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طيب!!!

«ساحل شرير».. في بلد طيب (٢)
.. حتدثنا باألمس عن وجود دراســة 
وضعها مكتب استشاري هولندي عاملي 
بإشراف دكاترة مصريني عام ١٩٧٧ لتنمية 
«الساحل الشمالي» على ٣ محاور: زراعية 
ـ صناعية ـ ومجتمعات عمرانية جديدة، 
كان ذلك بعد أقل من ٣ سنوات على اعتماد 
سياســة «االنفتــاح االقتصادي» ســيئة 
الســمعة، وانشــغل الســادات في زيارة 
القدس واتفاقية السالم حتى اغتالته يد 
اإلسالم السياسي في ٦ أكتوبر ١٩٨١، تلك 
كانت الظروف التي أحيطت بالســنوات 
التي كان يجب فيها بحث الدراسة ووضع 

قواعد تنفيذها.
ذهب الســادات.. وجاء مبارك وزامنه 
عصر «عشوائية» الساحل الشمالي ومت 
ملء الفراغات بني قرى حسب اهللا الكفراوي 
النموذجية الثالث: مراقيا وماربيلال ومارينا 
بعشــرات القرى التي غلب عليها الطابع 
العشوائي،.. أغلقت البحر متامًا على بقية 
املواطنــني وقصرته على مالك الوحدات، 
وخلــت الغالبية العظمــى من القرى من 
الفنادق وبدرجاتها، واملنشآت السياحية 
بأنواعهــا، ومنعت أي عائد ســياحي أو 
اقتصــادي، حتول أجمل شــواطئ مصر 
إلي منتجع يعمل ٣ أشهر فقط، ويهجره 

مالكه بقية العام.
ثم إنفاق مليارات اجلنيهات دون عائد 
ُيذكر علــى الدولة، حيــث مت تخصيص 
األراضي للجمعيات املهنية والنفع العام 
وأصحاب احلظوة واملتنفذين و«حيتان» 
االنفتاح، إضافة إلى البلطجة ووضع اليد 

و«مراضاة البدو»، والنتيجة عشــوائية 
في التملك، واستحالة التسجيل العقاري 
ونشــوء النزاعات وضياع احلقوق، في 
الوقت الذي متكنت دول شقيقة وصديقة 
مــن حتويل شــواطئها ـ التي ال تضاهي 
شواطئنا جماًالـ  إلى مشروعات اقتصادية 
مربحــة، وحافظــت على حقــوق جميع 
املواطنني في رؤية البحر، وجذبوا إليهم 

ماليني السائحني!!
مت إهمال الشــقني اآلخرين من دراسة 
التنمية، فتوقف مشروع «ترعة احلمام» 
واســتصالح األراضــي حولهــا، وما كان 
صاحلًا منهــا وضع «حيتــان» األراضي 
أيديهــم عليها في غفلة ـ أو بتواطؤ ـ من 

أجهزة الدولة!
وحتى يســار طريــق اإلســكندرية ـ 
مطروح، حتول إلى عشوائيات موسمية، 
بقاالت وخدمات ومطاعم ليكتمل املشهد 
احلزين الذي يعكس فشًال مروعاً الستغالل 

أحد أطول وأجمل شواطئ الدنيا.
كان ذلك هو ملخص «الفشل» االقتصادي 
في التعامل مع الساحل الشمالي من سيدي 
كرير حتــى مارينا. صاحبت هذه الفترة 
تغيرات اجتماعية وطبقية ســاهمت في 
ظهور ما يعرف اليوم بتقســيم الساحل 
الشــمالي إلى «ســاحل طيب» وميتد من 
سيدي كرير حتى مارينا ٥ تقريباً، و«ساحل 
شرير» يبدأ من مارينا ٦ و٧ وحتى ما قبل 

مرسى مطروح.. فكيف كان ذلك؟
وللحديث بقية.. إن كان في العمر بقية.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

«معلومات الوزراء»: استثمارات بـ ٢٥٫٥ مليار جنيه
قيمة ١٠ اتفاقيات لـ «صندوق مصر السيادي» خالل ٢٠٢١

القاهرة ـ هالة عمران

ذكــر مركــز املعلومات 
ودعم اتخاذ القرار مبجلس 
الوزراء أن «صندوق مصر 
السيادي» وقع ١٠ اتفاقيات 
ملزمة ملشروعات خالل عام 
٢٠٢١ بإجمالي استثمارات 
٢٥٫٥ مليار جنيه، باإلضافة 
إلــى ٤٤ مشــروعا جتري 
باســتثمارات  دراســتها 
متوقعة بـ ١٤٠ مليار جنيه 

في ٧ قطاعات مختلفة.
جاء ذلك في إنفوغراف 
نشره املركز امس يتناول 
فيــه دور صنــدوق مصر 
الســيادي فــي حتقيــق 

التنمية االقتصادية.
وأشــار املركــز إلى أن 
الصندوق تأسس عام ٢٠١٨، 
بهدف جذب االستثمارات 
اخلاصة ملصر وتشــجيع 
االســتثمار املشــترك في 
األصول اململوكة للدولة.
ويضــم الصنــدوق ٤
صناديــق فرعيــة وهــي: 
الفرعي  صنــدوق مصــر 
للخدمات املالية والتحول 
الرقمــي، صنــدوق مصر 
الفرعــي للمرافق والبنية 
األساسية، صندوق مصر 
الفرعي للخدمات الصحية 
الدوائيــة،  والصناعــات 

وأوضح املركز اإلعالمي، 
في بيان، انه قام بالتواصل 
مع وزارة الصحة والسكان، 
والتي نفت تلك املعلومات، 
صحــة  ال  أنــه  مؤكــدة 
للمنشــورات املتداولة على 
التواصل االجتماعي  مواقع 
والتي تزعم إنشاء احلكومة 
١٢ ألف غرفة عمليات باملركز 

اإلقليمي لزراعة األعضاء.
وأشــارت إلى أن املركز 
اإلقليمي لزراعة األعضاء، 

مــع  بالتعــاون  وذلــك 
العاملية  الشــركات  كبرى 
املتخصصة بهدف إنشــاء 
منظومة متكاملة، تشــمل 
شــبكة قوميــة مميكنــة 
لعمليات الزرع، واملرضى، 
واملتبرعني وفقا للمعايير 

العاملية.
فــي ســياق متصــل، 
يســتهدف املركز التوسع 
فــي تخصصــات لزراعة 
أعضاء مختلفة مثل الرئة 
والقلــب والكلــى والكبــد 
وغيرها، وكذلك توســيع 
قاعــدة املتبرعني لتشــمل 
حديثي الوفيــات بدال من 
االقتصــار علــى األحيــاء 
فقط، وسيتم اتباع إحدى 
اآلليات القانونية الستقبال 
حاالت التبــرع، وذلك من 
خــالل ترك املتبرع وثيقة 
فــي الشــهر العقــاري أو 
تخصيص خانــة ببطاقة 
الرقــم القومــي أو غيرها 
من الوثائق الرسمية التي 
تثبــت الرغبة في التبرع، 
ويتمثل الهدف األساسي من 
إنشاء مركز إقليمي لزراعة 
األعضاء في مصر في تقنني 
عمليــات زراعــة األعضاء 
وإنهاء كل ممارســات بيع 
البشرية مبقابل  األعضاء 
مادي التي يجرمها القانون.

واملقــرر إنشــاؤه داخــل 
املدينة الطبية املستحدثة 
مبعهد ناصر، سيتضمن ١٢
غرفة عمليات فقط و٣٠٠
ســرير داخلي، باإلضافة 
إلى ٥٢ سرير رعاية فائقة، 
و٥٦ سرير رعاية متوسطة، 
وسيحتوي املركز على ١٠

ماكينــات غســيل كلوي، 
و١٢ متكامــل،  ومعمــل 

عيــادة خارجيــة، ومركز 
تأهيل وقســم للطوارئ، 

احلكومة تنفي إنشاء ١٢ ألف غرفة عمليات باملركز اإلقليمي لزراعة األعضاء

الفرعي  وصندوق مصــر 
واالســتثمار  للســياحة 

العقاري وتطوير اآلثار.
إلــى ذلــك، نفــى املركز 
اإلعالمــي ملجلس الــوزراء 
املصــري ما تــداول ببعض 
املواقع اإللكترونية وصفحات 
التواصــل االجتماعــي من 
منشــورات تزعــم إنشــاء 
ألــف غرفــة  احلكومــة ١٢ 
عمليــات باملركــز اإلقليمي 

لزراعة األعضاء.

«الترسيم» من الترجمة إلى التدقيق وتفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق
بيروت - عمر حبنجر

جرت أمس ترجمة مسودة 
اتفاق الترسيم البحري، التي 
الوســيط األميركــي  أعدهــا 
عاموس هوكشتاين، وسلمتها 
الســفيرة األميركية دوروثي 
شــيا  للرؤســاء ميشال عون 
ونبيه بــري وجنيب ميقاتي، 
إلى اللغة العربية، وستعرض 
املســودة الواقعة ضمن عشر 
صفحــات مترجمة على جلنة 
فنية رسمية، جتتمع بحضور 
الرئيس عون قبل ظهر اليوم 
االثنني، للدراســة وتســجيل 
املالحظــات متهيــدا لعرضها 
على اجتماع منتظر للرؤساء 
الثالثة، في الساعة الثالثة من 

بعد الظهر.
الفنيــة  اللجنــة  وتضــم 
خبــراء طبوغرافيــا وضباط 
اختصاص وسياسيني معنيني، 
بينهــم املكلف من قبل رئيس 
اجلمهوريــة بالتواصــل مــع 
هوكشــتاين، نائــب رئيــس 
مجلس النواب إلياس بوصعب، 
والــذي كشــف أمس عــن ان 
السفيرة األميركية، أكدت لهم أن 
مسودة االتفاق، ليست نهائية، 

وقابلة للتعديل.
ونقلــت قنــاة «اجلزيرة» 
القطرية عــن مصادر لبنانية 
رسمية، ان العرض األميركي 
يعتمد اخلط البحري ٢٣، وحقل 
قانا، وهو ما يستجيب للمطالب 
اللبنانية، لكنه لم يلحظ وجود 

منطقة بحرية عازلة.
الشــؤون  فــي  اخلبيــر 
اجلغرافية د.عصــام خليفة، 
افتــرض ان هنــاك تخليا عن 
نقطة حــدود رأس الناقورة، 

«ان أهمية ما جرى، انه يعني 
اننا أمام أيام حاسمة في ملف 
الترسيم»، معطيا الدولة توكيال 
شرعيا لفعل ما تراه مناسبا.

أما الرئيــس ميقاتي، فقد 
العــرض  اكتفــى بإخضــاع 
للفحص التقنــي، قبل اإلدالء 

بأي موقف رسمي.
وتوزعــت علــى صفحات 
موالية حلزب اهللا، املعلومات 
التالية عــن محتوى العرض 
األميركي: خط ٢٣ كامال للبنان، 
حقل قانا كامال للبنان، لبنان 
غير معني بالتعويض إلسرائيل 
عن جزء من قانا، اعتراف بحق 
لبنان بالتنقيب واالستخراج، 
السماح لشركة توتال مبعاودة 
التنقيب واالستخراج، عدم ربط 
أي نقطة برية باحلدود البحرية 
حتديدا نقطة (B١). واعتراف 
بحــق لبنــان باحلصول على 
فيــول للكهرباء مــن أي دولة 

مبا فيها إيران.

حلكومتــه إن املوافقــة علــى 
املســودة تتوقــف حاليا على 

املراجعة القانونية.
وأوضــح فــي تصريحات 
التلفزيون «لكن.. مثلما  بثها 
متسكنا من اليوم األول، املقترح 
يصــون كامل مصالــح األمن 
القومي إلســرائيل، فضال عن 

مصاحلنا االقتصادية».
قبــول  مســوغات  وفــي 
املقتــرح، قال البيــد: «ال مانع 
لدينــا مــن تطوير حقــل غاز 
لبناني إضافي، ســنتلقى منه 
بالطبع عائدات.. ومن شأن مثل 
هــذا احلقل أن يقلــل االعتماد 
اللبنانــي على إيــران ويكبح 
جمــاح حــزب اهللا ويحقــق 

االستقرار في املنطقة».
البطريــرك  رئاســيا، رد 
املارونــي بشــارة الراعي، ما 
وصفه بـ «الغليان الشعبي» إلى 
إدراك الناس، بأن عدم انتخاب 
رئيــس جديد للجمهورية هو 
فعل تخريبي لضــرب املركز 

األساسي للدولة.
وفــي عظة األحد من مقره 
الصيفــي في الدميــان، أعرب 
الراعي عن خشيته من استمرار 
ربــط اجللســات االنتخابيــة 
بالتوافق، مشــددا على انه إذا 
لم ينتفض النواب على أنفسهم 
وينتخبوا رئيسا سياديا، فال 
ينبغي لوم الشعب إذا انتفض 
عليهــم، علمــا ان التوافق هو 
املفتاح الوحيــد الذي وضعه 
الرئيس بــري وحليفه حزب 
اهللا، فــي بــاب الوصــول الى 
الرئاســية، وإال  االنتخابــات 
فالفــراغ قائم، األمــر الذي ال 
يراه البطريرك الراعي مالئما 

لواقع لبنان الراهن.

النائــب جــورج عطــااهللا 
عضــو تكتل «لبنــان القوي» 
اعتبر ان حلزب اهللا ومسيراته 
دورا أساســيا في اإلسراع في 
ترســيم احلدود البحرية مع 
إســرائيل الــذي نشــهده في 
الســاعات األخيرة، باإلضافة 

الى وحدة املوقف اللبناني.
وعن ترسيم احلدود، قال 
رئيس كتلــة الوفاء للمقاومة 
النائب محمد رعد: نحن نواجه 
عدوا ال يعترف بأحد غيره في 
هذا العالم، لكننا أمسكناه في 
عنقــه، حني الحظنــا حاجته 
الستثمار الغاز، وأرغمناه على 

االستجابة حلقوقنا.
في املقابل، أبدت إسرائيل 
موافقــة أوليــة على مســودة 
االتفاق. وتقول وكالة «رويترز» 
ان التوصل التفاق أصبح أقرب 
من أي وقت مضى. وقال رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي يائير البيد 
خــالل االجتمــاع األســبوعي 

الراعي يرفض التوافق شرطاً النتخاب رئيس ويدعو النواب لالنتفاض على أنفسهم قبل أن ينتفض الشعب عليهم

املرصد االوروبي لدعم النزاهة في لبنان نظم لقاء في فوج إطفاء بيروت مع أهالي ضحايا انفجار املرفأ           (الوكالة الوطنية)

حيث يلحظ العرض األميركي 
انطالق اخلط ٢٣ املعترف به 
للبنــان، مــن ٣٠ مترا شــمال 
رأس الناقورة، وليس من رأس 
الناقــورة، معتبرا في موافقة 
لبنان على ذلك، مبنزلة خيانة 

عظمى.
وقــال د.خليفــة فــي أول 
العــرض  لــه علــى  تعليــق 
األميركي، ما لم يعدل منطلق 
اخلط، يكون لبنان اول دولة 
فــي العالم تبحــث عن حدود 
ملنطقتها االقتصادية البحرية، 

من خارج حدودها البرية.
مــا صــدر مــن  ان  بيــد 
املسؤولني اللبنانيني املعنيني، 
أظهر تفاؤال ميكن البناء عليه، 
فعندما ســئل رئيس مجلس 
النواب نبيه بري عن العرض 
األميركي «قمحة أم شعيرة؟»، 
أجاب: قمحة، أي خير. ومثله 
األمني العام حلزب اهللا السيد 
حســن نصراهللا الــذي اعتبر 

مسيرة لـ «التجمع الطبي االجتماعي 
اللبناني» استنكارًا لفقدان أدوية السرطان

األمم املتحدة تعيد تأهيل املباني التراثية 
املتضررة من انفجار املرفأ

بيروت: نظم «التجمع الطبي االجتماعي 
اللبناني» مسيرة انطلقت من أمام متثال 
املغترب الى متثال الشهداء وسط بيروت 
حتت شعار «ما بدنا أضوية بدنا أدوية» 
بالتنســيق مع جمعية «بربــارة نصار 
ملرضــى الســرطان»، اســتنكارا لفقدان 

األدوية.
وأسف رئيس التجمع رائف رضا «لترك 
مرضى السرطان للقدر في غياب األدوية»، 
محمال «وزارة الصحة املسؤولية، فالقانون 
الطبي يقر بالعالقة السببية بني تطور 
حال املريض نحو األســوأ الى املوت في 
حال لم يأخــذ املريض عالجه الصحيح 

نتيجة فقــدان الــدواء، فيتحول املرض 
السرطاني احملصور الى االنتشار واملوت 
السريع، وهذا له تبعات قانونية يتحملها 
املؤمتــن على صحة النــاس وهو وزير 
الصحة»، ودعاه الى «زيارة الســفارات 
لطلب هبات ومساعدات، وإلى التنسيق 
مع وزير اخلارجية إلرسال تعاميم الى 
الســفارات اللبنانية فــي اخلارج لطلب 

هبات أدوية للسرطان».
وسأل عن «التحقيق في سرقة الهبة 
األميركية ملرضى السرطان والذي اختفى 
بعــد أســبوعني من تســلمه مــن وزارة 

الصحة».

بيــروت ـ أ.ش.أ: أكــد تقريــر أممــي 
صــدر حديثــا أن برنامــج األمم املتحدة 
للمستوطنات البشرية (املوئل) وحكومة 
اليابان اختتما مشروع إعادة تأهيل املباني 
التراثية في مجمع «الرميل»، والتي كانت 
قد تضررت بشدة من انفجار مرفأ بيروت، 

وبلغت تكلفته ٢٫١٦ مليون دوالر.
وذكــر مركز إعــالم األمم املتحدة، في 
بيان أنه جرى اعتماد مقاربة «إعادة البناء 
بشــكل أفضل»، إذ أعيد تأهيل تسعة من 
املباني املتضررة بشدة وتدعيم وتقوية 
مبنيني آخرين، كما مت ترميم املرافق العامة 
داخل املجمع، مما يتيح زيادة املساحات 
اخلضراء واملناظر الطبيعية داخل املدينة.

وقال سفير اليابان في لبنان تاكيشي 
أوكوبــو «كل مبادرة إلعــادة اإلعمار هي 
خطوة أقرب نحو التعافي.. وهذا املشروع 
الذي مت متويله عبر اليابان هو خير دليل 
علــى ذلك بعد تعرضهــا الثنني من أكبر 
االنفجارات فــي التاريخ احلديث.. كانت 
احلكومــة اليابانية من بني املســتجيبني 
األوائل ملساعدة لبنان في أعقاب االنفجار 
عبر عدة قطاعات حيوية.. واليوم التزال 
اليابــان ملتزمة بتخصيص املوارد لدعم 
املشاريع التي تدفع باجتاه التنمية الشاملة 
للبنان والتي تسهم في التخفيف من عبء 
املصاعــب على املجتمعات األكثر حرمانا 

في جميع أنحاء البالد».

بسبب الكوليرا.. سوريون يعزفون عن تناول «السندويش»
وكاالت: ارتفع عدد اإلصابات مبرض 
الكوليرا الى أكثر من ٥٢٤ إصابة مؤكدة 
فيما فــاق عدد الوفيات الـــ ٣٦ في ١٠

محافظات، بحســب أحــدث احصائية 
لوزارة الصحة الســورية أمس األول، 
وأضعاف هذا الرقــم إذا أضيفت اليها 
حصيلة اإلصابات في شمال شرق البالد 
الذي تسيطر عليه امليليشيات الكردية، 
وشمال غربها حيث تسيطر املعارضة.

وبنتيجة مباشرة لتفشي الكوليرا، 
تراجعــت حركــة البيع إلــى أكثر من 
النصف في محال الوجبات الســريعة 
فــي العاصمــة دمشــق وفقــا لتقرير 
ملوقع تلفزيون «ســوريا»، خصوصا 
بعد تعميم مديرية صحة دمشق مبنع 

تقدمي اخلضــراوات الورقية للحد من 
انتشار املرض.

وينقــل التقرير عــن أحد أصحاب 
محــالت بيع الفالفل فــي منطقة املزة 
شيخ سعد، ويدعى ابو خالد قوله: «ما 
كان ناقصنا غير الكوليرا بعد كورونا»، 
مضيفا أن مبيعات محله انخفضت إلى 
أكثر من النصف منذ بدء احلديث عن 
الكوليرا وانتشارها في بعض املناطق 

السورية.
وكانت منظمة الصحة العاملية حذرت 
في منتصف شهر سبتمبر الفائت من 
أن خطر انتشــار الكوليرا في سورية 

«مرتفع للغاية».
وأدى انتشــار الكوليرا إلى عزوف 

املســتهلك عن شــراء وجبات الفالفل 
وغيرها من الوجبات التي حتتوي على 

اخلضراوات الورقية.
ويوضح أصحاب أن الزبون ال يرغب 
في شراء سندويشة «فالفل وطحينة» 
أو «فالفل وبطاطا» فقط من دون نعنع 
وبقدونس وبندورة وخضراوات أخرى 
تضاف عليها، وهي املواد املمنوعة من 

قبل مديرية صحة دمشق.
وأصبح البيع يقتصر على «الفالفل 
الفرط» باحلبة بدال من الســندويش، 
وهو ما يدفع بعض أصحاب احملالت الى 
االغالق في حال تفاقم وضع الكوليرا.
ويشــير تقرير تلفزيون «سوريا» 
إلى تخلي معظم الســوريني عن شراء 

الوجبات التي حتتوي على اخلضراوات، 
وقال أحد عمال املياومة للموقع «جنتمع 
هنا في هذه الساحة يوميا قرابة عشرة 
عمال، وكنــا نفطر في أحيــان كثيرة 
سندويش فالفل، إال أننا تخلينا عن تلك 
الوجبة منذ بدء احلديث عن الكوليرا».

ووفقا لوزارة الصحة، فإن اإلصابات 
الـ ٥٢٤ توزعت فــي حلب ٣٤٦، ودير 
الزور ٧٢، واحلســكة ٣٤، والرقة ٢٦، 
والالذقية ٢٠، وحمص ٦، والســويداء 
٦، ودمشق ٥، ودرعا ٣، والقنيطرة ١، 
فيما سجلت حلب ٣١ وفاة، واحلسكة 
٣، وديــر الزور ٢. وأكــدت الوزارة أن 
معظم الوفيــات ناجتة عن التأخر في 

طلب املشورة الطبية.

السوريون يبتكرون مدفأة «السبيرتو» 
وكاالت: تفنن الســوريون خالل سنوات 
احلــرب بالتحايــل على الظــروف املناخية 
الصعبة، السيما فصل الشتاء والبرد الشديد، 
ومع نــدرة توافر مــازوت التدفئة وانعدام 
فرصة استخدام مدافئ الكهرباء التي تصل 
ساعات تقنينها إلى اربع او خمس ساعات 
متتالية، انتشرت في األسواق احمللية أنواع 
جديدة من املدافئ التي تعتمد على الكحول 
اإليثيلي او ما يعرف بـ «السبيرتو األبيض».

وقد رصد موقع «أثر برس» احمللي تلك 
املدافئ التي انتشرت هذا العام حتت مسمى 
«صوبيا السبيرتو»، ومت عرضها في احملال 
وعلى البسطات بسعر ١٠٠ ألف ليرة سورية، 

ال تشمل سعر عبوة السبيرتو.
وبدأت شركات بيع هذا النوع من املدافئ 

بنشر منتجها على وسائل التواصل االجتماعي 
مع شرح آللية استعمالها، حيث حتوي هذه 
املدفأة خزان (طاسة) ميكن تعبئتها بالكحول 
(السبريتو) على غرار مدفأة املازوت، وميكن 

استخدامها أيضا موقدا.
ونقل املوقع عن أحــد البائعني قوله إن 
«هذه املدفأة ال تصدر أي صوت أو شــحار 
أو رائحة، وهناك إقبال على شــرائها بحكم 
أن مدفأة املازوت يتجاوز سعرها ٣٥٠ ألفا».

وأضاف أن «سعر ليتر الكحول يتراوح 
بني ٤ و٥ آالف ليرة وهو يكفي لتشغيل هذه 
املدفــأة أليام قليلة فقط أو حتى لســاعات، 
ورغم ارتفاع سعره إال أنه متوافر باألسواق 
وميكن احلصول عليه بأي وقت على عكس 

املازوت».


