احتياجا مبناسبة قرب حلول 
شــهر رمضان املعظم، وجه 
الرئيس السيسي بالتنسيق 
بــني كافــة اجلهــات املعنية، 
القــوات املســلحة  خاصــة 
ووزارة التمويــن وصندوق 
«حتيا مصر»، لتوفير السلع 
الغذائية منخفضة األسعار، 
وكذلك توزيع كراتني رمضان 

للمواد التموينية.

مستقبلية ال تقل عن ٦ أشهر.
كما أطلع الرئيس السيسي، 
علــى جهــود احلكومة خالل 
الفترة املاضية لضبط ومراقبة 
األسعار، وفي هذا اإلطار، وجه 
الرئيس بدراسة تكلفة إنتاج 
رغيف اخلبز احلر غير املدعم 
وكذلك تسعيره، على أن تقوم 
وزارة التموين بتوفير الدقيق 
الالزم للمخابز لضبط السعر، 
مع قيــام مباحث ومفتشــي 
التموين بالتأكد من التنفيذ.

جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء واملسؤولني

الغذائية األساســية  الســلع 
بأســعار منخفضة، وتوزيع 
للمــواد  رمضــان  كراتــني 
التموينيــة علــى مســتوى 
اجلمهورية، وذلك دعما للفئات 
األكثر احتياجا مبناسبة قرب 
حلول شهر رمضان املعظم.

وصرح املتحدث الرسمي 
باســم رئاســة اجلمهوريــة 
الســفير بســام راضــي بأن 
االجتماع تناول متابعة توفير 
األرصدة االســتراتيجية من 

السنيورة ينضم إلى رؤساء احلكومات العازفني عن الترشح لالنتخابات
بيروت ـ عمر حبنجر

انضــم الرئيس الســابق 
اللبنانيــة فــؤاد  للحكومــة 
رؤســاء  إلــى  الســنيورة 
احلكومــات الســابقني متــام 
سالم وسعد احلريري واحلالي 
جنيب ميقاتي، العازفني عن 
الترشح لالنتخابات النيابية، 
وبذلك خلت الساحة االنتخابية 
من الرموز الُســّنية الوازنة، 
فيما جتــاوز ميقاتي عزوف 
اآلخرين بتبنيه مرشحني لتيار 
العزم وحلفائه في طرابلس، 
بينما تعذر ذلك على السنيورة 
في بيروت، حتت ضغط سعد 
احلريري وتيار املستقبل من 
جهــة، وثنائي «أمل» وحزب 
اهللا وحلفائهم من جهة ثانية، 
يضاف اليهم غياب املرجعية 
اإلسالمية القادرة على رسم 

الطريق وضبط املسارات.
وأعلن السنيورة عزوفه 
عــن الترشــح لالنتخابــات، 
وقال خــالل مؤمتر صحافي 
عقده فــي بيــروت «عزوفي 
ليــس من بــاب املقاطعة، بل 
على العكس إلفســاح املجال 
أمام طاقات جديدة، وسأكون 
معنيا باالســتحقاق بشــكل 
كامل، وأعلن نفسي منخرطا 
في االنتخابات آلخر أبعادها 

من دون ترشح».
وينتظر ان يدعم ميقاتي، 

التنير، مازن دمشقية، عماد 
احلوت (سّنة)، ومنى فياض 
(شــيعية)، وفيصل الصايغ 
(درزي)، وتواصل السنيورة 
مع املرشح نبيل بدر وبعض 
مســؤولي تيــار املســتقبل، 
انــه تواصــل أيضا  وتــردد 
الرئيس سعد احلريري،  مع 
لكنه لم يصل إلى قناعة بعدم 
ترك الساحة السنية لفوضى 
اللوائح االنتخابية املتعددة، 
وال اقنــع اآلخرين بضرورة 

توحيد الصفوف.
ألقــى  احلريــري  وكان 
احلرم السياسي على كل من 
يترشح باسم تيار املستقبل، 

نطاق أكبر، ومبا يوازي ثلثي 
مجلس النواب (٨٦ نائبا) بدال 
من النواب الـ ٧٢ حاليا، وفق 
تقدير النائب السابق مصطفى 

علوش.
وفي مقابل العزوف السني، 
تتقــدم مختلــف األطــراف 
األخــرى. فالرئيــس نبيــه 
بــري أعلن مرشــحي حركة 
أمل، وهم: علي حسن خليل، 
الصادرة بحقه مذكرة إحضار 
أمــام احملقق العدلي في ملف 
تفجير مرفــأ بيروت، ومثله 
النائب غازي زعيتر، واحتفظ 
الكتلــة احلاليــني  بأعضــاء 
باستثناء أربعة، اثنان اعتذرا 

بلغة الشارع، لكن حرام تزوير 
الوقائع».

جعجــع اختــار إطــالق 
املاكينة االنتخابية في يوم «١٤ 
آذار» الذي له رنينه املستحب 
لدى القوى السيادية في لبنان، 
والذي تطرق إليه معظم من 
كانوا ضمن إطاره، مبن فيهم 
النائب جبران باســيل، ودعا 
جعجع إلــى حتويل ١٥ مايو 

املقبل إلى «١٤ آذار».
لــم يقلــه جعجــع  ومــا 
باملنظومــة احلاكمــة قالتــه 
إذاعــة «لبنان احلر» الناطقة 
باســم «القــوات»، وهو «ان 
املنظومــة الفاســدة احلاكمة 

أو في مواقع «املستقبل»، مع 
التخصيــص بالذكر الرئيس 
الذي اختار  فؤاد السنيورة، 
لتلقــي  حتســبا  العــزوف 
الضربات من بيت أبيه، وهو 
ما قد يصب في خانة مصلحة 
حــزب اهللا ومرشــحيه مــن 
الســنة «املمانعني»، وهذا ما 
شجع البعض على توقع ظهور 
«سرايا مقاومة نيابية»، بعد ١٥ 
مايو، أو لقاء تشاوري موسع 
على غرار «اللقاء التشاوري» 
الــذي ضــم النــواب الســنة 
اخلمســة املنتمني إلى فريق 
«املمانعة السوريـ  اإليراني» 
بعد انتخابات ٢٠١٨، إمنا على 

عن الترشح هما ياسني جابر 
وحل محله ناصر جابر، وأنور 
اخلليل وحل محله مروان خير 
الدين، واثنــان تخلى عنهما 
بري وهما: علي بزي الذي حل 
محله أشرف بيضون، ومحمد 
نصراهللا حــل مكانه رئيس 
مجلس اجلنوب قبالن قبالن.

رئيس القــوات اللبنانية 
ســمير جعجع أطلق حملتها 
االنتخابيــة بحضــور بعض 
املرشحني وبانتظار استكمال 
اللوائح، وتخطى جعجع في 
كلمتــه ما تناولــه به رئيس 
التيار احلر جبران باســيل، 
مكتفيا بالقــول «لن نتحدث 

أنــواع  تســتخدم مختلــف 
مفرداتها الغوغائية والسوقية 
وسطوتها على بعض املواقع 
واملؤسســات فيما تبقى من 
دولة، سعيا لتجيير هيمنتها 
وانعدام رؤيتها املستقبلية، 
التي أفقرت لبنان وألقت شعبه 

في قعر جهنم».
وبالتزامــن، صدر موقف 
الفــت لرئيــس اجلمهوريــة 
ميشــال عــون عبــر قنــاة 
«امليادين» اإليرانية، ومما جاء 
فيها: ان تفاهم مار مخايل بني 
حــزب اهللا والتيار احلر هو 
تفاهــم مجتمعني ال زعيمني، 
موضحــا ان السياســة التي 
نتفق فيها مع حزب اهللا هي 
في اخليارات االستراتيجية، 
وان هذا التفاهم سيأخذ مداه 
مــع الوقت خالفا ملــا يعتقد 
كثيرون. وعن عالقته بالسيد 
حسن نصراهللا، قال عون «ال 
نتكلم لكــن يفهم احدنا على 

اآلخر ع الطاير».
وعلــى هذا، غــرد رئيس 
التقدمي االشــتراكي  احلزب 
وليد جنبالط مشيرا إلى نتائج 
التخلــي العربي عــن لبنان 
نتيجة التصريحات الهميونية 
والعبثيــة لكبار القادة جتاه 
اخلليج، فهل ســيأتينا املدد 
من الشرق العظيم عبر قوافل 
من القمح والوقود والزعفران 

وما شابه كما وعدونا؟

عون عن عالقته بنصراهللا: ال نتكلم لكن يفهم أحدنا على اآلخر.. وجنبالط: نحصد ثمن تخلي دول عربية عنا نتيجة التصريحات العبثية

(محمود الطويل) الرئيس فؤاد السنيورة خالل مؤمتر صحافي  (محمود الطويل)رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبال رئيس احلكومة جنيب ميقاتي  

الــذي زار رئيــس مجلــس 
النــواب نبيه بــري وعرض 
معه األوضــاع ولم يدل بأي 
تصريح، الالئحة التي تضم 
كــرمي كبارة وســليمان جان 
عبيد وعلي درويش وآخرين، 
وهو قال في بيان عزوفه انه 
سيدعم من يختارهم الناس.

أما الرئيس السنيورة فقد 
أعد الئحة برئاســة القاضي 
خالــد قبانــي، املديــر العام 
ملؤسسات الرعاية االجتماعية 
اإلســالمية،  األيتــام  دار  ـ 
واملشرف على ١٨ جمعية رعاية 
إســالمية اجتماعية، وتضم 
الالئحة: حسن منيمنة، لينا 

بيدرسون يؤكد «استحالة احلل العسكري في سورية»
عواصــم - وكاالت: أكــد 
املبعوث اخلاص لألمم املتحدة 
لسورية غير بيدرسون، أهمية 
احلل السياســي وليس احلل 
العسكري للصراع في سورية 
والذي يدخل عامه الثاني عشر.
وبحسب مركز إعالم األمم 
املتحدة أشار املسؤول األممي 
في بيان له، إلى الطابع املروع 
واملفــزع لهذه احلرب، ووجه 
نداءه بأن الشــعب السوري، 
يحتاج ويستحق حال سياسيا 
لهذا الصراع، الذي دخل مرحلة 
قامتة جديدة، وقال رســالتي 
للجميع واحدة: وهي استحالة 
احلل العسكري، لقد كان األمر 
كذلك منذ البداية، لكنه أصبح 

واضحا للجميع اآلن».
ووفقا للمســؤول األممي 
«لم حتــدث أي تغيــرات في 

ستجتمع مرة أخرى قريبا في 
جنيڤ، «وأعتقد أنها بحاجة 
إلى حتقيق تقدم جوهري في 
واليتها». ومع ثبات خطوط 
التماس، تتوافر جميع األسباب 
حملاولــة بناء وقــف حقيقي 
إلطــالق النار علــى الصعيد 

والنازحني أن يعودوا طواعية 
وبأمان وكرامة».

وأعــرب بيدرســون عــن 
اعتقــاده بإمكانيــة تنفيــذ 
سلسلة من إجراءات بناء الثقة 
املتبادلة، املنصوص عليها في 
القــرار ٢٢٥٤، «خطوة مقابل 
خطوة - ومن خالل هذا املسار، 
ميكــن بناء عملية سياســية 
أوسع ملعاجلة جميع القضايا 
القــرار وحتقيق  الواردة في 

تنفيذه بالكامل».
واختتم بيدرسون بيانه 
بالقول: «ندائي الصادق إلى 
األطراف السورية وجميع 
اجلهــات الفاعلــة الدولية 
الرئيســية هــو العمل مع 
األمم املتحــدة مــن أجــل 
املســاعدة في حتقيق هذا 

الهدف املشترك».

الوطني «وأنــه لكل األطراف 
مصلحة مشتركة وواجبا في 
التعاون ضد التهديد املستمر 
الذي يشكله اإلرهاب الدولي.
وقــال املســؤول األممــي 
إنــه من الضــروري أن تتخذ 
جميع األطــراف إجراءات من 
شأنها أن تغير هذه االجتاهات 
الســلبية، وتسهم في املضي 
قدما في التعافي املبكر، وفي 
التصدي للتحديات االجتماعية 
واالقتصادية على نطاق أوسع.
وشــدد بيدرسون على أن 
الوقت قد حان التخاذ خطوات 
أكبر إلى األمام بشأن احملتجزين 
واملخطوفني واملفقودين، مؤكدا 
احلاجة إلى توفير بيئة آمنة 
وهادئة ومحايدة على األرض، 
وإلــى تعزيز الدعم املقدم من 
املانحــني، «إذا أريــد لالجئني 

«لم حتدث أي تغيرات في خطوط التماس على مدار عامني»

غير بيدرسون

خطــوط التماس علــى مدار 
عامني، لكننــا نواجه جمودا 
مســتمرا وفي الوقت نفسه، 
تشهد االحتياجات اإلنسانية 
ازديادا واألوضاع االقتصادية 

واالجتماعية انهيارا».
وقال بيدرسون، إن املخرج 
من هــذا املأزق يكمــن في أن 
تقوم األطــراف بصياغة حل 
سياسي ميكن أن ينهي معاناة 
الشــعب السوري، ويستعيد 
سيادة سورية، وميكن الشعب 
السوري من تقرير مستقبله، 
وهــذا األمر ميكن حتقيقه إذا 
السياســية  اإلرادة  توافــرت 
وخطوات حقيقية في متناول 
األطراف من شــأنها أن تولد 

بعض الثقة».
وأكد املبعــوث األممي في 
بيانه، أن اللجنة الدستورية 

«الوزراء» يرفض إعفاء مربي الدواجن 
من ضريبة الدخل املقطوع

وكاالت: رفضت اللجنــة االقتصادية في 
رئاسة مجلس الوزراء السوري، مقترحا مت 
عرضه من وزارة الزراعة لتمديد إعفاء مربي 
الدواجن مــن ضريبة الدخل املقطوع، حيث 
انتهت مــدة اإلعفاء األخير مــع نهاية العام 
املاضي والذي كان ميثل اإلعفاء الثالث ملربي 

الدواجن من هذه الضريبة.
وفي تصريح لصحيفة «الوطن» السورية 
اعتبر مربو الدواجن واملستشار في احتاد غرف 
الزراعة عبدالرحمن قرنفلــة أن هذا اإلعفاء 
كان ميثل أحد أشــكال الدعم احلكومي ملربي 
الدواجن خاصة أن هذا القطاع مهدد باالنهيار 
ويتعرض للكثير من املشاكل والصعوبات، 
معتبــرا أن إعفاء املربــني من ضريبة الدخل 
املقطوع كان شكال بسيطا من الدعم للمربني، 

ويخفف جزءا من العبء الضريبي.
وبني أنه مفروض على مربي الدواجن ١٢ 
ضريبة ورسما منها ضريبة خدمات ورسوم 
النظافة ملصلحة املجالس احمللية (البلديات) 
رغم أن املداجن خــارج املدن وأن البلدات ال 

تصل وال تخدم هذه املداجن على اإلطالق.

وعن بقية الرسوم والضرائب، أوضح أن 
منها ضريبة املسقفات ورسوما سنوية لنقابة 
األطباء البيطريني وضرائب ملصلحة لصاقة 
األدويــة البيطرية وضريبة لدائرة الرخص 
الصناعية عن (اجلاروشة) التي تخدم املدجنة 
وأيضا رسم ملصلحة صندوق التخفيف من آثار 
اجلفاف والكوارث الطبيعية ورسوم التأمينات 
االجتماعية والرسوم املتعلقة بالكهرباء إضافة 
للرسوم املتعلقة باملخططات اخلاصة بتنفيذ 
املداجن والتي كانت تصدرها مجانا ســابقا 
دوائر الهندسة الريفية في مديريات الزراعة 
ثم مت نقلها لنقابة املهندسني ومت فرض رسوم 

على إجناز وتصديق هذه املخططات.
واعتبر قرنفلة أن قطاع الدواجن يواجه 
أزمــة وجملة مــن التحديات حتتــاج للحل 
الســريع قبل خســارة القطاع مقترحا عقد 
اجتماع إسعافي وموسع يضم وزراء الزراعة 
واالقتصاد والتموين وحاكم مصرف سورية 
املركزي ملناقشــة املشاكل التي يتعرض لها 
قطــاع الدواجــن، خاصــة االرتفاعــات غير 

املسبوقة في أسعار املادة العلفية.

«التموين»: توافر كوبونات شراء السلع لتوزيعها على األسر األولى بالرعاية
القاهرة - ناهد إمام

قال وزير التموين  والتجارة الداخلية املصرية 
د.علي املصيلحي، إنه للعام الثالث على التوالي يتم 
طرح  كوبونات شراء السلع للقادرين لتوزيعها على 
غير القادرين  مبناسبة شهر رمضان املبارك، لتلبية 
احتياجات  املواطنني غير القادرين بشكل مينح لهم 

حرية شراء  احتياجاتهم من السلع دون فرض.

وأضاف املصيلحــي - في بيان - ان العامني 
الســابقني شــهدا جناحا  كبيرا بعد توافر تلك 
الكوبونات بشركات الوزارة ومجمعاتها  االستهالكية، 
مشيرا الى أن الشركة  القابضة للصناعات الغذائية 

تطرح فئات الكوبونات (٢٠ - ٥٠ - ١٠٠) جنيه.
وأوضح أنه لن يتم استبدال أي كوبون بنقود، 
الفتا إلى أنه يتم استخدام الكوبون مرة واحدة، 

حيث إن البيع متاح ألي مواطن  وبأي كمية. 

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الشــركة 
 القابضــة للصناعات الغذائية أحمد حســنني إن 
الكوبونات متوافرة باملراكز  الرسمية للشركات التابعة 
للشركة القابضة للصناعات الغذائية (املصرية لتجارة 
اجلملة - العامة لتجارة اجلملة - النيل للمجمعات 
االستهالكية - األهرام للمجمعات االستهالكية - 
االســكندرية للمجمعات االستهالكية - املصرية 

للحوم والدواجن - املصرية لتسويق األسماك).


