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أنباء مصرية

أنباء لبنانية

مصر: انطالق املرحلة األولى من انتخابات «النواب» بالداخل في ١٤ محافظة

احلريري من بعبدا: جلسة طويلة مع الرئيس واألجواء إيجابية

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

انتخابات  امــس  انطلقت 
مجلس النــواب املصري في 
التي تضم  مرحلتها االولــى 
١٤ محافظة بنظامي (الفردي) 
املغلقــة) حتــت  و(القائمــة 
اشــراف قضائــي واجراءات 
وصحيــة  مشــددة  امنيــة 
احترازيــة في ضوء تفشــي 
جائحــة ڤيــروس (كورونــا 

املستجد - كوفيد ١٩).
ويحق لنحــو ٣٣ مليون 
ناخب من املقيدين في قاعدة 
بيانــات الناخبني التصويت 
في انتخابات املرحلة االولى 
التي يتابعها عدد من منظمات 
املجتمع املدني ومنظمات منها 
جامعة الدول العربية ووسائل 
االعــالم املختلفة، وذلك على 
مدار يومني ١٤٢ نائبا بالنظام 
الفردي من بني ١٨٧٩ مرشحا، 
فيما تتنافس اربع قوائم للفوز 

بـ١٤٢ مقعدا.
وجتري انتخابات املرحلة 
االولى في أكثــر من ١٠ آالف 
جلنــة فرعية فــي محافظات 
وبنــي  والفيــوم  اجليــزة 
ســويف وســوهاج واملنيــا 
وأســيوط والــوادي اجلديد 
وقنا واألقصر وأسوان والبحر 
األحمر واالسكندرية والبحيرة 
ومطروح وتشــمل ما يقارب 
٣٣ مليــون ناخــب يحق لهم 

التصويت.
واحملافظات التي جترى في 
انتخابات املرحلة األولى هي 
(اجليزة، الفيوم، بني سويف، 
املنيا، أسيوط، الوادي اجلديد، 
سوهاج، قنا، األقصر، أسوان، 
البحر األحمر، اإلســكندرية، 

البحيرة، ومطروح).
وأعلنــت الهيئة الوطنية 
لالنتخابات برئاسة املستشار 
الشــني إبراهيم نائب رئيس 
محكمة النقض، عن تخصيص 
خــط ســاخن رقــم ١٩٨٢٦، 
الســتقبال والــرد علــى كل 
االستفســارات والشــكاوى 
املتعلقــة بانتخابات مجلس 

١٤٠ جلنــة في ١٢٤ دولة على 
مدى ثالثــة ايام انتهت امس 
االول وذلك بإرســال بطاقات 
ابــداء الــرأي الى الســفارات 
الديبلوماســية  والهيئــات 
املصريــة باســتخدام البريد 
املســتعجل في نفس الدوائر 
االنتخابية في تلك احملافظات.

ومــن املقــرر أن جتــري 
االعــادة للمرحلة االولى ايام 

اليها ايام ٥ و٦ و٧ ديســمبر 
املقبل في اخلارج ويومي ٧ و٨ 

من نفس الشهر في الداخل.
وتضــم املرحلــة الثانية 
لالنتخابات دوائر ١٣ محافظة 
القاهــرة والقليوبيــة  هــي 
والدقهلية واملنوفية والغربية 
وكفر الشيخ والشرقية ودمياط 
وبورســعيد واالســماعيلية 
والســويس وشــمال سيناء 

قاعــدة زيــارة الرئيــس املكلف 
لرؤســاء الوزراء السابقني، فور 
صدور مرسوم تكليفه، معتمدا 
الهاتفــي بالرؤســاء  االتصــال 
ألول مــرة، مــن قبيــل احلرص 
على التباعــد املرتبط بڤيروس 
كورونــا، ولو أن هنــاك من قرأ 
في هذه اخلطوة، جتنبا من سعد 
احلريري لزيارة رئيس احلكومة 

املستقيلة حسان دياب.
ويبــدو للنائب زيــاد حواط 
عضو تكتل «اجلمهورية القوية» 
أن الرئيس احلريري حاصل على 
ثالثة أرباع الضوء األخضر من 
الثنائي الشيعي والتيار الوطني 
احلــر، في وقت يســعى رئيس 
املجلس نبيه بري الى تشــكيل 

احلكومة في أسرع وقت.
في هــذه األثناء هبط ســعر 
الدوالر في الســوق السوداء من 
٨٠٠٠ الــى ٦٥٠٠ ليــرة للدوالر 
الواحــد، وعلــق النائــب جميل 
الســيد على هذا الهبوط واصفا 

إياه بـ«السعدنة املالية».
وقال: «البســطاء يشــترون 
الدوالر عند االرتفاع ويبيعونه 
عند االنخفاض وحيتان مصرف 
لبنان كاملنشــار يأكلــون دوالر 

الفقير على الطالع والنازل».

وقــد زار احلريــري بعبــدا 
امس، ووضع رئيس اجلمهورية 
العماد ميشــال عــون في أجواء 
االستشارات والبحث في موضوع 

تشكيل احلكومة.
وبعد اللقاء، الذي اســتغرق 
نحو الساعة اكتفى الرئيس املكلف 
بتصريح مقتضب أمام الصحافيني 
قائال: «جلسة طويلة مع الرئيس 
واألجواء إيجابية، ولن أجيب عن 

أي سؤال».
اســتبقت  بعبــدا  وكانــت 
زيارة احلريري برفض املداورة 
اجلزئية بالوزارات وباشــتراط 
تسمية الكتل النيابية لوزرائها، 
أي بخالف رؤية احلريري الذي 
وعــد باســتثناء وزارة املال من 
املداورة وإبقائها مؤقتا مع الثنائي 

الشيعي.
مصــادر بعبــدا تكتمت على 
تفاصيل اللقاء، مكتفية بالقول إن 
اجلو كان ايجابيا ولم تكشف عما 
دار حول شكل احلكومة وعددها 
وتوزيــع حقائبهــا، ومــداورة 

احلقائب.
 «ويبدو فــي جعبة الرئيس 
املكلف الكثير مما هو جديد على 
سيناريوهات تأليف احلكومات، 
وكانــت أولى خطواته، تقويض 

إلى النبي محمد ژ، والتصريحات 
املعاديــة لإلســالم التــي بدرت 
مــن الرئيــس إميانويل ماكرون 
شخصيا «صاحب املبادرة» األمر 
الــذي أفضــى إلى كســر موجة 
التعاطف العربي واإلسالمي مع 
باريس، خصوصا في لبنان، حيث 
سجل إحراق العلم الفرنسي في 
مدينــة طرابلس، رمبا ألول مرة 
منذ الثورة اجلزائرية، كما تلقى 
اجليــش اللبناني معلومات عن 
اعتــزام محتجــني غاضبــني من 
الفرنسية  الرئاســة  تصريحات 
اقتحام مقابر الفرنسيني في ميناء 
طرابلــس وحتطيمها. فتوجهت 

قوة معززة حلماية املكان.
وانتشرت دعوات على مواقع 
التواصــل االجتماعــي تطالــب 

مبقاطعة البضائع الفرنسية.
علــى أن ذلك لــن يؤثر على 
اخلطــة االقتصادية الفرنســية 
التي تضمنتهــا مبادرة ماكرون 
فــي لبنــان، ويقــول الرئيــس 
احلريري، إن خطته هي الورقة 
الفرنسية ولن يحيد عنها، وقد 
تكون البيان الوزاري حلكومته، 
كما أبلغ احلريري رئيس التيار 
احلر جبران باسيل عزمه حصر 
التفاهم مع رئيس اجلمهورية. 

مبن فيهم رئيس احلكومة، الذي 
ليس ملزما بأي منها، سوى من 
باب االســتئناس برأي النواب، 
خصوصا بعد جرعة الدعم التي 
تلقاها من واشنطن بلسان مساعد 
وزير اخلارجية ديڤيد شــينكر 
الذي أعلن أن بالده ال تكترث ملن 
يكون رئيس احلكومة في لبنان، 
وكل ما يهمها هو أن حتقق هذه 
احلكومة اإلصالحات وأن حتارب 
الفساد، فإذا أحسنت حتصل على 
املســاعدات. ومعنى ذلــك أن ال 
شــروط أميركية على احلريري 
اإلصالحــات  تطبيــق  ســوى 
وتنظيف مؤسســات الدولة من 
وباء الفساد الذي يضاهي ڤيروس 
كورونــا فتكًا مبقومــات الدولة 

اللبنانية.
املصادر املعنيــة في بيروت 
تتوقع املزيد من املتابعة األميركية 
لألوضــاع اللبنانية إن من أجل 
تنشيط مفاوضات ترسيم احلدود 
املائية مع اسرائيل، التي تلعب 
دور الوســيط بها، حتت رعاية 
األمم املتحدة أو لتغطية انحسار 
الدور الفرنسي املباشر وتفضيل 
باريــس املتابعة عــن بعد، منذ 
حادثة قتل فرنسي مسلم أستاذ 
مدرسة بعد عرضه رسوما مسيئة 

بيروت - عمر حبنجر 

الســاعة في لبنان، تراجعت 
ســاعة إلى الــوراء، اعتبارا من 
منتصــف الليل الفائــت، تاريخ 
بدء العمل بالتوقيت الشــتوي، 
فيما يعد الرئيس املكلف ســعد 
الســاعات لتشــكيل  احلريــري 
حكومته، بعد إزالــة الكثير من 
املوانع والعقبات، مســتندا إلى 
حماســة رئيس مجلس النواب 
نبيه بــري، وإلى تداعي الوضع 
االقتصادي إلــى درجة االنهيار، 
فضال عــن املبادرة الفرنســية، 

واملتابعة األميركية.
من هنا، كان التفاؤل، القاسم 
املشــترك بني احلريري ومعظم 
الكتــل النيابيــة، عــدا قلة ظلت 
على تشاؤمها، فبدت خارج سرب 
احلاكمني ومعها قوى االنتفاضة 
والثورة، ما يخشــى معه عودة 
«حليمــة إلى عــادة احملاصصة 

القدمية».
النائــب هــادي أبواحلســن، 
عضو اللقاء النيابي الدميوقراطي 
برئاسة تيمور جنبالط، متنى على 
املعنني أن ال يسهلوا أمور احلكومة 
فــي بيــت الوســط ويصعبوها 
في بعبدا، وشــّدد على ضرورة 
إجناز احلكومة قبل االنتخابات 

األميركية.
واآلن أمام احلريري عدة صيغ 
حكوميــة، فهو يطــرح حكومة 
اختصاصيــني مســتقلني، مــع 
مرونة في العدد، وعدم التشبث 
بالصالحيات االستثنائية، التي 
تنطوي علــى عدم ثقة مبجلس 
النواب. وهو ما ال يريده أو يرضى 
به مهندس «التسوية احلكومية» 
اجلديــدة بني عــون واحلريري 
وثالثهمــا جبران باســيل، وهو 
الرئيــس نبيه بــري. وحكومة 
تكنو- سياسية، اقترحها الرئيس 
جنيــب ميقاتــي وتبنتهــا كتلة 
الوفاء للمقاومة (حزب اهللا) في 
االستشارات من ٢٤ وزيرا، ولكل 
وزير حقيبة وزارية واحدة، وهذه 
يعتبرها احلريري «فضفاضة» وال 
تتناغم مع املبادرة الفرنسية، التي 
تلحظ تأليف حكومة رشيقة، ال 
يتجاوز عدد وزرائها الـ ١٤ وزيرا 

٢١ و٢٢ و٢٣ نوفمبــر املقبــل 
باخلارج ويومي ٢٣ و٢٤ من 

الشهر نفسه في الداخل.
ومــن املقــرر، ان جتــرى 
انتخابــات املرحلــة الثانيــة 
واالخيرة بالنسبة للمصريني 
باخلارج أيام ٤ و٥ و٦ نوفمبر 
املقبل وفي الداخل يومي ٧ و٨ 
من نفس الشهر، على أن جترى 
جولة إعادة في حالة احلاجة 

وجنوب سيناء.
وكانــت (الهيئة الوطنية 
لالنتخابات) قد حددت عددا 
من احملظورات اثناء الدعاية 
االنتخابيــة منها منع تنظيم 
اجتماعات عامة مراعاة للتباعد 
اجلسدي للحماية من التعرض 
لالصابة بڤيروس (كورونا) 
وكذلك عدم التعرض حلرمة 
احلياة اخلاصة او استخدام 

او رمــوز  شــعارات دينيــة 
تدعو للتمييز أو حتض على 

الكراهية.
ودعا مفتي مصر د. شوقي 
عالم في هذا السياق في بيان 
جموع الناخبني الى املشاركة 
الــرأي  وابــداء  االيجابيــة 
فــي االســتحقاقات الوطنية 
وانتخابــات مجلــس النواب 
باعتبارها واجبا وطنيا وكذلك 

عدد من املسؤولني ومختلف 
وسائل االعالم.

ويتشــكل مجلس النواب 
املصــري مــن ٥٦٨ عضــوا 
العام  ينتخبــون باالقتــراع 
الســري املباشــر علــى أن 
يخصص للمرأة ما ال يقل عن 
٢٥٪ من اجمالي عدد املقاعد، 
ويجوز لرئيــس اجلمهورية 
تعيني عدد من االعضاء ال يزيد 
على ٥٪ ليصبح اجمالي عدد 

االعضاء ٥٩٦ عضوا.
وحددت (الهيئة الوطنية 
لالنتخابــات) موعدا العالن 
النتائــج النهائية النتخابات 
املرحلتني أقصاه ١٤ ديسمبر 

املقبل.
وكانــت الهيئــة الوطنية 
قد نظمــت اخيــرا انتخابات 
(مجلــس الشــيوخ) الغرفة 
الثانيــة للبرملــان املصــري 
واملؤلف من ٣٠٠ عضو بواقع 
(١٠٠) مقعد بالنظام (الفردي) 
و(١٠٠) مقعد بنظام (القائمة) 
و(١٠٠) مقعــد عينهم رئيس 
اجلمهورية وذلك بعد جولتني 
للمصريني باخلارج والداخل.

١٨٧٩ مرشحاً و٤ قوائم يتنافسون على مدار يومني.. و٣٣ مليوناً من املقيدين بقاعدة الناخبني يحق لهم التصويت

مطالبات بإجناز احلكومة قبل انتخابات البيت األبيض.. وإحراق علم فرنسا في طرابلس احتجاجاً على تصريحات ماكرون

(رويترز) مصريون يصطفون في طابور لإلدالء بأصواتهم خارج أحد مراكز االقتراع في اجليزة أمس  رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي يدلى بصوته في انتخابات «النواب»

(محمود الطويل) الرئيس العماد ميشال عون مستقبال الرئيس املكلف سعد احلريري في بعبدا أمس 

النواب.
الهيئــة غرفــة  وشــكلت 
عمليــات مبقرهــا ملتابعــة 
العمليــة االنتخابيــة أثنــاء 
عمليــات االقتــراع أو الفــرز 
بشكل حلظي ودوري، ورصد 
أي شــكاوى متعلقة بعملية 

االنتخاب.
وجرت انتخابات املرحلة 
االولى للمصريني باخلارج في 

١٤٢ مليار جنيه لتطوير السكة احلديد من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٤

محمد نصراهللا لـ«األنباء»: تكليف 
احلريري خطوة باالجتاه الصحيح

القاهرة ـ ناهد إمام وهالة عمران

أكــدت وزارة النقــل أن إجمالي 
استثمارات مشروعات السكك احلديدية 
خالل الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٤ تبلغ 
١٤٢ مليار جنيه، متثل تكلفة شــراء 
عربات وجــرارات جديدة وحتديث 
أســطول القطارات احلالي وحتديث 
نظم اإلشــارات على خطوط السكة 

احلديد وجتديد بعض احملطات.
وأضافــت وزارة النقــل أنه يتم 

تنفيذ حاليا عدد ضخم من املشروعات 
املرفق وحتســني مستوى  لتطوير 
اخلدمة، الفتة إلى إجمالي أطوال شبكة 
السكك احلديدية بلغ عام ٢٠٢٠ حوالي 
٩٥٧٠ كم، في حني مخطط أن تصل 
عام ٢٠٢٤ إلى ١٠٢٠٠ كم وعام ٢٠٣٠ 
إلى ١١٥٣٠ كم مع اســتكمال عمليات 
التطوير وتنفيذ خطوط جديدة وازدواج 

اخلطوط املفردة.
وأبرمت هيئة السكة احلديد تعاقدا 
مع شركة ترانسماش هولدينغ الروسية 

لتصنيــع وتوريد ١٣٠٠ عربة جديدة 
بتكلفة تصل إلى ١٫٠٦٥ مليار يورو 
يتم متويلها في صورة قرض ميسر 
باالشتراك بني بنك اكزمي املجري وبنك 
اكزمي الروسي، حيث وصل من هذه 
العربات حتى اآلن ٧ دفعات بواقع ١٢١ 

عربة ذات تهوية ديناميكية (عادية).
وتعاقدت السكة احلديد مع شركة 
جنرال إلكتريك األميركية على لتصنيع 
وتوريد ١٠٠ جرار جديد للسكة احلديد 
قبل زيادتها إلى ١١٠ جرارات، باإلضافة 

إلى إعادة تأهيل ٨١ جرارا خارج اخلدمة 
وتوفير قطع الغيار الالزمة لها، بجانب 
إجراء الصيانــة وتوفير قطع الغيار 
الالزمة لـــ١٨١ جرارا ملــدة ١٥ عاما، 
بتكلفة إجمالية تصل إلى ٥٧٥ مليون 
دوالر، بجانب ٤٤٠ مليون جنيه تكلفة 
اجلرارات الـ١٠ املضافة، شامال التعاقد 
على تدريب ٣٠ مهندســا و٢٤٥ فنيا 
بالســكة احلديد في مصانع الشركة 

وتأهيلهم.
السكة احلديد  كما تعاقدت هيئة 

خالل ٢٠١٩ مع شركة بروجريس ريل 
لوكوموتيف األميركية (PRL) لتصنيع 
٥٠ جرارا جيدا وإعادة تأهيل ٥٠ آخرين 
 EMD بجانب عمــل عمرة لـ٤١ جرار
بورش ايرماس بتكلفة إجمالية ٤٦٦٫٣ 
مليون دوالر، حيث مخطط توريد هذه 
اجلرارات اجلديدة خالل ٢٢ شهرا من 
تاريخ تفعيل التعاقد، مع إنهاء إعادة 
تأهيل وحتديث الـــ٥٠ جرارا خالل 
٣٠ شهرا، وإجراء العمرات اجلسيمة 

لـ٤١ جرارا.

بيروت - زينة طباره

كتلة  رأى عضو 
التنميــة والتحرير 
النائب محمد نصراهللا 
أن تكليــف الرئيس 
احلريــري  ســعد 
بتشــكيل احلكومة، 
مســددة  خطــوة 
باالجتــاه الصحيح 
الواقع  من  للخروج 
املأساوي الذي تعيشه 
البالد، إمنا تتطلب في 

املقابل، بذل اجلهود من قبل اجلميع، 
للوصول إلى تشكيلة حكومية قادرة 
على مللمة الوضع، ووقف التدهور 
النقدي واالقتصادي، مشــيرا الى 
أن كتلــة التنمية والتحرير، ملزمة 
بالتفاؤل وإن بنسبة قليلة، وستبذل 
ما بوسعها من خالل الرئيس نبيه 
بري، إلجناح الرئيس احلريري في 
مهمته، ألنها قد تكون آخر الفرص 

الجتياز النفق.
ونفى نصــراهللا في تصريح لـ 
«األنباء»، أن يكون متايز الرئيس بري 
عن حزب اهللا جلهة تسمية الرئيس 
احلريري، عمليــة توزيع أدوار أو 
اختالف فــي وجهات النظر، مؤكدا 
أن التمايــز بني الطرفني، دليل على 
املساحة احلرة املتروكة بينهما، ليعبر 
فيها كل منهما عن مواقفه وقراءته 
للمرحلة، واصفا بالتالي التمايز بني 
أمل وحزب اهللا حول تسمية رئيس 
الذي يغني  باألمر اجليد  احلكومة، 
العمــل الدميوقراطي، وقد ينعكس 
إيجابا على احلياة السياسية في البالد.

وعليــه أكد نصــراهللا، أن دور 
الرئيس بري في دعم تكليف الرئيس 
احلريري، واضح وغير قابل للتأويل 
أو التفسير، ال بل إن الرئيس بري 
ســيذهب بهذا الدعــم إلى أقصى 
احلدود، الســيما في هذه املرحلة 
احلرجة من تاريخ لبنان، على أمل 

الرئيس  أن ينجــح 
احلريري في مهمته 
الصعبة والشــاقة. 
اســتطرادا،  مؤكدا 
الرئيس بري لن  أن 
يتخلى عن دوره في 
تفكيك األلغام وتدوير 
للوصول  الزوايــا، 
إلى تشكيلة حكومية 
إنقاذية، قادرة على 
التعامل مــع األزمة 
االقتصادية، من خالل 
سلسلة إجراءات تقنية 

وعملية فاعلة.
وردا على ســؤال، أكد نصراهللا 
أن «الثنائي الوطني»، مصر انطالقا 
من أن النظام اللبناني نظام طائفي 
على إسناد وزارة املالية الى الطائفة 
الشيعية، بحسب ما اتفق عليه عرفا 
في الطائف، علما أن الرئيس احلريري، 
أعرب مؤخرا عن عدم اعتراضه على 
ان يكون وزير املال شيعيا. «من هنا 
نشعر ان االختالف في وجهات النظر 
الوطني قد  بني احلريري والثنائي 
زال، ونسير اآلن باجتاه حلحلة باقي 
العقد»، معتبرا بالتالي، أن املطلوب 
من كل فريق سياسي، الرجوع خطوة 
الى الوراء، للتالقي مع اآلخرين في 
مساحة مشتركة، تنعكس إيجابا على 

تشكيل احلكومة.
وعن املطلب «اللغم» حلزب اهللا 
بتشكيل حكومة من ٢٢ أو ٢٤ وزيرا، 
الى جانب املطلب «اللغم» أيضا للوزير 
السابق جبران باسيل بقيام حكومة 
تكنوسياســية، رأى نصراهللا، أنها 
مطالب أولية ال متنع تدوير الزوايا، 
وال حتول دون إبداء بعض املرونة من 
قبل األطراف املختلفة إليجاد نقطة 
التقاء مشتركة، خصوصا أن اجلميع 
يعــي مخاطر البقــاء دون حكومة 
فاعلة، السيما وأن الفرص لم تعد 
متاحة لتفادي االنفجار الكبير على 
املستويني االقتصادي واالجتماعي.

النائب محمد نصر اهللا


