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طيب!!!

باب الوجع
لــم أســمع عنه منذ ســنوات وســط 
مشــاغل احلياة الطاحنة، ولذا اندهشت 
عندمــا ظهر رقمــه على هاتفــي، رددت 
ملهوفًا.. ومتوجســًا أن يكون ســوءاً قد 
ألمَّ به، جاء صوته هادئًا وهو يسأل عن 
األحــوال والصحة واألهــل، وبعد بضع 
دقائــق تغيرت نبرة صوته وهو يعتذر 
عما سيقوله ويستحلفني باهللا أال أجيب 
وأنا أشعر بأي حرج، أو حتت فصل «سيف 
احلياء».. فاستحثثته أن يطلب ما يريد، 
فكانت املفاجأة، قال: يا صديقي رمبا تعلم 
أننــي أملك مصنعــًا ومعرضًا صغيرين 
في مصر، ومنذ شهور توسعت واحلمد 
هللا وتعاقدت على توريد أجهزة حديثة 
ومعدات متطورة، وبعد التعاقد كان البد 
أن أحول للخارج دفعات بالدوالر، ولألسف 
الدنيا «اتخلبطت» سعراً وتوافراً للدوالر، 
وبعد أن سددت مقدم الثمن وسعر الدوالر 
حوالي ١٨ جنيهًا أصبحت مطالبًا بسداد 
الدفعات بسعر يقترب من الثالثني جنيهًا 
للدوالر وال أجده، باختصار كل ما أطلبه 
منــك يا صديقي إن أمكن أن حتول مبلغ 
«...» باليــورو من مدخراتك في الكويت 
إلى مورد األجهزة في أوروبا، وســأقوم 
بإيداع املبلغ في حسابك في مصر باجلنيه 

املصري، حتى قبل أن تقوم بتحويله!
سادت ثواٍن من الصمت قبل أن أعتذر 
لصديقي بسبب عدم امتالكي للمبلغ املطلوب 
(وال حتــى ١٠٪ منه!) مع وعد بأن أحتدث 
لبعض أصدقائي الذين ميكنهم املساعدة، 

شكرني بشدة على اهتمامي وأغلق اخلط 
وتركني أفكر...

أثق متامًا أن الرجل صادق، وأوقن أن ال 
عالقة له بجماعة الشرـ  ليس مسلمًا اصًالـ  
وال يقوم بأي أنشطة غير مشروعة كغسيل 
األموال أو حتى محاولة «دولرة» جنيهاته!

وما طلبه أمر ال يخالف صحيح القانون، 
وسوف أنفذ وعدي له مبحاولة املساعدة، 
ولكن ماذا عــن «أمثاله» وهم كثر؟ وكيف 
وصل باقتصادنا احلال أن «يتسول» رجال 
الصناعة وأصحاب املشاريع املتوسطة هذا 
«األخضــر اجلبار» رغــم امتالكهم ألموال 
ضخمة باجلنيه املصري؟ وكيف أثر ذلك على 
األعمال وعلى أصحاب األعمال وعلى العمالة 
وعلى األسعار في مصر؟ من املسؤول عن 
األزمة؟ ومن الواجب عليه حلها؟ أليس كما 
يقول الكنج منير «اللي فتح باب الوجع.. 

واجب عليه رده»؟!
وحســنًا فعلت احلكومة «الرشــيدة» 
بإعالنها أمس اإلفراج عن بضائع محتجزة 
منذ شــهور في املوانئ بقيمــة ٥ مليارات 
دوالر إلنهاء مأساة احتجاز بضائع بقيمة 
١٤ مليــار دوالر تراكمت فــي املوانئ، ومت 
اإلفراج بالتعاون مع القطاع املصرفي لتوفير 

«الدوالر»..
لكن الوضع يظل صعبًا، وهو ما يفتح 
باب احلديث عن «تسرب» رافد مهم لتمويل 
مصر بالدوالر، أال وهو حتويالت العاملني 

باخلارج.
وللحديث بقية.. إن كان في العمر بقية. 

السيسي: علينا التكاتف ملواجهة ارتفاع األسعار وتخفيف 
املعاناة عن املواطنني.. و سيتم اإلفراج عن البضائع باملوانئ

خديجة حمودة

أكــد الرئيس عبــد الفتاح 
السيسي أن الدولة حرصت على 
تعزيز اإلنتاج احمللي الذاتي من 
املنتجات والسلع االستراتيجية 
وتلك التي يتم استيرادها من 
اخلــارج لتقليــص الضغــط 
علــى الــدوالر األميركي. ودعا 
الرئيس السيسي، في تعقيبه 
خالل افتتاح مصنعي الغازات 
الطبيــة والصناعيــة ومحطة 
توليد الطاقة الثالثية مبجمع 
الصناعــات الكيماوية بـ «أبو 
رواش» في اجليزة، احلكومة إلى 
اإلعالن عن حجم البضائع التي 
سيتم اإلفراج عنها في املوانئ، 
مشــيرا إلى أن رئيس الوزراء 
د.مصطفــى مدبولــي عــرض 
عليه خطة خروج البضائع من 
املوانئ وسبل توفير االعتمادات 
الالزمة لذلك. وأضاف الرئيس 
أن البنوك املصرية ســتغطي 
االعتمادات املالية لتأمني اإلفراج 
عن بعض البضائع في املوانئ، 
مشــددا علــى أهميــة توفيــر 
البيانات للمواطنني، منبها إلى 
أن قلة البيانات تتيح الفرصة 

للشائعات.
ودعا الرئيس السيسي إلى 
التكاتف ملواجهة ارتفاع السلع 
وتخفيف املعاناة عن املواطنني، 
مؤكدا حرصه على عدم إخفاء 

أي حقائق عن الشعب.
وشدد الرئيس على ضرورة 

ومواجهــة ارتفــاع األســعار، 
مشــيرا إلى أنه لو مت تسعير 
الكهرباء واملشتقات البترولية 
العاملــي الرتفعــت  بالســعر 
األســعار بشــكل كبير. وشدد 
الرئيس علــى ضرورة تكاتف 
جميع األطراف ملواجهة ارتفاع 
األسعار، الفتا إلى أن هذا الوقت 
بالذات يظهر فيه حرصنا على 
املواطنــني وحرصنا على عدم 
زيادة أسعار الســلع، «فنحن 
نتحدث عن الطعام والشــراب 

وأشياء أخرى مهمة».
الرئيس السيسي  وأضاف 
مبنــح  املتعلــق  املســار  أن 
الذهبيــة» لرجال  «الرخصــة 
األعمال يستهدف توفير الوقت، 

على املواطنني ومخاطبة الرأي 
العــام وعدم إخفاء أي شــيء، 
مشــيرا إلى أنــه حدثت موجة 
كبيرة من اللغط والشــائعات 
بشــأن الصندوق االستثماري 
اخلاص بهيئة قناة السويس.

«هــذا  الرئيــس:  وتابــع 
الصندوق حلم»، مشيرا إلى أنه 
عندما سأل الفريق أسامة ربيع 
رئيس هيئة قناة السويس عام 
٢٠١٩ عما إذا كانت هناك أموال 
لدى الهيئة إال أنه قال «ال يوجد 
شيء، وأنه سيذهب إلى وزارة 
املاليــة لتوفير التمويل الالزم 
ألي مشــروع يتعلق بتطوير 
قناة الســويس» إال أننا أكدنا 
له أن دولة مثل دولتنا في ظل 
الظروف االقتصادية التي متر 
بهــا البد أن تكون لديها أوعية 
ادخاريــة لتمويل مشــروعات 
التطويــر وهو مــا فعلناه مع 
وزارة الصحة والسكان، حيث 
مت إنشــاء صنــدوق بقيمة ٧٠

مليــار جنيه خلدمة مشــروع 
التأمني الصحي الشامل وتطوير 
املستشفيات، مشيرا إلى أنه مت 
وضع معايير واشتراطات في 
املشــروع وأن الدولة ستنفق 

على غير القادرين.
وقــال الرئيس السيســي، 
إن وضع قناة السويس املالي 
ليــس على ما يــرام والقائمني 
عليها غير قادرين على تنفيذ 
أي تطوير فيها أو أعمال تنمية 

دون الرجوع للدولة.

موجها حديثه للبنوك «ال يوجد 
وقت مبطالبات رجال األعمال 
الذيــن يرغبون فــي احلصول 
على قروض لتنفيذ مشــروع 
ناجح مثل مصنع«الصودا آش» 
بتقدمي دراسات جدوى، مشيرا 
إلى أن توفير مبلغ ٣٠٠ مليون 
دوالر سيكون بالتأكيد لصالح 
االقتصاد القومي. وقال الرئيس 
إن وزارة التجارة والصناعة من 
خالل قوائم االستيراد، تستطيع 
أن تقوم بإخطار البنك، بأن هذا 
املنتج مهم ونستورد منه أطنانا 
بقيمة عالية، وأن هذا املصنع 
سيتحمل ٥٠٪ من املطلوب أو 

الكمية بالكامل.
وأكــد أهمية طرح احلقائق 

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل جولة مبجمع الصناعات الكيماوية بـ«أبورواش»

وجــود أوعيــة ادخاريــة لدى 
الــوزارات والهيئات املختلفة، 
مستشــهدا بصنــدوق قنــاة 
السويس، مشيرا إلى أن إيراد 
القناة بلغ ٢٢٠ مليار دوالر منذ 
عــام ١٩٧٥ حتى اآلن، الفتا إلى 
أنه لو مت استقطاع ١٠٪ من ذلك 
اإليراد ووضعه في صندوق كان 
من املمكن اســتخدامه لتمويل 
مشروعات هيئة قناة السويس 

والتطوير في القناة.
ووجــه الرئيس السيســي 
حديثــه إلى املواطنــني، قائال: 
«إننا كمسؤولني نشعر بارتفاع 
األسعار وتأثيرها عليكم»، مؤكدا 
أن الدولة حريصة على أال حتمل 
املواطنــني املزيــد مــن األعباء 

الذهب في سورية يرتفع 
أكثر من ٧٠٪ في ٢٠٢٢

وكاالت: تأثر ســعر الذهب في ســورية بشكل كبير 
خالل العام احلالي، حيث ارتفعت التســعيرة الرسمية 
جلمعية الصاغة بنســبة ٧٢٪ مقارنة مع العام املاضي، 
وارتفعت األسعار احلقيقية في األسواق بأكثر من ٨٠٪ 

خالل التاريخ نفسه.
وباحلديث عن التسعيرة الرسمية، أرجع موقع «اثر 
برس» التغيرات الكبيرة في االسعار إلى االرتفاع الكبير 
بســعر األونصة العامليــة وزيادة الطلب علــى الذهب، 
عالوة على محاوالت اجلمعية املتواضعة للتماشــي مع 

السوق السوداء.
وعلى سبيل املثال ارتفعت تسعيرة الذهب عيار (٢١) 
مطلع العام، من ١٧٩ ألف في يناير إلى ١٩٥ ألف في شهر 
فبراير ليصل إلى ٢٠٤ ألف في شــهر مارس ومايو، قبل 
ان ينخفض بشــكل طفيف خالل شهري يونيو ويوليو 
إلى ١٩٥ ألف، معاودا ارتفاعه في ســبتمبر إلى ٢١٤ ألف، 
متصاعدا نحو ٢٧١ ألف في نوفمبر املاضي، ليختم العام 

٢٠٢٢ حائما حول ٣٤٠ ألف.
وبحسبة بسيطة يتبني أن التسعيرة الرسمية لعيار 
(٢١) ارتفعت خالل هذا العام حوالي ١٣٣ ألف ليرة سورية، 

وهي أكبر زيادة سنوية في التاريخ.
ولعل ما ساهم في بلوغ هذه االسعار انهيار الليرة 
الدراماتيكــي أمام الدوالر، حيث ســجل الدوالر أمس 
٦٦٥٠ ليــرة فــي دمشــق وحلب، في حني بلغ ســعر 
غــرام الذهــب من عيار ٢١ في دمشــق ٣٣٩٫٠٠٠ ليرة 
للمبيع و٣٣٤٫٠٠٠ ليرة للشراء، بينما سجل في حلب 
سعر ٣٣١٫٠٠٠ ليرة للمبيع و٣٢٦٫٠٠٠ ليرة للشراء، 
ووصل في إدلب إلى ٣٣٨٫٠٠٠ ليرة للمبيع و٣٣٥٫٠٠٠

للشراء، ووصل في احلسكة إلى ٣٣٩٫٠٠٠ ليرة للمبيع 
و٣٣٦٫٠٠٠ للشراء.

أنباء سورية

قتلى وجرحى وفاّرون في هجوم لـ «داعش» بقلب الرقة 
وكاالت: شــهدت مدينــة 
الرقة اشــتباكات عنيفة أمس 
إثــر هجــوم تعرض لــه أحد 
مقرات قــوى األمــن الداخلي 
التابعة  الكردية «االســايش» 
لقوات ســوريا الدميوقراطية 
«قسد»، وأسفر عن سقوط قتلى 
وجرحى في ظل استنفار أمني 

واغالق طرق. 
وقال ســكان محليون في 
مدينة الرقــة إن موقعا تابعا 
لقســد في حي الدرعية غرب 
مدينــة الرقة، تعرض لهجوم 
وان عنصريــن قتال، وأصيب 
اخران مــن عناصر املقر، وأن 
سيارات اســعاف وصلت الى 
املكان. وأضاف السكان بحسب 
مــا نقلت عنهــم وكالة االنباء 
االملانية (د.ب.أ): «أرسلت قوات 
قســد تعزيزات عسكرية الى 
حي الدرعية وسط حالة حظر 

جتول للسكان».
من جانبه، أكد مصدر مقرب 
من قوات قسد في مدينة الرقة 
«مقتل أحد املهاجمني على مقر 
لالســايش وأنــه كان يرتدي 
حزاما ناســفا وان اشتباكات 

«املقر الذي تعــرض للهجوم 
فــي حــي الدرعية هــو مركز 
اعتقال لعناصر تنظيم داعش 
وهناك معلومــات عن هروب 
عدد منهم، وسط استنفار أمني 
كبير لقوات قسد واالسايش».
وقالــت «وكالــة هــاوار» 

وفرضت «قسد» طوقا أمنيا 
علــى املنطقة التــي تعرضت 
طرقــا  وأغلقــت  للهجــوم، 
رئيسية وسط املدينة، تزامنا 
مع استنفار أمني مكثف، وفقا 

ملوقع «نورث برس».
وقال شــبكة «نهر ميديا» 
إن اخللية هاجمت املركز الذي 
يضم سجناء من التنظيم، بهدف 
حتريرهــم، إال أن اشــتباكات 
نشــبت أدت إلى مقتل عنصر 
من «داعش» كان يرتدي حزاما 
ناسفا، وأسر عنصر آخر يرتدي 

حزاما هو اآلخر.
وأشــارت شــبكة «عــني 
الفــرات» احمللية إلــى وجود 
قتلى وجرحى من «األسايش» 

إثر الهجوم.
وبحســب حصيلة أوردها 
الســوري حلقــوق  املرصــد 
اإلنســان، قتل ستة مسلحني 
أكراد وعنصران من «داعش» 

جراء الهجوم.
وقــال املرصــد إن من بني 
القتلى ثالثة عناصر من قوى 
األســايش في هجــوم مباغت 
نفذته خاليا تنظيم داعش «على 

مقرات أمنية بالقرب من سجن 
استخبارات عسكرية في حي 
االنتفاضة بالريف الغربي في 

الرقة».
وأضاف املرصد أن «القوى 
األمنية التابعة لقسد أحبطت 
الهجوم بعد اندالع اشتباكات 
عنيفة مع عناصر التنظيم».

وقد تبنى التنظيم املتطرف 
الهجــوم فــي قلــب عاصمته 
الســابقة، وأفاد في بيان على 
تطبيق «تلغرام»، بأن الهجوم 
جاء في سياق االنتقام املتواصل 
ملن وصفهم بأسرى املسلمني 
خصوصا النســاء مــن أقارب 
التنظيم املوقوفات في مخيم 

الهول الذي تديره «قسد».
وأعلنت السلطات املسيطرة 
علــى الرقة وجلنــة الداخلية 
التابعة ملجلــس الرقة املدني 
التابــع لألكــراد تطبيق حظر 
جتوال كلي في املدينة بدءا من 
أمس حتى إشعار آخر، وذلك 
بالتــوازي مع عمليات البحث 
والتمشيط املتواصلة بحثا عن 
الفارين عقب الهجوم على مقر 
قوى األمن الداخلي «األسايش».

الكردية املقربة من «قسد»، إن 
خلية مسلحة تابعة ل«داعش» 
هاجمت مقر «األسايش» في حي 
الدرعية، واســتهدفت عناصر 
األمن باألسلحة الرشاشة، حيث 
يقــع بالقرب من املقر ســجن 

يضم عناصر من التنظيم. 

«قسد» تعلن حظراً مفتوحاً للتجوال وتقوم بعمليات متشيط

(إنترنت) قوات األسايش التابعة لـ«قسد» خالل عمليات متشيط بعد هجوم «داعش»  

املقــر  وقعــت بــني عناصــر 
واملهاجمني وعددهم أربعة وأن 
قوات االســايش تغلق جميع 
مداخل حــي الدرعية بشــكل 

كامل».
وأكدت مصادر خاصة في 
مدينــة الرقــة لـــ (د.ب.أ) أن 

هجوم باريس.. «أدلة جديدة» في التحقيق
وقاتل األكراد:  نادم ألنني لم أقتل أكثر

باريــس ـ وكاالت: أعلن االدعــاء العام في 
باريس أن املشــتبه بــه في قتل ثالثــة أكراد 
بالرصاص فــي العاصمة الفرنســية يخضع 
لتحقيق رسمي، متهيدا لتوجيه تهمة محتملة 
إليه. وقال مكتب املدعية العامة، في بيان امس، 
إن التحقيق الذي يجريه قاض ينظر في توجيه 
تهم القتل والشــروع في القتل وحيازة سالح 
دون تصريح. وأضاف أنه يشــتبه في وجود 

دافع عنصري وراء إطالق النار.
ومبوجب القانون الفرنسي، فإن اخلضوع 
لتحقيق رســمي يعنــي أن هنــاك أدلة جدية 
أو متماســكة تشير إلى تورط املشتبه به في 
اجلرميــة. وتأكد الدافع العنصــري للحادثة، 

بعد أن أقر املشــتبه به الفرنسي، وهو سائق 
قطار متقاعد وصف بأنه يشعر بـ «االكتئاب» 
ولديه «ميول انتحارية»، للمحققني بأنه كان 
دائما «يشعر برغبة في قتل مهاجرين أجانب» 
منذ تعرض منزله لعملية سطو في ٢٠١٦ وفقا 
ملدعيــة باريس لور بيكــوو، ونقل عنه موقع 

العربية انه نادم ألنه لم يقتل عددا أكبر
ولم تسمح العناصر األولى للتحقيق بإثبات 

«أي صلة بتطرف أيديولوجي».
في غضــون ذلك، جــدد ممثلــون لألكراد 
الدعــوات للتعامل مع احلادث على أنه هجوم 
إرهابي، وذلــك بالتزامن مع تنظيم «احتجاج 
صامت» في املكان الذي وقع فيه إطالق النار.

أعضاء من اجلالية الكردية خالل مسيرة وسط باريس احتجاجا على ضحايا هجوم إطالق النار  (رويترز)

«املسّيرات»  األوكرانية تضرب العمق الروسي مجددًا
وكييڤ تدعو الستبعاد موسكو من مجلس األمن

عواصــم - وكاالت: دعت 
أوكرانيــا امس إلى اســتبعاد 
روســيا من األمم املتحدة بعد 
أكثر من عشرة أشهر على بدء 
غزو القوات الروســية، وهو 
مطلــب ال فرص لــه بالنجاح 
بحيــث تتمتع موســكو بحق 
النقــض فــي مجلــس األمــن 
الدولي. وقالت وزارة اخلارجية 
األوكرانية في بيان إن «أوكرانيا 
تدعو الدول األعضاء في األمم 
املتحــدة، إلى حرمان روســيا 
االحتادية من وضعها كعضو 
دائم في مجلس األمن الدولي 
واســتبعادها كليــا مــن األمم 

املتحدة».
اخلارجيــة  وزيــر  وكان 
األوكرانــي دميتــرو كوليبــا 
تساءل في برنامج تلفزيوني 
مبناســبة عيد امليــالد «لدينا 
سؤال بسيط جدا: هل لروسيا 
احلق في البقاء عضوا دائما في 
مجلس األمن الدولي وأن تكون 
(عضوا) في األمم املتحدة؟».

وأضاف «لدينا إجابة مقنعة 
ومنطقية: ال، ال متلك هذا احلق»، 
مشــيرا إلى أن مســألة شغل 

والصني - تناقش أساسا في 
األوساط الديبلوماسية

ميدانيا، أعلنت موسكو أن 

مجددا، بينما قالــت أوكرانيا 
إن الروس شــنوا موجات من 
القصف املدفعــي الثقيل على 

مدنها.
وكانــت الطائرة املســيرة 
حتلق فوق قاعدة إجنلز اجلوية 
الروسية، حيث توجد القاذفات 
االستراتيجية بعيدة املدى التي 
رمبا تكون قد اســتخدمت في 
استهداف مدن أوكرانيا وبنيتها 

التحتية.
الدفــاع  وزارة  وقالــت 
الروسية في بيان إن ثالثة أفراد 
من القــوات اجلوية قتلوا في 
احلادث لكن أيا من الطائرات 

لم تتضرر.
إال أن حســابات روســية 
وســائل  علــى  وأوكرانيــة 
التواصل االجتماعي قالت إن 
عددا من الطائرات مت تدميره.

وقــال اجليــش األوكراني 
«يواصل العدو القصف املدفعي 
للمناطق املأهولة بطول الضفة 
اليمنى من نهر دينبرو باجتاه 
خيرسون». وأضاف أن القوات 
األوكرانية شنت هجمات على 

٢٠ هدفا روسيا تقريبا.

قواتها أسقطت طائرة مسيرة 
أوكرانية قرب قاعدة للقاذفات 
بعيدة املدى في العمق الروسي 

أشخاص يحملون األعالم األوكرانية في ساحة القديس بطرس في الڤاتيكان  (رويترز)

روسيا مقعدا دائما في مجلس 
األمن الدولي - مثل الواليات 
املتحــدة وبريطانيا وفرنســا 


