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طيب!!!

«ساحل شرير».. في بلد طيب (٣)
لكي نصل إلى ما «يقع» في «الســاحل 
الشرير»، يجب أن نعود قليالً إلى التغيرات 
االجتماعية التي حدثت في مصر مع ظهور 
االنفتاح االقتصادي، وطبقة «احليتان» وسط 
السبعينيات، وبدء عودة العاملني في اخلليج 
(الثمانينيات والتسعينيات)، ومن ثم عصر 
«امليجامليارديرات» في األلفية اجلديدة وحتى 

اآلن.
في فترة اخلمسينيات والستينيات لم تكن 
فكرة «املنزل الصيفي» منتشرة بني املصريني، 
إال فئة محدودة جدا، وكانت رموزها متتلك 
ڤلــالً صغيرة في «العجمي» وما حولها، أما 
الغالبية فيســتأجرون عقارات من السكان 
األصليني في اإلسكندرية وجمصة وبلطيم 

ومرسى مطروح.
ومــع ظهور «حيتــان» االنفتاح بنهاية 
السبعينيات، وعودة العاملني في دول اخلليج 
الثمانينيات  في إجازات صيفية طويلة في 
نشــأت فكرة املنزل الصيفي اخلاص، وبدأ 
إعمار مراقيا وماربيلال ومارينا (١ و٢)، كسكن 
صيفي خاص لهذه الفئات، ثم انتشرت القرى 
العشوائية فيما تبقى من الساحل حتى مارينا.
ومع اختالف الثقافات بني «االنفتاحيني» 
واألثرياء اجلدد من ناحية، وبني «العائدين» من 
اخلليج وعائالتهم الذين يغلب عليهم الطابع 
احملافظ، وبالتالي أصبحوا يرفضون مشاهد 
«البكيني» وغيره من مالبس البحر من ناحية 
أخرى، وانكمــش «االنفتاحيون» رافضني 
مشــاهد «البوركيني» والسباحة باجللباب، 
ومــع التنافر بدأت هجرة «املنفتحني» غرباً 
حتى استقروا في «مارينا» التي «كانت» رمزاً 

لهذه الطبقة طوال السنوات الـ ١٥ األولى من 
األلفية احلالية، حتى حلقهم «العاديون» ومن 
كانوا بسطاء ليحتلوا مارينا أيضاً، فكان ال 
بد من النزوح غرباً مع بزوغ فكرة «الساحل 
الشرير»، وبدأت مشروعات عمالقة مبفاهيم 
جديدة، وقرى سياحية بلغ األمر بالقائمني 
على إدارتها أن يعقدوا املقابالت الشخصية 
للراغبني في التملك، فال يكفي أن متلك املال، 
بل أيضاً أن تكون مقتنعاً بالفكر الذي يحكم 
قرى «الساحل الشرير»، أو على األقل ال متانع 
في التعايش معه.. واألهم أال حتاول تغييره!!

وكما حتولت «كومباوندات» التجمع وزايد 
إلى «جيتو» حتيط أسواره بحياة األثرياء في 
القاهرة، أصبحت قرى «الساحل الشرير» هي 
املعادل «الصيفي» للكومباوندات، لتسهم في 
بناء مزيد من احلواجز الثقافية واالجتماعية 
التي تشعر ساكنيها بـ«التميز» الذي يسعون 

إليه ويطلقون عليه «اخلصوصية».
وفي سبيل ذلك ال مانع من قبول أن تكون 
قيمة الوحدات مبالغاً فيها، وأسعار اخلدمات 
فوق حدود املنطق، ورسوم الصيانة فلكية، 
مع تشديد «األمن» على بوابات هذه القرى، فال 
دخول إال للمالك أو من تتم املوافقة على دعوتهم 
وحصولهم على «باركود».. املوافقة الشريفة!!

وهذا مــا وجــدت اإلدارة احلالية في 
مصر الوضع عليه في الســاحلني «الطيب» 
و«الشــرير»، فكانت جتربة «العلمني» التي 
حظيت بأكبر قدر مــن اآلراء املتناقضة ما 

بني االستحسان واالستهجان.
وللحديث بقية.. إن كان في العمر بقية.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

ال نقص في أدوية األورام باملستشفيات العامة

«البترول»: نوفر فرصًا متميزة لزيادة استثمارات 
القطاع اخلاص في منظومة إمدادات الوقود

القاهرة - ناهد إمام

قال وزيــر البترول والثــروة املعدنية 
م.طــارق املال: «إن ما حدث من تطوير في 
منظومة إمدادات الوقود للسوق احمللي بداية 
من عام ٢٠١٦ مع انطــالق برنامج تطوير 
وحتديث قطاع البترول والثروة املعدنية، 
أوجد فرصا متميزة للقطاع اخلاص لزيادة 

استثماراته بالسوق احمللي».
وأوضح وزير البترول - عقب افتتاح 
محطة وقود «أوازيــس» اجلديدة التابعة 
لشركة (توتال إنرجي) بأول طريق (القاهرة/ 
اإلسكندرية) الصحراوي، وتبلغ تكلفتها 

االســتثمارية ١٨ مليون جنيه - أن خطة 
انتشار محطات الوقود اجلديدة يتم تنفيذها 
ضمن خطة حتقيق أهداف الدولة التنموية، 
حيث تلبي احتياجات أصحاب السيارات 
ومرتادي الطرق واحملاور الرئيسية، منوها 
مبا تشــهده محطــات التمويــن واخلدمة 
اجلديــدة من تطــور ملحــوظ، فضال عن 
تقدمي خدمات متميزة ألصحاب السيارات.

وأشار إلى أن هناك خططا يتم تنفيذها 
بالتوازي مع تنفيذ احملطات اجلديدة لتطوير 
وحتديث محطات التموين واخلدمة القائمة، 
إلى جانب التوســع في محطات اخلدمات 

املتكاملة.

القاهرة ـ هالة عمران

نفى املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء املصري 
ما انتشر من معلومات بشأن وجود نقص في 
أدوية األورام مبختلف املستشفيات احلكومية 

على مستوى اجلمهورية.
وأوضح املركز اإلعالميـ  في بيان امسـ  أنه 
قام بالتواصل مع الهيئة املصرية للشراء املوحد 
واإلمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا 
الطبية، والتــي نفت تلك املعلومات. وأكدت 
أنه ال صحة لوجود نقص في أدوية األورام 
مبختلف املستشفيات احلكومية على مستوى 
اجلمهورية، مشددة على توافر كافة األدوية 
بشكل طبيعي مبا فيها املستحضرات املدرجة 
ضمن بروتوكوالت عالج األورام واملستلزمات 
الطبية اخلاصة مبرضى األورام، دون وجود 
أي نقص فيها، وأن املخزون االســتراتيجي 
منها آمن ومطمئــن، مؤكدة أن هناك متابعة 
مستمرة ملوقف توافرها بكافة املستشفيات 

التي تقدم خدمات عالج األورام، مع ضخ أي 
كميات إضافية منها بشــكل فوري في حالة 
االحتياج، وأشــارت إلى اجتــاه الدولة نحو 
توطني صناعة املستحضرات احليوية، وأدوية 

األورام محليا.
وناشــد املركز اإلعالمي، وســائل اإلعالم 
املختلفة ومرتادي مواقع التواصل االجتماعي 
حتري الدقة واملوضوعية  في نشر األخبار، 
والتواصل مع اجلهات املعنية للتأكد قبل نشر 
 معلومات ال تســتند إلى أي حقائق، وتؤدي 
إلى إثارة البلبلة والقلق بني املواطنني، وفي 
حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى 
www.) الرجــوع للموقع اإللكتروني للهيئة

upa.gov.eg)، ولإلبــالغ عن أي شــائعات أو 
معلومات مغلوطة يرجى اإلرسال على أرقام 
الواتس آب التابعة للمركز اإلعالمي ملجلس 
الوزراء (٠١١٥٥٥٠٨٦٨٨ -٠١١٥٥٥٠٨٨٥١) على 
مدى ٢٤ ســاعة طوال أيام األسبوع، أو عبر 

.(rumors@idsc.net.eg) البريد اإللكتروني

مصادر متابعة لـ «األنباء»: الترسيم حاصل..
واحلكومة بحدود السبت والرئاسة بعد شهرين

بيروت - عمر حبنجر:

على الرغم من االعتراضات 
الصارخة ضد املقترح األميركي 
لترسيم احلدود البحرية بني 
لبنــان والكيان اإلســرائيلي، 
أكان فــي بيــروت أو فــي تل 
أبيب، فإن احلراك السياســي 
والديبلوماسي واالقتصادي، 
أمــس، علــى قاعــدة  نشــط 
أن مــا كتب قد كتــب، وحتى 
دون التريــث وانتظــار لقاء 
الرؤســاء ميشال عون ونبيه 
بــري وجنيــب ميقاتي عصر 
امس، والذي تنــاول املقترح 
املطــروح، إلى جانب الشــأن 

احلكومي حتديدا.
وقالــت مصــادر متابعــة 
جهــات  إن  «األنبــاء»  لـــ 
ديبلوماســية معنية بالشأن 
اللبنانــي وبعملية الترســيم 
بالذات تواصلت مع فاعليات 
سياسية واقتصادية، وحثتها 
على حتضير مشــاريعها إلى 
مرحلــة مــا بعــد الترســيم، 
متوقعــة حصــول انفراجات 

في مجاالت عدة.
ان  الحظــت  املصــادر 
للمعترضــني مــن اجلانــب 
اللبنانــي أكثــر مــن منطلق، 
إلــى عملية  البعــض ينظــر 
الترســيم كجــزء مــن صفقة 
أميركيــة - إيرانيــة، دليلها 
تبــادل ســجناء أميركيني في 
إيران بأرصــدة مالية إيرانية 
في كوريا اجلنوبية تقدر بـ ٧

مليارات دوالر. والبعض اآلخر 
يرد اعتراضه إلى التجاوزات 
احلاصلة علــى حقوق لبنان 
البحرية، وعلــى ما ميكن ان 
يترتب على اتفاق الترســيم 
من عبث مبوقف لبنان الرافض 

للتطبيع واخواته.
وانضم الفريق التقني إلى 
الثالثة بعد  الرؤساء  اجتماع 

خلوة لبضع دقائق.
وأكد رئيس احلكومة جنيب 
ميقاتي «ان األمور متجهة على 
الطريق الصحيح»، مشددا على 

الفنيــة نائــب رئيس مجلس 
النواب إليــاس بوصعب، في 
دردشــة مــع اإلعالميــني في 
املجلــس النيابــي، إن لبنــان 
لــن يتخلى عــن أي جزء من 
حقوقه البحرية، وقال إن ثمة 
مالحظــات مت توحيدهــا في 
تقريــر، على أن يتم إرســاله 
إلى هوكشــتاين اليوم «على 

أبعد حد».
ولم يفصح أبوصعب عن 

مضمون املالحظات.
وأشار إلى ان «موقف لبنان 
النهائــي يعطــى عندما يصل 
العرض األخير من إسرائيل. 
ولبنان حصل على كامل حقوقه 
في حقل قانا واملالحظات التي 
أجريناهــا قانونية ومنطقية 

ومن منطلق صاحب حق».
اتخــذ  «إذا  انــه  وأكــد 
باملالحظــات كما اتفقنا عليها 
نتكلم عن أيام للتوقيع وليس 
أسابيع واملناطق املتنازع عليها 
سيبقى متنازع عليها حتى يبت 
بها ونحــن ال نعترف بالعدو 
اإلسرائيلي وبالتالي ال نوقع 
علــى معاهدة أو اتفــاق معه 

وهناك ترتيبات للتوقيع».
التغييــري ملحم  النائــب 

الدامغة انه اختراع إسرائيلي».
الطــرف  وفيمــا ينتظــر 
احلكومي في إسرائيل توقيع 
لبنــان علــى ورقــة املقتــرح 
اللبنانيون  األميركي، ينتظر 
توقيع إســرائيل على الورقة 
عينهــا، وبالــذات حزب اهللا، 
كمدخل لتسريع عملية تشكيل 
احلكومة، مبعزل عن شروط 

الفريق الرئاسي.
توقعــت  هنــا،  ومــن 
املصــادر املتابعــة صدور 
مراسيم احلكومة في فترة 
أقصاها الســبت املقبل، ما 
لم تدخل «الشياطني» على 
اخلط في آخر حلظة، كمثال 
إصرار النائب جبران باسيل 
على عــدم منــح احلكومة 
الثقــة في مجلــس النواب 

رغم مشاركته بها.
وبعــد احلكومــة، يكــون 
التوقيــع مع صنــدوق النقد 
الدولي بحسب املصادر عينها، 
أما رئاسة اجلمهورية، فال توقع 
لرؤية رئيس جديد في بعبدا، 
قبل شهرين على األقل، تبعا 
لغيــاب إمكانية التوافق التي 
يشترطها رئيس مجلس النواب 
للدعوة إلى جلسة االنتخاب.

خلف، حذر من نتائج وخيمة 
لترســيم احلــدود، وقــال في 
تغريدة له، ما نسمع عنه تهليال 
حول ترسيم احلدود البحرية 
جنوبا ال يرتكز على أي ســند 
قانوني او مرتكز تقني، واملعيار 
املعتمد اعتباطي وغير قانوني 
ويترتب نتائــج وخيمة على 
نهائية الترســيم البحري مع 
قبرص، واملنتظر مع سورية.

اخلبير اجلغرافي د.عصام 
خليفة، من جهته قال: ان املادة 
٢٧٧ من قانون العقوبات يعاقب 
باالعتقــال املؤقت ٥ ســنوات 
على األقــل، كل لبناني حاول 
بأعمــال أو خطــب أو كتابات 
أو بغير ذلك أن يقتطع جزءا 
مــن األرض اللبنانية ليضمه 
إلى دولة أجنبية أو أن ميلكها 
حقا او امتيازا خاصا بالدولة 

اللبنانية».
وأضــاف: «هكــذا يتخلى 
الرؤســاء الثالثــة عــن ثروة 
تقدر مبئات مليارات الدوالرات 
(مساحة ١٤٣٠ كلم٢) إلسرائيل 
بتخليهم عــن اخلط ٢٩ على 
نحو غير قانوني وغير علمي 
وغيــر وطني، وذلــك لصالح 
اخلط ٢٣ الذي تبني بالوثائق 

الرؤساء الثالثة أصدروا موقفاً موحداً واملوقف النهائي يعطى بعد الرد األخير من إسرائيل.. وبري يبّشر: قمحة ونص

(محمود الطويل) جانب من اجتماع الرؤساء الثالثة مع اللجنة الفنية لدراسة االقتراح األميركي حول ترسيم احلدود البحرية 

أن «موقف اجلميع في لبنان 
موحد بشأن هذا االتفاق وذلك 

من أجل مصلحة البلد».
وقال ميقاتــي بعد انتهاء 
االجتماع الرئاسي الثالثي الذي 
عقد في قصــر بعبدا، لدرس 
مقتــرح الوســيط األميركــي 
عاموس هوكشــتاين بشــأن 

ملف الترسيم.
كانــت  «لقــد  وأضــاف: 
لــي وللرئيــس بــري بعض 
املالحظــات، واللجنة التقنية 
أخــذت بها كاملة، وســيكون 
لنا رد سيرســل إلى الوسيط 
األميركي ضمن هذا الســياق 

كامال».
وتابع: «أود التأكيد أن كافة 
املســلمات واألمور األساسية 
تامة ضمــن االتفاق، واألمور 
متجهة على الطريق الصحيح، 
وأؤكد أيضا أن موقفنا موحد 

ملصلحة لبنان».
بدوره، قال رئيس مجلس 
النواب نبيــه بري بعد اللقاء 
انه متخض عن «قمحة ونص»، 
وذلك إشارة إلى تصريح له قبل 
االجتماع قال فيه ان النتيجة 

«إن شاء اهللا قمحة».
من جهته، قال عضو اللجنة 

النائب أديب عبداملسيح لـ «األنباء»: ميشال معوض 
ميلك الشجاعة إلقناع حزب اهللا بالعودة إلى الدولة

بيروت - زينة طّبارة

رأى عضــو كتلــة جتــدد 
النائب أديب عبداملســيح ان 
معركة االســتحقاق الرئاسي 
فتحت علــى كل االحتماالت، 
خصوصــا ان كال من فريقي 
املعارضــة واملــواالة ال ميلك 
القــدرة علــى فــرض رئيس 
للجمهوريــة، معتبرا بالتالي 
ان األمور ذاهبة حكما باجتاه 
التفــاوض أوال بــني اطــراف 
املعارضــة لتوحيــد خيارهم 
الرئاسي، وثانيا بني املعارضة 
ومنظومــة احلكم حــال عدم 
جنــاح األولــى فــي توحيــد 
صفوفها خلف النائب ميشال 

من توحيــد خيارها، ومتنع 
الرئيس بري عن دعوة املجلس 
الى جلســة انتخــاب رئيس 
للجمهورية، قد نشهد ساعتها 
حمالت شعبية وإعالمية داخل 
لبنان وخارجه، ضد االستئثار 
بالســلطة، وحتديــدا بقــرار 
الدعوة النتخاب رئيس انقاذي، 
تكلل بصمات املدرسة الشهابية 
مســاره السياســي، ويتمتع 
بالقدرة على جمع اللبنانيني، 
وباخلبرات العلمية للنهوض 
باالقتصاد، وبالعالقات الدولية 
املميزة التي تكفل إخراج لبنان 
من عزلته العربية والدولية.

وأردف: «املرشــح ميشال 
معوض ليس ممن يتحدى اهله 

النائب ٔاديب عبداملسيح

معــوض كمرشــح ســيادي 
لرئاسة اجلمهورية.

ولفــت عبداملســيح، فــي 
تصريح لـ«األنبــاء»، الى ان 
اللقاءات بني اطراف املعارضة 
تشهد تقدما كبيرا في تقريب 
وجهات النظــر، والعمل جار 
علــى قــدم وســاق لتذليــل 
العقبات أوال مع النواب السنة 
املستقلني، وهم األكثر إيجابية 
في التفاوض، وثانيا مع كتلة 
نواب التغيير حيث املد واجلزر 
يتحكم بحركة والية التفاوض، 
وثالثا مع نواب صيدا اسامة 
ســعد وعبدالرحمــن البزري 
وشربل مسعد، األكثر صعوبة 
فــي عمليــة التفــاوض نظرا 

وشعب بالده، وليس من دعاة 
احلروب واملواجهات العسكرية 
لنزع السالح غير الشرعي، ال 
بل لديه مــا يكفي من القدرة 
والشجاعة على التفاوض مع 
حزب اهللا، واقناعه بالعودة 
الــى حضــن الدولــة، وعلى 
الســيد نصــراهللا بالتالي ان 
يعي ان الرئيس الســيادي ال 
يعني رجل املتاريس وسفك 
الدماء بني املناطق والشوارع 
اللبنانيــة، لكنــه حتما ليس 
الســالح  يبايعــون  ممــن 
خدمة ملصاحلهم الشــخصية 
والعائلية على حساب خدمة 
السيادة والشرعية واملؤسسات 

الدستورية».

لوجودهم فــي بيئة خاضعة 
لنفوذ حزب اهللا.

واستطرادا أكد عبد املسيح 
انه في حال متكنت املعارضة 


