األردن :انتهاء اعتصام العاطلني أمام الديوان امللكي
انتهى االعتصام ال��ذي نظمه عاطلون عن العمل ق��رب ال��دي��وان امللكي في العاصمة األردن�ي��ة عمان
منذ ما يزيد على أسبوعني ،باالتفاق معهم على توظيفهم .ونشرت صحيفة «الغد» األردنية نص
االتفاق الذي أبرمه املعتصمون املنتمون ملحافظة معان ،على توفير فرص عمل للعاطلني املحتجني،
البالغ عددهم  750شابا .كما سيحصل هؤالء على معونات مالية بقيمة  200دينار أردني شهريا
اعتبارا من  13أبريل الى حني توظيفهم ،على أن يتم ايقاف الراتب الشهري ألي شخص منهم في حال
حصوله على وظيفة أو رفضه فرصة العمل التي ستعرض عليه.
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عضو كتلة «املستقبل» النيابية لـ «راهنلا» :نرفض تسييس ملف النازحني واستغاللهم سياسيًا

الطبش :االهتمام الدولي بلبنان مؤشر على استقراره
املمارسات الكيدية والطائفية تضرب أسس مكافحة الفساد ..ولن نسمح باستمرارها!
بيروت « -النهار»

أك ��دت ع�ض��و ك�ت�ل��ة امل�س�ت�ق�ب��ل ال�ن�ي��اب�ي��ة ،ال �ن��ائ��ب روال الطبش
جارودي أن «االهتمام الدولي الكبير بلبنان في اآلونة األخيرة
هو مؤشر واض��ح على استقراره ودليل ثقة املجتمع الدولي
بالحكومة ال�ج��دي��دة وح��رص��ه على ان�ت�ع��اش لبنان ودع�م��ه»،
واعتبرت ان ال��زي��ارات االخيرة ملسؤولني أميركيني ال��ى لبنان
توضع أيضًا في اطار توجيه رسائل لكل من يحاول أن يعرقل
م�س�ي��رة االن �م��اء ف �ي��ه» ،م �ش��ددة ع�ل��ى أن �ن��ا «أم� ��ام اس�ت�ح�ق��اق��ات
ً
كبيرة واذا ك��ان سياسيو ه��ذا البلد ي��ري��دون فعال االستفادة
من م�ق��ررات مؤتمر سيدر وم��ن النمو والنهوض االقتصادي
وت�ط�ب�ي��ق ال�ب�ي��ان ال � ��وزاري ال ��ذي اج�ت�م�ع��ت عليه ك��ل األط ��راف،
ً
فعليهم أوال وقف كل التجاذبات السياسية».
ك ��الم ال �ط �ب��ش ورد ف ��ي ح��دي��ث خ ��اص ل � � «ال �ن �ه ��ار» ق��ال��ت فيه
«ان�ن��ا مقبلون على م�ش��روع نفط ف��ي لبنان وال�خ�ط��وة األول��ى
للمحافظة عليه هي الشفافية» ،وأك��دت أن «تعزيز الشفافية
ف��ي ادارة ملف النفط ً سيكون م��ن أه��م امللفات املطروحة على
مجلس النواب» ،الفتة الى «اننا نسعى ونبذل كل الجهود لسن
التشريعات القانونية السليمة التي تؤمن الشفافية في تنفيذ
األعمال وامللفات».
وع ��ن اس �ت �ب �ع��اد وزي� ��ر ش� ��ؤون ال �ن��ازح��ني ص��ال��ح ال �غ��ري��ب عن
ح �ض��ور م��ؤت�م��ر ب��روك �س��ل امل�خ�ص��ص ل�ب�ح��ث م�ل��ف ال �ن��ازح��ني،
اعتبرت أن «الرئيس الحريري يمثل كل لبنان والدعوة وجهت
ل��ه ل�ح�ض��ور ه ��ذا امل��ؤت �م��ر ،وب��ال �ت��ال��ي ف ��ان ح �ض��وره ً شخصيًا
لتمثيل لبنان ينفي الحاجة ألي أحد آخر» ،موضحة أن «تيار
امل�س�ت�ق�ب��ل ي��رف��ض ت�س�ي�ي��س م �ل��ف ال �ن��ازح��ني ،وه� ��ذا ت�ص��وي��ب
على أخذ امللف ضمن معايير دولية وضمن ما يريد املجتمع
الدولي ،بما يضمن انسانية عودة الالجئني وعدم استغاللهم
سياسيًا وماليًا».

مكافحة الفساد
ف ��ي س �ي��اق آخ� ��ر ،أث �ن��ت ال �ط �ب��ش ع �ل��ى «ت �ب �ن��ي ال�ج�م�ي��ع ش�ع��ار
مكافحة الفساد» ،الفتة الى أننا «مقبلون على تنفيذ مشاريع
«س �ي��در» وب��ال�ت��ال��ي ف��ان أه��م االص��الح��ات امل�ط�ل��وب��ة لتفعيلها

وض��خ األم ��وال ه��ي م�ح��ارب��ة ال�ف�س��اد» ،واع�ت�ب��رت أن «مكافحة
من األعلى الى األدن��ى وبالتالي فان أي
الفساد ُيجب أن تبدأ ً
جهة ستحاسب» ،رافضة «ما نسمعه اليوم من مناكفات تأخذ
بالفساد ال��ى ش �ع��ارات «فلكلورية» وب�خ��اص��ة عندما تنصب
امل�ح��ارب��ة ع�ل��ى ش�خ��ص وت �ي��ار م�ع��ني ،ه�ن��ا ي�ت��م ح��رف مكافحة
ال�ف�س��اد ال ��ى م �س��ار م�خ��ال��ف للحقيقة وال�ش�ف��اف�ي��ة امل�ط�ل��وب��ة»،
ً
وم �ع �ت �ب��رة أن «م ��ا ش��اه��دن��اه ف��ي اآلون� ��ة األخ �ي��رة ل�ي��س س��وى
سياسة كيدية وطائفية لن نسمح باستمرارها ألنها تضرب
االسس الفعلية ملكافحة الفساد».
وم ��ن م��وق�ع�ه��ا ك�ع�ض��و منتخب ف��ي امل�ج�ل��س األع �ل��ى ملحاكمة
ال ��رؤس ��اء وال � � ��وزراء ،ل�ف�ت��ت ال ��ى أن «ال �ت �س��وي��ق ل �ف �ك��رة أن ه��ذا
امل�ج�ل��س ش�ك�ل��ي و«ف �ل �ك �ل��وري» أم ��ر غ�ي��ر ص �ح �ي��ح» ،وأك� ��دت أن
«العمل اليوم جدي أكثر من أي وقت مضى ،والدليل األول على
ذل��ك هي الجدية في عمل اللجان النيابية» .واذ تمنت أن «ال
يكون هناك رؤساء ووزراء متهمون ويحالون الى املحاكمة»،
لفتت الى أنه «في حال حدث شيء من هذا النوع ،فسوف يتم
العمل بشكل شفاف وضمن القوانني الالزمة».
ولدى سؤالها عن امكان محاكمة رئيس الحكومة األسبق فؤاد
السنيورة عبر ه��ذا املجلس ،أوضحت أن «تأليف املجلس تم
في ذات الوقت مع اث��ارة قضية ال�� 11مليارًا صحيح ،لكن الكل
بات يعلم ان استهداف السنيورة هو استهداف لتيار املستقبل
وللرئيس سعد الحريري بشكل خ��اص ،ثم ان كل التهم التي
وجهت للسنيورة تم دحضها بشكل شفاف من خ��الل اب��رازه
جميع امل�ع�ط�ي��ات وك��ل امل�س�ت�ن��دات وال��وث��ائ��ق ،وك��ان��ت القنبلة
الكبيرة تصريح وزير املالية بأن كل ما يحكى خاطىء وبأن كل
ما ُصرف من ال�  11مليارًا ُصرف بشكل دقيق وواضح ُ
ومدون»!

االنتخابات الفرعية
وردًا على س��ؤال ح��ول االنتخابات الفرعية ف��ي طرابلس بعد
قرار املجلس الدستوري ابطال نيابة زميلتها في الكتلة النائب
ديما جمالي ،اعتبرت الطبش أن «هذا القرار كان بمثابة غدر
سياسي بحق الرئيس الحريري وتيار املستقبل خصوصًا أنه
مخالف دستوريًا» ،وأك��دت ان «لدينا أم��ل كبير بفوز جمالي
باالنتخابات الفرعية وانضمامها للكتلة مجددًا».

قرار املجلس الدستوري
إبطال نيابة ديما جمالي غدر
سياسي ومخالفة دستورية!

النائب روال الطب�ش ع�سو كتلة امل�ستقبل النيابية
ّ
وف ��ي س �ي��اق م��ت�ص��ل رف �ض��ت ال �ح��دي��ث ع��ن أن «ال �ح��ري��ري ق��دم
ً
تنازال بسبب قبوله لقاء الوزير السابق أشرف ريفي ،معتبرة
أن «ال�ت�ق��اء ال�ق��وى السياسية ح��ول بعضها البعض مطلوب
لتعزيز ال��وف��اق ال��وط�ن��ي ل�ي��س ف�ق��ط ع�ل��ى صعيد ال�ع��الق��ة بني
ريفي والحريري بل على صعيد لبنان ككل ،ورأت «في خطوة
ً
الحريري انفتاح ووعي واثبات بأنه رجل ثقة وأن لبنان أوال
بالنسبة له دائمًا».

تعزيز دور املرأة
لتعزيز دور امل��رأة اللبنانية في شتى املجاالت حيز كبير من
اهتمام النائب الطبش ،التي رأت أن «أهم قاعدة لتمكني املرأة
اللبنانية هي القاعدة التشريعية ،فعلى الرغم من دور املجتمع
املدني بتفعيل دور املرأة وتسليط الضوء على قضاياها ،لكن
هذه األمور لن تتحقق ان لم يكن هناك قاعدة تشريعية سليمة،

نرفض التسويق
لفكرة أن محكمة
الرؤساء والوزراء
«شكلية وفلكلورية»
وعلى ه��ذا االس��اس نعمل ال�ي��وم على تفعيل دور لجنة امل��رأة
النيابية ،حيث تم وضع خارطة للقوانني التي يجب أن تعدل أو
ً
تسن من أجل اعطاء املرأة اللبنانية كامل حقوقها» ،معتبرة أن
«املرأة اللبنانية وصلت ولديها الكفاءة ولكن ينقصها القانون
ال��ذي يحميها ألن ه�ن��اك ق��وان��ني مثل ال �ج��دار بوجهها س��واء
ّ
كانت تتعلق بالضمان واألم��وم��ة وك��ل ما يمكنها اقتصاديًا،
كذلك ما يتعلق بالتحرش الجنسي والعنف األسري وغيرها
من قوانني حمائية من الضرورة تشريعها فورًا».
أم��ا بالنسبة ألول��وي��ات�ه��ا ك�ن��ائ��ب ف��ان «م�ن��ح امل ��رأة اللبنانية
ال�ج�ن�س�ي��ة ألوالده � ��ا أول��وي��ة ألن ه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة ان�س��ان�ي��ة لها
حيثية كبيرة وه��ي ليست قضية ام��رأة ف�ق��ط ،ب��ل ه��ي قضية
أسرة وهي من األولويات التي نعمل عليها ألن حرمان األم من
حق اعطاء الجنسية ظلمًا بحق األم واألوالد والرجل وبحق
األسرة ككل».

نهار الكنانة

ينظم «الكفالة» ورجوع املغتربني إلى عملهم األصلي

«صندوق رعاية املصريني في الخارج» أمام الحكومة
القاهرة « -النهار»

أرس �ل ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا ل ��الص ��الح ال�ت�ش��ري�ع��ي
املسودة النهائية ملشروع قانون انشاء صندوق
ل ��رع ��اي ��ة امل� �ص ��ري ��ني ف� ��ي ال � �خ� ��ارج ال � ��ى م�ج�ل��س
ُ
ال� ��وزراء للموافقة ع�ل�ي��ه ،ت�م�ه�ي��دا ل�ع��رض��ه على
قسم التشريع في مجلس ال��دول��ة ملراجعته من
ال�ن��اح�ي��ة ال��دس �ت��وري��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة ،وم��ن امل�ق��رر
أن ي�ن�ظ��م ال �ق��ان��ون عملية ع ��ودة امل �ص��ري��ني في
ال� �خ ��ارج ال� ��ى ع �م �ل �ه��م ق �ب��ل م �غ��ادرت �ه��م ال �ب��الد،
وك �ي �ف �ي��ة ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ن �ظ��ام ال �ك �ف��ال��ة وت�ن�ظ�ي��م

االت� � �ح � ��ادات ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ص��ري��ني ف ��ي ال� �خ ��ارج
والجاليات.
وك� ��ان م�ج�ل��س ال� � ��وزراء أع� ��اد م �ش��روع ال �ق��ان��ون
لوزارة العدل ولجنة االصالح التشريعي العادة
مراجعته واعداد مسودة نهائية شاملة بشأنه.
وك �ش �ف��ت م� �ص ��ادر م �ص��ري��ة أن ال ��دس� �ت ��ور أل ��زم
ال � ��دول � ��ة ب ��ات� �خ ��اذ ج �م �ي��ع االج� � � � � ��راءات ل��رع��اي��ة
امل �ص��ري��ني ب ��ال� �خ ��ارج ب �ك��ل ال ��وس ��ائ ��ل وت��دع �ي��م
صلتهم ب��أرض الوطن ،وذل��ك وفقا لنص امل��ادة
 88م��ن ال��دس �ت��ور ال �ت��ي ن�ص��ت ع�ل��ى أن «ت�ل�ت��زم
ال��دول��ة برعاية مصالح املصريني املقيمني في

الخارج ،وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم،
وت�م�ك�ي�ن�ه��م م ��ن أداء واج �ب��ات �ه��م ال �ع��ام��ة نحو
الدولة واملجتمع واسهامهم في تنمية الوطن».
وأوض �ح��ت امل �ص��ادر أن م �ش��روع ال �ق��ان��ون نص
على انشاء الصندوق على أن يضمن ممثلني عن
وزارات ال�ع��دل ،والخارجية ،وال�ه�ج��رة ،والقوى
العاملة ،مؤكدة أن القانون سينظم كيفية تقديم
ال ��دع ��م ال �ق��ان��ون��ي وال �ق �ض��ائ��ي ل�ل�م�ص��ري��ني في
الخارج ،ومساعدتهم في توفير محامني للدفاع
عنهم ح��ال تعرضهم ألي مشكالت قانونية أو
ً
قضائية ،فضال عن اجراءات مشاركة املصريني

ب� ��ال � �خ� ��ارج ف� ��ي االن� �ت� �خ ��اب ��ات واالس� �ت� �ف� �ت ��اءات
القادمة ،بما يتفق واألوضاع الخاصة بهم.
وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان ،طالب
م�ك��ات��ب التمثيل ال�ع�م��ال��ي ال�ت��اب�ع��ة ل �ل��وزارة في
سفارات وقنصليات مصر بالخارج ،بضرورة
ع�م��ل ش ��رح م�ب�س��ط ع��ن ق��وان��ني ال�ع�م��ل ب��ال��دول
ال �ع��رب �ي��ة ل �ت �ع��ري��ف ال �ع��ام��ل امل� �ص ��ري ب�ح�ق��وق��ه
وواجباته في دول��ة العمل ،ليكون عونا له قبل
وبعد أن يتوجه ال��ى العمل بهذه ال��دول ،فضال
ع ��ن ع ��دم وق� ��وع ال �ش �ب��اب ف ��ي ش �ب��اك س�م��اس��رة
التسفير للعمل بالخارج.

وق� � ��ال ه �ي �ث��م س �ع��د ال ��دي ��ن امل� �ت� �ح ��دث ال��رس �م��ي
ل � � ��وزارة ال� �ق ��وى ال �ع��ام �ل��ة  ،ان ال� � � ��وزارة س�ت�ب��دأ
ب �ه��ذا ال�ت�ع��ري��ف أوال م��ن خ ��الل م�ك�ت��ب التمثيل
ال�ع�م��ال��ي بالقنصلية امل�ص��ري��ة ب �ج��دة ،بتوفير
البيانات الالزمة لكل األسئلة الشائعة للعامل
ق �ب��ل ت��وج �ه��ه ل �س��وق ال �ع �م��ل ب��امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال �س �ع ��ودي ��ة م ��ن واق� � ��ع ن� �ظ ��ام ال �ع �م��ل وال �ع �م��ال
ب��امل �م �ل �ك��ة ،وذل� ��ك م ��ن خ ��الل ع ��دة أخ� �ب ��ار س��وف
ت �ن �ش��ره��ا ت �ب��اع��ا ث ��م ت�ج�م�ي�ع�ه��ا ف ��ي دل �ي��ل بعد
االنتهاء منها ،يكون عونا للعامل عند السفر
للدول العربية عموما.

وكيل «تموين اإلسكندرية» نفى حذف بعض السلع املدعومة

سعداهلل لـ «راهنلا» :حذف املسافرين
من بطاقات التموين «مؤقت»
القاهرة  -شيرين العقاد

أك��د وكيل وزارة التموين في االسكندرية محمد سعدالله ،أن
عملية ح��ذف األف ��راد م��ن ب�ط��اق��ات التموين ال تتم بعشوائية،
وان �م��ا ت�ج��ري وف��ق ق��واع��د محكمة للتخلص م��ن ال�ف�ئ��ات غير
املستحقة ،كما تقضي على عملية االزدواج وال�ت�ك��رار لبعض
األش �خ��اص ،وأض� ��اف ف��ي ح ��وار س��ري��ع م��ع «ال �ن �ه��ار» أن��ه على
املسافر اخطار مكتب التموين التابع له بسفره ملدة تزيد على
 6أشهر ،اليقاف الدعم بشكل مؤقت خالل الفترة التي يقضيها
خارج الدولة.
وأشار الى أن الحديث عن حذف بعض السلع من البطاقات غير

صحيح وم�ج��رد اش��اع��ات ال�ه��دف منها خلق بلبلة ل��دى ال��رأي
العام ..الى تفاصيل الحوار:
● حذف األفراد أصبح صداعا في رأس األسرة املصرية فما هي الفئات
التي تم حذفها واآللية املتبعة في ذلك؟
■ املديرية اتخذت خ��الل الفترة املاضية ع��دة اج ��راءات لحذف
املتوفني واألس �م��اء امل�ك��ررة م��ن بطاقات التموين حتى أصبح
ل��دي �ن��ا ق��اع��دة ب �ي��ان��ات س�ل�ي�م��ة ع��ن امل�س�ت�ف�ي��دي��ن ،وي �ت��م ح��ذف
املتوفني م��ن منظومة ال��دع��م م��ن خ��الل تقدم أح��د أف��راد األس��رة
بطلب الى مكاتب التموين ،أو من خالل برنامج ربط الحكومة
بالتنسيق م��ع وزارة ال�ص�ح��ة الم ��داد وزارة ال�ت�م��وي��ن بجميع
أسماء املتوفني بشكل مستمر ،ويجرى ح��ذف من يتواجد من

ه��ذه األس �م��اء م��ن منظومة دع��م السلع التموينية بالتنسيق
م��ع هيئة ال��رق��اب��ة االداري ��ة ،وك��ذل��ك املسجونني حيث يتوفر له
ال�غ��ذاء ف��ي السجن ،وذل��ك يتم بالتنسيق م��ع الجهات املعنية
الم��داد املديرية باملعلومات عن ذلك ،وتقوم املديرية بالتوازي
باستخراج بطاقات تموين للفئات األول��ى بالرعاية واألك�ث��ر
اح �ت �ي��اج��ا ،ك �م��ا س�ي�ت��م ادراج امل��وال �ي��د ال �ج��دد ل�ل�ف�ئ��ات األول ��ى
بالرعاية على البطاقات بعد حذف غير املستحقني.
● ماذا عن حذف املسافرين وهل يتم اضافاتهم مرة أخرى عند عودتهم
للبالد؟
■ بالفعل يجري ح��ذف أيضا املسافرين خ��ارج ال�ب��الد وهناك
اج � � ��راءات ت �ت �خ��ذه��ا ال � � ��وزارة ب �خ �ص��وص �ه��م ،ح �ي��ث ي �ج��ب على

مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية
القاهرة « -النهار»

يناقش البرملان املصري االثنني املقبل مشروع
ق� ��ان� ��ون م� �ق ��دم م� ��ن ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب� �ش ��ان ح �م��اي��ة
البيانات الشخصية ،ويعرف املشروع البيانات
الشخصية بأنها تلك املتعلقة بشخص طبيعي
محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير
م�ب��اش��ر ع��ن ط��ري��ق ال��رب��ط بينها وب��ني ب�ي��ان��ات
أخ��رى ك��االس��م أو ال �ص��وت أو ال �ص��ورة أو رق��م
ت�ع��ري�ف��ي أو م �ح��دد ل�ل�ه��وي��ة ع �ب��ر االن �ت��رن��ت ،أو

أي ب�ي��ان��ات ت�ح��دد ال�ه��وي��ة النفسية أو الصحية
أو االق �ت �ص��ادي��ة أو ال �ث �ق��اف �ي��ة أو االج �ت �م��اع �ي��ة،
ُ
أم ��ا «ال �ب �ي��ان��ات ال �ح �س��اس��ة» ه ��ي ال �ت��ي ت�ف�ص��ح
ع��ن ال�ص�ح��ة النفسية أو العقلية أو ال�ب��دن�ي��ة أو
الجينية ،أو البيانات املالية أو الدينية أو اآلراء
السياسية أو ال�ح��ال��ة األم�ن�ي��ة وب�ي��ان��ات األط�ف��ال
ج��زء منها ،و«املتحكم» هو الشخص الطبيعي
أو االع�ت�ب��اري ال��ذي يكون ل��ه بحكم عمله الحق
في الحصول على البيانات الشخصية وتحديد
ط��ري�ق��ة وأس �ل��وب وم�ع��اي�ي��ر االح �ت �ف��اظ ب �ه��ا ،أو

ً
معالجتها والتحكم فيها طبقا للغرض املحدد
أو نشاطه ،أما «املعالج» فهو الشخص الطبيعي
أو االع�ت�ب��اري املختص بطبيعة عمله بمعالجة
الشخصية لصالحه ،أو لصالح املتحكم
البيانات
ً
باالتفاق معه ووفقا لتعليماته.
وينص القانون في املادة  2على عدم جواز جمع
البيانات الشخصية أو معالجتها أو االفصاح
عنها أو افشائها بأية وسيلة من الوسائل أال
بموافقة صريحة من الشخص املعنى بالبيانات
أو في األحوال املصرح بها قانونا.

وي�ع��اق��ب ال �ق��ان��ون ب��ال�ح�ب��س م ��دة ال ت�ق��ل ع��ن 3
أش �ه��ر وب �غ��رام��ة ال ت �ق��ل ع ��ن  100أل ��ف جنيه
وال ت� �ج ��اوز م �ل �ي��ون ج �ن �ي��ه أو ب ��اح ��دى ه��ات��ني
ال �ع �ق��وب �ت��ني ،ك ��ل ح ��ائ ��ز أو م �ت �ح �ك��م أو م�ع��ال��ج
ام�ت�ن��ع دون م�ق�ت�ض��ى م��ن ال �ق��ان��ون ع��ن تمكني
الشخص املعني بالبيانات من ممارسة حقوقه
امل�ن�ص��وص عليها ب��امل��ادة  2م��ن ه��ذا ال�ق��ان��ون،
وي �ع��اق��ب ب� ��ذات ال �ع �ق��وب��ة ك��ل م��ن ج �م��ع ب�ي��ان��ات
شخصية دون توافر الشروط املنصوص عليها
في املادة «.»2

امل�س��اف��ري��ن اخ �ط��ار ال � ��وزارة ب�س�ف��ره��م مل��دة ت��زي��د ع�ل��ى  6أش�ه��ر،
اليقاف الدعم بشكل مؤقت خ��الل الفترة التي يقضيها خارج
ال ��دول ��ة ..وق� ��رار االي �ق��اف امل��ؤق��ت سينطبق ع�ل��ى امل �س��اف��ر فقط
دون ب��اق��ي أف� ��راد أس ��رت ��ه ..وه �ن��اك اج � ��راءات ي�ج��ب أن يتبعها
املواطن املسافر لحماية نفسه من الحذف النهائي من منظومة
التموين ..ففي حالة مغادرة املواطن بشكل شرعي ملدة تتجاوز
 6شهور ،يجب أن يتوجه قبل سفره الى مكتب التموين لطلب
رفع اسمه من صرف املقررات التموينية لحني عودته ،ويحصل
ع�ل��ى ج ��واب رس �م��ي ب��ذل��ك ،وع �ن��د ع ��ودت ��ه ،ي�ت��وج��ه ال ��ى مكتب
التموين وم�ع��ه ال �ج��واب وص ��ورة م��ن ج��واز السفر للتأكد من
عودته ،ويعمل موظف التموين على اعادة بطاقته التموينية،
لكن في حالة عدم ابالغ مكتب التموين بالسفر ،وسفر املواطن
ألك�ث��ر م��ن  6ش�ه��ور ،وق�ي��ام أس��رت��ه ب�ص��رف حصته التموينية
ط ��وال ف �ت��رة س �ف��ره ل �ل �خ��ارج ،فتتخذ ال � ��وزارة اج � ��راءات تتمثل
في دفع األس��رة غرامة ،باالضافة الى فصله نهائيا من بطاقة
التموين ،ولن يتمكن بعد ذلك من صرف التموين ،أما البطاقة
التموينية فستظل سارية لباقي أفراد األسرة.
● وهل سيتم حذف ذوي االحتياجات الخاصة الذين يمتلكون سيارات؟
■ لن يتم حذف ذوي االحتياجات الخاصة الذين لديهم سيارات
تساعدهم على التنقل ،بشرط أال تكون سيارات فارهة.
● ما حقيقة حذف بعض السلع التموينية ومن بينها األرز؟
■ ل��م يصدر أي ق��رار بتعديل السلع التموينية امل�ق��رر صرفها
على البطاقات التموينية شهريا ،ول��م يتم ح��ذف سلعة األرز،
وم� ��ا ي� �ت ��ردد غ �ي��ر ص �ح �ي��ح ب ��ل أض �ي �ف��ت س �ل �ع��ة امل �ك��رون��ة على
امل�ق��ررات ،فضال عن ع��دد من السلع بجانب السكر وال��زي��ت .اال
أن ه�ن��اك ب�ع��ض االش��اع��ات ال �غ��رض منها بلبلة ال ��رأي ال�ع��ام،
وستتم متابعة السلع امل�ت��وف��رة ل��دى ال�ب��دال��ني وم��دى توافرها
بشكل دوري.

