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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

«الورقة البيضاء» حّلقت والعرض االنتخابي الرئاسي مستمر
بيروت ـ عمر حبنجر

من خميس الى خميس، 
طــارت جلســة االنتخــاب 
الرئاسية اللبنانية السابعة 
على أجنحة االنقسام النيابي 
املتصــل باســتمرار غيــاب 
االهتمــام الدولي واالقليمي 
املؤثر مبا يدور على الساحة 
التــي تضــاءل  اللبنانيــة، 
حجمها بعد ترسيم احلدود 

البحرية مع اسرائيل. 
ومتيــــزت اجللســــــة 
االنتخابية أمس بفوضى في 
عــد األصــوات الناخبة، بني 
املرشح ميشال معوض (٤٢

صوتا) وبني الورقة البيضاء 
(٥٠) وقد رفع رئيس املجلس 
النيابي نبيه بري اجللسة، 
رغم مطالبــة بعض النواب 
بإعادة العد، األمر الذي اعتبره 
النائب علي حسن خليل، انه 
أصبح وراءنا، ودعا للبحث 
عــن صيغــة للتوافــق على 

رئيس.
الكتائب  رئيس حــــزب 
خلــص  اجلميــل  ســامي 
املشــهد من داخــل املجلس 
النيابــي بالقــول: «هــذه لم 
تعــد انتخابات، بــل انتظار 
لتســوية أو صفقــة لبقــاء 
املنظومة قائمــة، لتدمير ما 
تبقى مــن البلد، وما بعرف 
اذا بعد الها طعمة املشاركة 

مبثل هذه املسرحية».
النائب علي عمار، عضو 
كتلة الوفــاء للمقاومة، برر 
للصحافيني خروجه ونواب 
حــزب اهللا وحركــة أمل من 
اجللسة، بعد انتهاء الدورة 
االنتخابية االولى بال نتيجة، 
بتمنع البعــض عن احلوار 
والوفاق، والبلد مأزوم، مع 
اخلشية ان يصل الوضع الى 

الســعودي وليــد  الســفير 
البخاري مساء االربعاء في 
مقره، قال ردا على سؤال: لم 
أعترض على زيارة سفير ألي 
مرشح، ومن واجبنا ايصال 
الدول،  لــكل  وجهــة نظرنا 
وواجبي اذا انتخبت رئيسا 
العالقات  اعادة  للجمهورية 
مع العالم، وأفتخـــر بشبكة 

عالقاتي الدولية.
واعتبر ان: «كلمة توافقي 
مطاطة، وعلــى الرئيس ان 
يكون للبلد اوال، وليطرحوا 
علينا مرشحا انقاذيا وسياديا 

وسأكون اول من يؤيده».
نائــب رئيــس مجلــس 
النواب إلياس بوصعب قال: 
صوتي لزياد بارود. و«غلطة 
التغييريني انهـــم تفرقوا». 
وأضاف: املطلـــوب االلتقـاء 
على تســوية ترضي جميع 
اللبنانييـن، برئيـس يصنـع 
فرقا، وبرأيي ميشال معوض 
رشح نفسه، وبالتـــالي هو 

ليس مرشحا توافقيا.
والالفت في جلسة أمس 

ما اذا كان بوسع قائد اجليش 
العماد جوزاف عون، ان يكون 
التوافقية:  تلك الشــخصية 
«لقائــد اجليــش حضــوره 
ودوره على مستوى املؤسسة 

والكل يشهد له».
وتقول مصادر سياسية، 
ان وصول فرجنية غير ممكن، 
إال عبر املرور مبعراب ومن 
خالل عقد اتفاق سياسي مع 
القوات اللبنانية، وفق موقع 
«صوت كل لبنان»، علما ان 
ذلك من املستحيالت، ألسباب 
سياســية وغير سياســية، 
بحيث يكون الوضع افضل 
منه، لو امكن اعتماده مسار 
التيار احلر، وهو ما يسعى 
اليه حزب اهللا، لكن رئيس 
التيار جبران باسيل، مازال 

على موقفه: أنا او ال أحد.
فرجنية، تخطى األطراف 
الداخلية، وتوجه الى اخلارج 
مباشرة، حيث أوفد من يسوق 
له في العاصمة الفرنســية، 
التواصل  التي تشكل حلقة 
الدولي مبا يعني لبنان، غير 
ان موفد فرجنية، لم يسمع 
اجابة ايجابية او سلبية من 
الفرنســيني امنــا مزيــد من 
التأكيد على ان باريس معنية 
بدعــم كل ما ميكن ان يؤمن 
التوافــق اللبنانــي الداخلي 
بحسب جريدة «نداء الوطن».
الســابق  النائب  ويــرى 
فــارس ســعيد فــي ضــوء 
مجريــات األمور الرئاســية 
انتخــاب لرئيــس  أنــه «ال 
جمهورية في املدى املنظور، 
ألن االيرانيــني لم يتوصلوا 
بعد الى اتفاق مع األميركيني 
ايــران  ملــف  بخصــوص 
النووي، وبالتالي، فإن حزب 
اهللا ال يريد انتخاب رئيس 

جمهورية اآلن».

العقيمة، غياب اسم املرشح 
غيــر املعلــن رئيــس املردة 
سليمان فرجنية، بخالف ما 
حصل في اجللسة السادسة. 
وواقــع األمــر أن ثنائي أمل 
الداعمـــــني  وحــــزب اهللا 
األساســيني لفرجنيــة، في 
مأزق، يقوالن ان مرشحهما 
مــع  فرجنيــة،  ســليمان 
اصرارهمــا علــى عدم طرح 
اســمه، قبل ضمان إمكانية 
فوزه، في حني يرفض التيار 
احلر، حليف حزب اهللا، هذا 

الترشيح.
النائب قاسم هاشم، عضو 
كتلة التنمية والتحرير التي 
يرأسها بري، كشف عن عدم 
الوصول الى التبني النهائي 
لترشيح ســليمان فرجنية، 
ســواء على مســتوى كتلة 
التنمية والتحرير أو أي من 
احللفاء، وقال إلذاعة «صوت 
كل لبنان»: «نحن منفتحون 
على شخصية ميكن التوافق 

عليها».
وقال ردا على سؤال حول 

معوض يدعو إلى توحيد املعارضة «كي ال نصل إلى رئيس رمادي» وفرجنية يتحرك خارجياً عبر باريس «امللتزمة صمتاً»

(محمود الطويل) رئيس مجلس النواب نبيه بري مترئسا اجللسة السابعة النتخاب رئيس اجلمهورية 

انفجار اجتماعي كبير.
وردا علــى ســؤال، قــال 
عمار:«تســتطيع ان تقــول، 
ان قائــد اجليــش جــوزاف 
عون، قدم منوذجا طيبا في 
ادارته للمؤسسة، واستطاع 
من قيادته للجيش ان يحمي 
الســلم األهلــي، ولكــن هذا 
األمر له ارتباط باالستحقاق 
الرئاسي، وتعبير «الفيتو» 
مــن جانب حــزب اهللا على 
القائد، ال نستخدمه في الداخل 

اللبناني.
املرشح معوض، اعتبر ان 
هنــاك تقدما بعدد األصوات 
اخلاصة به، وقال إنه يجب 
على املعارضة الداعمة له «ان 
تبني جسورا فيما بينها، ألن 
اخلالفات تؤدي الى التشتت».
وأضــاف «كــي ال نصــل 
الى رئيس رمادي تسووي، 
يجب احلصول على أكثرية 
مع اجتماع القوى املعارضة، 
والحقــا نخــوض معركــة 

النصاب».
معــوض الذي اســتقبل 

املجلس الدستوري يعيد فيصل كرامي 
وحيدر ناصر إلى البرملان نائبني عن طرابلس

بيروت: أصدر املجلس الدســتوري 
قرارا يحمل رقم ١٥ قضى بإبطال نيابة 
نائبــني عــن طرابلس، همــا رامي فنج 
(سني) وفراس السلوم (علوي)، وأعلن 
فوز فيصــل كرامي عن املقعد الســني 
بديال عن فنج، وحيدر أصف ناصر عن 
املقعد العلوي بديال عن السلوم، وكال 

الفائزين من خط املمانعة.
وأشــار رئيس املجلس الدستوري 
طنوس مشــلب، في تصريحات نقلها 
تلفزيــون «اجلديد»، الى انه كان هناك 
طعــن مقدم من فيصــل كرامي وحيدر 
ناصر ضد نفس األشــخاص وضمينا 
الطعنــني وأعدنا فرز تقريبــا ٥٠ قلما 
والفرق بني الئحة رامي فنج والالئحة 
األخرى كان بسيطا، وعند اعادة الفرز 
تغيرت النتائج وصححناها وأعلنا ابطال 
نيابة رامي فنج عن املقعد السني وفراس 

السلوم عن املقعد العلوي وحل كرامي 
نائبا عن املقعد الســني وحيدر ناصر 

عن املقعد العلوي.
وقال إن كرامي وحيدر ناصر أصبحا 
نائبــني حاليــا، ولــم يعد يحــق لفنج 
والسلوم املشاركة في جلسات املجلس.

وأضاف مشلب ان نتائج املنت وعكار 
حتتاج الى بعض الوقت لتظهر ورمبا 

بعد أسبوعني سيتم االعالن عنها.
من جهته، بارك النائب املبطلة نيابته 
فراس السلوم للنائب ناصر، قائال إنه 
يثق باملجلس الدستوري ولكن كنا نتمنى 

ان تتم اعادة فرز جميع األقالم. 
واضاف: أظن أن النتائج ستبقى كما 
هي مبا يخص توجه األصوات خالل 
جلســات انتخاب رئيس اجلمهورية 
وفي النهاية هذا األمر يعود الى النواب 

اجلدد.

أبطل نيابة رامي فنج وفراس السلوم

النائب ناصر حيدرالنائب فيصل كرامي

احلكومة تنفي إلغاء امتحان «نوفمبر» لصفوف النقل: قائم كما هو
القاهرة ـ هالة عمران

املركــز اإلعالمــي  نفــى 
ملجلس الوزراء ما انتشر من 
معلومات بشأن إصدار قرار 
بإلغاء امتحان شهر نوفمبر 
لصفوف النقــل خالل العام 
الدراسي اجلديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
املركز اإلعالمي  وأوضح 
ـ فــي بيان له امس ـ أنه قام 
بالتواصل مع وزارة التربية 
الفني،  والتعليــم والتعليم 
والتــي نفــت ذلــك، مؤكدة 
أنــه ال صحة إللغاء امتحان 
شهر نوفمبر لصفوف النقل 
خالل العام الدراسي اجلديد 
٢٠٢٣/٢٠٢٢، وأنــه لــم يتم 
إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وشددت على أن امتحان 
شــهر نوفمبر قائــم كما هو 
لكافــة صفــوف النقل دون 
إلغاء، مشيرة إلى أن توزيع 
الدرجــات فــي امتحانــات 

الشــهر، و٥٪ على املواظبة، 
و٥٪ على الســلوك، محذرة 
الطــالب وأوليــاء األمــور 
عــدم االنســياق وراء مثــل 

ســتكون هناك ٣ اختبارات 
في الفصل الدراسي الواحد 
لسنوات النقل: االختبار األول 
يستهدف أجزاء املقرر التي 
مت تدريسها في الشهر األول 
من بداية كل فصل دراســي 
وتكون على مستوى املدرسة، 
واالختبار الثاني يســتهدف 
أجزاء املقرر التي مت تدريسها 
في الشــهر الثاني من بداية 
كل فصل دراسي وتكون على 
مســتوى املدرسة، واختبار 
الدراســي،  الفصــل  نهايــة 
ويكون فــي نهايــة الفصل 
الدراسي، ويستهدف قياس 
نــواجت التعلــم فــي الفصل 
الدراســي بأكمله، ويحصل 
الطالب فــي نهايــة الفصل 
الدراسي على مجموع درجات 
االختبارين (الدرجة األعلى 
في اختبار الشــهر األول أو 
الثاني) و(درجة اختبار نهاية 

الفصل الدراسي).

تلــك األكاذيب، مع اســتقاء 
املعلومــات مــن مصادرهــا 

الرسمية.
وفــي ســياق متصــل، 

صفــوف النقــل لــكل مادة 
ســتكون كالتالــي: ٨٠٪ من 
درجة اختبار نهاية الفصل، 
و١٠٪ مــن درجــة امتحــان 

«الداخلية» ُتطلق «أحوال إكسبريس» 
الستخراج البطاقة خالل ٢٠ دقيقة

القاهرة - خديجة حمودة

افتتح قطاع األحوال املدنية بإشراف 
اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية 
املركز النموذجي «أحوال إكسبريس» مبقر 
ديوان القطاع بالعباسية على أحدث طراز 
عصري ومزود بكل السبل التكنولوجية 
الرقمية واللوجستية الستخراج وجتديد 
بطاقات الرقم القومي للمواطنني بواسطة 
أحدث األجهزة لتصوير املواطنني وإصدار 
بطاقات الرقم القومي وتســليمها بشكل 

حلظي في (٢٠ دقيقة).
كما مت جتهيزه بخدمة الكول سنتر على 
رقمــي (١٥٣٤٠ للمواطنني - ١٥٣٤١ لكبار 
السن وذوي الهمم «قادرون باختالف») 
لتقدمي كل خدمات القطاع بأماكن تواجدهم 
وتوصيلها لهم عقب تنفيذها عن طريق 
عــدد من احلافالت (أحوال إكســبريس 

املتنقلة) املخصصة للمركز ومزودة بكل 
الفنية واللوجستية لالنتقال  التجهيزات 

الفوري باخلدمة املطلوبة.
كما مت تزويده باملاكينة الذكية (للقيد 
العائلي الفــوري الرقمي) مبركز القطاع 
النموذجــي بديوان القطاع بالعباســية 
واملزودة بخاصية التحصيل النقدي والتي 
ميكن للمواطن مــن خاللها، دون تدخل 
عنصر بشري، اســتخراج القيد العائلي 
املميكن «إذا كان سبق له استخراجه» من 
خالل شاشــتها التالمسية عقب حتققها 
من هويته ومطابقة بصمة الوجه أو أحد 
األصابع، وما هو مسجل عنه بقاعدة بيانات 

الرقم القومي البايومترية.
يأتي ذلــك في إطار حــرص وزارة 
الداخلية على إعالء قيم حقوق اإلنســان 
والتيسير على املواطنني في تقدمي اخلدمات 

اجلماهيرية.


