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أثرى الدراما العربية بالكثير من »العالمات املضيئة«، ولقبه 
البعض بـ »جنيب محفوظ الدراما«، إنه الكاتب الكبير أسامة 
أنور عكاشة الذي رحل عن عاملنا امس مبستشفى وادي النيل 
بالقاهرة، عـــن عمر يناهز 69 عاما وبعد أزمة صحية أملت به 

طيلة الشهرين املاضيني. 
ودخل أسامة أنور عكاشـــة، الذي يعد رائد السيناريو في 
العالم العربي، غرفة العناية املركزة مؤخرا، بعد تعرضه ألزمة 
صحية، نتيجة جتمع مياه على الرئة، وأمر الرئيس حســـني 
مبارك بعالجه على نفقة الدولة، لكنه توفى على إثرها، حسب 

املوقع الرسمي الحتاد اإلذاعة والتلفزيون املصري.
وكان الكاتب الكبير يعاني من مرض 
بالكلـــى، وأجـــري عـــام 2007 جراحة 
الســـتئصال الكلى اليمنى، مبركز الكلى 

الدولي باملنصورة.
ولد صاحـــب »ليالي احللمية« في 27 
يوليو 1941 في مدينـــة طنطا مبحافظة 
الغربية، وحصل على ليسانس آداب قسم 
الدراسات النفسية واالجتماعية من جامعة 

عني شمس 1962.
خبر الوفاة جاء مفاجئا رغم التطمينات 
عن حالته في األيام املاضية خصوصا على 
لسان طبيبه املعالج د. عزالدين الصاوي، 
باإلضافة إلى تأكيدات جنله هشام الذي 
أشـــار أن حالته في حتسن مستمر رغم 

وجوده في غرفة العناية املركزة.
عكاشـــة الذي رحل عن سبعة عقود 

تقريبا استطاع أن يكون رائدا بني املؤلفني وكتاب السيناريو 
العرب ووضع ملســـاته التي حولت املســـار التقليدي للدراما 
املصرية، من خالل معاجلته للعديد من املواضيع احلياتية العامة 
التي تصيب املجتمع املصري بشـــكل ثاقب، خصوصا صراع 
املال والسلطة والتغيرات االجتماعية، باإلضافة إلى بصماته 
في طريقة عرض املسلسالت بأجزاء متتابعة من خالل »ليالي 
احللمية«، وأتت أعماله لتحتل التلفزيون واملسرح والسينما 

متفوقة على ما عداها.
آخر تصريحات عكاشة كانت الكلمات التي قالها بعد رحيل 
رفيق دربه الكاتب الكبير محمود السعدني فوصفه بأنه »آخر 
ظرفاء العصر.. فهو دنيا كاملة من البهجة والسخرية والفرح.. 
هو قوال مصر بال منازع.. بل أفضل قوال في تاريخنا«، وأكثر 
كلماته تأثيرا عن السعدني كانت: »أشعر باليتم اآلن من فقده.. 

فهو رجل ال متل جلســـته.. وتخرج منهـــا وقد زادت معارفك 
وخبراتـــك وثقافتك، وفوق كل ذلك متعتك.. بل تتغير حالتك 

النفسية لألفضل.. وتود أال تتركه أبدا«.
يعرف عن أسامة أنور عكاشة عشقه الشديد ملدينة اإلسكندرية 
املصرية الســـاحلية رغم أنه لم يولد بها، لكنه كان يقيم بها 

بصورة شبه متواصلة وينجز بها أهم أعماله.
يعرف عنه أنه ناصري التوجه، لكنه لم يعد يؤمن بفكر 

الرئيس جمــــال عبد الناصر وطالب بحل جامعة الدول 
العربية وإنشــــاء »منظومة كومنولث للدول الناطقة 
بالعربية« مبني على أســــاس التعــــاون االقتصادي، 
وكان ملواقفه من بعض التيارات 
السياسية والدينية التأثير الكبير 
على انتشار أعماله واشتهر عموده 

األسبوعي في »األهرام« املصرية 
التي لم يغــــب عنها طوال عقدين 

كاملني، وآخــــر أعماله التلفزيونية 
كان مسلسل املصراوية الذي بث في 

سبتمبر 2007، والذي حاز جائزة أفضل 
عمل في ذلك العام ويجسد املسلسل تاريخ 

الشعب املصري منذ العام 1914.
ومن أهم املســـرحيات التي 

قدمها عكاشة هي مسرحية 
»والد الذين« بطولة الفنان 

محمود اجلندي، ومنة 
شلبي، وياسر فرج، 

وتامر عبد املنعم، 
وتدور أحداثها حول الطبقة الفاسدة 

التي تتمتع بالنفوذ والسلطة ويطلق 
عليها اســـم مارينا، التي تتاجر 
بكل شـــيء لتحقيق مصاحلها 

إلى  الشـــخصية، باإلضافــة 
ذلك يتناول العرض مشكالت 

البطالة، والرشوة اجلنسية، 
الــحرية، كــما  واغتيــال 

قدم عدة مسرحيات أخرى 
ومنهـــــا »الليلة 14«، 

الضهر«،  و»فى عز 
اللـــى  و»النــاس 

في التالت«.

محافظ جنوب سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة خالل حديثه مع الزميلة خديجة حمودة 

صورة 

وخرب
أعلن وزير الدولة للتنمية اإلدارية د.أحمد درويش انه س�يتم تقدمي عدد من اخلدمات 
احلكومية إلكترونيا على احملمول قبل نهاية العام احلالي مثل استخراج شهادات امليالد 
وجتديد تراخيص السيارات. وقال حسام راغب مستشار الوزير في كلمة ألقاها نيابة عن 
الوزير خالل مؤمتر تكنولوجيا معلومات البنوك »بنك تك« انه س�يتم التوسع في تقدمي 

اخلدمات احلكومية من خالل احملمول الذي يحمله أكثر من 60 مليون شخص.

استخراج تراخيص السيارات عبر المحمول

من أول 
السطر

نقطة 

هذه القصة حدثت في أحد القرون 
الوس��طى تقريبا في القرن السادس 
عش��ر وبالتحديد في إح��دى القرى 

األملانية.
كان هناك طف��ل يدعى »جاوس« 
وكان طالب��ا ذكي��ا وذكاؤه من النوع 
اخل��ارق للمألوف، وكان كلما س��أل 
مدرس الرياضيات سؤاال كان جاوس 
هو السباق لإلجابة عن السؤال، فيحرم 
بذلك زمالءه ف��ي الصف من فرصة 

التفكير في اإلجابة.
وفي إحدى املرات س��أل املدرس 

سؤاال صعبا..
فأجاب عليه جاوس بشكل سريع.. 

مما أغضب مدرسه..
فأعطاه املدرس مسألة حسابية..

وقال: أوجد لي ناجت جمع األعداد 
من 1 إلى 100..

طبعا كي يلهيه عن الدرس ويفسح 
املجال لآلخرين.

بع��د 5 دقائق قال جاوس بصوت 
منفعل: 5050.

فصفعه املدرس صفعة قوية.
وقال: هل متزح؟

أين حساباتك؟
فقال جاوس: اكتش��فت ان هناك 
عالقة بني 99 و1 ومجموعها = 100.

وأيضا 98 و2 تساوي 100.
و97 و3 تساوي 100.

وهكذا إلى 51 و49.
واكتش��فت أني حصلت على 50 
زوجا من األعداد، وبذلك ألفت قانونا 

عاما حلساب هذه املسألة وهو
n (n+1)/2

وأصبح الناجت 5050.
فاندهش املدرس من هذه العبقرية 

ولم يعلم انه صفع في تلك اللحظة.
فريدريت��ش  الكبي��ر  العال��م 

جاوس..
أحد أش��هر علماء الرياضيات في 

التاريخ.

صفعة من القرون الوسطى!

أحمد صربي
masri77@hotmail.com

شوشة ل� »األنباء«: فرص استثمارية في دهب 
وشرم ونبق  تنتظر المصريين بالخارج 

شرم الشيخ � خديجة حمودة 
اكد محافظ جنوب سيناء اللواء 
محمد عبدالفضيل شوشة ان هناك 
العديد من فرص االستثمار داخل 
مدينة شرم الشيخ ودهب ونبق 
تنتظر املصريني العاملني باخلارج، 
ان االمر ليس مقتصرا  موضحا 
على املصريني فقط بل ان فرص 
االســـتثمار متاحة امـــام جميع 

املستثمرين العرب واخلليجني.
ولفت محافظ جنوب سيناء 
الى ان االستثمارات الكويتية في 
جنوب ســـيناء اقل من مثيلتها 
العربية واخلليجية مؤكدا تطلعه 
الكويتية  لتدفق االســـتثمارات 
على محافظته، وهذا ما دعاه الى 
الكويتي  الســـفير  التنسيق مع 
اثناء  بالقاهرة د.رشـــيد احلمد 
اسبوع الصداقة املصرية الكويتية 
لالعداد لزيارة مجموعة من رجال 
الكويتيني واملستثمرين  االعمال 
لالطالع على فرص االســـتثمار 

املوجودة.
وكشـــف اللـــواء محمد عبد 
الفضيل شوشة في حوار خاص 
لــــ »األنباء« عن أكثـــر الفرص 
االستثمارية في محافظته قائال: 
انها تتركز في مشروعات املناطق 
الترفيهية واخلدمية والتجارية، 

وفيما يلي تفاصيل احلوار:
ممي��زة  اراض  هن��اك  ه��ل 
لالستثمار في مدينتي دهب وشرم 

الشيخ؟
هناك اراض كثيرة مخصصة 
لالســـتثمار، مثل بنـــاء الفنادق 
والقرى السياحية في دهب وشرم 
الشـــيخ، كما ان هناك اآلالف من 
الوحدات السكنية السياحية في 
منطقة نبق، والتي اعتبرها فرصة 
العاملني في اخلارج  للمصريني 
من شقني االول: لقضاء اجازاتهم 
السنوية فيها، وثانيا: استثمارها 
عن طريق التأجير في باقي شهور 
العام، خاصـــة انها تلقى رواجا 
ســـياحيا كبيرا، وتفصيل ذلك 
يكون عن طريق الشركات التي 
تبيعها للمواطنني حيث انها تقوم 
باالشراف على ايجارها لشركات 

السياحة مببالغ مجزية.
وجدير بالذكر ان تلك الوحدات 
تتنوع مساحاتها لتناسب جميع 
االسر ولتفي بالغرض منها كما 

ان اسعارها مقبولة.

وه��ل تتوافر في تل��ك املناطق 
البنية االساس��ية للبناء ملس��اعدة 

تلك املشاريع على النجاح؟
دون شـــك، فهناك العديد من 
التي متت ومازال  املشـــروعات 
البعض منها حتت االنشاء خلدمة 
تلك املشروعات، وعلى سبيل املثال 
حصلـــت املنطقة على منحة من 
االحتاد االوروبي تبلغ 65 مليون 
يورو منذ 5 سنوات وبدأ العمل 
على الفور في تركيب خط مياه 
نهر النيل بطول 290 كيلو لتصل 
املياه العذبة الى منطقة ســـانت 
كاتريـــن وهو مشـــروع عمالق 
باالضافة الى انشاء طريق وادي 
حيران لتنمية طور سيناء وسانت 
كاترين وفكرته تتلخص في ايجاد 
طريق يربط بني املدينتني ومير 
بوادي حيران لتنمية الســـياحة 

في املدينتني.
باكتش��اف  اهتمام  هل هن��اك 

مناطق سياحية جديدة؟
مما ال شك فيه ان خلق مناطق 
ســـياحية جديدة سيرفع نسبة 
الســـائحني، وجتعهلم يترددون 
على املنطقة اكثر من مرة، وهو 
ما نهدف اليه عن طريق انشـــاء 
اماكن ترفيهية جديدة وقد قمت 
يوم 25 ابريل املاضي بتسلق جبال 
العجمة وهي اعلى قمة في سيناء، 
ورفعت فوقها علم مصر، وكان 
بصحبتي مغامر مصري مشهور 
وقد استغرق الصعود لهذه القمة 

12 ساعة بهدف استطالع العديد 
من املناطق العدادها الســـتقبال 
السائحني باالضافة الى الترويج 
السياحي، ونفى الشائعات التي 
اطلقها االعالم االســـرائيلي عن 

خطف السياح في هذه املنطقة.
هل للمرأة السيناوية دور؟

من اجمـــل املشـــروعات في 
سيناء »مركز سليمة للمشغوالت 
املركز  اليدويـــة«، ويقوم هـــذا 
انشـــأته ســـيدة بدوية  الـــذي 
بتدريب الســـيدات علـــى انتاج 
املشـــغوالت اخلاصة بســـيناء 
ومقـــره ســـانت كاتريـــن ويتم 
تصدير هذه املشـــغوالت الى 11 

دولة اوروبية.
هل انتهت ازمة الس��يول التي 
تعرض��ت لها احملافظة ف��ي يناير 

املاضي؟
جنوب سيناء كانت من اكثر 
احملافظات تضررا بالسيول وقد 
قامت احلكومة في الثالث محافظات 
التي تضررت وهي اسوان وشمال 
ســـيناء وجنوب سيناء بصرف 
انني قمت  اال  التعويـــض  مبلغ 
ببناء مدينة سكنية جديدة بدال 
من منازل ابوصويرة التي انهارت 
وهـــي في املرحلـــة النهائية من 
التشـــطيبات كما صرفنا مبالغ 
اخرى ملن تعرضت منازلهم النهيار 
جزئي ليقوموا باصالحها، وجدير 
بالذكر ان املنازل اجلديدة اصبحت 

منظومة جمالية واحدة.

محافظ جنوب سيناء يؤكد تطلعه إلى زيادة االستثمارات الكويتية كباقي الدول الخليجية

البوابة الرئيسية لمطار مبارك الدولي »سوهاج« 

»شؤون مصرية« تنشرأخبار مصر في مختلف القضايا، لكي 
يتمكن أبناء اجلالية املصرية من متابعة أحوال بالدهم 

في وطنهم الثاني الكويت،وتفتح باب املشاركة لتعليقاتهم 
ونقدهم وآرائهم وأسئلتهم. 

 وللتواصل معنا راسلونا على فاكس رقم 24833609، 
أو على البريد اإللكتروني:

egyptianaffairs@alanba.com.kw 
إشراف: أحمد صبري

انخفاض أسعار 
السيارات بنسبة %10 
الســـيارات  توقـــع وكالء 
واخلبراء اجتاه أسعار السيارات 
األوروبيـــة إلى التراجع خالل 
املقبلة علـــى خلفية  الفتـــرة 
انخفاض ســـعر اليـــورو في 
السوق احمللية بنسبة 14% منذ 

بداية العام. 
الـــوكالء أن يصل  وتوقع 
التراجع إلى نحو 10% في سعر 
السيارات األوروبية مبختلف 
ماركاتها،  في الوقت الذي سيطر 
فيه التشـــاؤم على جانب آخر 
من اخلبراء مؤكدين أن السوق 
املصرية ضد انخفاض األسعار 
مهما تراجع املســـتوى العاملي 

لألسعار. 
وقـــال وليد توفيـــق أمني 
عـــام شـــعبة الســـيارات: إن 
تراجع ســـعر اليورو سيؤدى 
حتمـــا إلـــى انخفاض ســـعر 
السيارات األوروبية في السوق 

املصرية. 
الســـيارة  إلى أن  وأشـــار 
األوروبية تستحوذ على ما بني 
15 و20% من سوق السيارات في 
مصر،  ويصل عدد السيارات 
سنويا إلى نحو 30 ألف سيارة،  
وقال إن هناك حالة من الترقب 
تســـيطر على حركة املبيعات 
في الســـوق أمال في انخفاض 

األسعار. 
وأكـــد أن انخفاض ســـعر 
الســـيارات لن يتم قبل الشهر 
املقبل حلـــني ورود الصفقات 
الســـيارات، وان  اجلديدة من 
املتاح حاليا في األسواق يرجع 
إلى صفقات متت في الوقت الذي 

كان فيه اليورو مرتفعا. 
وحـــول مـــدى اســـتجابة 
الوكالء لتخفيض األسعار قال 
إن املنافسة بني مختلف وكالء 
الســـيارات في مصر ستؤدي 
إلى دفعهـــم نحـــو تخفيض 

األسعار.
من جانبه أكد حسن سليمان،  
رئيس شـــعبة الســـيارات أن 
التراجـــع املتوقع في ســـعر 
الســـيارات األوروبية لن يقل 

عن %10.
الســـيارات  وأكد أن وكالء 
سيعملون على تخفيض السعر 
بعد تراجعه عامليا مبا يساهم 
املبيعات  في تنشـــيط حركة 
في الســـوق،  مشـــيرا إلى أن 
مستوى املبيعات كان ضعيفا 
بصورة ملحوظة خالل الشهر 

اجلاري.

افتتاح مطار »مبارك الدولي«
 في سوهاج ثاني أكبر مطارات مصر

افتتح الرئيس محمد حسني مبارك الثالثاء املاضي مطار مبارك 
الدولي بسوهاج، ثاني أكبر املطارات مبصر بعد مطار القاهرة.

حيث يعتبر املطار اجلديد مبنزلة الشــــريان الثاني لتحقيق 
التنمية احلقيقية على أرض احملافظة إلى جانب طريق »سوهاج 
ـ البحر األحمر« الذي افتتحه الرئيس مبارك »وصلة سوهاج« 

في الرابع من فبراير املاضي.
من جانبه، أكد محافظ سوهاج اللواء محسن النعماني حسب 
ما نقل عنه موقع »مصراوي« أن املطار اجلديد نفذته ســــواعد 
أبناء القوات املسلحة »إدارة املهندسني العسكريني« في الظهير 
الصحراوي الغربي على مســــاحة 18 كيلومترا ويبعد 25كم عن 
مدينة سوهاج بتكلفة 400 مليون جنيه بطاقة استيعابية 400 

راكب/ ساعة.
ويعتبر املطار حتفة هندســــية معمارية وصيحة عاملية في 
عالم إنشــــاء املطارات الدولية ونفذته القوات املسلحة املصرية 
في إطار منظومة املشــــروعات اخلدمية بكل محافظات الصعيد 
ويفتح آفاقا جديدة أمام االستثمارات ويوفر الوقت واجلهد أمام 

رجال األعمال الراغبني في االستثمار بالصعيد.
وأكد اللــــواء أركان حرب طاهر عبداهلل طــــه رئيس الهيئة 
الهندسية بالقوات املسلحة أن العمل باملطار بدأ في يناير 2009 
بأسلوب العمل املتوازي، حيث مت تقسيم العمل إلى 4 قطاعات، 

ما أدى إلى توفير 70% من املدة املقررة أصال لإلنشاء.
ومت عرض فيلم تسجيلي حول مراحل إنشاء املطار، بدءا من 
اختيار املوقع املناســــب مبا يضمن التشغيل األمثل للمطار ليال 
ونهارا وفي مختلف الظروف اجلوية والبيئية على مدار العام، 
وأنه قد روعي أن يقام املطار اجلديد وفق النظام املعروف بنظام 
»ســــي 4« والذي يسمح باستقبال أحدث وأضخم الطائرات ليال 
ونهارا، ومبا يتماشي مع املتطلبات الدولية واحمللية للمطارات 

والطيران ومبا يسمح بالتوســــعات املستقبلية طبقا ملتطلبات 
التشغيل.

وأشار اللواء أركان حرب طاهر عبداهلل طه الى أنه روعي في 
مراحل التصميم والتنفيذ للمطار اجلديد اتباع أحدث األساليب 
والتقنيات لترشــــيد الوقت والتكلفة، الفتــــا إلى حجم األعمال 
الضخمــــة، والتي تضمنت مليون متر مكعب من احلفر والردم،  
و270 ألف متر مكعب كطبقة أساس، إضافة إلى استخدام أكثر من 
40 ألف متر مكعب خراسانات، وقال رئيس الهيئة الهندسية إن 
املطار يشتمل على حقل الطيران املكون من ممر رئيسي بطول 3 
كيلومترات وعرض 45 مترا، باإلضافة إلى عدد 2 ترمك تستوعب 
6 طائرات، باإلضافة إلى طريق خدمة بطول 3 كيلومترات وعرض 
10.5 أمتار، ويضم املطار 33 مبنى متنوعا على مساحة 30 ألف 
متر مكعب، منها مبنى الركاب، وبرج املراقبة ومنشــــآت إدارية 
لتأمني وسالمة الطيران. وأضاف انه مت تصميم مبنى الركاب على 
الطراز الفرعوني الذي تشتهر به محافظة سوهاج، مبا يجمع بني 
التناسق اجلمالي والتاريخي. وأشار إلى أن الطاقة االستيعابية 
للمطار تبلغ 400 راكب للساعة، وقد مت تزويده بجميع اخلدمات 
وأحدث تقنيات خدمات الطيران، مبا فيها أنظمة املراقبة وشاشات 
الوصول واملغادرة وبوابات جمركية متطورة، ومكاتب للتشغيل 
واإلدارة، وغرف لتكنولوجيا املعلومات، ومكاتب إلدارة األزمات، 
فضال عن شــــبكة متكاملة للمرافق كامليــــاه واملرافق والكهرباء 
والصرف الصحي، والتلفونات وخدمات االنترنت، وروعي في 

ذلك كله التخطيط لزيادة الطاقة االستيعابية مستقبال.
اجلدير بالذكر أن مطار مبارك الدولي بســــوهاج مكون من 3 
طوابق )بدروم وارضي وأول(، تتضمن صالتي ســــفر ووصول 
دولي ومحلــــي، وصالة لكبار الزوار وســــوقا حرة، اضافة الى 

مكاتب اخلدمات األمنية واجلمارك.

رحل رائد السيناريو في العالم العربي.. وعاشق األسكندرية بعد صراع مع المرض

أسامة أنور عكاشة .. وداعًا 

من أعماله الدرامية
الراية البيضا �  وقال البحر � ريش على مفيش 
� ملا التعلب فات � عصفور النار � رحلة أبو العال 
البشرى � ومازال النيل يجرى � ضمير أبلة حكمت 
� الشهد والدموع � ليالى احللمية � أرابيسك � 
زيزينيا � امرأة من زمن احلب �  أميرة في عابدين  
�  ناريا وش�ركاه � عفاريت السيالة � أحالم في 

البوابة �  املصراوية

الروايات
رواية همس البحر  �  رواية تباريح خريفية �  

رواية وهج الصيف.


