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طيب!!!

في «رحاب» مصر
«وحشــتوني».. شهور طويلة امتنعت فيها عن «فعل» الكتابة بإرادتي 
الكاملة ألســباب متعددة ومختلفة، منها الصحي واحلياتي، ومنها الرغبة 
في احلصول على «استراحة» أعيد فيها ترتيب األوراق، والرؤى واألفكار، 
ووجهات النظر في أمور كثيرة أهملتها، ولم أعطها حقها من االهتمام، فكان 

البد من إعادة ترتيب األولويات.
املهم.. قضيت الشهور الثالثة األخيرة في مصر احملروسة، أغلبها «ضيفا» 
ثقيًال على «دار الفــؤاد» ذلك الصرح الطبي احملترم، وأحيانًا «زائراً» على 
بعض األهل واألصدقاء، وكثيراً «سائحًا» يرى في بالده بعضًا مما حلم به 
طــوال أربعة عقود على األقل، واحلمــد هللا أمد اهللا في عمري ألرى بعضًا 

من هذه األحالم يتحول إلى حقيقة.
بحكم إقامتي في منطقة «التجمع اخلامس» وبالقرب من مدينة «الرحاب» 
كانت أغلب اجللســات املســائية تتم هناك بني مطاعمها ومقاهيها العامرة، 
ووجــدت أن هــذه املدينة حتولت إلــى «ظاهرة» فريدة حتمــل العديد من 

املؤشرات املهمة.
و«الرحاب» هي حي سكني متكامل في «القاهرة اجلديدة» شرق محافظة 
القاهرة، وهي أول مدينة ســكنية ينشــئها القطاع اخلاص، تبلغ مساحتها 
نحو ١٠ كيلومترات مربعة، ويحيط بها سور أمني متصل تتخلله أكثر من 
٢٠ بوابة لدخول وخروج السيارات، أما ملاذا حتولت «الرحاب» الى «ظاهرة» 
لم أجد مثلها في اي دولة زرتها حول العالم، فذلك ألنها أصبحت حتتضن 
«عصبة أمم»، املطاعم ســورية ولبنانية، يحمل اسمها غالبًا كلمة «الشام» 
ومشتقاتها، وأغلب العاملني مبطابخها من األشقاء السوريني، أما الزبائن.. 
والضيوف.. وقاطنو املدينة فهم خليط من املصريني والسوريني والعراقيني 
والليبيني والسودانيني واليمنيني واللبنانيني والفلسطينيني والتونسيني،.. 
وفي إحدى املرات وقف خلف طاولتي شابان في أوائل الثالثينيات يرتديان 
زيا متماثال عبارة عن عمامة سوداء وجلباب أسود المع قصير وحذاء أسود، 
ويتحدثان خليطًا من الفرنسية والعربية مبفردات لم أستوعب منها سوى 
(القاعدة - شرع اهللا - اإلخوان - خراسان - احلق)، وبعد رحيلهما سألت 
النادل عنهما فضحك، وقال: ال تخف، إنهما طالبا علم من اجلزائر الشقيق!!
نعــم.. في «رحاب» احملروســة جتمع األشــقاء يطلبون أمــان العيش، 
ويتدفأون مبشــاعر املصريني التي حتتــوي الغريب قبل القريب، فما بالك 
بأخ تشهد بالده حربا أهلية، أو شقيق جنا بأسرته من ميليشيات مسلحة 
ذات رصاصات طائشة، أو عربي استيقظ ليجد وطنه مت تقسيمه بني القوى 
اإلقليمية ولم يعد له مكان فيه، أو قريب صحا ليجد أغرابًا يسيطرون على 
بيته ويوجهون السالح لصدره وصدور أهله.. احلمد هللا.. وعمار يا مصر.. 

يا قلب العروبة وصدرها احلنون.
.. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

مدبولي: «السويس الطبي» مجمع متكامل بتكلفة تتجاوز 
٢٫٤ مليار جنيه.. وبناء ٢٥ ألف وحدة سكنية في عتاقة

القاهرة ـ هالة عمران

قال د.مصطفــى مدبولي، 
رئيس الــوزراء املصري، إن 
مجمع السويس الطبي مجمع 
متكامل بتكلفــة تتجاوز ٢٫٤ 
مليــار جنيــه يخــدم أهالــي 
الــى أن  احملافظــة، مشــيرا 
احملافظــة بهــا مشــروعات 

تنموية كثيرة.
وتفقــد رئيــس مجلــس 
الــوزراء، وحــدات مشــروع 
املبادرة الرئاسية «سكن لكل 
املصريــني»، الذي تتم إقامته 
بحي عتاقة، وذلك خالل جولته 

مبحافظة السويس.
وأضاف أن املخطط حملافظة 
السويس بناء ٢٥ ألف وحدة 
سكنية كمرحلة أولى مبشروع 
سكن لكل املصريني، موضحا 
أن الرئيس وجه بإنشاء مدينة 
السويس اجلديدة والبدء في 

إنشاء املرحلة األولى منها.
وأوضح أن زيارته حملافظة 
الســويس استكمال لسلسلة 
اجلــوالت للمحافظــات التي 
تهــدف ملتابعة املشــروعات 
التــي  الكبــرى  التنمويــة 
تنفذها الدولة بتوجيهات من 
رئيــس اجلمهورية، مشــيرا 
إلــى أن املواطــن املصري في 
السويس كان يشكو دائما من 
أن احملافظة مظلومة، وبالتالي 
الرئيــس  كانــت توجيهــات 
بالعمل على مشروعات التنمية 

باحملافظة.
إلــى ذلــك، نفــى املركــز 
الــوزراء  اإلعالمــي ملجلــس 
املصري ما انتشر بشأن وجود 

املركــز اإلعالمي  وأوضح 
ملجلــس الــوزراءـ  في بيانـ  
أنه قــام بالتواصل مع وزارة 

ســرجنات التطعيم بلقاحات 
ڤيروس كورونا.

وشــددت علــى توافــر 
مخزون آمن من السرجنات 
املواطنني  الالزمة لتطعيــم 
بــكل  كورونــا  بلقاحــات 
املراكز واألماكن املخصصة 
أن  موضحــة  للتطعيــم، 
هناك استراتيجية لتوطني 
الصناعات الطبية في مصر 
لتلبية االحتياجات احمللية، 
حيــث يوجــد مبصــر نحو 
١٥٢ مصنعا إلنتاج األدوية 
واملســتلزمات الطبية التي 
يحتاج اليها القطاع الصحي 
مبا فيها السرجنات، والتي 
يتم تصنيعهــا وفقا ألعلى 

املعايير الطبية العاملية.

الصحة والسكان، والتي نفت 
تلك األنباء، مؤكدة أنه ال صحة 
لوجــود أي أزمة فــي توفير 

احلكومة تنفي وجود أزمة في توفير سرجنات التطعيم بلقاحات «كورونا»

رئيس مجلس الوزراء املصري د.مصطفى مدبولي في املؤمتر الصحافي خالل زيارته محافظة السويس

أزمــة فــي توفير ســرجنات 
التطعيــم بلقاحــات ڤيروس 

كورونا.

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

دعم أميركي وزيارة بري لبكركي .. آمال بفك احلظر عن اجتماعات احلكومة
بيروت ـ عمر حبنجر

احلظــر املفــروض علــى 
اجتماعــات مجلــس الوزراء 
باملســار  يتحكــم  اليــزال 
وقــد  للبنــان،  السياســي 
أضيف إلــى اخللفية املعلنة 
للحظــر الصادر عــن ثنائي 
أمــل وحــزب اهللا واملتمثلة 
بطلب إبعاد قاضي التحقيق 
العدلــي طــارق البيطار عن 
ملف التحقيق بتفجير مرفأ 
بيــروت، ورفض إقالة وزير 
اإلعــالم جــورج قرداحــي، 
سبب ثالث، قد يكون األول، 
ورمبا احلقيقي الوحيد، وهو 
التفاوض مع صندوق النقد 
الدولــي املرفــوض بقوة من 
جانب حزب اهللا، العتبارات 

إقليمية.
وقد الح في األفق السياسي 
املسدود بصيص أمل، ميكن 
ان يترتب على زيارة يحكى 
عــن عــزم رئيــس مجلــس 
النــواب نبيه بري القيام بها 
إلى بكركي، ميكــن ان تفتح 
باب قاعة مجلس الوزراء مرة 
أخرى ملواجهة األزمات املالية 
واالقتصادية التي يئن منها 
اللبنانيون منذ سنتني ونيف، 
امنــا تبقى هــذه فــي دائرة 
التمنيات، خصوصا ان األزمة 
في مرحلتها الصعبة األخيرة، 
شهدت غيابا للرئيس بري عن 
الواجهة، تاركا املسرح لفريق 
حزب اهللا، في خطوة يعتقد 
البعض اآلخــر انها تقليص 
للدور، وجتنب لألســوأ مع 
الطــرف اآلخر مــن الثنائية 

املعروفة.
فــي هذا الوقــت، ال يبدو 
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي 
في وضع أفضل، اال من حيث 
حرية التعبيــر عن املوقف، 
أكان على مستوى الدفاع عن 
القضاء وبالتالي  استقاللية 
التمســك بالقاضي الشجاع 
او علــى مســتوى  بيطــار، 
التمسك بالعالقات اللبنانية 

مع الدول العربية.
وقــد الحظــت املصــادر 
املتابعــة انــه عند تســريب 
شريط اللقاء الذي عقده وزير 
اخلارجية عبداهللا بوحبيب 
مع مراسلي الصحف العربية 
في لبنان، والذي ترتبت عليه 
ردود فعل سعودية وخليجية 
غاضبة، استدعى الرئيس عون 
الوزيــر بوحبيب إلى بعبدا، 
وكان البيان التوضيحي الذي 

أميركية من وزير اخلارجية 
انتوني بلينكن أول من أمس، 
حيث اكد من واشنطن وخالل 
لقائــه وزيــر خارجية قطر 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانــي ان رئيس احلكومة 
اللبنانية جنيب ميقاتي لديه 
خطة جيدة للدفع بلبنان إلى 
االمام، وأضــاف: نعمل على 
توفير الوقود للبنان، ونعمل 
مع اجليش اللبناني لضمان 

االستقرار.
باملناســبة، ثمــة زيــارة 
مرتقبة لوزير خارجية قطر 

ومقدمات نشرات األخبار أمس 
من خــالل قوله: أنا مندهش 
جدا، للحقيقة ان لبنان دولة 
في طريقها إلى الفشل، ان لم 
تكن بالفعل قد فشلت، انهم 
يعيشــون في عالــم خيالي، 
وهذا ال يبشر باخلير بالنسبة 

إلى مستقبل البالد.
ويبــدو أن وزير االعالم 
قرداحــي هــو اآلخــر ممــن 
يعيشــون في اخليــال، كما 
قالت قناة «آل بي ســي آي» 
اســتنادا إلــى ما قالــه بعد 
زيارته رئيس مجلس النواب 
نبيه بــري من «أننا بحاجة 
إلى قانون عصري لإلعالم». 
وكأن في لبنان كل شيء متام 
التمام، وقد اجنز كل شــيء 
مــن االكتفــاء االقتصــادي، 
إلى البطاقــة التمويلية إلى 
األدوية املزمنة، وحلت مشكلة 
تدهور العملة، وضبط تفشي 

«كورونا»!
من جهتها، نفــت وزارة 
اإلعــالم رســميا عالقتهــا 
اليهــا  منســوب  بتعميــم 
وموقع مــن الوزير قرداحي 
يتناول تفعيل العمل بالفصل 
السادس من قانون املنشورات 
اللبنانــي،  واملطبوعــات 
القاضــي مبعاقبــة كل مــن 
يتعرض بالقدح والذم لرموز 
الدولة والرؤساء والوزراء، 
مبا من شأنه نشر الفوضى 
وتفريق وحدة الصف، وان 
رئيــس احلكومة وافق على 
ذلك. لكن الوزارة عادت ونفت 
ان يكون البيان التهويلي على 
الصحافة ووســائل االعالم، 

صادرا عنها.

إلى بيروت التي يصلها وزير 
خارجية تركيا مولود جاويش 

أوغلو مساء الغد.
في الوقــت عينه، خلص 
اخلبير في حقوق اإلنســان 
لــدى االمم املتحدة أوليفييه 
دي شوتر ما يجري في لبنان، 
معتبرا ان احلكومة اللبنانية 

تعيش في عالم خيالي.
ومــا كتبــه دي شــوتر، 
املقــرر اخلــاص لألمم  وهو 
املتحدة املعنية بالفقر املدقع 
وحقــوق االنســان، احتــل 
عناوين الصحــف اللبنانية 

ً وزير خارجية تركيا مساء الغد في بيروت والقطري يصل الحقا

رئيس التيار الوطني احلر جبران باسيل والسفير الروسي خالل افتتاح ساحة مار جرجس         (محمود الطويل)

تــاله بوحبيــب مــن القصر 
اجلمهوري، لكن االجراء نفسه 
لم يتخذ مع قرداحي، مع انه 
مصدر «العلة» املسببة لألزمة.

والتفسير الوحيد واملنطقي 
ان رئاسة اجلمهورية ال متون 
على قرداحي، احملسوب على 
رئيــس «املــردة» ســليمان 
فرجنيــة، وال تريد معاملته 
بقسوة أشد، حتى ال تستفز 
اجلهات اخلارجية احلاضنة 

احلقيقية له.
فــي هــذه األثنــاء، تلقى 
الرئيــس ميقاتي جرعة دعم 

مؤسسة رفيق احلريري التربوية تطرد مدرسًا فرنسيا أساء للرسول ژ
بيروت: أثار تهجم املدرس الفرنسي 
فريدريك ليسبور في مدرسة «الليسيه 
التابعة ملؤسســة  القادر» ببيروت  عبد 
رفيق احلريري على الرسول محمد ژ، 
موجة غضب عارمــة لدى أهالي طالب 
هذه املدرسة العلمانية والتي يحظر في 

برنامجها التعليم الديني.
وأثارت األوصاف املسيئة لنبي اهللا 
ژ التــي أطلقها املدرس املتطرف أمام 
االنتقادات والغضب  طالبه عاصفة من 
واالستنكار الســيما استخدام وصف 
«ارهابي»، وقدموا اعتراضا إلدارة املدرسة 
يتضمــن الكالم الصــادر عن املدرس 
الفرنســي، الذي صرح بعد تفاعل هذه 

القضية بأنه ال نية لديه باإلســاءة الى 
أحد وأنه كان يعطي مثاال عن احلروب، 
فتطرق الى موضوع الدين وما يرافق ذلك 
في بعض األحيان من ارتباطه باإلرهاب.

وأبدت جلنة األهل في املدرسة حتفظها 
جتاه أي تبرير من املدرس، مستنكرة ما 
حدث، ومشددة على التقيد بعدم التطرق 
ملوضوع الدين بــأي حال من األحوال، 
واالكتفــاء بإيصــال كل فكرة بطريقة 
علمية بحتة. وعلمت «األنباء» ان أهالي 
الطلبة تقدموا بشكوى الى مفتي لبنان 
الشيخ عبد اللطيف دريان الذي سارع 
العامة ملؤسســة  باملديرة  الى االتصال 
رفيق احلريري، املشــرفة على مدرسة 

«الليسيه عبد القادر» سلوى السنيورة 
بعاصيري، مستوضحا األمر وحقيقة ما 
يتداول به من إساءة املدرس الفرنسي، 
وطالبا التحقيق في املوضوع واإلسراع في 
اتخاذ اإلجراءات املناسبة بحقه ليكون عبرة 
لغيره، فأبلغته السنيورة ان إدارة املدرسة 
اتخذت إجراءات سريعة بعد علمها مبا قاله 
املدرس الذي انتهك حرمة النبي محمد ژ، 
وبعد التحقيق معه تبني انه بالفعل قال 
كالما ال يقال بحق نبي املسلمني، وان إدارة 
املدرسة أبلغت املدرس الفرنسي بقرار 
فصله واالستغناء عن خدماته التعليمية 
في املدرسة، وأن اإلدارة أعلمت البعثة 

الفرنسية في لبنان بهذا اإلجراء.

النائب وهبه قاطيشا: إيران حققت إلسرائيل 
ما لم حتققه في حروبها ضد العرب

بيروت - زينة طبارة

رأى عضــو تكتــل 
القويــة  اجلمهوريــة 
املتقاعد  الركن  العميد 
النائب وهبه قاطيشا، أن 
احدى االستراتيجيات 
اإليرانية فــي تضليل 
الرأي العام، هي الظهور 
بصورة مالئكية مكللة 
بالعفة، وهي الصورة 
التــي يجســدها دوما 
األمني العام حلزب اهللا 

السيد حسن نصراهللا خالل اطالالته 
املتلفزة، خصوصا حني يتحدث بإسهاب 
عن حرصه وإيران على سيادة لبنان 
والشــرعية اللبنانية، وعــن دعمهما 
للجيش اللبناني والقوى االمنية، معتبرا 
بالتالي ان السيد نصراهللا اخلبير في 
سياســة التشويش والتضليل، مصّر 
على اســتغباء عقول النــاس، ومحو 
ذاكرتهم البعيدة والقريبة، وذلك وفقا 
ملا يقتضيــه موقف االحتالل اإليراني 

من احلدث.
ولفــت قاطيشــا فــي تصريــح لـ 
«األنباء»، الى ان نصراهللا، حاول في 
كلمته األخيرة في يوم الشهيد، وبكل 
ما اؤتي من شطارة في قلب املقاييس 
وتزوير الوقائع، التأكيد على وداعته 
وحزبه في تعاطيهما مع الدولة اللبنانية 
جيشا وشعبا ومؤسسات، لكن ما فات 
السيد نصراهللا، ان قناع الوداعة والهالة 
املالئكية، ال يبدالن قيد امنلة في مخزون 
الذاكرة اللبنانية، التي تضج بشريط 
طويل من املآسي التي ارتكبها احلزب 
بحق لبنان واللبنانيني، بدءا مبجازره 
ضــد حركة امل في العام ١٩٨٨ وقبلها 
تصفية قادة احلزب الشيوعي، مرورا 
باغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
في العام ٢٠٠٥، وصوال الى معركة عني 
الرمانة في العــام ٢٠٢١. وقال: تاريخ 
طويل من ســفك الدمــاء، «بيتكم من 

زجاج فاستتروا».
وتابع: يريد السيد نصراهللا اقناع 
اللبنانيني والعالم بأن ايران ال حتتل 
لبنان، وكأن به تناسى وفقا ملا تقتضيه 
مصلحــة احلــزب، كالم قائد احلرس 
الثوري الســابق قاسم سليماني، عن 
فــوز طهران بـ ٧٤ مقعــدا في البرملان 

اللبناني في انتخابات 
العــام ٢٠١٨. وماذا عن 
كالم وزير االستخبارات 
اإليراني السابق حيدر 
مصلحي، عن سيطرة 
ايران على اربع عواصم 
عربية بينهــا بيروت، 
ناهيــك عــن اجلنرال 
حسني ســالمي، نائب 
قائد احلــرس الثوري 
اإليراني السابق، الذي 
صــرح لوكالــة «مهر» 
اإليرانية، بأن املسؤولني 
فــي إيران لــم يكونــوا يتوقعون هذا 
االنتشــار الســريع خــارج احلــدود، 
والتي باتــت اليوم متتد مــن العراق 
إلى سورية ولبنان وفلسطني واليمن 
وأفغانستان»، وهل من ضرورة بعد، 
للتذكير بكالم اللواء إسماعيل قاآني، 
يوم كان نائبا لقائد فيلق القدس، بان 
«ايران مســتمرة بفتح بلدان املنطقة 
العربية، وان اجلمهورية اإلســالمية 
بدأت تسيطر على كل من افغانستان 
والعراق وسورية ولبنان وفلسطني، 
وانها تتقــدم بنفوذها في بقية بلدان 
املنطقة»، هؤالء ليســوا لبنانيني، بل 
قادة عســكريني وسياسيني إيرانيني، 
هم شهود من اهل البيت، وقد شهدوا 
ان ايران حتتل لبنان، وان ميليشياتها 
املسلحة، تعبث بأمن املنطقة العربية 

من احمليط الى اخلليج.
وفي ســياق متصل، سأل قاطيشا: 
«عن أي اعتــداء خليجي علــى ايران 
وحــزب اهللا يتكلم الســيد نصراهللا، 
نتفهم حاجته الى لعب دور الضحية، 
لكــن كيف يفســر لنا وجــود اخلاليا 
اإليرانية املســلحة، والتي مت اعتقالها 
فــي دول خليجية، وكيف يفســر لنا 
دعمه العسكري واملادي واللوجيستي 
للمتمردين احلوثيني في اليمن، وكيف 
يفسر لنا محاوالت اغراق السعودية 
بالكبتاغون لضرب املجتمع السعودي، 
كفى استخفافا بعقول الناس، فإيران 
ومن خلفها حزب اهللا وسائر ميليشياتها 
املســلحة في املنطقة العربية، حققوا 
إلســرائيل ما لم تستطع حتقيقه في 
حروبها ضد العرب، والتاريخ يشــهد 
ان الفرس كانوا ومازالوا اشــد حلفاء 

اليهود».

اعتبر لـ«األنباء» أن نصراهللا حاول قلب املقاييس وتزوير الوقائع

النائب وهبه قاطيشا

التغير املناخي يحّول الطقس في جنوب مصر إلى.. «أوروبي»
القاهرة ـ ناهد إمام ومجدي عبدالرحمن ووكاالت

عادت احلياة إلى طبيعتها مع سطوع 
شمس يوم جديد امس على محافظة أسوان 
بجنوب مصر، ومت رفــع تراكمات مياه 
األمطار من العديد من املناطق، إثر هطول 
أمطــار غزيرة أول من أمس، ما أدى إلى 

إعاقة حركة املرور بشكل نسبي.
ولقد تسببت التغيرات املناخية الشديدة 
التي يعاني منها العالم في تقلبات حادة في 
الطقس، حيث شهدت اسوان مساء أول 
من أمس حالة من الطقس السيئ وهطول 

غزير لألمطار، في ظاهرة لم تتكرر منذ 
فترات طويلة. وحتول الطقس في أسوان 
إلى «أوروبى».. بعد تساقط الثلوج واألمطار 
بغزارة، مما تسبب في إصابة ٥٠٣ مواطنني 

بلدغات العقارب ووفاة ٣ آخرين.
وألول مرة يشــاهد ويسمع سكان 
الرعد والبرق بشدة،  أســوان أصوات 
ما أعاد ألذهانهم ذكريات سيول ٢٠١٠، 
االلكتروني  اليوم»  ونقل موقع «أخبار 
عن د.إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة 
بأسوان، قوله إنه مت توزيع املصابني على 
مستشفيات جميع املراكز باحملافظة حيث 

مت توفير املصل لهم.
وعقب توقف األمطار وعاصفة ترابية، 
وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، 
باستئناف حركة املالحة النهرية في مجرى 
نهر النيل وبحيرة ناصر، إلى جانب إعادة 
فتح الطرق الســريعة مع التزام سائقي 

املركبات بالتهدئة والسرعات املقررة.
من جانبه، أكد م.سامي أبو وردة رئيس 
شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، على 
عودة التيــار الكهربائي جلميع املناطق 
انقطاعه  واملراكز مبحافظة أسوان، بعد 

إثر سقوط األمطار الغزيرة.

عودة احلياة إلى طبيعتها.. ورفع تراكمات مياه األمطار في أسوان


