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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

توقعات مبشاركة كثيفة اليوم.. فهل تنتهي جلسة البرملان بانتخاب رئيس؟
بيروت ـ عمر حبنجر

اليوم اخلميس، يعقد مجلس 
النواب اللبناني أولى جلساته، 
كهيئــة ناخبة، الختيار رئيس 
للجمهورية، يتعني لقيام نصابها 
حضــور ٨٦ نائبا، يؤسســون 
جللســات الحقة يكفيها سقف 
حضور ٦٥ نائبا، في حال فشل 
انعقاد اجللسة اليوم لعلة غياب 
النصاب، او عدم بروز مرشح، 

او املقاطعة النيابية.
لقــد أربكــت دعــوة رئيس 
مجلــس النــواب نبيــه بــري 
املفاجئة الفريق الرئاسي، كونها 
أتت مبنزلة رد غير مباشر على 
تراجــع الرئيس ميشــال عون 
ووريثه السياسي جبران باسيل، 
عن تفاهمــات تعومي احلكومة 
املستقيلة، وقطعت الطريق على 
شروطهما التعجيزية التي تبني 
ان باسيل ارسلها الى الرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي، وهدفها 
االمساك بزمام االمور السياسية 
واالدارية في الدولة حال حصول 

الشغور الرئاسي.
بري باغت اجلميع، فيما كان 
معظم النواب والقوى السياسية 
منشغلني بتشــكيل احلكومة، 
بعد جتاوز معبر اقرار املوازنة 
العامة، فبدا للوهلة االولى انه 
يريد احراج نــواب املعارضة، 
قبــل أن يبلــوروا مواقفهــم 
من االســتحقاق الرئاســي، أو 
يتفاهمــوا على اســم الرئيس 
املرتقــب، وقــد يكــون ذلــك 
صحيحــا، لكن الصحيح أيضا 
ان خطوة رئيس املجلس أظهرته 
امام املجتمــع الدولي، كرافض 
للشــغور الرئاسي ومستعجل 
علــى انتخــاب رئيــس، وامام 
اللبنانيني كمدافع عن رئاســة 
اجلمهورية، واألهم من كل ذلك، 
إبالغــه الفريق الرئاســي وفي 
طليعته باســيل بأنه لن يكون 
شريكا لهم في تعطيل أو تأجيل 

املجلس النيابي هيئة ناخبة ال 
يحق لها أي عمل تشريعي قبل 
انتخاب الرئيــس، مبا في ذلك 
منح الثقة بأي حكومة تتشكل 

في هذا الوقت.
والسؤال الذي يطرح نفسه 
فــي هذا الســياق: هل ميكن ان 
يكتمل نصاب جلسة االنتخاب 
االولــى اليــوم، ويتــم بضربة 
ســاحر انتخاب رئيــس جديد 

للبنان؟
البعض يتحدث عن سيناريو 
معد ســلفا، مبني علــى توقع 
مبــادرة املعارضــة الــى تبني 
ترشــيح أحد أعضائهــا، ويرد 
الفريق املمانع بترشيح آخر من 
طرفه، مع استحالة حتقيق أيهما 
ثلثي االصوات، فتكون االعادة 
لصالح مرشح مدعوم من فريق 
الرئيس بــري ضمنا، واملتميز 
بالقدرة على ضبــط األوضاع 

األمنية.
اللبنانيــة تــرى  القــوات 

التنمية والتحرير، والتغييريون 
واملســتقلون  والســياديون، 
وحزب اهللا بالطبع، وبقي موقف 
التيار احلر في دائرة الغموض.

فهل تكون معجزة، وينتخب 
البرملان اللبناني رئيسا جديدا 
للجمهورية، ينهي مرحلة العذاب 
املستمرة منذ ست سنوات، أم 
ان ما سيحصل اليوم سيكون 
مبنزلة اســتعادة ملا حصل في 
٢٣ ابريــل ٢٠١٤ عندمــا خاض 
االنتخابــات الرئاســية كل من 
ســمير جعجع وهنري احللو 
قبيــل انتهــاء واليــة الرئيس 
ميشــال ســليمان، حيث ظهر 
منافــس ثالــث للرجلــني، في 
تعداد األصوات، متثل باألوراق 
البيضاء، التي حققت ٥٢ صوتا، 
تالهــا جعجــع بـــ ٤٨ صوتا، 
وهنري احللو ١٦ صوتا، اضافة 
الى ٧ اوراق ملغاة، حتمل أسماء 
الراحلني: الرئيس رشيد كرامي 

وداني شمعون وعائلته.
بعدئذ تتالت اجللسات بال 
طائل على مدى سنتني ونصف 
السنة، بسبب متسك حزب اهللا 
بانتخاب الرئيس ميشال عون، 
حتى كان له ما أراد في ٣١ أكتوبر 
٢٠١٦، وكان مــا كان. واألمل أال 
يتكرر اليوم ما حدث باألمس، 
علما ان التكتالت النيابية بدأت 
تفصح عن توجهاتها االنتخابية، 
فالنائب قاسم هاشم عضو كتلة 
التنميــة والتحريــر، اعتبر ان 
املرشــح ســليمان فرجنية هو 
األقرب بالنسبة للكتلة املتحالفة 

مع كتلة الوفاء للمقاومة.
الدميوقراطي  اللقاء  وكتلة 
برئاسة تيمور جنبالط حتدثت 
عن عدة خيــارات، بينها نعمة 
افرام، وميشال معوض وصالح 
حنــني، مــع ال حماســة جتــاه 
العسكر في رئاسة اجلمهورية، 
وتبقى خيارات القوات والتيار 
احلر، في دائرة الغموض، وان 

اليوم لناظره قريب.

في الدعــوة املفاجئة النتخاب 
أراد  الرئيــس ان هنــاك مــن 
تســجيل نقطة رئاســية على 
املعارضة، خشــية جناحها في 
انضاج توجهها الرئاســي، اثر 
لقاءاتها املفتوحة، وانتقالها الى 
جوجلة االسماء املهيأة، بالتقاطع 
مع البيان الثالثي الســعوديـ  
األميركيـ  الفرنســي املشترك، 
والداعــي الى انتخــاب رئيس 
يلتــزم بالدســتور، وبالتالــي 
هناك من أراد قطع الطريق على 
دينامية املعارضة التصاعدية من 
خالل الدعوة املباغتة الى جلسة 
اليــوم، وجاءه الــرد من خالل 
فتح مكونات هــذه املعارضة، 
قنوات التواصل فيما بينها، على 
املصراعني توصال الى حسم اسم 
من االســماء املتداولة، ليكون 

جنم جلسة اليوم.
مصــادر القــوات اللبنانية 
أكــدت مشــاركتها في جلســة 
االنتخاب الرئاسية، ومثلها كتلة 

تراجع عون عن تفاهمات تعومي احلكومة فباغته بري بتحديد املوعد.. ومخاوف من أن تكون استعادة لسيناريو ٢٠١٦

وضع صندوق االقتراع في قاعة املجلس النيابي استعدادا ألولى جلسات انتخابات رئيس اجلمهورية اليوم      (محمود الطويل)

االستحقاق الرئاسي.
وحصل كل ذلك فيما العني 
على تشــكيل احلكومــة. ومع 
حتويــل االنظار الى الرئاســة 
مباشرة، بات تشكيل احلكومة 
بشروط الرئيس عون وصهره 

لزوم ما ال يلزم.
والالفت ان هذا الفريق يطرح 
شروطا ثم ينكرها، لكن املصادر 
املتابعــة حتدثت هذه املرة عن 
شروط مكتوبة ومطبوعة وقد 
وصلــت الى الرئيــس ميقاتي 
ضمــن مغلف رئاســي مختوم 
هــذه املــرة، متضمنة مــا بات 
معروفا، من إطاحة مســؤولني 
كبار في طليعتهم حاكم مصرف 
لبنان املركزي رياض سالمة، الى 
تعيينات إدارية وقضائية، األمر 
الرئيــس املكلف،  الذي رفضه 
وأجهــز عليه رئيــس املجلس 
النيابي بطــي امللف احلكومي، 
وحتويل االهتمام إلى االستحقاق 
الرئاســي مباشــرة، عبر جعل 

السنيورة بعد لقائه املفتي دريان: 
نريد رئيسًا «جامعًا» وليس لفريق

بيروت - خلدون قواص

دعا رئيس احلكومة اللبناني الســابق 
فــؤاد الســنيورة إلــى ان يكــون الرئيس 
العتيد لرئاسة اجلمهورية وحسب الدستور 
الرئيس اجلامــع للبنانيني وليس رئيس 
فريق من اللبنانيني، القوي بحكمته وتبصره 
والقادر على جمع اللبنانيني وان يقود مع 
احلكومة العتيدة مسيرة اإلصالح احلقيقي، 
وبالتالي النجاح في إنهاء االستعصاء املزمن 
على اإلصالح الــذي عانى منه لبنان على 

مدى سنوات طويلة.
ومتنى التوصل إلــى انتخاب الرئيس 
اجلديــد البارحة قبــل الغــد، وإذا لم يتم 
النصاب في جلســة مجلــس النواب التي 
ســتعقد اليوم اخلميس فبالتالي ستكون 
هناك جلسات أخرى يتم خاللها االنتخاب 

إن شاء اهللا.
وطالب بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد 
اللطيف دريان اجلميع بأن يدرك املخاطر 
العميقة التي أصبح عليها وطننا واملجتمع 
اللبناني وهو ما يقتضي باجلميع االرتقاء 
الى حدود املســؤولية الكبــرى واالمتناع 

عن االلتهاء بقشــور املعاجلــات والتوجه 
الى معاجلة جوهر املشــكالت باســتعادة 
حقيقية وسلمية للدولة اللبنانية في دورها 
وسلطتها وهيبتها وهو الطريق الذي نبدأ 
عبره في اســتعادة ثقــة اللبنانيني بالغد 

وبالدولة وبالوطن وباملستقبل.
وقــال: أحوال لبنــان واللبنانيني التي 
تردت الســيما بســبب ما آلت اليه أحوال 
لبنان ودولته ومن ذلك ما جرى من اطباق 
وتســلط عليه وعليها مــن قبل الدويالت 
الطائفية واملذهبية وامليليشياوية والذي 
أســهم في هذا االنهيار الكبير احلاصل في 
األوضاع الوطنية والسياسية واالقتصادية 
واملاليــة والنقدية واملعيشــية والتي يئن 
منها اللبنانيون والتي أوصلتهم الى حدود 
انعــدام الثقة باملســتقبل والتــي كان أحد 
أوجهها ما يشــهده اللبنانيون من قوارب 
املوت التي يستقلها البؤساء من اللبنانيني 
وغير اللبنانيني أمال في اخلروج من اجلحيم 

اللبناني لتبتلعهم أمواج البحر.
وختم: أكدت لسماحته  تقديري وتثميني 
لكلمته الوطنيــة اجلامعة التي ألقاها في 

بداية اجتماعه مع النواب السنة.

(محمود الطويل) مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان مستقبال الرئيس فؤاد السنيورة في دار الفتوى  

رئيس «التأمني االجتماعي»: مصر عرفت أول حترك 
قانوني منظم للتأمينات منتصف القرن الـ ١٩

ناهد إمام

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية 
للتأمني االجتماعي جمال عوض، إن مصر 
عرفــت أول حترك قانونــي منظم ألنظمة 
التأمني االجتماعي منتصــف القرن الـ ١٩

حتديدا عام ١٨٥٤، مشيرا إلى أنه على مدار 
ما يقرب من ثالثة قرون تراكمت اخلبرات 

التشــريعية والتنظيمية، مما جعل مصر 
مرجعا للعديد من دول املنطقة.

جاء ذلك خالل كلمته أمام املؤمتر العربي 
للتقاعد والتأمينات االجتماعية في دورته 
السادسة والذي يعقد ملدة يومني، مبدينة 
شرم الشــيخ، حتت شــعار «آفاق أنظمة 
التقاعــد العربية للعــام ٢٠٥٠ - التغيير 
والفرص»، ملناقشة التحديات التي تواجهها 

أنظمــة التقاعــد بالعالم العربــي وكيفية 
التغلب عليهــا، بحضور عدد من الوزراء 
واملسؤولني العرب وممثلني عن منظمات 
وشركات دولية. ولفت عوض إلى أن نظام 
التأمني االجتماعي مر بالعديد من التحديات 
عبر هذه املدة الطويلة، لعل أبرزها حديثا 
«التشــابكات املاليــة بني الهيئــة وكل من 
اخلزانة العامة وبنك االستثمار القومي».

مدبولي: عقد املؤمتر االقتصادي من ٢٣ إلى ٢٥ أكتوبر
القاهرة ـ هالة عمران

أعلن رئيس مجلــس الوزراء املصري 
د.مصطفى مدبولي، أن املؤمتر االقتصادي 
الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
رئيس اجلمهورية، سيجري عقده في الفترة 
من ٢٣ إلى ٢٥ أكتوبر املقبل، لبحث األوضاع 
االقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل 
االقتصاد املصري، من خالل التعرف على 
آراء اخلبــراء واملختصــني وذوي اخلبرة 

وممثلي مجتمع األعمال.
وأكد رئيــس مجلس الــوزراء ـ خالل 
اجتمــاع احلكومة امس ـ اهتمــام القيادة 
السياســية مبواصلة حتقيق نقلة نوعية 
في املجاالت االستثمارية من خالل التوسع 

في املناطق احلرة العامة واخلاصة، في عدة 
محافظات، والتي أسهمت في توفير فرص 
العمل املباشــرة، منوها بافتتاح الرئيس 
عبدالفتاح السيســي، رئيس اجلمهورية، 
أمس، املنطقتني االســتثماريتني ببنها في 
محافظة القليوبية، وميت غمر بالدقهلية، 
وتفقد عددا من املصانــع باملنطقة احلرة 

في مدينة نصر.
وعرض رئيس الوزراء، خالل اجتماع 
املقترحــة للمؤمتــر  املجلــس، األجنــدة 
االقتصادي، واحملاور التي مت التوافق عليها 
خالل أيام املؤمتر الثالثة، مؤكدا أنه سيتم 
اعتبارا من األســبوع املقبــل، اإلعالن عن 
األجندة التفصيليــة للمؤمتر، مع إطالق 
موقــع إلكتروني خــاص باملؤمتر، لتلقي 

املقترحات واآلراء اخلاصة باملؤمتر.
وعلى جانب آخر، أشار رئيس الوزراء 
إلــى االهتمام الواســع مبختلف اجلوانب 
املتعلقة بترتيبات اإلعداد النعقاد مؤمتر 
قمة املناخ COP٢٧ الذي تستضيفه مدينة 
شــرم الشيخ في نوفمبر املقبل، الفتا إلى 
أن التنســيق يتــم علــى قدم وســاق بني 
مختلف اجلهــات املعنية بتنظيم املؤمتر، 
من أجل اخلروج بهذا احلدث الدولي املهم 
بصورة تعكس قدرة مصر على تنظيم تلك 
الفعاليات الدولية مبســتوى عال ومبهر. 
وخالل االجتماع، أوضح مدبولي أن احلكومة 
تتابع عن كثب تداعيات األزمة الروسية- 
األوكرانية، ومن ثم تعمل دوما على توفير 

االحتياجات األساسية للمواطنني.

h.fathy@alanba.com.kw
@hossamfathy٦٦

بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

احلّل.. أحمد رشدي
بحكم مهنتي، وكثرة األســفار، قدت سيارات في جميع 
دول مجلس التعاون اخلليجي الست، وفي أوروبا والواليات 
املتحــدة وكندا، وفي كل  هذه الــدول كنت أعرف واجباتي 
كقائد ســيارة وحقوق الطريق وقواعــده وقوانينه، إال في 

«بلدي» مصر احملروسة!!
لن أمارس «جلد الذات» فجميعًا نعرف كيف تكون القيادة 
في شــوارع القاهرة، وتكــون «النصيحة» اترك ســيارتك 
سليمة واستخدم «أوبر»،.. حقيقة مصر خير دعاية ألوبر 
وكرمي وبقية التطبيقات، ولكن ملاذا؟ ومتى يجب أن تنتهي 
حالة فوضى الشــوارع في مصر؟ وكيف نصلح ما أفســده 

التسيب لسنوات طويلة؟
أعتقد أن مجهوداً حقيقيًا مت بذله لتطوير شبكة الطرق 
لكــن لم يواكبه مجهــود مماثل لتطبيــق القانون وتطوير 

سلوك «أغلب» السائقني.
أعتقد جازمًا أن املسألة ليست فقط أن «من أمن العقوبة 
أساء األدب»، عادة أكره هذا املثل، وأربأ أن أطبقه على البشر، 
ولكن هناك أيضا «الفهلوه»، وأيضا اجلهل بأبســط قواعد 

القيادة وواجباتها، وإال كيف تفسر ما يلي:
٭ كوبري ٦ أكتوبر فيه جزء كبير منه محدد بحارتني فقط، 
لكن الواقع اليومي إنشاء السائقني حلارة ثالثة افتراضية 
بني احلارتني وحشر سياراتهم فيها حتت أعني رجال املرور، 

باملخالفة لكل قواعد املنطق.
٭ األولوية في «الصينية» للقادم من خارجها، وعلى السيارات 
املوجودة داخلها التوقف وانتظار دخول القادم.. عكس كل 

قواعد املرور.. في «كل» الدول التي تستخدم هذا النظام!
٭ «تثبيت» اخلطوط األرضية وســط الســيارة وبالتالي 

حجز حارتني لســيارة سيادة السائق، سواء داخل املدن أو 
على الطرق السريعة، وهناك من يعتقد (فعًال) أن ذلك هو 

الهدف من اخلطوط!!
٭ يحــدث فقط فــي مصر.. أن تكون القيادة في الشــوارع 
الواسعة واملستقيمة بـ «الورب»!! جتد السيارات املجاورة 
تتحــرك «مائلة» فــي تناغم غريب متنقلة مــن اليمني إلى 
اليســار.. وبالعكــس، ضاربة بكل حــارات الطريق عرض 
احلائط، وعلى ســيادتك أن «تتناغــم» مع القطيع وتنتقل 
مــن حارة ألخرى ببطء.. وسالســة وميــل خفيف.. وإياك 
واســتعمال «اإلشارات»، فهي أوال بال قيمة.. وثانيًا تكشف 

نواياك للسائقني األعداء!!
٭ متــرق بجوارك على الطريق الواســع ســيارة زجاجها 
«أسود» قامت، ودون لوحات على اإلطالق، وتزينها عالمات 
غريبة وفجأة جتد «كمني» شــرطة، وهذه الســيارة تعبره 
بكل سالســة تقترب حضرتك من خلفها.. وتسأل الضابط: 
كيف مرت السيارة من أمامك؟ فيجيبك بابتسامة غامضة.. 

قائال: «جهة سيادية»؟!
وغير ذلك الكثير.. واحلل؟..

يا سيدي الغريب، إن وزير الداخلية «األسطورة» الراحل 
أحمد رشدي قضى على أغلب هذه الظواهر «في يوم وليلة» 
بتطبيق القانون «على اجلميع» بحزم وشدة، فهل لنا مبن 
يقتفــي خطاه؟.. وتســانده حملة إعالمية موســعة تعالج 
«األمراض املزمنة» للشارع املصري حتى يستعيد احترامه.. 
ويستحق قادة سيارته السير فوق أسفلت طرقه اجلديدة.. 

والقدمية؟!
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.


