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طيب!!!

في ذكرى صاحب نوبل
مــر يوم ١١ ديســمبر كغيره مــن األيام دون 
ضجة، رغم أنه ذكرى ميالد صاحب نوبل وعاشق 
القاهرة القدمية ورائد الكتابة الواقعية الروائي 

واألديب الفذ جنيب محفوظ.
بالنسبة لي فإن األديب الراحل صاحب الثالثية 
ومخلد احلرافيش هو أديبي املفضل دون منازع، 
صاحب «سرد» ال يقاوم ولغة سلسة ال متلها أذن، 
وفــي ذاك اليوم كم متنيت أن أكون في القاهرة 
حتى أقضي اليوم ســائراً في حواري اجلمالية 
حيث ولــد أديب نوبل متنقًال بني شــارع املعز 
واحلسينية وباب زويلة وباب الفتوح، وشارع 
جوهر القائد والقصبة فالدرب األحمر وشــارع 
أمير اجليوش والغورية وتكية السلحدار واألقمر، 

وحتت الربع.
فعندما تسير بقدميك بني أبنية تعود أللف عام 
مضت تشعر بأن رئتيك امتألتا بعبق تاريخ تليد.. 
من زمن الدولة الفاطمية، وســاعتها ستتعرف 
أكثر على روافد تشــكيل فكــر وأدب أحد أعظم 

من أجنبت مصر.. جنيب محفوظ.
ولكنني لألســف خارج أحلــى املدن.. قاهرة 
املعــز.. ومر بذهني أن ١٦ عاما مضت على وفاة 
أديب نوبل العربي الوحيد، دون أن نشهد عمًال 
فنيًا واحــداً يخلد ذكرى األديب املصري الكبير 
وذلك بالرغم من حوالي ٧ كتب ضخمة تتناول 
سيرته وأفكاره وأدبه وحواراته، كتبها «فطاحل» 

األدب وعمالقة الصحافة: رجاء النقاشـ  يوسف 
القعيدـ  محمد سلماويـ  جمال الغيطانيـ  محمد 

شعير، وغيرهم.
وبالرغم من وجود «شائعات» حول بدء الكاتب 
والسيناريست الالمع عبدالرحيم كمال التواصل 
مع أسرة أديب نوبل الراحل للحصول على سيرة 
ذاتية تعتمدها األسرة لتحويلها إلى عمل فني ومت 
ترشيح أحمد حلمي لتجسيد شخصية محفوظ، 
إال أن شــيئًا من ذلك لم ير النور، ورمبا ينتظر 
صناع الدراما صدور «ســيرة جنيب محفوظ» 
والتــي أعلنت كرميته أم كلثوم أنها عاكفة على 

إنهائها بنفسها.
أمتنــى أن تتبنى الدولة إنتــاج عمل درامي 
يرقى إلى مستوى «صاحب نوبل» ومكانته بني 
أدباء العالم. وأن تعتبره رأس حربة عودة الدولة 
املصرية إلى سابق عهدها في قيادة هذا القطاع 
الثقافي احليوي، وأن تستعيد بـ «جنيب محفوظ» 
مكانهــا ومكانتها كهوليوود الشــرق، وعاصمة 
السينما واملسرح والتلفزيون، وامبراطورة الدراما 

املتوجة في العالم العربي والشرق األوسط.
وأرجــو أال أتفاجــأ بفيلــم عنوانــه «جنيب 
محفــوظ.. فتوة اجلمالية» إنتــاج احلاج أحمد 

السبكي وبطولة منبر زفت!!
رحم اهللا جنيب محفوظ.. وحفظ اهللا مصر 

وشعبها من كل سوء.

وكيل البنك املركزي أمام «النواب»: تعديالت قانون 
اإلجراءات الضريبية تسري على العمالء األجانب فقط

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أكد شــريف عاشور وكيل البنك املركزي أن 
مشروع القانون املقدم من احلكومة بشأن تعديل 
بعض أحكام قانون اإلجراءات الضريبية املوحد 
يخاطــب العمالء األجانب داخل مصر، مشــيرا 
إلى أنه ال عالقة للمشروع بحسابات املصريني 
بالبنــوك. وقال عاشــور، خــالل اجتماع جلنة 
اخلطة واملوازنة مبجلس النواب، امس، ملناقشة 
مشروع القانون: «مشروع القانون يسري على 
عمالء أجانب لهم حسابات في مصر والسلطات 
الضريبيــة املختصة في بالدهــم تريد االطالع 
على تعامالتهم هنا، وال عالقة له باملصريني».

وأوضح شريف عاشور، وكيل البنك املركزي، 
أنه كانت هناك اجتماعات مكثفة بني البنك املركزي 
ووزارة املالية ملناقشة مشروع القانون، قائال: 
«البنك اطمأن للتعديالت وانها لن متس سرية 
احلسابات البنكية املنصوص عليها في قانون 

البنك املركزي والنظام املصرفي».
من جهة اخرى، أقر مجلس الشيوخ املصري 
امــس املوافقة على املادة الرابعة من مشــروع 
قانون مقدم من احلكومة بإنشاء صندوق مصر 
الرقمية، والتي تلزم اجلهات التي تضمها املوازنة 

العامة للدولة إتاحة خدماتها إلكترونيا.
ودارت مناقشــات حــول املــادة، إذ اقتــرح 
النائب مجدي بركات بوضع املادة الرابعة مبواد 
التعريفات، معلال مقترحه بأن التعريفات ال تأتي 
داخل مواد مشروع القانون، كما اقترح النائب 

رأفت العمدة ذات األمر.

احلكومة: ال حظر على دخول بعض واردات السلع

القاهرة - هالة عمران

نفى مجلس الوزراء املصري صحة ما تداولته 
بعض املواقــع اإللكترونية وصفحات التواصل 
االجتماعي من معلومات بشأن إصدار قرار بحظر 

دخول بعض واردات السلع إلى مصر.
وأوضح بيــان صادر عن املجلس أن وزارة 
التجارة والصناعة نفت ذلك، مؤكدة أنه ال صحة 
حلظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر، وأنه 

لم يتم إصدار أي قرارات بحظر أو منع االستيراد 
في ظل التزام مصر بقواعد التجارة الدولية. كما 
أشــارت وزارة التجارة والصناعة إلى أنه يتم 
السماح باإلفراج عن مختلف السلع املستوردة 
ودخولها إلى مصر، وذلك بعد خضوعها للفحص 
للتأكد من مطابقتها للشروط واملواصفات القياسية 
املقررة، مناشدة جميع املواطنني بعدم االنسياق 
وراء تلك األكاذيب، مع اســتقاء املعلومات من 

مصادرها املوثوقة.

بري يسحب دعوة احلوار بعد مقاطعة «القوات».. وجلسة اخلميس انتخابية فقط
بيروت - عمر حبنجر

بعد قائد اجليش العماد جوزاف عون، 
رئيس التيار احلر جبران باســيل في 
الدوحة، ما يعني ان جلسة االنتخابات 
الرئاسية املقررة غدا اخلميس لن تتميز 

عن سابقاتها التسع الفائتات.
وثمة عامل اضافي آخر، قطع الطريق 
على التفاؤل بجديد مفيد، متثل بإعالن 
القوات اللبنانية رفضها احلوار الذي 
اقترحه رئيــس املجلس النيابي نبيه 
بــري، بالتوازي مع جلســة االنتخاب 
الرئاسية، حيث يقول النائب القواتي 
نزيه متى، ان استشارات نيابية ملزمة، 
كالتي جتري في مجلس النواب الختيار 
رئيــس احلكومة، أمــر ال ينطبق على 

رئيس اجلمهورية.
وعقب النائب قاســم هاشم، عضو 
كتلة التنمية والتحرير التي يرأســها 

رئيــس املجلس نبيه بــري على بيان 
القــوات بقوله لـ «األنباء»: ســلمولي 
على احلوار ودعونا نذهب الى جلسات 

انتخاب مفتوحة.
وبالفعل، سرعان ما صدر عن رئيس 
املجلس بيان يدعو الى «عقد جلســة 
ملجلس النواب في متام الساعة ١١ من قبل 
ظهر الغد النتخاب رئيس للجمهورية»، 
متجاهال احلوار الذي كان يريده جزءا 

من جلسة االنتخاب.
وتضمن بيان القوات، دعوة رئيس 
املجلــس الى ســحب الدعــوة للحوار 
والعودة الى نصوص دستورنا الواضح، 
من خالل دعوة املجلس الى عقد جلسات 
مفتوحة ال تنتهي إال بانتخاب رئيس 

جديد للجمهورية.
واعتبــر بيــان صادر عــن الدائرة 
اإلعالمية في القوات ان الدعوة للحوار، 
أي حوار، مبنزلة تعطيل واضح ملوجب 

دستوري كانتخاب رئيس للجمهورية، 
او متديد غير معروف األفق السياسي أو 
السقف الزمني لواقع الشغور الرئاسي، 
كما هي حال الدعوة الى جلسة للحوار 
غــدا، فإن «القوات اللبنانية» ترفضها 
رفضــا قاطعا مبــا ال يحتمل أي لبس 

أو تأويل.
رئيــس حزب «القــوات اللبنانية» 
د.سمير جعجع، قال لصحيفة «عكاظ» 
السعودية أمس، ان احلوار هو عبارة عن 
محادثات جانبية وكالم وراء الكواليس 
حملاولة إقناعهم على اسم ما، ولكن ليس 
بطاولة حوار، وأعتقد أن هذه محاولة 
مكشوفة لتعطيل االنتخابات الرئاسية.
وحول مــا اذا كانت القوات جاهزة 
للوصــول الى رئيــس توافقــي، كرر 
جعجــع ان الوضــع في البلد بأســوأ 
حاالته، ونحن بحاجة الى رئيس يكون 
بالفعل رئيســا للجمهورية يستطيع 

البــدء مع اآلخرين عملية انقاذ لبنان. 
وبالعودة الى ســفر باسيل مجددا الى 
الدوحــة، تقول أوســاطه، ان للزيارة 
عالقة باملرحلة األخيرة من املونديال، 
كونه من مؤيدي الفريق الفرنسي، نافية 
ما يتردد في بيروت، عن سعيه للقاء 
الرئيس الفرنســي اميانويل ماكرون، 
الذي سيكون في الدوحة حلضور مباراة 
الفريق الفرنســي، مع أسود األطلس، 

املغربي.
وتستمر زيارة باسيل الى الدوحة 
أسبوعا، حيث تكون احلركة السياسية 
الداخلية في عطلة عيدي امليالد ورأس 
السنة، وسط اشــارات دولية على ان 
ملف لبنان لم يصبح اولوية لدى الدول 
الغربية بعد، سوى من الزاوية األمنية، 
حيث املطلوب بشدة واصرار احلفاظ 
على االستقرار، تأمينا الستخراج النفط 

والغاز.

القوى اخلارجية مهتمة باالستقرار اللبناني ضماناً لواردات النفط والغاز.. وباسيل في الدوحة مجدداً ملناصرة الفريق الفرنسي

(محمود الطويل) رئيس مجلس النواب نبيه بري مستقبال في عني التينة رئيس احلكومة جنيب ميقاتي  


